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Els infants participants a l’Espluestiu 2008 s’ho van passar d’allò més bé

Edifici d’Esplugues on té la seu General Electric, que ha triat la ciutat
per ubicar un dels seus centres de recerca de referència mundial
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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

La centralidad
económica de
Esplugues, clave para
nuestro progreso

El hecho que una filial de General Electric, una de las empresas
norteamericanas más potentes, haya escogido Esplugues para
llevar a cabo su labor de investigación y desarrollo tecnológico a
nivel mundial es una excelente noticia para la ciudad. Esta deci-
sión, que recibimos con gran satisfacción, confirma que el trabajo
desarrollado últimamente para consolidar el modelo económico
que queremos para la ciudad está siendo un acierto. Un ejemplo
más que nos indica que estamos logrando nuestros objetivos.

Los últimos años, grandes empresas han decidido abrir, am-
pliar o consolidar centros de negocios en Esplugues. Nombres
co  mo Gelos, Aldo-Unión, Salvat, Cobega, Panrico, Euromadi,
Codorniu, Enan  tia o Esphe rica  —líderes de sus respectivos secto-
res— han pasa do a formar parte de nuestro tejido empresarial.
Son firmas de reconocido prestigio que, al escoger Esplu gues
para su desa rrollo empresarial, han valorado nuestra privilegiada
ubicación, nuestro entorno urbano y, probablemente también, la
agilidad con la que el Ayunta miento ha llevado a cabo los trámites
necesarios para implantarse.

La actividad económica que representan las empresas de sec-
tores estratégicos como el de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, el alimentario o el farmacéutico es clave para
nuestro desarrollo como ciudad y, también, contribuye a la del
país. Por  que crea puestos de trabajo cualificados, genera riqueza
y es básica para el bienestar de las personas. El Ayun tamiento de
Es plu gues trabaja en la línea de propiciar la generación de nueva
actividad económica y hacer posible que la ciudad sea un referen-
te metropolitano, también en este terreno. A ello contribuirán pro-
yectos de futuro como el parque de innovación empresarial, in-
cluido  en el Plan Porta BCN, o las áreas residenciales estratégi-
cas de Can Cervera y Montesa, que harán posible la llegada de
nuevas empresas a la ciudad y, de esta manera, la creación de
unos 12.000 puestos de trabajo en los próximos años. 

La centralitat
econòmica
d’Esplugues, clau per
al nostre progrés

El fet que una filial de General Electric, una de les empreses
nord-americanes més potents, hagi triat Esplugues per portar a
teme la seva tasca de recerca i desenvolupament tecnològic a
nivell mundial és una excel·lent notícia per a la ciutat. Aquesta
decisió, que rebem amb gran satisfacció, confirma que tota la
feina desenvolupada darrerament per consolidar el model eco-
nòmic que volem per a la ciutat està sent un encert. Un exemple
més que ens indica que estem assolint els nostres objectius.

Els últims anys, grans empreses han decidit obrir, ampliar o
consolidar centres de negocis a Esplugues. Noms com Gelos,
Aldo-Unión, Salvat, Cobega, Panrico, Euromadi, Codorniu,
Enantia o Esphe rica —líders dels seus respectius sectors— han
passat a formar part del nostre teixit empresarial. Són firmes
de reconegut prestigi que, en escollir Esplugues per al seu de-
senvolupament empresarial, han valorat la nostra privilegiada
ubicació, el nostre entorn urbà i, probablement també, l'agilitat
amb què l'Ajuntament ha portat a terme els tràmits necessaris
per implantar-se. 

L'activitat econòmica que representen les empreses de sec-
tors estratègics com el de les tecnologies de la informació i les
comunicacions, l'alimentari o el farmacèutic és clau per al nos-
tre desenvolupament com a ciutat i, també, contribueix a la del
país. Per què crea llocs de treball qualificats, genera riquesa i és
bàsica per al benestar de les persones. L'Ajuntament d'Es plu -
gues treballa en la línia de propiciar la generació de nova activi-
tat econòmica i fer possible que la ciutat sigui un referent 
metropolità, també en aquest terreny. A això hi ajudaran projec-
tes de futur com el parc d'innovació empresarial, inclòs al Pla
Porta BCN, o les àrees residencials estratègiques de Can Cer-
vera i Montesa, que faran possible l'arribada de noves empreses
a la ciutat i, d’aquesta manera, la creació d’uns 12.000 llocs de
treball en els propers anys.
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General Electric, com abans Panrico, Coca Cola, Codorniu, Enantia, Espherica i Sal
dels seus centres d’investigació de referència mundial. La comunicació i les infraes

Esplugues, pol d’atracció d’e
destaquen per la innovació i 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, destaca que
“és una de les millors maneres de
combatre l’actual situació econòmica
perquè necessiten personal qualificat
i no es deslocalitzen”

Una de les majors empreses del món, General Electric, ha triat
Esplugues per fer un dels centres de recerca i desenvolupament
(R+D) de referència mundial de la seva filial GE Security, especialit-
zada en sistemes de detecció d’incendis. En concret, ha anunciat que
ampliarà les instal·lacions i els laboratoris d’assaig que té al carrer
Ver ge de Gua dalupe —on actualment treballen unes 40 persones, en
la seva majoria enginyers— per convertir-lo en un centre d’excel·lèn-
cia mundial per a Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica.

Però l’aposta de GE Security per la ciutat no és un fet aïllat. Des
de fa uns anys, i abandonant la preeminència del sector industrial
que va caracteritzar fa mig segle l’economia de la ciutat i de la co-
marca del Baix Llobregat, Esplugues s’està convertint en un impor-
tant pol d’atracció d’empreses que tenen un alt valor afegit. És a dir,
s’estan instal·lant empreses basades en el coneixement i que s’aple-
guen sota el concepte de nova economia o d’altres sectors, com el
farmacèutic, que opten per implantar el seu cervell (els centres de
R+D).

En aquest sentit, la situació estratègica de la ciutat, a tocar de
Barcelona i ben comunicada amb els principals nusos de comunica-
ció metropolitans, hi juga un paper important. Però, a banda d’això,
és imprescindible que hi hagi una aposta ferma per part de les auto-
ritats locals.

Des que va accedir al càrrec, aquesta ha estat una de les priori-
tats de l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz. Arran de la notícia de
l’amplicació de GE Security a la ciutat, Díaz va manifestar que “estem

Edifici  de l’avinguda Països Catalans
on tenen les seves dependències empre-
ses com Panrico o  Codorniu

Instal·lacions d’Espherica
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Salvat, tria la nostra ciutat per instal·lar un
aestructures, claus per atreure-les

empreses que
i la recerca

treballant en aquesta línia”, ja que “una de les millors formes de
combatre l’actual situació econòmica és atreure aquest tipus de ne-
goci, que són els que aguanten millor les situacions adverses per-
què necessiten personal molt qualificat i no es deslocalitzen”.

Encantats amb Esplugues
EL PONT ha volgut copsar per què i com es troben a la nostra

ciutat algunes d’aquestes empreses. Segons Eugeni Mulà, directiu de
GE Security, “una empresa de nivell internaciónal com la nostra ne-
cessita d'una ubicació estratègica per tal de poder operar amb la
màxima eficiència dins de l'entorn econòmic global en què vivim” i,
en aquest sentit, la ubicació del Centre d'Excel·lència de Desenvo lu -
pament i de la seu comercial a Esplugues “satisfà amb escreix
aquestes necessitats”.

Mulà destaca que la proximitat a les principals vies de comuni-
cació del territori català, a l'aeroport, a metro, tramvia i línia de l'AVE,
als serveis hotelers i a la Fira de Barcelona “facilita la mobilitat dels

nostres treballadors, proveidors i clients, amb la qual cosa podem
oferir una millor resposta a les necessitats del negoci”.

Una altra d’aquestes empreses és Enantia, una petita compa -
nyia especialitzada en projectes de recerca en química orgànica, que
va nèixer fa sis anys al Parc Científic de Barcelona i que en fa menys
de dos va obrir un nou laboratori a un edifici empresarial de l’avingu-
da de Cornellà. “Vam venir per les bones condicions de l’edifici, i ara
estem contents per la bona acollida del municipi i per la sensibilitat
mostrada per l’Ajuntament i, en particular, per l’alcaldessa cap a la
nostra empresa”, afirma el director d’Enantia, Llorenç Rafeques.

Espherica és una empresa de noves tecnologies que gestiona i
assessora tecnològicament més de 800 clients del sector públic i pri-
vat des del polígon El Gall. El seu conseller delegat, Albert Ricart, ex-
plica que “a Esplugues vam trobar els requisits que buscàvem. D’una
banda, facilitar per accedir des de Bar celona i l'aeroport, ja que els
nostres clients necessiten assistència ràpida allà on siguin. D’altra,
disposar d’un immoble amb suficient capacitat per als 120 treballa-
dors, zones d'emmagatzematge, de càrrega i descàrrega, zona de
producció ampla... I, a més, unes infraestructures a la zona que ens
faciliten l'acompliment del nostre treball: a uns 10 minuts del cen-
tre, i amb zones d'aparcament públic i serveis propers, com bancs,
autoserveis, gasolineres, centres d'oci i restauració i gimnasos”.

Un altre centre de recerca és el de Laboratoris Salvat, instal·lat
l’any 2000 com a colofó d’un procés d’implantació que es iniciar al
1963 amb el departament de fabricació al carrer del Gall i va conti-
nuar al 1984 amb el trasllat de les oficines de Barcelona a Esplu -
gues. El conseller delegat de l’empresa farmacèutica, Josep
Martínez, afirma que han “trobat a Esplugues bones vies de comu-
nicació per al nostre personal i les empreses col·laboradores, així
com un lloc proper a Barcelona, a l’aeroport i a diferents centres
sanitaris amb els quals col·laborem”. 

Aposta pel sector terciari i per la innovació
L’alcaldessa, Pilar Díaz, ha recordat que a Es plugues, que ja

compta amb la seu o els centres de R+D d’empreses com Nestlé,
Coca Cola, Panrico, Codorniu, General Electric, Enantia i Espherica,
està previst construir nous complexos d’oficines. En concret, dins
del Pla Porta BCN es crearà el Parc d’Innovació Empresarial, i a
l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Can Cervera hi ha prevista
la construcció de pràcticament 120.000 m2 de sostre destinat a ac-
tivitat comercial. A l’ARE de Montesa, s’hi habilitaran gairebé 24.000
m2 de sostre terciari. En total, es preveu que aquestes zo nes d’acti-
vitat econòmica generaran fins a 12.000 llocs de treball.

ca Dependències de General Electric a Esplugues
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Firesplugues, un èxit per al com
Firesplugues 2009 va ser una gran festa.

Mul ti tudinària, per l’alta participació del co-
merç local (el 97% dels expositors ho eren) i
per la gran assistència de públic. El recinte de
la rambla del Carme va ser una bullícia de per-
sones, de contactes comercials, de degusta-
cions, de promocions i d’emocions durant els
dos dies de celebració (16 i 17 de maig).

Gairebé tots els sectors comercials van
estar representats a la Fira. L’alimentació, la
moda, els articles de la llar, el lleure, l’auto-
moció, l’hostaleria, l’estètica i la salut, l’educa-

ció no reglada, la informàtica, les asseguran-
ces o l’assessorament fiscal hi van ser com
una representació a petita escala del teixit co-
mercial local. En general (vegeu requadre ad-
junt) el balanç de totes les empreses presents
ha estat clarament positiu. També hi van parti-
cipar Es plu gues Televisió i Media Baix, un nou
grup de comunicació amb seu a Esplu gues que
acaba d’estrenar la publicació La Premsa del
Baix.

La Fira va estar plena d’activitats de dina-
mització, des d’un taller de fang i un karaoke

popular, fins a les actuacions dels Geganters,
dels Bastoners i del grup de ball de l’As so cia -
ció de Dones de Can Vidalet El Taller. La Unió
de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues va
organitzar tres sorteigs de regals cedits per al-
gunes de les botigues participants a la Fira.
L’obsequi més desitjat: una samarreta del Bar -
ça signada pel jugador blaugrana Xavi. En
total, es van repartir 37.000 butlletes i es van
repartir més d’una trentena de regals.

A més del comerç, hi va haver una impor-
tant participació institucional: l’Ajun ta ment

Milers de persones visiten el recinte de la rambla del Carme. Tots els sectors van esta

El moment de la inauguració, presidida per l’alcaldessa, Pilar Díaz, el president de la Unió de Botiguers i Comerciants, Emiliano Maroto, la regidora
de Comerç, Maria Mena, i la tinenta d’alcaldia d’Ahrensburg, Philip Richter, a més de la majoria de membres de la corporació

La Fira aplega gent de totes les edats. A l’esquerra, tres dones amb la bossa que s’obsequiava a l’estand de l’Ajuntament

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, va visitar la Fira. A la imatge conversa amb el 1r tinent d’alcaldia, Enric Giner, el portaveu
del PPC, Luis Ortega, i el també regidor Pedro Ruiz. A l’esquerra, l’acte del 20è aniversari de l’agermanament Esplugues-Ahrensburg
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omerç local
d’Esplu gues, els municipis agermanats d’Ah -
rens burg (Alemanya)  —una delegació d’aquest
municipi va estar a Esplugues, per commemo-
rar el vintè aniversari de l’agermanament— i
l’Espluga Calba (les Garrigues) —la Coope -
rativa de la qual venia el seu més preuat tre-
sor, l’oli d’oliva verge extra, recentment pre-
miat a la Fira de les Garrigues—, i el Con sorci
de Turisme del Baix Llobregat. Tam bé hi va
haver un estand de la Secció de Medi Ambient
de l’Ajuntament, amb una cam panya per des-
incentivar l’ús de bosses de plàstic. 

star representats al certamen

Del sorteig de la Unió de Botiguers i de Comerciants, el regal més preuat va ser la samarreta del Barça, signada per Xavi. A l’esquerra,
el moment del lliurament. A la dreta, l’obsequi de la campanya ‘La bossa o la vida’ per desincentivar l’ús de bosses de plàstic

Moltes persones es van interessar
pels projectes de l’Ajuntament

Els gegants també van ser a la Fira

Nicol
Lorenzo
(FLORISTERIA

L’ESPÍGOL)

“Es la segunda
vez que estamos
presentes y nos
viene muy bien
para promo -
cionarnos. A la gente le atrae las flores y
así nos conocen.”

Antonio Lozano
(CÁRNICAS LOZANO)

“No estábamos desde 2003
y hemos vuelto porque el
Ayuntamiento nos ha
ayudado a costear el precio.
Nos ha sorprendido
gratamente porque nos ha
ido mejor que nunca.”

Gladys Bances
(PASTISSERIA MONTERREY)

“No me esperaba la buena
acogida que hemos tenido
en nuestro primer año en
la feria. Somos de Perú y
pensábamos que podía
haber algún escrúpulo en
ello, y nada de eso.”

Jordi
Ortiz (MÀGIA

ROBA D’HOME)

“És una fira molt
bona per al
poble, perquè la
gent així coneix
que té al seu
abast botigues
pròximes i amb articles bons tant en
preu com en qualitat. Ha de perdurar.”

Núria Segarra
(ARTES HERÁLDICAS)

“Es nuestro primer año y
estoy contenta. Es la
forma de darnos a
conocer a toda la
población, ya que hace
poco que abrimos en
Esplugues.”

ELS EXPOSITORS PARLEN
Quins aspectes valora millor de la seva
participació a Firesplugues 2009?
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El Mercado de Can Vidalet 
se trasladará a una carpa
provisional tras el verano

El Mercado Municipal de Can Vidalet se-
guirá el camino iniciado por el Mercado
Municipal de La Plana y cambiará provisio-
nalmente de emplazamiento en los próximos
meses. Las obras de construcción del recinto
temporal, que sustituirá al actual mientras
duren las obras de reforma integral de éste,
se iniciaron el pasado mes de abril en la
plaza de la Bòbila. La puesta en marcha de la
edificación provisional está prevista para des-
pués del verano.

La obra forma parte del Fondo Estatal
de Inversión Local impulsado por el gobierno
central para ayudar a la generación de em-
pleo.

La instalación provisional ocupará una
superficie de 2.023 metros cuadrados y cons-
tará de 26 paradas. Según el proyecto ejecu-
tivo del nuevo mercado, entre sus caracterís-

El mercado se instalará provisionalmente en una carpa,
a la espera de que se construya el nuevo recinto definitivo

ticas, destacan unos vestíbulos de accesos
amplios, la gran profundidad de las paradas y
la disposición de los bares y una especie de
rambla interior de paseo, dotada de bancos
en toda su longitud, con el objetivo de conver-
tir el mercado en un espacio de interrelación
social y no sólo de compra y venta.

Estos aspectos han sido consensuados
entre el Ayuntamiento de Esplugues y los pa-
radistas, con la mediación del Institut Mu ni -
cipal de Mercats de Barcelona, institución de
larga experiencia en la renovación de merca-
dos.

La reforma de ambos mercados muni-
cipales persigue la profunda renovación y
modernización de los servicios que prestan
estos equipamientos, que juegan un impor-
tante papel de confluencia social. Esta reno-
vación irá acompañada de la construcción en
los nuevos edificios de viviendas para jóvenes
y especialmente dotados para personas ma-
yores, con lo que se logrará un doble objeti vo:
darle un lavado de cara a los mercados y
atender la demanda de vivienda pública ma-
nifestada por dos sectores de población como
el juvenil y el de las personas mayores. 

Tendrá 26 paradas,
accesos amplios y una
rambla interior en forma
de paseo con bancos

Ha empezado a construirse en la plaza de la Bòbila,
muy cerca del actual edificio, que será reformado

Iniciació al treball per a
joves sense ESO

Joves de 16 a 21 anys sense
graduat d’ESO que vulguin treballar o
cursar un cicle formatiu de grau mitjà
a curt termini poden inscriure’s durant
el mes de juny en els dos cursos que
s’impartiran a partir d’octubre dins del
Pla de Transició al Treball: auxiliar de
vendes, oficina i atenció al públic; i
auxiliar d’imatge personal:
perruqueria i estètica.

Cursos intensivos de
verano en la EOI

La Escuela Oficial de Idiomas
(EOI) de Esplugues abre el 2 de junio
las matrículas para los cursos
intensivos de verano de inglés (de 1º a
5º nivel), alemán, francés e italiano (1º).
Tienen una duración de 80 horas y se
realizarán del 1 al 28 de julio. También
se realiza un curso monográfico de
inglés (para alumnos con certificado de
nivel intermedio y profesores de inglés
que quieran incorporar nuevas
técnicas) del 1 al 17 de julio.

Cursos de formació per a
botiguers sobre Internet,
pàgines web i anglès

La Unió de Botiguers i
Comerciants d’Esplugues ha iniciat una
nova tongada de cursos de formació
adreçats a comerciants de la ciutat.
Aquests cursos permeten a les
persones assistents aprendre nocions
que els poden ajudar a desenvolupar el
seu negoci amb millors garanties. En
aquesta ocasió, s’ensenya l’ús d’Internet,
com crear pàgines web i anglès. Les
classes, que duraran fins la primera
setmana de juliol, s’imparteixen al
Centre Isoveri. Els propers cursos es
faran a partir de setembre.

IMATGE D’ARXIU
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Formación ocupacional, un primer
paso para acceder al mundo laboral

En cualquier situación, la formación de una persona juega un
papel fundamental a la hora de introducirse en el mundo laboral.
Pero en el actual contexto económico se convierte en un valor al
alza. Así, no es de extrañar que el acto de entrega de diplomas de
formación ocupacional presidido por la alcaldesa de Esplugues,
Pilar Díaz, el pasado 28 de abril en el Centre Municipal Puig Coca,
se convirtiera en todo un acontecimiento.

Un total de 80 personas recibieron un diploma que les acredita
como participantes en cursos de formación durante los últimos 15
meses. En concreto, en este periodo se han llevado a cabo un semi-
nario para la adquisición de habilidades comunicativas que pueden
ser útiles para la búsqueda de empleo (con la participación de 18
mu jeres), complementado con nueve sesiones monográficas sobre
este asunto (a las que asistieron 13 personas de media), diversos
cursos y seminarios sobre informática y ofimática (que suman más
de un centenar de alumnos), un curso de operadores autorizados de
carretillas elevadoras (14 hombres y dos mujeres) y otro de auxiliar
de enfermería en geriatría (15 mujeres). Además, 15 personas con
discapacidades físicas o psíquicas han podido llevar a cabo un curso
de informática aplicada a la inserción laboral.

En su mayoría, un 75% del conjunto del alumnado estaba en
situación de desempleo, mientras que el 25% restante se trataba de
personas en activo pero con la inquietud de mejorar su formación y
sus conocimientos.

En el primer grupo se encuentra Ana María Parra, que recibió
dos diplomas, uno por un curso de informática y otro por el de auxi-

liar de enfermería en geriatría: “Este último me interesaba espe-
cialmente, porque sé que se necesita bastante personal actual-
mente en este campo”. Muchas de las diplomadas en este curso
aspiran a trabajar en la futura Residencia La Mallola, que entrará
en funcionamiento el próximo año.

“Una nueva oportunidad”
También esperan salir de su situación de desempleo Edelmiro

Parada, que con 58 años se ha atrevido a adquirir conocimientos
básicos de informática. “Tengo que estar preparado”, dice. Igual
que Manuel Tejeiro, de 55, y Javier Quirós, de 19, que han obtenido
el carnet de carretillero gracias a la formación recibida en el Puig
Coca: “Es una nueva oportunidad que no pude tener en mi anterior
trabajo”, señala Manuel, mientras que Javier destaca que “lo vi
como una buena opción para tener el carnet tan joven”.

A otras personas les ha servido para actualizar sus cono -
cimientos, como Mauricio Berrocal, de 32 años, que ha cursado pro-
gramas ofimáticos avanzados (Word, Excel...) porque “soy técni co
de informática en mi país, Perú, y quería conocer los nuevos 
avances”. 

Entrega de 80 diplomas a personas que han realizado cursos de habilidades
comunicativas, informática, operadores de carretilla y auxiliares de enfermería

Un 75% del alumnado estaba 
en situación de desempleo 
y el restante 25% en activo

La alcaldesa, Pilar Díaz, y el concejal de Promoción de Empleo, Ramon Cervera, entregaron los diplomas
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La gente disfruta de la nueva plaza Gandhi
La nueva plaza Gandhi ya es una realidad. Las obras, incluídas en el Fondo Estatal de

Inversión Local, han permitido renovar la zona infantil y habilitar una nueva, lo que refuerza a
este emplazamiento como un verdadero punto de recreo y de encuentro vecinal.

53 proyectos para mejorar la
calidad de vida en todos los barrios
El Pont incluye un suplemento que cita los proyectos de la nueva Esplugues

Imagen virtual que muestra cómo será la calle Doctor Riera tras su reforma

Esplugues está viviendo el episodio de in-
versión pública más importante de los últimos
años, que va a permitir culminar la segunda
gran transformación urbana del municipio.
Los proyectos que el Ayuntamiento ha impul-
sado, y que en su mayoría ya están llevándose
a cabo, van a permitir que el municipio in cor -
po re a su red de equipamientos instalaciones
tan destacadas como el Teatro-Auditorio Mu -
ni  cipal, el Poliesportiu Municipal Les Mo re res,
el Esplugues Future Factory, Centro de diseño,
ar quitectura e ingeniería, un nuevo polidepor -
ti vo para Can Vidalet, el edificio judicial, la resi -
dencia La Mallola o los nuevos mercados mu-
nicipales de la Plana y de Can Vidalet. 

También van a suponer una mejora de la vía
pública, con actuaciones en todos los barrios,
con re formas de calles de la importancia de
Ba ro nessa de Maldà, Doctor Manuel Riera,
Anselm Cla  vé, Molí, av. del Torrent, Pere
Galvany, Hor tèn sia o Maladeta o mejoras en
infraestructuras como la estación de metro de
Can Vidalet, los colectores de la calle Joan
Corrales o la plaza Catalunya o la impermea-
bilización de la plaza Blas Infante. La vivienda

pública, el de sa rrollo de zonas como Ca n’Oli -
veres, Sant Llorenç o Finestrelles-Ciutat Dia -
gonal o los nuevos aparcamientos subterráne-
os marcan otros proyectos incluídos en este

plan de transformación de la ciudad, que será
una realidad en pocos años. El Pont distribuye
un suplemento que enumera todos los proyec-
tos de la nueva Esplugues. 
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‘Compartir cotxe’
va evitar 186 tones
de CO2 l’any passat
a Esplugues

El projecte Compartir cotxe, que consisteix a posar en contac-
te a través d’Internet diverses persones que fan un recorregut simi-
lar perquè comparteixin vehicle, va significar l’any passat una re-
ducció de 186 tones d’emissió de CO2 a l’atmosfera. Aquesta és la
xifra que es desprèn del fet que 68 cotxes hagin deixat de circular
cada dia pels carrers d’Esplugues. El servei va comptar l’any 2008
amb 343 persones registrades de la ciutat, que es van interessar a
poder compartir viatge, de les quals 72 van aconseguir-ho. Aquests
viatges van tenir de mitjana 12 quilòmetres de trajecte i 2,89 ocu-
pants.

El servei permet compartir vehicle per anar, entre d’altres
des tins, al mateix lloc de treball o a un altre situat a la mateixa zona.
És el cas de Pedro Escalera, veí d’Esplu gues que va a treballar a Pa -
lau-solità i Plegamans (32 quilòmetres d’anada i altres 32 de torna-
da) compartint el seu cotxe amb dos companys de feina. “M’es talvio
dos terços del combustible, ja que el paguem entre tots tres i, a
més, alliberem les carreteres de més cotxes”, diu el Pedro. Si to-
thom mirés de fer-ho, les carreteres anirien menys congestionades
i hi hauria menys contaminació.

Un dels destins amb més èxit a Esplugues són els viatges per
anar a la Universitat Autònoma de Bar celona, a Bellaterra. El servei
també posa en contacte persones interessades a fer viatges espo-
ràdics d’un sol dia. 

“M’estalvio dos terços del combustible”,
diu un usuari que comparteix el seu
vehicle amb dos companys de feina

Pedro comparteix vehicle per anar cada dia a Palau-solità

Nou vehice de la línia EP2

El Bus de Barri incorpora 
un nou vehicle

La línia EP2, més coneguda com a Bus de Barri i que uneix
els barris de muntanya amb el centre d'Esplugues, ha incorporat
un nou vehicle. Es tracta d'un autobús d'última generació, equipat
per facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda i dotat amb
un sistema que permet fer el seguiment del vehicle per satèl·lit.
La línia EP2, gestionada per l'empresa Soler i Sauret, funciona de
dilluns a dissabte amb una freqüència de pas de 30 minuts.

Comença la campanya de
prevenció del mosquit tigre 

Després de l'experiència de l'any passat, aquest any cal ser
molt rigorós en el compliment dels consells dels experts del Ser -
vei de Control de Mosquits del Baix Llobregat per evitar la prolife-
ració del mosquit tigre. Tenint en compte que les larves d'aquests
molestos insectes són forçosament aquàtiques, el millor mètode
de control és la supressió de qualsevol acumulació d'aigua: en
gerros, testos, galledes, embornals, pots, bidons, ornaments de
jardí, cendrers... Aquests consells són vàlids per a tothom, tot i
que la major cura correspon a les zones amb cases amb jardí,
patis, terrasses i horts, on el mosquit tigre té una major presència
perquè té més facilitats en trobar acumulacions d'aigua. Posar
mosquiteres a les finestres és, a més, un mètode barrera per als
mosquits adults molt eficaç.

Cambio de ubicación de un
punto de la ‘deixalleria’ móvil

El vehículo que realiza el servicio de deixalleria móvil en el
sector París-Roma-Londres-Berlín estará ubicado a partir del
jue ves 4 de junio en la rotonda de la avenida Electricitat. El ca-
mión, que hace un recorrido itinerante por todos los barrios, se
instala en ese punto los primeros jueves de cada mes de 9 a 9.25
horas de la mañana. La deixalleria móvil es un servicio gratuito
en el que se pueden depositar todos aquellos residuos y objetos
en desuso que, por sus características (ropa, zapatos, pilas, acei-
tes...), no deberían lanzarse a los contenedores. También existe la
deixalleria fija de La Font santa, para objetos más pesados. En este
caso es gratuita si no se superan los 500 kilos. En caso de supe-
rarlos, desde el mes pasado se puede abonar el importe con tar-
jeta de débito o crédito.
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Treballadors de Proa,
realitzant tasques de
manteniment de mobiliari
urbà i de la via pública 

Hi treballen una trentena de persones amb discapacitat psíquica, que fan treballs c
jardins públics i pintat de mobiliari urbà), per empreses privades (embossats) i per

La Fundació Proa amplia els
del seu Centre Especial de T

“Qui ens contracta s’assegura que els
seus jardins quedaran igual de bé que
si els realitza qualsevol altra empresa
i estarà fent una inversió social”, diu
el director de la Fundació

La Fundació Proa, entitat d’Esplugues que treballa per la in -
serció laboral de per sones amb discapacitat psíquica, ha arribat a
un acord amb l’Ajuntament perquè la seva plantilla realitzi tasques
de pintat del mo biliari urbà. Aquesta feina, que van començar a
realitzar el passat mes d’abril, complementa la neteja dels jardins
d’es coles i d’espais pú blics, com el Camp Municipal Salt del Pi, que
venen realit zant des de fa anys.

Aquests treballadors formen part del Centre Especial de Treball
de la Fundació, que en l'actualitat compta amb una trentena d'em -
pleats. Es tracta de persones majors de 16 anys que pateixen una
discapacitació psíquica no profunda (entre 33 i 82%). La majoria són
d’Esplugues, però també n’hi ha dels municipis del voltant. “En funció
de les capacitats i habilitats de cadascun, es reparteixen les diferentes
feines que fan”, diu el director de la Fundació Proa, Toni Ruiz.

Inversió social
Les tasques que fan a través del conveni amb l’Ajuntament

(treballs de jardineria i, a partir d’ara, pintat de bancs) no són les
úniques que realitza aquest centre. La Fun dació, el patró principal
de la qual és el mateix Ajuntament d’Esplugues,  té també contrac-
tes amb empreses privades per a la manipulació (embossat, mun -
tatge, ensamblatge...) de productes de perfumeria, dvd, retràctils o
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La nova escola bressol
municipal es dirà Marta Mata

L’Ajuntament d’Esplugues batejarà l’escola bressol que s’ha
de construir al carrer Josep Anselm Clavé, al costat del CEIP Prat
de la Riba, amb el nom de la pedagoga catalana Marta Mata (1926-
2006). Llicenciada en filosofia i lletres, Mata va ser cofundadora de
l'Associació de Mestres Rosa Sensat l’any 1965, la qual va propi-
ciar la renovació pedagògica amb el restabliment de la democrà-
cia a Espanya. Més endavant, participà en la creació de l'Institut de
Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Bar -
celona (1971) i, l'any següent, en l'inici de l'Escola de Mestres de la
mateixa universitat, on impartí diversos cursos de Didàctica de la
Llengua i de Pedagogia. Va publicar nombroses publicacions en el
camp de la pedagogia. Marta Mata va ser diputada del PSC a les
Corts Espanyoles l'any 1977, senadora, diputada al Parlament de
Catalunya i regidora d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.
També fou presidenta del principal organisme consultiu del
Ministeri d'Educació, el Consell Escolar de l'Estat. L’Escola Bressol
Municipal Marta Mata començarà a funcionar el curs 2009-2010.

La figura de l’agent tutor,
referent a la Trobada de la
Xarxa de Ciutats Educadores 

La figura de l’agent tutor, creada per l’Ajuntament d’Esplu -
gues per prevenir possibles conductes de risc entre la població ado-
lescent, ha estat protagonista de la IX Trobada de la Xarxa  Estatal
de Ciutats Educadores (Granollers. 12 a 14 de maig). El director de
la Policia Local d’Esplugues, Juan Antonio González Leyva, va pro-
nunciar una conferència  en què va explicar els objectius de l’agent
tutor i els primers mesos de treball. La Xarxa de Ciutats Edu ca -
dores és un moviment que es va iniciar l'any 1990 amb el 1r Con -
grés Internacional de Ciutats Educa dores, celebrat a Barcelona,
quan un grup de ciutats representades pels seus governs locals va
plantejar l'objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i
activitats per millorar la qualitat de vida dels habitants, a partir de
la seva implicació activa en l'ús i l'evolució de la propia ciutat.
Posteriorment, l'any 1994, aquest moviment es formalitza com a
Associació Internacional, en el 3r Congrés celebrat a Bolonya.
Esplugues pertany des de fa anys a aquesta xarxa.

També realitzen treballs de jardineria i de con-
servació de zones verdes, públiques i privades

L’agent tutor parla amb un grup d’alumnes 

s contractats per l’Ajuntament (neteja de
per particulars (jardineria)

ls serveis 
 Treball

envasos flow-pack. A més, ofereixen serveis per a manteniment de
jardins de particulars. “Qui ens contracta s’assegura que els seus
jardins quedaran igual de bé que si els realitza qualsevol altra em-
presa i estaran fent una inversió social”, diu el director de la
Fundació Proa.

Proa ofereix serveis de teràpia ocupacional, d'orientació i inser-
ció, un servei complementari d'ajustament personal i social, i l'esmen-
tat Centre Especial de Treball, amb l'objectiu de fomentar la preven-
ció, l'educació, la formació professional, l'activitat laboral, l'esbarjo,
l'atenció residencial i l'assistència sanitària, cultural i social de les
persones amb discapacitat psíquica. La tinenta d’alcaldia, Sara Forgas,
destaca “la important tasca social que porta a terme Proa, que contri-
bueix de manera decisiva a la integració laboral de persones amb di-
ferent grau de discapacitat” i anima les empreses i particulars a
“comptar amb els serveis d’aquesta Fundació”. 
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Més de 3.000 infants participa
activitats de l’Espluestiu dura

Més de 3.000 infants i joves d’Esplu gues participaran en  l’ampli
ventall d’activi tats que el programa Espluestiu ofereix per als mesos
de juny i juliol. L’Ajuntament d’Es  plugues i diverses entitats de la ciu-
tat or ganitzen casals, campus esportius, activitats a la natura i tallers
per a infants i joves d’entre 3 i 16 anys.

Els Casals d’Estiu (600 places adreçades a nens i nenes de 3 a

fiques de l’esport elegit, a més de gaudir d’activitats basades en el
joc, l’esport i els tallers.

A més, les diferents entitats de lleure per a infants i joves
d’Esplugues (Esplai Espurnes, Espluga Viva, Pubilla Cases-Can
Vidalet, AE Sant Jordi, i GJ Santa Gemma-Sant Antoni en el lleure) or-
ganitzaran colònies i altres activitats a la natura, mentre que l’Escola
Municipal de Música organitza un casal i tallers relacionats amb la
música. A diferència de les altres propostes, les que fa l’Escola
Municipal de Música estan previstes per al públic infantil i l’adult, amb

tembre. És un conjunt d’activitats recreatives i esportives, amb jocs,
piscina, iniciació esportiva, excursions temàtiques, tallers didàctics i
activitats a la natura. Els campus esportius (futbol sala, voleibol, tec-
nificació i platja, gimnàstica artística, bàsquet, futbol i patinatge artís-
tic) tindran lloc entre finals de juny i tot el mes de juliol i permetran
que els participants millorin les habilitats motrius i tècniques especí-

El seu caràcter inclusiu permet que persones amb discapacitat també hi puguin ins
beques impedeix que cap persona en quedi exclosa per raons econòmiques

12 anys) tindran lloc del 29 de juny al 31 de juliol, mentre que el Casal
Jove (30 places per a nois i noies de 12 a 16 anys) es farà del 6 al 31
de juliol. Al Casal d’Estiu, els infants participants compartiran expe-
riències i activitats. Es faran a les escoles Isidre Martí, Folch i Torres,
Gras Soler, Matilde Orduña i Joan Maragall. El Casal Jove es fa per
segon any a l’Espai Jove Remolí, amb activitats específiques per a
nois i noies de 12 a 16 anys.

Per la seva banda, els Casals Esportius es portaran a terme
entre el 25 de juny i el 31 de juliol, i entre el 31 d’agost i el 4 de se-

Infants participants als Casals d’Estiu 2008
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paran a les
rant juny i juliol

inscriure’s. Un complet programa de

La alcaldesa participa en el
Congreso ‘Políticas locales de
apoyo a las familias’, en Palma 

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, participó el pasado 14
de mayo en la mesa redonda Conciliación de la vida familiar, per-
sonal y laboral desde el ámbito local organizada dentro del congre-
so Políticas locales de apoyo a las familias, celebrado en Palma de
Mallorca. La alcaldesa intervino con la experiencia de Minuts
Menuts, el servicio de acogida temporal de niños y niñas de 0 a 3
años, con un máximo de permanencia continuada de 3 horas dia-
rias y de dos días a la semana (precio: 1 euro al día). Minuts Menuts
es un espacio que da respuesta a necesidades no previstas o ges-
tiones a realizar por personas adultas que son difíciles de llevar a
cabo acompañados de niños u niñas. En Esplugues está ubicado en
el Complex Esportiu La Plana. La situación y evolución de las fami-
lias españolas, la corresponsabilidad parental, la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral, la conflictividad familiar y la diver-
sidad familiar junto con la experiencia en otros países europeos
fueron los temas tratados en el congreso.

Timberland colabora con
la Fundació Finestrelles 

Personal de Timberland participó el 22 de abril en el ajardi-
namiento del recinto de la Fundació Finestrelles. Cada año, los
empleados de esta empresa dedican el Día de la Tierra a labores
relacionadas con la limpieza de ríos, la reforestación de bosques o
el mantenimiento de jardines. Este año, uno de los lugares elegi-
dos ha sido la sede de la Fundació Finestrelles.

Celebrats el consells
municipals de salut i
cooperació

El Consell Municipal de Salut, celebrat el 28 d’abril, va expo-
sar, entre d’altres temes, les accions del Pla integral per a la pro-
moció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saluda-
ble per al proper curs escolar. Aquestes accions inclouran un pro-
grama pilot de cribatge de sobrepes u obesitat en alumnes de pri-
mària. D’altra banda, al Consell de Cooperació al Desenvolupa -
ment del passat 7 de maig una desena d’entitats van presentar el
seus projectes per a aquest any.
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un casal i diversos tallers de gòspel, pop rock, de banda, de percus-
sió, de guitarra clàssica, de tècniques corporals i d’orquestra de
corda.

Programa de caire inclusiu
Totes aquestes activitats d’estiu permeten que els infants de la

nostra ciutat puguin gaudir d’activitats que compaginen l’educació i la
diversió. L’Ajuntament aposta perquè totes les famílies hi puguin ac-
cedir i per això ha impulsat un ampli programa de beques. L’any pas-
sat se’n van concedir 300. A més, facilita la participació dels infants
amb algun tipus de discapacitat dedicant-los una atenció personalit-
zada. L’ob jectiu d’enguany és que aquests infants —previsiblement, al
voltant de la dotzena— puguin intervenir en totes les activitats del seu
grup, sempre que la seva discapacitat no sigui un impe diment per fer-
ho de manera adequada. 

IMATGE D’ARXIU

La piscina és un element clau a les activitats d’estiu

Trabajadoras de Timberland,
en el ajardinamiento  del recinto
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El curs educatiu 
2008-2009 s’acaba amb les
escoles a ple rendiment

Amb el juny arriben els exàmens finals,
preludi de la fi del curs escolar. Però les setma-
nes prèvies es caracteritzen tam bé per la suc-
cessió d’activitats festives que organitzen els
centres educatius d’Esplu gues.

Es tracta d’activitats lúdiques que no obli-
den l’aspecte pedagògic. Així, el dia de Sant
Jordi, dijous 23 d’abril, a totes les escoles es van
fer celebracions relacionades amb la lectura de
llibres, poesia o contes, i amb tradicions popu-
lars. Com sempre al voltant d’aquestes da tes,
el CEIP Lola Anglada va viure una diada molt es-
pecial el dissabte 25 d’abril: la seva festa major.
Entre les activitats que s’hi van fer, va destacar
una exposició centrada en l’Any de l’Astronomia
i la celebració del 18è aniversari del gegantet El
Més Petit de Tots i del 25è aniversari de la Colla
de Geganters d’Esplugues.

El CEIP Isidre Martí va fer el 8 de maig la
seva festa de primavera, que va consistir en la
plantació de jardineres amb l’aigua sobrant del
menjador escolar.

Per últim, el Dia escolar de les matemàti-
ques es va celebrar el dimecres 20 de maig amb
paradetes muntades per l’IES Joanot Martorell
a la rambla Verge de la Mercè per demostrar
que són una assignatura divertida i esborrar la
mala fama que la precedeix. 

Alumnes del CEIP Isidre Martí planten jardineres amb aigua sobrant (esquerra). La poe-
tessa local Roser Algué explica un conte al CEIP Folch i Torres el dia de Sant Jordi (dreta)

El CEIP Lola Anglada celebra els aniversaris dels gegants.
Alumnes de l’IES Joanot Martorell fent matemàtiques al carrer

Presentació del PAEC
Els centres escolars d’Esplugues co-

neixen des del 21 de maig el Pro grama
d’activitats educatives comple mentàries
(PAEC) per al proper curs. Enguany s’ha
avançat la seva presentació per part de
l’Ajuntament perquè els centres coneguin
amb temps la dinàmica per inscriure el
seu alumnat a les activitats i tallers del
curs que ve. El programa inclou activitats
de medi ambient, salut, seguretat i con-
sum, entre d’altres temes.

Espluga Viva analitza els
35 anys d’escoltisme laic 

Un dels actes de celebració dels
35 anys de l’Agrupament Escolta
Espluga Viva va ser la taula rodona que
es va organitzar el 14 de maig al Casal
de Cultura Robert Brillas. Antics i
actuals membres de l’entitat van
coincidir en que els valors de
l’escoltisme laic, 35 anys després,
continuen vius en la societat actual.

Control de ruido de
vehículos de dos ruedas 

La concienciación sobre la
obligatoriedad de no sobrepasar los
límites de ruido establecidos parece ir
calando entre los conductores de
motocicletas y ciclomotores, a tenor de
los resultados del último control
policial. Sólo uno de los 150 vehículos
analizados superó los límites. La
Policía Local organiza controles
trimestrales.

El Colegio Alemán
muestra el lado
divertido de las
matemáticas 

Matemàtiques per tocar? es el
nombre de la exposición que tuvo
lugar del 5 al 16 de mayo en el
Colegio Alemán de Esplugues, que
mostraba el lado más divertido y
práctico de las matemáticas. La
muestra permitía a las personas
visitantes experimentar a través de
su propia experiencia con juegos y
con montajes de puentes y de
puzzles, entre otras muchas
posibilidades. La exposición se
complementó con una conferencia
del profesor Albrecht Beutelspacher,
director del Museo de Matemáticas
de Giessen e inventor de la muestra.

IMATGE CEDIDA PER RAMON COSTA
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El maig de 1999 va tenir lloc una fita històrica des del punt de vista
dels equipaments municipals d’Esplugues. S’inaugurava la Biblioteca
Pare Miquel, que substituïa la vella Biblioteca Popular ubicada, amb el
mateix nom, a la plaça de la Sardana. El nou equipament suposava una
revolució no només en espai (1.700 m2) sinó en concepte, ja que així
Esplugues va passar de tenir “una biblioteca d’estudiant a tenir una bi-
blioteca oberta a tota la ciutadania”, explica Narcís Fluvià, director del
centre des de 2003. L’equi pa ment se sumava a la Biblio teca de la Bòbila,
inaugurada dos mesos abans.

En aquests deu anys acabats de fer, la Biblioteca Pare Mi quel ha es-

devingut el punt de trobada d’una ciutadania àvida d’accedir a tot tipus
d’informació: principalment a través dels llibres, però cada cop amb
més força també mitjançant suport audiovisual (DVD, Internet...). Amb
un fons que ja supera els 60.000 documents (48.000 llibres, 10.000 en
suport audiovisual i prop de 2.000 en suport electrònic), s’ha fet amb una
important clientela fixa: el 31,5% de la població d’Es plugues té el carnet
de la Biblioteca Pare Miquel.

L’any 2008 es van assolir dues xifres rècord: 156.198 visites (558 cada
dia) i 92.605 préstecs (331 al dia). Però, més enllà dels números, Fluvià
destaca que “tenim un nombre de persones usuàries importantíssim
de gent gran i d’infants”. L’aposta de la biblioteca per atreure aquests
sectors és evident, sobretot el d’edat infantil, amb nombroses activitats i
una sala especialitzada.

L’ampliació de serveis amb les possibilitats que ofereixen les noves
tecnologies és un altre aspecte a destacar. Des de 2006 hi ha servei de
wifi (el seu ús va créixer més d’un 50% l’any passat) i un servei multimè-
dia, que permet la combinació de compondre textos (ofimàtica) i con-

La biblioteca central d’Esplugues, consolidada amb més de 550 visites
diàries, aposta per atreure infants i gent gran. El seu fons supera els 60.000
documents. El 31,5% de la població té el carnet d’aquest equipament

La Biblioteca Pare Miquel d’Es
anys amb xifres rècord de pers

Les noves tecnologies han possibilitat
que l’equipament no sigui només un lloc
que ofereix documents, sinó accés a la
informació en el sentit més ampli

Infants i gent gran suposen una part important de
les persones usuàres de la Biblioteca Pare Miquel
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Les persones usuàries de la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues li posen un notable (7,98 punts sobre 10),
segons l’última enquesta efectuada per la Diputació de
Barcelona, corresponent a l’any 2008. La neteja, el tracte del
personal i l’estat de les instal·lacions són els aspectes més
ben valorats. Els enquestats donen una gran importància al
fons bibliogràfic, ja que és el que més els agrada, però
també l’aspecte que més desitjarien que millorés.

Bona valoració per part de 
les persones usuàries

splugues fa deu
rsones usuàries

nectar-se a Internet. “En l’actualitat, la biblioteca ha deixat de ser un
lloc que simplement ofereix documents per ser un lloc que ofereix a la
ciutadania la possibilitat d’una formació continuada al llarg de tota la
seva vida.”, afirma el director de l’equipament.

Els deu primers anys de la biblioteca es van celebrar el passat 21 de
maig amb un recital del cantautor i poeta Roger Mas. A més, també va
estrenar pàgina web a través d'un espai del Ministerio de Cultura:
http://bibliotecaspublicas.es/esplugues. 

Més de cent activitats anuals
La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues ha esdevingut també un

centre cultural de referència a la ciutat. L’any passat s’hi van fer
110 activitats, que van aplegar més de 3.500 participants. L’Hora
del Conte i les visites escolars van ser les més nombroses, tot i
que en destaquen també les tertúlies literàries. Ac tualment, hi ha
tres clubs de lectura, d’entre 15 i 20 participants, que fan nou ses-
sions anuals. Una activitat força original és el taller de l’Hora del
Conte, una activitat on alumnes de l’IES Severo Ochoa que impar-
teixen el cicle formatiu d’educació infantil aprenen les tècniques
de contar contes a infants assistint a una sessió per part d’un ron-
dallaire professional, a qui fan preguntes i exposen dubtes.
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Esplugues ha celebrado del 20 al 29 de
mayo la undécima edición de la Semana de la
Salud, que ha incluido conferencias, talleres y
la Fira de la Salut. Aunque no ha sido el único
tema tratado, muchas de las actividades se
han desarrollado en torno a la salud emocio-
nal.

La importancia de las emociones y de
los pensamientos para mejorar nuestro bien-
estar emocional fue precisamente el asunto
tratado en la primera charla, a cargo de la
doctora Imma Nogués, del centro de atención
primaria Lluís Millet. No fue sólo una confe-
rencia, sino que las personas asistentes
aprendieron técnicas de relajación durante la
sesión celebrada en la Masoveria de Can
Tinturé (ver fotografía).

También resultó interactiva una charla-

El bienestar emocional, eje
de la Semana de la Salud
Las jornadas han incluido sesiones y talleres de
relajación, meditación y autoestima

taller para ganar en autoestima que impartió
Carme Boó la tarde del día 20 de mayo en el
Casal de Cultura Robert Brillas.

El punto de vista de los afectados for mó
parte destacada en la programación, con la
conferencia de la doctora Yolanda Osorio, de
la Associació de Fa mi liars de Ma lalts Mentals
del Baix Llobregat, titulada Estratègies per
fer front a la depressió, que se realizó el 21
de mayo.

Talleres de respiración y relajación, de
meditación (a cargo del Venerable Lama Don -
drub, de los Monjes Budistas del Ga rraf), de
apoyo a personas cuidadoras (por el psicólo-
go Pep Vilajoana), sobre hiperactividad y défi-
cit de atención y sobre fibromialgia completa-
ron la semana, que también celebró actos en
los IES La Mallola y Severo Ochoa.

Además de la salud emocional, la higie-
ne alimentaria en los centros escolares fue
otro de los asuntos tratados, con un curso
que se llevó a cabo en el CEIP Folch i Torres
para cocineras de escuelas.

Otro de los actos centrales fue la Fira de
la Salut, que el día 23 reunió en la rambla
Àngel Guimerà más de una decena de entida-

Personas participantes en un taller sobre bienestar emocional, en un momento de relajación

Uno de los actos centrales
es la Fira de la Salut, 
que reunió a más de una
decena de entidades en 
la rambla Àngel Guimerà

El ex-futbolista Julio
Alberto habló de 
la prevención de las
drogas en Esplugues

El ex-futbolista del At. Madrid, Bar -
celona y selección española, entre otros,
Julio Alberto Moreno, estuvo en Esplu -
gues el pasado 18 de enero para ofrecer
di ferentes charlas sobre la prevención de
las drogas Julio Alberto habló para el
alumnado del IES Severo Ochoa, para ju-
gadores de los equipos inferiores del FA
Espluguenc, en el Campo Municipal Salt
del Pi y para los socios y amigos de la
Penya Barcelonista L’Avenç, en el Centre
Cultural, en un acto enmarcado en el 25
aniversario de la entidad. Las jornadas de
prevención de drogas, con Julio Alberto
como principal ponente, son una iniciati-
va de la Agrupació Barça Veterans, que
cuenta con el apoyo de la Generalitat de
Cata lunya.

des: ALCER, ARE, Associació d'amics i fami-
liars de toxicòmans, Associació de familiars
d'Alzheimer del Baix Llobregat, Associació de
lluita contra el càncer, Asso ciació de familiars
de malalts mentals del Baix Llobregat,
AIDED, Fundació Fi nes tre lles, Fundació Casal
dels Avis, Llar-residència Can Vidalet, Banc
de teixitis i transplants de Catalunya-Donació
de sang, Creu Roja d'Es plugues, Institut
Català de la Salut (EAP Lluís Millet i EAP Can
Vidalet) i Ajuntament d’Esplugues.  

el pont 175 BOBOBO jc:Maquetación 1  25/05/09  15:58  Página 22



SOLIDARITAT

EL PONT D’ESPLUGUES|
175 | juny de 2009

23

A l’esque

La Festa de la Solidaritat i
del Comerç Just va tenir
la complicitat dels infants

Amb un marcat caràcter didàctic vers
la població infantil, Esplugues va celebrar
el passat 9 de maig la novena edició de la
Festa de la Solidaritat i la sisena del Comerç
Just. La rambla del Carme va ser l'escenari
on es van aplegar tretze entitats espluguen-
ques que treballen en projectes adreçats a
poblacions amb pocs recursos, i on es van
succeir activitats divulgatives i lúdiques de
conscienciació.

Aquesta doble activitat s'ha fet amb un
forat propi a la programació festiva d'Es -
plugues. Ambdues celebracions van donar
el salt conjuntament a la rambla del Carme
després del creixement experimentat per
l'èxit de les primeres edicions.

El comerç just va ser un dels eixos de
la jornada, que es va perllongar des de les 11
del matí fins a les 8 del vespre. Al matí es va
llegir un manifest reivindicatiu d'aquest tipus
de comerç, que consisteix en el fet que els
països desenvolupats reverteixin els diners
per les compres de productes fets a zones en
vies de desenvolupament directament als
productors. A la tarda, un espectacle infantil
va introduir de forma lúdica aquest concepte

El Pla d’acció municipal 
de cooperació de 2009
destinarà més de 170.000
euros a cooperació

L’Ajuntament d’Esplugues desti-
narà enguany 171.172 euros a diferents
programes de cooperació al desenvo-
lupament. La xifra correspon al 0,8%
dels ingressos propis municipals pre-
vistos al pressupost 2009, en la línia de
l’actuació municipal dels últims anys
de destinar aquest percentatge al pro-
grama Esplugues Coope ració. D’a -
questa quantitat, un 60% (102.703
euros) es destinarà a subvencionar
projectes impulsats per entitats de la
ciutat. Un 17% (29.100 euros) se ran per
al Fons Català de Coope ració al De sen -
volupament, un 13% (22.252 euros) per
a actes de sensibilització local i un 10%
(17.117 euros) per a situacions d’emer-
gència humanitària en països amb ne-
cessitats.

a nenes i nens amb una història sobre la pro-
ducció de cafè a la regió mexicana de Chia -
pas. A més, es van lliurar els premis del con-
curs de dibuix destinat a alumnes de primà-
ria, i que aquest any estava dedicat al comerç
just. Els tres primers premis van recaure en
escolars del CEIP Isidre Martí.

Les 13 entitats participants van mos-
trar els seus projectes i productes al públic.
Hi havia la Fundació Santa Magdalena (amb
els seus productes d'alimentació i artesania i
llibres vers comerç just), Conxita Solidària,
l'Associació Mediterrània (promocionant ta-
llers, reforç escolar i el seu equip integrador
de futbol), EUiA, la Fundació Josep Comapo -
sada, la Fundación Juan Ciu dad, l'Escola
Utmar (amb un projecte d'apadrinament al
Camerun), el CEIP Isidre Martí (amb un cire-
rer farcit de paraules boniques escrites pels
alumnes), ICV, Creu Roja, Amnistia Interna -
cio nal, la Fundació Pau i Solidaritat i la Fun -
dació Vicente Ferrer (amb un projecte per a
dones d'una zona rural de l'Índia).

Xerrada sobre el Pròxim
Orient

El públic va poder gaudir també al
llarg del dia, entre d'altres activitats, de di-
verses exposicions i d'actuacions musicals.
Un dels plats forts va ser la xerrada de la
periodista i escriptora iraniana afincada al
nostre país Nazanin Amirian, que va parlar
sobre qui promou i a qui beneficien els con-
flictes que existeixen arreu del món, espe-
cialment al Pròxim Orient. La seva confe-
rència va deixar petita la carpa solidària. 

Es va fer a la rambla del Carme i va comptar amb diferents activitats de sensibi-
lització envers la cooperació amb les comunitats més desafavorides
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SERVEIS

El documental ‘30 anys d’Ajuntament democràtic
En l’últim número de “El Pont d’Esplugues”, en aquesta ma-

teixa secció “Tribuna Oberta”, hi havia un escrit amb el títol
“Amagar la història”.

L’escrit feia menció del vídeo que es va projectar en l’acte de
celebració dels primers 30 anys d’Ajuntaments democràtics.
Segons aquest escrit, el vídeo “... ens esteu amagant la història,
ens l’esteu manipulant!...”. Vull deixar clar que els guionistes del
vídeo, en aquest cas ETV, han volgut fer palesa la importància de la
democràcia, els 30 anys d’ajuntaments democràtics i el reconeixe-
ment a totes les persones, anònimes o no, que han fet possible que
poguéssim celebrar 30 anys de democràcia.

ETV ha fet el vídeo amb la major professionalitat i indepen-
dència que ens caracteritza, no hem amagat res ni hem manipulat
la història, doncs mai hem pretès fer un vídeo sobre la història
d’Esplugues. 

És evident que han quedat centenars, per no dir milers, de
coses en el tinter, però reitero, que no ha estat un vídeo sobre his-
tòria, ha estat un vídeo de lloança als 30 anys d’ajuntaments demo-
cràtics i sobretot als seus valors democràtics, pels quals molts dels
nostres pares i mares van lluitar i fins i tot morir per aconseguir-
ho, i gràcies a això,  podem fer aquests comentaris al “Pont” o a
molts altres mitjans de comunicació, entre ells “Esplugues
Televisió”.

Frederic Cano
Director d’Esplugues Televisió

A Esplugues, la història la fem tothom
Vaig llegir un escrit de la Sra. Elisabet Millà a l’edició de maig

d’aquesta publicació en la qual mostrava la seva indignació, que
respecto, sobre el vídeo que es va projectar durant la commemora-
ció del 30 aniversari dels ajuntaments democràtics. Però perme-
ti’m també que expressi la meva felicitació a Esplugues Televisió
per la qualitat periodística d’una producció que recupera una part
de la nostra història: la de l’important paper que van tenir els ajun-
taments en la consolidació de la democràcia. Una democràcia que
fa possible que articles com el de la Sra. Millà, que creu que “ens
omplim la boca amb la paraula democràcia”, o el meu es publiquin
amb normalitat.

La commemoració dels trenta anys d’ajuntaments democràtics
ha estat una bona ocasió per recordar que, més enllà de les legíti-
mes i necessàries discrepàncies, entre tots hem aconseguit una
Esplugues millor. Sempre hi ha, però, qui aprofita la notorietat d’a-
quests actes per recuperar velles fixacions personals. Però, malgrat
això, paga la pena recordar uns fets que ens projecten cap al futur.

Antoni Pérez Garzón
Exalcalde d’Esplugues

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció “Tribuna oberta” de la revista municipal El Pont d’Esplu-
gues a: Revista El Pont d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950
Esplugues; o bé a través del correu electrònic elpont@es-plugues.es. Les cartes han de tenir una ex-
tensió màxima de 15 línies mecanografiades (de 60 caràcters o espais cada línia), han d’anar signades
amb nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte i/o adreça
de correu electrònic. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un extracte en cas de supe-
rar la llargada de les 15 línies, així com també es reserva el dret de publicar les cartes que “puguin vul-
nerar pel seu contingut la dignitat de les persones, els valors reconeguts per la Constitució, especial-
ment els relatius a la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més mari-
nats. Tampoc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensives o que
puguin constituir falta o delicte” (article 8 del Reglament de participació ciutadana).

el pont@esplugues.cat

TRIBUNA OBERTA
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María Antonia Iglesias:
“La gente me agradece
que les explique la 
política con vehemencia”

• ¿Se habla igual de Euskadi ante un au-
ditorio catalán que del resto de España?

No, hay otra sensibilidad y no hay esa
beligerancia y esa demonización de lo
vasco que domina en el foro madrileño.
• Su conferencia coincide con el día de la
toma de posesión del socialista Patxi Ló -
pez como lehendakari. ¿Qué supone es -
te acontecimiento?

Es un cambio profundo tras 30 años de
gobierno nacionalista del que me alegro.
Pero la preocupación supera a la alegría
debido a los no deseables compañeros de
camino que los socialistas se han busca-
do para gobernar: el PP. Es una alianza
forzada, un pacto contra natura.
• Con su bagaje, ¿cómo ve la actual cla -
se política respecto a la de los años 80?

Ha venido a menos. Faltan líderes con
visión de Estado y con sentido realmente
patriótico, no de banderitas. Y sobra gen -
te que improvisa las políticas y que está
inmersa en una cultura mediática brutal.
Hoy hay mucha frivolidad, y los principios
y los proyectos se diluyen.
• Usted fue una de las primeras mujeres
con un alto cargo en medios de comuni-
cación. ¿Se ha avazando?

Los prejuicios siguen funcionando. No
hay directoras de diarios y la realidad en
la universidad es otra, ya que el nivel aca-
démico de las mujeres es muy superior.
• ¿La profusión de tertulias televisivas
de hoy día enriquece el panorama infor-
mativo?

Una gran mayoría están escoradas a la
derecha o la extrema derecha, que hacen
un daño tremendo con sus siniestras cru-
zadas contra el gobierno. Y no hay la mis -
ma respuesta desde la izquierda. Hay un
gran desequilibrio.
• ¿No teme alcanzar más fama como po-
lemista que como analista política de
larga trayectoria?

Es un riesgo. Pero me ha dado una ex-
periencia aleccionadora y es que a raíz de
La no ria mucha gente que quizá no vería
debates més exquisitos me para por la
calle agradeciéndome que les explique
así las cosas, con esa vehemencia. No
só lo los intelectuales tienen derecho a
entender la política.

María Antonia Iglesias
acerca a Esplugues su
visión de Euskadi

La prestigiosa periodista María An tonia
Iglesias acudió el pasado 7 de mayo al Cen -
tre Cultural L’Avenç para dar una conferen-
cia sobre la situación política de Eus kadi.
País Vasco, tan lejos, tan cerca fue el título
de la charla, que congregó a numeroso pú-
blico en la sala Joan Brillas, deseoso de es-
cuchar a una profesional de la comunicación

con un malísimo compañero de viaje”. Igle -
sias reivindicó “la doctrina de la transver-
salidad” que hizo que durante una época
gobernaran juntos PNV y PSE, y reivindicó
figuras como las de José Antonio Ardanza,
Ramón Jáuregi y Xa bier Ar zalluz. Sobre el
entorno de ETA, dijo sentirse frustrada por-
que Arnaldo Otegi no quisiese salir entre-
vistado en su libro.

Al final de su intervención se abrió un
coloquio con el público, que se mostró muy
activo y lanzó preguntas a la periodista sobre
qué piensa de la Ley de partidos, cómo aca-
bar con el terrorismo, por qué no se deja al
País Vasco pedir la independencia o sobre
los ataques desde Madrid a Catalunya con el
apoyo de cierta intelectualidad. 

Por ejemplo, se mostró tajante al afir-
mar que “lo que más me repugna es la de-
monización de lo vasco que muchas veces
se hace desde algunos sectores madrile-
ños, y que es mezcla de ignorancia y de
mala fe”. También arremetió contra el pacto
que han he cho los socialistas con el PP para
gobernar Euskadi “porque se han aliado

La conferencia que dio la popular periodista en
L’Avenç levantó una gran expectación

tan prestigiosa —en su amplio bagaje desta-
ca el car go de directora de Infor mativos de
TVE de 1990 a 1996— como popular, debido
a sus apariciones en tertulias televisivas (úl-
timamente, en La noria).

Iglesias presentó su último libro, Me -
moria de Euskadi, un conjunto de testimo-
nios que profundizan en la realidad política
del País Vasco y cuyas principales virtudes,
según la propia autora, son “la pluralidad y
la sinceridad de los personajes entrevista-
dos”. Durante la conferencia, la periodista
demostró su capacidad de análisis político
sobre la complejidad del fenómeno vasco, sin
abandonar una de sus principales cualidades
y que la hacen tan mediática: la contunden-
cia y la vehemencia de sus argumentos. 

Maria Antonia Iglesias (dreta), al costat de la presentadora de l’acte, Maribel Aguilera (ETV)

el pont 175 BOBOBO jc:Maquetación 1  25/05/09  15:59  Página 25



VIDA CIUTADANA

| EL PONT D’ESPLUGUES
175 | juny de 2009

26

Quim Lluís, al costat de la seva nova creació

L’artista local Quim
Lluís inaugura una
escultura per la pau
a la Pare Miquel

El dia de Sant Jordi va ser l’escollit perquè l’artista local Quim
Lluís presentés l’escultura Un món sense banderes, en pau i per a
tots. Es tracta d’una columna al·legòrica a la pau, instal·lada a la
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. “Primer vaig posar banderes
de molts països al voltant de la columna, i per sobra una pàtina
blanca que les esmorteeix i que vol reivindicar que la pau, simbo-
litzada pel color blanc, està per sobre de les nacions”, va dir el ma-
teix artista. 

L’obra, que va fer amb motiu del Fòrum de les Cultures de 2004,
forma part de la sèrie Contes rodons, una crònica de les coses que
han estat importants per a l’autor en la seva vida i és un testimo-
niatge de la personalitat de Quim Lluís: “Sóc sensible a la pau, i això
està present a l’obra”. Lluís també és l’autor del conjunt escultòric
que hi ha a la plaça de la Constitució de la nostra ciutat.

A la presentació van ser presents el regidor de Cultura, Eduard
Sanz, i el president de l’agrupació local de l’ONG Justícia i Pau,
Xavier Garí, que va oferir una conferència. “Ara no tenim guerres
mundials, però sí tenim guerres del món”, va advertir. Una peça
musical al violí va cloure un acte ple d’emotivitat.  

Lliurament de premis del
tercer Certamen de Narrativa
de les dones de La Plana

L'Associació de Dones de La Plana va lliurar el passat 6
de maig els premis del tercer Certamen de Narrativa per a
dones, convocat amb ocasió del 25è aniversari de l'entitat. El
primer premi va ser per a Maria Teresa Badesa, per l'obra
L'antiquari, mentre que el segon va recaure en Julia Ro drí -
guez, per El encuentro. El jurat del concurs estava format per
l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz; la poetessa local Roser
Algué; la responsable local del Servei de Normalització Lin -
güística, Montserrat Buixeda; el director de la Biblioteca Pare
Miquel, Narcís Fluvià; la psicòloga Carmen Manzanal, i la pre-
sidenta de l'Associació de Dones de La Plana, Carme Pallarés.
Aquest certamen, que fins ara s'ha celebrat pel 10è, 20è i 25à
aniversari de l'entitat, pretén fomentar l'escriptura per part de
les dones.

Premios literarios para
alumnos de la Escuela 
de Adultos de Esplugues

Cerca de un centenar de alumnos de la Escuela de Adul -
tos de Esplugues participaron este año en el noveno concurso
literario del centro, organizado con el objetivo de promocionar
la escritura entre su alumnado. El día de Sant Jordi se celebró
la entrega de diplomas a los mejores de cada grupo de nivel y
de premios (este año fue una hucha) a los mejores en poesía y
narrativa, en catalán y castellano.
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Hi van participar 36 carruatges. La Unitat Muntada de la Policia
Local va ser enguany qui va portar la bandera

La ciudadanía de Esplugues, como la del
resto de España y de otros países de la UE,
está convocada a las urnas el próximo domin-
go, 7 de junio, con motivo de las elecciones al
Parlamento Europeo. 34.505 personas figuran
en el censo electoral de nuestra ciudad. Como
en las municipales, las 331 personas con na-
cionalidad de alguno de los otros 24 países de
la Unión Europea podrán acudir a las urnas.

El Ayuntamiento de Esplugues habilita-
rá 14 colegios electorales, con un total de 57
mesas, como en las últimas citas electorales.
Para votar será necesario presentar el DNI,
pasaporte o permiso de conducir. En los cole-
gios electorales del CEIP Gras Soler y del
CEIP Can Vidalet se habilitarán dos ludotecas
gratuitas para hijos e hijas de presidentes y
vocales de todas las mesas electorales del

El domingo 7 de junio,
convocadas elecciones 
al Parlamento Europeo
Volverá a funcionar en los CEIP Can Vidalet y Gras
Soler el servicio de ludoteca para hijos e hijas de 3 a 12
años de los miembros de mesa 

municipio, representantes de la Adminis tra -
ción y cuerpos de seguridad (quienes piensen
hacer uso de ella es preferible que lo comuni-
quen al 900 30 00 82). Las personas discapa-
citadas podrán utilizar un servicio de ambu-
lancia (no medicalizada) para ser transporta-
das al colegio electoral (es necesaria igual-
mente llamada previa al teléfono gratuito 900
30 00 82). Asimismo, las personas invidentes
conocedoras del sistema Braille que así lo
hayan solicitado podrán ejercer su derecho a
voto con unas papeletas preparadas expresa-
mente para ellas. 

El recuento de los votos en Esplugues se
podrá seguir en tiempo real en la web munici-
pal www.esplugues.cat.  Los resultados elec-
torales de nuestra ciudad se podrán consul-
tar, además, en la casa consistorial. 

La Ciutat de la Justícia,
nou referent judicial

Els habitants d’Esplugues que
hagin de realitzar tràmits judicials
que superin l’àmbit estrictament
local tenen un nou referent: la Ciutat
de la Justícia, que el Departament
de Justícia de la Generalitat ha
aixecat entre les poblacions de
l’Hospitalet i Barcelona. Es tracta
d’un complex format per vuit edificis
on es desenvolupen activitats
judicials i empresarials. El recinte
acull uns 3.000 treballadors i rep
més 13.000 visitants diaris. La
inversió total ha estat de 320 milions
d'euros, 255 dels quals han estat
destinats a les obres. Els edificis que
constitueixen la Ciutat de la Justícia
se situen en dos grans solars amb
una superfície total de 53.062 metres
quadrats, al costat de la plaça Cerdà.

Esplugues tiene
47.013 habitantes

Esplugues  cuenta con 47.013
habitantes, 263 más que en 2008,
según el padrón municipal aprobado el
pasado 20 de mayo por el Pleno. Del
total de población, 22.955 son hombres
y 24.058, mujeres. 

Aprovada una moció
sobre la difusió de 
la Festa de l’Esport

El Ple municipal va aprovar a la
sessió del 20 de maig, per unanimitat,
una moció presentada pel PSC sobre la
difusió de la Festa de l’Esport i
l’assoliment del Dia de l’Esport a
Europa. També va aprovar una moció
sobre la llengua alemanya a l’IES La
Mallola, presentada per ERC i amb el
vot favorable de tots els grups. Per
contra, va refusar una altra moció, una
dels grups municipals del PPC, ICV i
ERC per reduir les taxes i els impostos
per adequar-los a la inflació real de
Catalunya del 2008, amb el vot contrari
del PSC i CiU i favorable de PPC, ICV i
ERC. El Ple va refusar el mes d’abril
una moció d’ICV sobre la llei
d’educació. PSC i CiU hi van votar que
no i PPC, ERC i ICV, que sí.

Un ciudadano deposita su
voto en una urna en las pa-
sadas elecciones  generales 

IMATGE D’ARXIU
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L’exposició ‘El món des d’una
rajola’ arriba a Can Tinturé

El Museu Can Tinturé acull l'exposició itinerant El món des d’una rajola, produïda per
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i es podrà visitar fins al 28 de
juny. La mostra se centra en la rajola d’arts i oficis, un important testimoni de la història i la
vida popular catalanes des de mitjans del segle XVII fins a finals del segle XIX. En l’organitza-
ció de la mostra hi participa el Museu Can Tinturé, que compta amb una de les col·leccions
més importants de ceràmica a Catalunya.

A la rajola d’oficis es representaven motius molt diversos, que no necessàriament fan
referència sempre a un art o un ofici. L’exposició posa de manifest aquesta varietat iconogràfi-
ca en la qual es representen moments de la vida quotidiana, la cultura popular, flors, fruites,
vaixells, indrets concrets, sols i llunes i animals domèstics, salvatges o mitològics. 

L’Escola Municipal de Música obre les
preinscripcions per al proper curs

Jam ses-
sion d’alum-
nes de l’Escola
Municipal de
Música, al Cau
de les Arts

Les preinscripcions de nous alumnes de l’Escola Municipal de Música per al proper
curs 2009-2010 tindran lloc del 2 al 8 de juny. Cal recordar que a l’hora d’accedir a una plaça
es valoraran, per aquest ordre d’importància, els següents aspectes: l’alumnat que actual-
ment està matriculat al centre, residir a Esplugues, les persones sol·licitants amb germans
matriculats actualment al centre i qui demani l’aprenentatge d’un intrument minoritari (baix
elèctric, bombardí, contrabaix, trombó i viola). I si i, tot i així, es donen situacions d’empat,
es farà un sorteig públic per adjudicar les places restants el 15 de juny. La matriculació es
realitzarà entre el 25 de juny i el 3 de juliol. 

Visita
guiada a la
mostra, que
es pot veure
a Can Tinturé

El festival Arrela’t
agermana les cultures
senegalesa i catalana

Un dels actes centrals del primer
festival Arrela’t, organitzat pel grup TiC
(Tradicions i Costums) de l’Espluga
Viva, va ser Sopars del món-La Nit del
Cremat, un acte d’agermanament
cultural i gastronòmic amb el poble
dels Senegal que va tenir lloc el passat
9 de maig. Els jardins Pons i Termes
van acollir una degustació de cuina
senegalesa i catalana i rom cremat,
així com les actuacions musicals dels
senegalesos Dox Daje i dels catalans
La Portàtil FM. El festival Arrela’t és
una continuació del Sarau de
Primavera, però a diferència d’aquest
es fan diversos actes durant el mes de
maig, com els Balliball (concerts i
balls) que s’han celebrat a la pista de
L’Avenç els dies 10 i 24 de maig.

Procesión en Can Vidalet
de la Cruz de Mayo 

El Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael sacó en procesión el 3 de
mayo, como es tradicional cada año, la
Cruz de Mayo por las calles de Can
Vidalet. Se trata de una celebración
festiva y religiosa con mucho arraigo
en Andalucía y que en Esplugues
introdujo el Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael.

IMATGE CEDIDA PER L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
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Esplugues desvela sus
itinerarios de película

El Museuergó el mítico poblado de
Esplugas City.
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Fiestas en Can Vidalet y Can Clota
Los barrios de Can Vidalet y Can Clota han celebrado sus Fiestas de Primavera duran-

te el mes de mayo. En Can Vidalet degustaron una masiva butifarrada popular, en la que se
repartieron 150 kilos de este suculento manjar, y disfrutaron de una verbena popular con
orquesta en directo. Asimismo, los talleres de manualidades de la Asociación de Vecinos
salieron a la calle para divulgar su actividad diaria. Como actividad novedosa, durante la
butifarrada se confeccionó un mural popular en el que la ciudadanía expresaba sus deseos
para el futuro del barrio. En las Fiestas de Primavera de Can Clota hubo un torneo de pe-
tanca (ver sección de Deportes) y un festival infantil. Organizaba la Asociación de Vecinos.

Charla en la Biblioteca
la Bòbila sobre ‘la vampira
de Barcelona’

Numerosas personas asistieron a la
mesa redonda el pasado 13 de mayo en la bi-
blioteca La Bòbila, donde cuatro expertos au-
tores del género negro (Fernando Gómez,
Marc Pastor, Elsa Plaza y Lluís Arcarazo) de-
batieron sobre la figura de Enriqueta Martí,
conocida como la vampira de Barcelona. Los
ponentes habían investigado las atrocidades
que se atribuyen a esta mujer a principios
del siglo XX —proxeneta, secuestradora y
asesina de niños—, por lo que dieron una
aproximación plural y enriquecedora del
personaje.

Nit de rumba catalana
El Centre Cultural L’Avenç va viure

el 25 d’abril un espectacle a càrrec del
grup Rumberes del Garrotan basat en la
combinació de la rumba històrica amb el
flamenc tradicional català.

L’exèrcit republicà de la
Guerra Civil, a la xerrada
del Grup d’Estudis

Les vivències d’un tinent de l’exèr-
cit republicà durant la Guerra Civil es-
panyola que va col·laborar amb les briga-
des internacionals, Romà Márquez, van
protagonitzar la xerrada del Grup d’Estu -
dis del mes de maig. L’acte també va
comptar amb la intervenció d’Emili Olci -
na, coautor del llibre Les milícies catala-
nes al front d’Aragó.

Montserrat Carulla, al Robert Brillas
La popular actriu catalana Montserrat Carulla, coneguda pel gran públic per les seves in-

terpretacions en sèries televisives com El cor de la ciutat i Hospital Central, va mostrar la seva
imatge més íntima el passat 9 de maig al Casal de Cultura Robert Brillas amb l'espectacle
Itinerari de paraules. La veu de Carulla interpretant diversos textos irònics i tendres a l'hora
d'autors tan diversos com Mercè Rodoreda, Sergi Pàmies, Quim Monzó, Salvador Espriu o
Miquel Martí i Pol, entre d'altres, van endinsar el públic en un viatge en el qual podien veure re-
flectides les seves passions i les seves pors. Aquest ha estat un dels últims espectacles de la
temporada d'Esplugues Entra En Escena (eeee!). A l'hora de tancament d'aquesta edició, estava
prevista la funció del clàssic El Mikado per a públic familiar, a càrrec de la Companyia Zum Zum
Teatre.

IMATGE CEDIDA PER L’AV CAN VIDALET

el pont 175 BOBOBO jc:Maquetación 1  25/05/09  15:59  Página 31



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
175 | juny de 2009

32

el pont 175 BOBOBO jc:Maquetación 1  25/05/09  15:59  Página 32



EL PONT D’ESPLUGUES|
175 | juny de 2009

33

ESPORTS

Después de celebrarse las cinco prime-
ras ediciones, el Trofeu Ciutat d’Esplugues de
baile deportivo de salón está ya plenamente
consolidado y “es una de las competiciones
de un solo día más importantes de España”,
en palabras de Antonia Pedraza, una de las
principales responsables de la AC Espluball y
de la organización del certamen. 

Un total de 331 parejas llegadas de dife-
rentes comunidades intervinieron en alguna
de las seis categorías incluídas en el progra-
ma de competición del Trofeu Ciutat d’Es -
plugues, celebrado el pasado 17 de mayo en
el Complex Esportiu Mu ni cipal La Plana. En el
Memorial Mariona Cortés para dúos de alta
calidad, intervinieron 49 en bailes estándard y
27 en latinos. El Mariona Cortés es una com-
petición que se celebra junto al Ciutat

El Ciutat d’Esplugues se
consolida entre los mejores
trofeos de baile deportivo
331 parejas de toda España participaron en la quinta
edición de esta competición, celebrada en el 
Complex Esportiu Municipal La Plana el 17 de mayo

d’Esplugues, en recuerdo de la que fue una
pionera del baile de salón en nuestro país 

El Ciutat d’Esplugues de baile deportivo
de salón “tiene un nombre muy consolidado,
y muchas parejas lo esperan con muchas
ganas” explica Antonia Pedraza. Los competi-
dores, según su categoría, debían bailar un
mínimo de dos bailes y un máximo de cinco e
ir superando eliminatorias, hasta la gran final.
Los bailes standar escogidos fueron vals in-
glés, tango, slow foxtrot, vals vienés y quicks-
tep, mientras que los latinos fueron samba,
cha cha cha, rumba-bolero, pasodoble y hide
(rock and roll). 

Antonia Pedraza ha destacado el apoyo
prestado por el Ayuntamiento de Esplugues y
por los patrocinadores y la alta afluencia de
público durante toda la jornada. 

Petanca en la Fiesta de
Primavera de Can Clota 

José Fernández y Santiago Esojo
fueron los ganadores de la competición
de petanca de la Fiesta de Primavera
de Can Clota. Francisco Gallardo,
Rafael Barrero y Javier López fueron
segundos y Luís Corredor, Gregorio
García y Ovido Moreno, terceros.

El Handbol Esplugues, 
4º en la fase de ascenso

El equipo senior femenino del CH
Esplugues fue cuarto en la fase de
ascenso a la 1ª nacional, después de
perder contra el Getasur (28-18),
Baracaldo (34-20) y La Jota (23-24).
Con todo, excelente temporada del
equipo de Luis Ferrini.

Xavi Arias fa el cim 
del Lhotse Shar 

Gairebé en el moment del
tancament d’aquesta revista ens arriba
la notícia que Xavi Arias ha fet el cim
del Lhotse Shar. Va ser el 20 de maig,
després d’una ascensió en solitari
d’onze hores de durada, entre el camp
4, a 7.800 metres, fins al cim, a 8.516
metres. “Ha estat una ascensió dura i
m’ha costat molt, ha fet molt de fred i
reconec que m’he cansat com mai”, va
reconèixer Arias, que conquereix així el
seu cinquè vuit mil.

IMATGE D’ARXIU
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Talleres de deporte adaptado y de escalada

Varios centros participaron en las jornadas de iniciación al voleibol

Iniciación de escolares al
deporte adaptado, voleibol,
korfbal y escalada

La práctica del deporte por parte de los
escolares, entendida como una actividad nece-
saria desde el punto de vista de la salud, es
desde hace muchos años uno de los objetivos
de las autoridades educativas. En Esplugues se
va más allá, ya que, en el marco del Programa
de actividades educativas comple mentarias, se
han ofrecido a los centros escolares diversas
jornadas y talleres para iniciar a su alumnado
en deportes que precisan de una gran técnica y
que son poco conocidos.

Durante el último mes han tenido lugar
diversas actividades. Una de las más destaca-
das han sido las jornadas de deporte adaptado,
que han tenido además la función suplementa-
ria de sensibilizar a la población escolar sobre
las dificultades que comportan las discapaci-
dades físicas a la hora de hacer deporte. Así,
alumnos de 3º y 4º de los CEIP Matilde Orduña,
Can Vidalet y Joan Maragall, y de 4º del Lola
Anglada han podido comprobarlo practicando
deportes como la boccia, el slalon y el godball.

También han tenido gran aceptación las
jornadas de iniciación al voleibol. Numerosos
escolares de 5º y 6º de los centros Matilde Or -
duña, Isidre Martí, Can Vidalet, Lola Anglada y
Joan Maragall se han iniciado en la práctica de
este deporte de equipo, dirigidos por monitores
del Club Voleibol Esplugues.

Mucho más minoritario es el korfbal, de-
porte de equipo parecido al baloncesto que
tiene la peculiaridad de estar formado por
equipos mixtos de chicos y chicas, lo que favo-
rece el trabajo en equipo de ambos sexos en
igualdad de condiciones. Lo han comprobado
estudiantes de 2º de ESO de la Escola Utmar.

El taller de escalada ha sido otra de las
ofertas deportivas. Niñas y niños de 3º de los
CEIP Joan Maragall y Matilde Orduña han dis-
frutado familiarizándonse con los arneses y
las cuerdas de sujeción y subiéndose literal-
mente por las paredes en el rocódromo cu-
bierto de la calle Josep Gras, de los mejores
de Catalunya. 

Or en petanca per a
discapacitats psíquics

El Club Endavant de la Fundació
Finestrelles va obtenir una medalla
d’or als Campionats de Catalunya de
Petanca per a Discapacitats psíquics, a
Rubí. La va aconseguir Rosario Basso
a la categoria d’individual adaptat.
L’entitat d’Esplugues va participar amb
18 representants. El club també va
acudir, amb 11 esportistes, al torneig
de bàsquet, a Blanes (foto).

Andrea Fuentes suma
tres nuevas medallas

La nadadora espluguense
consiguió con la selección española de
natación sincronizada un nuevo éxito
en la Copa de Europa, en Andorra: un
oro en combinada libre y dos platas en
rutina libre de dúos y de equipos.

La Penya Barcelonista
L’Avenç, de visita 
oficial a l’Alguer 

Un dels actes de celebració del
25è aniversari de la Penya Barcelonista
L’Avenç ha estat la visita oficial que el
passat mes d’abril va fer a L’Alguer.
L’entitat va ser rebuda per les autoritats
i va participar a una taula rodona amb
associacions culturals de la la població
italiana de parla catalana. També va fer
entrega al vicesíndic d’una peça
ceràmica del taller Pujol i Bausis
cedida per l’Ajuntament (foto).

IMATGE CEDIDA PER LA PENYA BARCELONISTA

IMATGE CEDIDA PER LA FUNDACIÓ FINESTRELLES
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

El equipo femenino del IES Joaquim Blume y
Marc Serrallonga, campeones del mundo escolares

Éxito mayúsculo el conseguido en las últimas semanas por jóvenes espluguenses en competiciones deportivas. El equipo femenino del IES
Joaquim Blume  ganó el Campeonato del Mundo Escolar de Baloncesto, en Estambul, del 4 al 11 de mayo. Doce estudiantes de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato del IES de Esplugues  fueron las representantes de España en el campeonato, en el que vencieron en la final a Turquía (72-55). Es la
tercera vez que el IES Joaquim Blume se alza con el título mundial (las anteriores, 2003 y 2005), lo que demuestra que es uno de los centros de
referencia por lo que respecta a la compaginación de los estudios reglados y el deporte. El otro gran éxito vino de la mano de Marc Serrallonga,
un joven de 17 años que se proclamó en abril campeón del mundo de carreras de orientación para escolares en categoría cadete, disputada en
Alcalá de Henares. Serrallonga se impuso en la prueba de larga distancia, que consistía en pasar por 15 controles recorriendo una distancia de
6.500 metros de longitud y salvando un desnivel de 295 metros (invirtió 40 minutos y 48 segundos, casi un minuto menos que el segundo clasifi-
cado). Asimismo, fue medalla de plata en la prueba de media distancia (4.000 metros), por detrás del representante sueco.

Patricia del Soto gana la
Champions de waterpolo

Patricia del Soto és una de les millors
porteres de waterpolo d'Europa i ho ha de-
mostrat recentment amb el títol de la Copa
d'Europa aconseguit amb el seu equip des
de fa tres anys, el Vouliagmeni grec. Del Soto
va ser clau en la consecució del campionat,
disputat a Rússia. És el títol més important
a la història esportiva d'aquesta espluguen-
ca de 28 anys que l'any passat va ser sots-
campiona d'Europa de seleccions amb
Espanya.

El CV Esplugues infantil,
6º en el Cto. de España 

El Club Voleibol Esplugues se clasificó
en la sexta posición en el Campeonato de
España Infantil, celebrado en Asturias du-
rante la segunda semana de mayo. Ex -
celente actuación de las jóvenes espluguen-
ses, que estuvieron a punto de luchar por las
cuatro primeras plazas del campeonato.

Más de 300 ejemplares, en el certamen de
pájaros de canto de Esplugues

El Poliesportiu Can Vidalet fue escenario el pasado 26 de abril de una singular competi-
ción deportiva. No había porterías ni canastas, sino centenares de pájaros demostrando sus
aptitudes para el canto. El certamen oficial organizado por la Sociedad Pajaril de Esplugues
reunió a 325 ejemplares de la provincia de Barcelona, divididos en cuatro categorías: pinzán,
verderón, pardillo y jilguero. La jornada se desarrolló con un gran éxito tanto organizativo como
deportivo. En el primer caso, “los asistentes quedaron muy contentos de las condiciones del
polideportivo para la celebración del certamen”, afirma el presidente de la Sociedad Pajaril de
Esplugues, Santiago Sánchez. En lo deportivo, el club anfitrión logró una de las victorias
(Bernardo Castillo, en la categoría de verderón), así como un quinto puesto y dos sextos. Los
otros triunfadores fueron miembros de las sociedades pajariles Creu Alta de Sabadell (catego-
ría pinzán), Sant Martí (pardillo) y Cornellà (jilguero). 

IMATGE CEDIDA PER TONI SERRALLONGA

Marc SerrallongaEl equipo del IES Blume

el pont 175 BOBOBO jc:Maquetación 1  25/05/09  15:59  Página 35



| EL PONT D’ESPLUGUES
175 | juny de 2009

36

PUBLICITAT

el pont 175 BOBOBO jc:Maquetación 1  25/05/09  15:59  Página 36



SERVEIS

EL PONT D’ESPLUGUES|
175 | juny de 2009

37

Per l’Europa
social,
el 7 de juny
vota
socialista

Diguem-ho clar: hi ha dos models d’Europa. L’Europa que van
representar Delors, González i Mitterrand o l’Europa de Berlusconi,
Aznar i Chirac i aliada de Bush. Una Europa preocupada per les per-
sones o una Europa on tot queda en mans del mercat.  Un model
progressista, social, centrat en les persones o un model dretà que
afavoreix les condicions d'acomiadament, la reducció dels impostos
a les fortunes més altes, el retall de les prestacions socials i evitar
tota regulació dels mercats. Els socialistes europeus, en canvi,
volem una economia sana i competitiva però també una societat

cohesionada i justa, on funcioni la solidaritat i
on els mercats financers tinguin límits. O és
que ens podem creure que qui ens ha portat
a la crisi ens en traurà?

Per això, a les eleccions europees ens hi juguem molt. Triarem
el model econòmic i social per als propers anys i això afecta a
Esplugues, a Catalunya, a  Espanya i a la resta de la Unió. Ens ju-
guem poder aconseguir una majoria progressista i europeista al
Parlament Europeu, liderada pels socialistes, que doni una respos-
ta europea comuna a la crisi econòmica. Una majoria sòlida que
aturi les polítiques d'una dreta que ha originat aquesta crisi sense
precedents. Una majoria que impulsi mesures socialment avança-
des i una política coordinada de rellançament econòmic que no sigui
a costa dels drets dels treballadors i les treballadores. Una Europa
que doni més suport al jovent i que aturi l'especulació.

Hem d'escollir entre una majoria solidària, capaç d’afrontar
els reptes socials o deixar que  segueixin decidint a Europa la dreta i
el PP, que volen la Directiva de les 65 hores de treball setmanal.

Catalanisme, europeisme i progressisme sempre han anat de
la mà, perquè el Partit Socialista és el partit de la unitat i de la justí-
cia social, de l’Espanya federal i de l’Europa unida. Hem de contri-
buir a fer possible una Europa forta econòmicament i més cohesio-
nada socialment, amb una important presència socialista. Perquè
cal tenir molt present que, per a la sortida de la crisi, el Parlament
Europeu serà decisiu

Per això, des del Grup Municipal Socialista et demanem el teu
vot a favor de la candidatura  del PSC.  Perquè la teva mobilització el
diumenge 7 de juny  serà fonamental per aconseguir que  deixin de
manar els que ens van portar a la crisi i ara ho neguen. El partit per
guanyar la crisi es juga a Europa.

Enric Giner| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—
061 Urgències mèdiques
016 Telèfon d’atenció de violència de gènere
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal
93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 470 02 18 Museu Can Tinturé
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 
93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillas@esplugues.cat
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació, 
Oficina de Comerç d’Esplugues) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 250 365 Informació Gas Natural
902 50 77 50 Endesa
010 Informació transports metropolitans
93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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Tras el intento de desastre económico que quería provocar en 30
familias de Esplugues el conseller de Habitatge i Medi Ambient, el pro-
gresista de ICV Sr. Francesc Baltasar, a quien, tras la orden que firmó el
pasado año 2008, en plena crisis económica y en caída libre que aún hoy
no hemos parado, no se le ocurrió otra cosa que autorizar por decreto
una subida del 37% en el precio de los pisos de precio concertado situa-
dos en lo que era la antigua Plaza & Janés, alcanzando un precio final
de 3.001 euros/m2 útil, siendo el precio de salida y por el cual las 30 fa-
milias optaron y depositaron sus ilusiones en el año 2006 de 2.190 euros.

Vaya, que ni en sus mejores sueños se lo podría
imaginar el constructor de dichas viviendas, que
podría estar en su derecho, tener a tan ilustre
colaborador el Sr. Francesc Baltasar para ins-
taurar la citada descabellada subida. Pero es in-

comprensible que en estos momentos de tanta penuria económica, de
cierre de créditos por parte de los bancos, desempleo en grave aumento
y, lo peor de todo, sin tener ni idea de cuándo y dónde está el final de
este túnel del horror económico por el que estamos pasando, por mu-
chas mentiras que el (actual Presidente y por poco tiempo espero) Sr.
Zapatero nos lance como el mejor de los trileros.

Tras la denuncia pública que el Partido Popular realizamos, tanto
en medios de comunicación, incluso en el Pleno, presentando una mo-
ción que consensuamos todos los grupos politicos menos uno, la inter-
vención de nuestros diputados en el Parlament de Catalunya y una
buena negociación en el Ayuntamiento, hemos conseguido el objetivo
deseado, consistente en reducir a la mínima expresión el intento de daño
económico a causar en las citadas 30 familias agraciadas en el sorteo,
dado que tras los acuerdos alcanzados el precio final para la escritura-
ción será de unos 2.387 euros/m2 útil.

Es una gran satisfacción la de la labor bien hecha y en pro de las
personas, que cuando te necesitan te encuentran y, además de intentar,
consigues aplicar soluciones.

Felicidades a las 30 familias y a escriturar. Otra guerra serán los
bancos.

Otra guerra que continúa es la que iniciamos en octubre del año
pasado todos los grupos de la oposición, en contra de la desproporcio-
nada subida del 4,9% en las Ordenanzas Fiscales. En el Pleno de mayo
volvimos a presentar una moción los grupos de oposición menos
Conver gència i Unió, para volver a recordar al equipo de gobierno que no
es el momento de subidas tan desmesuradas. Recordemos que el IPC
de Catalunya cerró en el 1,6% y les invitamos a la reconsideración y les
brindamos toda nuestra colaboración para ello. Como se pueden imagi-
nar, la moción no se aprobó con los votos en contra del PSC y de CiU.
Ánimo vecinos/as, a seguir pagando.

Objetivo 
cumplido

Luis Ortega | PPC

Estem convençuts que la gran majoria dels lectors considerarà
absurd i injust que una persona pugui passar-se 10 dies a la presó per
no pagar una multa de 60 euros i més quan la condemna ha estat moti-
vada per una acció pacífica de protesta contra el Pla CAUFEC, imposat
sense consultar la ciutadania i que provoca una oposició important. Un
pla com aquest no respecta els paràmetres de sostenibilitat que la ma-
joria de les forces polítiques diem defensar.

I aquí us proposo la nostra reflexió. Si una persona es veu privada
injustament dels seus drets, ens hem de quedar creuats de braços o

mirant cap a una altra banda com si no hagués
passat res? El grup municipal d’ICV pensa que
si una actuació és injusta s’ha de protestar i si
les lleis són injustes s’han de canviar.

Condemnar, encara que sigui amb petites
multes, protestes pacífiques contra actuacions polítiques és limitar la
llibertat d’expressió i la llibertat de crítica. I aquestes llibertats són fo-
namentals en un sistema democràtic, com també és una llibertat bàsica
poder assistir als plens municipals. Quan ja tenia l’article escrit, al Ple
municipal es va produir un fet molt greu que va provocar que, com a por-
taveu, abandonés el Ple. 

Sense que hi hagués cap element que ho justifiqués es va muntar
un dispositiu especial de control de l’entrada al ple. Només tres de les
persones que van entrar-hi van ser escorcollades i dues d’elles són per-
sones que habitualment assisteixen als plens. Davant d’aquesta actua-
ció arbitrària es van negar a ser escorcollades i no les hi van deixar en-
trar.

És lamentable que persones que contínuament parlen de llibertat
i participació, quan es limiten greument aquests drets, miren cap a una
altra banda. El nostre grup no està disposat a combregar amb aquesta
hipocresia i per això va plantar una tenda davant de l’Ajuntament per
protestar contra aquest ingrés a la presó i contra les penes-multa. Ens
hi vam estar des de dilluns fins dimecres que va sortir i ens comprome-
tem a estar en la primera fila de la defensa dels drets democràtics. A
més de la plantada de la tenda vam elaborar un document que a conti-
nuació us en reprodueixo algun fragment.

1. El Pla CAUFEC és un pla especulatiu, que no té res a veure amb
el desenvolupament sostenible [...]. Avui en dia cap ajuntament que es
digui progressista gosaria impulsar un pla com aquest perquè corres-
pon a un model de depredació del territori que només els fanàtics neoli-
berals s’atrevirien a defensar.

2. [...]. Sense mobilització i lluita no s’haurien aconseguit les grans
conquestes socials: sufragi universal i dret de vot de la dona, llibertats
sindicals i polítiques, supressió del servei militar obligatori... [...].

Les penes
multa limiten
la llibertat
d’expressió 
i de crítica

Isabel Puertas | ICV

el pont 175 BOBOBO jc:Maquetación 1  25/05/09  15:59  Página 38



EL PONT D’ESPLUGUES|
175 | juny de 2009

39

PORTAVEUS

Consciència 
i compromís

Durant aquest mes de maig han passat moltes coses i molt diver-
ses a la nostra ciutat. Per una banda, cal destacar Firesplugues, amb un
bon èxit de participació del teixit comercial local i una presència de
l’Ajuntament bastant discreta, tan discreta que ni tan sols s’ha aprofun-
dit en la seguretat viària o en apropar la Policia Local a la ciutadania;
enguany s’ha optat per ensenyar-nos la multitud d’obres que s’han de
fer, una curiosa aposta per la sostenibilitat de la qual ja en parlarem en
un altre article i, com no, la difusió del museu, per cert, únic projecte, el
de La Rajoleta, que no està programat ni té un projecte definitiu malgrat

la seva importància per al futur patrimonial
d’Esplugues.

Podem dir que la Firesplugues d’enguany
torna als orígens d’una fira que ha de ser mirall
de la nostra vitalitat comercial i no el mirall dels

grans projectes que fa l’equip de govern. Un cop més brilla per la seva
absència l’estand de la regidoria de comerç, segurament no deu ser una
prioritat del govern.

Dissortadament, també han passat més coses. La violació d’una
menor de edat a una discoteca per a adolescents, Young Cherry, amb la
mobilització dels alumnes i el professorat del’Institut La Mallola recla-
mant el tancament de la discoteca i que el pes de la llei recaigui sobre
l’individu que, miserablement, va cometre aquest execrable crim. Tots
els grups politics hem respost unànimement i amb fermesa. Cal que
l’Ajuntament d’Esplugues es personi en la causa contra l’agressor i
també cal que l’Administració posi més controls sobre aquests locals
d’oci per al jovent.

Aquest cas de violació ha sortit a la llum. En altres casos es bana-
litza el paper de la dona a la nostra societat. En el Ple es recordava el
cas d’una altra discoteca on es subhastaven noies, és de suposar que de
forma lúdica. Malgrat tot, malgrat les lleis i la major sensibilitat sobre la
igualtat de la dona respecte a l’home, continuen donant-se casos de
menyspreu envers les dones i de violència masclista. La mentablement,
altre cop, ens preocupa la poca presència d’homes en aquests actes de
protesta contra la violència masclista com el que va convocar l’alumnat
de La Mallola. La nostra felicitació per als homes i nois conscienciats i
un toc d’atenció a les polítiques  que impulsa el nostre Ajuntament. Està
molt bé posar-nos al costat de les víctimes, està molt bé fer polítiques
perquè les dones prenguin consciència dels seus drets, però també cal
treballar perquè els homes agafem cada dia més consciència que som
iguals a les dones i s’estableixi un compromís semblant al de les dones
davant de fets execrables i que condemnem amb la mateixa fermesa els
abusos contra la dona, ja siguin abusos laborals, físics o sexuals.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Al Ple del mes de maig hi va haver un intens debat sobre el que ha
de ser l’aplicació de l’IPC a l’IBI que paga la ciutadania.

El tripartit ERC-ICV-PP va presentar una moció on defensava l’a-
plicació in extremis de l’1,6 % corresponent a l’any 2008 mentre que el
PSC-PSOE llançava amb discreció la idea de congelar l’increment de
l’IPC de cara a la revisió que s’ha de fer el mes d’agost.

Hi ha una qüestió evident, i és que estem a 3 mesos del mes d’a-
gost, mentre que l’IPC del 2008 es remunta a 6 mesos enrere. En aquest
sentit, des de Convergència i Unió no entenem com el tripartit municipal

proposa l’aplicació de l’1,6 % quan potser al pro-
per mes d’agost, tot fa preveure que hi haurà
una deflació molt evident. I l’agost està aquí al
costat.

Per tant, davant d’una moció desajustadís-
sima en el temps i inflexible al marcar l’aplicació a l’IBI de l’any vinent,
des de Convergència i Unió no podíem donar-li suport tot i compartir
l’esperit de reduir la pressió fiscal vers els nostres veïns.

Però nosaltres vam plantejar la tercera via, la del camí de la sere-
nitat, la que proposava amb claredat que si es feia efectiva la deflació,
que es retorni als ciutadans la part corresponent a l’aplicació de la de-
flació. Dit en altres paraules, si cal tornar diners als ciutadans, que es
tornin els diners per tal d’estovar una mica més l’actual situació de com-
plicació econòmica que patim.

Què hi ha de dolent a tornar diners als contribuents? Al cap i a la
fi, en època de crisi, molts veïns podran prescindir de serveis de segona
necessitat, però el diner líquid als seus comptes corrents és el que ajuda
a arribar a final de mes. Aquest és el camí de la serenitat i l’alternativa a
les descabellades propostes d’uns i altres.

I si per això el govern municipal ha de frenar el ritme d’inversions
per aplicar mesures efectives d’ajuda als contribuents com aquesta, que
ho faci. Des de Convergència i Unió hem estès la ma al govern municipal
a parlar-ne. Però hi ha una cosa fonamental: el que no podem fer és se-
guir incrementant el deute municipal fins al 2012 perquè sabem quan
ha començat la crisi però no sabem quan acabarà. Per tant, fer política
d’austeritat, de moderació i de prudència és el camí per no hipotecar les
finances municipals i per ajudar directament al ciutadà.

Aquest entenem que és el model que ni el PSC-PSOE està apli-
cant ni sembla tenir intencions d’aplicar, ni el model de ERC-ICV-PP
que a la seva moció proposaven ja que van restar inamovibles a l’incre-
ment de l’1,6%. Centrem-nos en garantir la devolució dels impostos als
ciutadans si l’IPC el proper agost és negatiu, que de ben segur que farem
un ferm favor als contribuents i no caurem per altra banda, a una dema-
gògia a la que sovint es cau des d’alguns partits de l’oposició.

La tercera via és factible. Només és qüestió de voluntat.

La tercera
via: el camí
de la
serenitat

Roger Pons | CiU
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