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Una Festa Major
massiva i màgica,
exemple de civisme 
i de participació 

La Festa Major 2009 ja és història. Una bonica història plena
d’il·lusió i de participació. Un magnífic exemple de civisme i una
mostra de com la gent d’Esplugues sap compartir amb altres la
seva ciutat i els esdeveniments que li són propis, des del més
arrelat al més innovador, des del més massiu fins al més íntim.
Durant la Festa Major hi va haver tants moments màgics que di-
fícilment podríem anomenar-los tots, però segur que el concert
de Rosario, la Nit Jove, la cercavila popular, els correfocs, la
Diada Castellera o el mercat medieval ja formen part dels bons
records de la memòria col·lectiva d’Esplugues.

La Festa Major marca l’inici del curs a la nostra ciutat. Un
curs amb nous reptes i noves il·lusions. El comencem amb
can vis tan importants com el nou Mercat Municipal de Can
Vidalet, exemple del que volem que sigui el nostre comerç: pro-
per, dinàmic, preparat per afrontar els reptes que la compe-
tència planteja i amb vocació de servei a la clientela. Altres can-
vis estan per arribar, i ho faran de manera immediata, com la
nova escola bressol municipal Marta Mata, que estrenarem
d’aquí a uns dies, o l’acabament de reformes de carrers em-
blemàtics: Josep Anselm Clavé (on només falta plantar-hi al-
guns arbres), Dr. M. Riera o Joan Corrales. Aquest és el curs
en què obriran portes l’Hospital Comarcal o la residència per a
gent gran La Mallola. I continuarem amb projectes cabdals per
a la nostra ciutat, que ja porten mesos en marxa, com l’Auditori,
el Poliesportiu Les Moreres o el Pla de Millora de Can Vidalet.

Estem transformant la ciutat i, també, fent front a altres rep-
tes. Lluitar contra la crisi n’és un. També, garantir la qualitat
de vida de les persones, sobretot d’aquelles que estan patint
més directament els efectes d’una conjuntura econòmica que,
entre totes i tots, i de manera activa, hem de tenir la capacitat
de revertir. 

Una Fiesta Mayor
masiva y mágica,
ejemplo de civismo 
y de participación

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

La Fiesta Mayor 2009 ya es historia. Una bonita historia llena
de ilusión y de participación. Un magnífico ejemplo de civismo y
una muestra de cómo la gente de Esplugues sabe compartir con
otros su ciudad y los acontecimientos que le son propios, desde
el más arraigado al más innovador, desde el más masivo hasta el
más íntimo. Durante la Fiesta Mayor hubo tantos momentos má-
gicos que difícilmente podríamos nombrarlos todos, pero seguro
que el concierto de Rosario, la Nit Jove, el pasacalles popular, los
‘co rrefocs’, la Diada Castellera o el mercado medieval forman
parte ya de los buenos recuerdos de la memoria colectiva de
Esplugues.

La Fiesta Mayor marca el inicio del curso en nuestra ciudad.
Un curso con nuevos retos y nuevas ilusiones. Lo empezamos con
cambios tan importantes como el nuevo mercado municipal de
Can Vidalet, ejemplo de lo que queremos que sea nuestro comer-
cio: próximo, dinámico, preparado para afrontar los retos que la
competencia plantea y con vocación de servicio a la clientela. Otros
cambios están por llegar, y lo harán de manera inmediata, como
la nueva guardería municipal Marta Mata, que estrenaremos de
aquí a unos días, o la finalización de reformas de calles emblemá-
ticas: Josep Anselm Clavé (donde sólo falta plantar algunos árbo-
les), Dr. M. Riera o Joan Corrales. Éste es el curso en el que abri-
rán puertas el Hospital Comarcal o la residencia para per so nas
mayores La Mallola. Y continuaremos con proyectos capitales para
nuestra ciudad, que ya llevan meses en marcha, como el Auditorio,
el Polideportivo Les Moreres o el Plan de Mejora de Can Vidalet.

Estamos transformando la ciudad y, también, haciendo frente
a otros retos. Luchar contra la crisis es uno de ellos. Y otro, ga-
rantizar la calidad de vida de las personas, sobre todo aquéllas
que están sufriendo más directamente los efectos de una coyun-
tura económica que, entre todas y todos, y de manera activa, de-
bemos tener la capacidad de revertir. 
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COMERÇ

Elogio general al recinto que funcionará mientras se renueva el antiguo edificio. La
transformación de los mercados, apuesta municipal por el comercio de proximidad

El Mercado de Can Vidalet
inicia una nueva etapa

Paradistas y clientes estrenaron a me-
diados de septiembre el recinto provisional
que ocupará el Mercado Mu nicipal de Can Vi -
dalet. Se trata de una gran carpa instalada
en la plaza de la Bòbila. La realización de la
obra ha sido posible gracias a su inclusión en
el Fondo de Inversión Local del Gobierno es-

pañol. El Mer cado de Can Vidalet tiene ahora
26 paradas, con una oferta completa de ali-
mentos frescos y envasados, amplios vestí-
bulos de acceso, servicio de bar y un paseo
interior con bancos para po der descansar.
Se gún el presidente del mercado, Luis Mi guel
Miralles, “se han mejorado notablemente las

Domingo Romero
“Lo que más me ha
llamado la atención de este
recinto del Mercado de Can
Vidalet es la limpieza, que
es mucho mejor que la del
anterior mercado. También
hay muchos más espacios
y más bancos para
sentarnos.”

María Sobrero
“Ya hacía falta un cambio
en el Mercado de Can
Vidalet. Se nota mucho
más limpio y sobre todo
más a mano, ya que en el
antiguo había muchas
paradas cerradas y había
que dar muchas vueltas
para ir de una a otra.”

LA CIUTADANIALA CIUTADANIA
PARLAPARLA

¿Qué le parecen
las nuevas
intalaciones
provisionales de
los mercados?

condiciones de los paradistas, lo cual revier-

te en dar un mejor servicio a la clientela”.
Una de las novedades de esta nueva

etapa es la apertura de una segunda tarde se-
manal, la del jueves. Ahora abre de lunes a
miércoles, de 8 de la mañana a 2 de la tarde;
los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y

El mercado cuenta con una amplia oferta de productos frescos y envasados. En la imagen superior derecha, lasEl mercado cuenta con una amplia oferta de productos frescos y envasados. En la imagen superior derecha, las
autoridades presentes en la inauguración: Adela Donaire, concejal de Can Vidalet; Enric Giner, primer teniente deautoridades presentes en la inauguración: Adela Donaire, concejal de Can Vidalet; Enric Giner, primer teniente de
alcaldía; Pilar Díaz, alcaldesa; Luis Miguel Miralles, presidente del mercado, y María Mena, concejal de Comercioalcaldía; Pilar Díaz, alcaldesa; Luis Miguel Miralles, presidente del mercado, y María Mena, concejal de Comercio



COMERÇ

EL PONT D’ESPLUGUES|
178 | octubre de 2009

5

Los mercados, motor del
comercio local 

L’OPINIÓ

Ya tenemos los dos mercados muni cipa les
ubicados en sus nuevos recintos. Al tras  lado del
de La Pla na hace poco menos de dos años se le
ha unido recientemente el de Can Vidalet, a una
carpa ubicada en la plaza de la Bòbila. La clien-
tela ya ha podido comprobar que los nuevos re-
cintos de los mercados cuentan con los servicios
necesarios para garantizar una actividad comer-
cial en las mejores condiciones. Las instalaciones
disponen de un sistema logístico de primera ca-
tegoría, con almacenes y cámaras frigoríficas que
hacen posible la comercialización de productos
frescos de mercado de una manera adecuada.

La instalación de los dos mercados en sus nuevos emplazamientos significa el inicio
del camino de su transformación. Una transformación que va a ser física y también de
funcionamiento. Los mercados, ante los nuevos hábitos de compra y de consumo, han de
dar respuesta a nuevas necesidades sociales, como la ampliación de horarios, de gama
de productos y de servicios. En este sentido, es necesario un trabajo conjunto de las aso-
ciaciones de vendedores y el propio Ayuntamiento para lograr estos retos y se ha de poten -
ciar la formación continuada de los paradistas (en julio ya realizaron unos cursos), para
poder tener en nuestra ciudad unos servicios excelentes prestados por los mejores profe-
sionales.

Los mercados municipales cumplen una importante función de dinamización co-
mercial de su entorno urbano. Son motores de los ejes comerciales en los que se en-
cuentran ubicados y su papel será clave para impulsar las áreas de compras de Can
Vidalet y de La Plana. Para el equipo de gobierno municipal es fundamental que la ciudad
cuente con un tejido comercial local con vitalidad, diversidad y calidad. Porque el comer-
cio local es el más próximo a la gente, da servicio y responde a las necesidades de la po-
blación. Y se implica con la ciudad y con su barrio.

Quiero agradecer a los paradistas de Can Vidalet, como ya hice en su momento con
los de La Plana, su esfuerzo, ilusión y profesionalidad, y desearles mucho éxito en su ac-
tividad comercial. Estoy convencida de que en el nuevo recinto la ciudadanía puede dis-
poner de unos equipamientos de calidad, cómodos, accesibles y modernos, y sobre todo
de un trato directo y personalizado. ¡Hagamos uso de ellos!  

Maria Mena, concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados

Joana Gaseni

“M’agrada força aquest
mercat provisional de La
Plana, ja que hi ha menys
parades, però totes
obertes, i està tot com més
recollit. Per mi, no caldria
ni que fessin el nou, amb
aquest ja en tinc prou.”

Núria Coca
“Comparat amb l’antic
mercat de La Plana, aquest
és un cent per cent millor.
Allà havies de pujar i baixar
escales per anar d’una
parada a l’altra, amb el
carro de la compra o el
cotxet de la critaura. Hem
guanyat molt en comoditat.”

de 5 a 8 de la tarde; los viernes, de 7.30 de la
mañana a 8 de la tar de (sin interrupción), y los
sábados, de 7.30 de la mañana a 2.30 de la
tarde. La clientela dispone de una hora gra-
tuita de aparcamiento.

El Mercado de Can Vidalet sigue así los
pasos del de La Plana, que funciona desde di-
ciembre de 2007 en otra instalación provisio-
nal. Los dos mercados municipales se hallan
inmersos en una gran transformación que
tiene como objetivo no sólo una profunda re-
novación física de unas instalaciones se habí-
an quedado anticuadas, sino también un
cambio de concepto en la gestión y una mo-
dernización de los servicios. Esta renovación
irá acompañada de la construcción de vivien-
das para jóvenes y para las personas mayo-
res, así como la incorporación de un estable-
cimiento comercial, en las nuevas edificacio-
nes que albergarán los mercados. 
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Esplugues comptarà amb 18 parades
del Bicing metropolità, servei que comen-
çarà a funcionar la propera primavera a
onze municipis del Baix Llobregat. L’Ajun -
tament ha signat un conveni amb l’Entitat
Metropolitana del Transport per a l’arribada
d’aquest sistema de préstec de bicicletes.
Les parades, cadascuna de les quals dispo-
sarà de 16 ancoratges, s’ubicaran a prop de
la xarxa pública de transport, com el bus, el
tramvia i el me tro, i d’equipaments públics,

Esplugues disposarà de
divuit parades del ‘Bicing’
de l’àrea metropolitana

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el president de l’Entitat del
Transport, Antonio Poveda, en signen el conveni

com biblioteques, centres d’atenció primà-
ria i centres educatius.

El president de l’Entitat Metropolitana
del Transport, Antoni Poveda —també alcal-
de de Sant Joan Despí— i l’alcaldessa d’Es -
plugues de Llobregat, Pilar Diaz, van oficia-
litzar l’adhesió de la nostra ciutat el 22 de
setembre, el Dia sense cot xes. 

Servei complementari del
transport públic metropolità 

El nou sistema de bicicleta  pública de
lloguer s’implantarà, en una primera fase,
previsiblement durant l’any 2010, en 11 mu-
nicipis (10 del Baix Llobregat i l’Hospitalet).
El sistema tarifari preveu una fracció inicial
de temps d'ús gratuït i fraccions posteriors
de pagament. Respecte a l'abonament, es
preveu oferir-lo de tipus anual, mensual i
diari.  

L’alcaldessa, Pilar Díaz, el primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, i el president de l’EntitatL’alcaldessa, Pilar Díaz, el primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, i el president de l’Entitat
Metropolitana del Transport, Antoni Poveda, en bicicleta pel carrer Anselm ClavéMetropolitana del Transport, Antoni Poveda, en bicicleta pel carrer Anselm Clavé

L’adhesió al Bicing
metropolità és una
mesura de suport a 
la bicicleta com a 
mitjà de transport

El consum d’aigua 
a Esplugues, per 
sota de la mitjana  

La ciutadania d’Esplugues ha
demostrat ser de les més
conscienciades de l’àrea
metropolitana a l’hora de consumir
aigua. Segons les dades
corresponents a l’any 2008, cada
habitant d’Esplugues va fer ús de
107,68 litres per dia (la mitjana
metropolitana està en gairebé 110
litres). La xifra és inferior a la del
2007 (114 litres per dia i habitant) i
està molt per sota del consum mitjà
dels darrers cinc anys a Esplugues
(120,6 litres), la qual cosa mostra
l’esforç ciutadà per estalviar aigua.

Exposició sobre l’aire
que respirem

Respirem benestar és el títol
de l’exposició que es va poder veure
a l’Ambibús, una unitat mòbil del
Departament de Medi Ambient de la
Generalitat que s’instal·là del 14 al
20 de setembre a la cruïlla de plaça
Catalunya amb el carrer Narcís
Monturiol. La mostra va permetre
conèixer quin és el nivell de l’aire
que respirem a l’àrea metropolitana i
que podem fer per millorar-lo.

Celebració de la
Setmana de la Mobilitat

Esplugues ha estat un dels
municipis catalans que s’han sumat
a la convocatòria de la Setmana de
la Mobilitat, celebrada a nivell
europeu amb motiu del Dia sense
cotxes (22 de setembre). L’acte
central, una bicicletada popular
entre l’Hospitalet i el parc de
Torreblanca, amb pas per
Esplugues, estava previst que se
celebrés el 27 de setembre.



URBANISME

| EL PONT D’ESPLUGUES
178 | octubre de 2009

8

nord, fins a l'avinguda Ahrensburg, a tocar de l'autopista B-23. A més,
s'ha acabat també la instal·lació de mobiliari urbà, gronxadors inclosos,
per a la zona de jocs que hi ha al costat de l'avinguda Jacint Esteve.

De les 40 hectàrees del pla, 22,5 seran noves zones verdes. La resta
seran habitatges, equipaments i un parc empresarial amb oficines, un
centre comercial i d'oci i un nou hotel. L’activitat econòmica de Porta BCN
permetrà la creació de fins a 6.000 llocs de treball.

El carrer Anselm Clavé, pràcticament acabat 
L’artèria central del barri de Can Clota, el carrer Josep Anselm

Clavé, ha estat sotmesa a una profunda renovació que ha permès gua -
nyar espais per a vianants i ciclistes, a travès de voreres més amples i un
carril bici, ha millorat la calçada i ha introduït millores en els serveis de
clavegueram i enllumenat, entre d’altres. També s’han plantat arbres,
tret d’un tram, entre el carrer Constància i la plaça Sant Lluís Gon zaga,
on es farà durant aquesta tardor.

Dos carrers centrals de La Plana, a punt 
Les obres del nou col·lector del carrer Joan Corrales, un dels prin-

cipals eixos viaris del barri de La Plana, acabaran durant el mes d'octu-

Les diverses obres que s’estan desenvolupant a la via pública  co-
mencen a mostrar ja els seus efectes. Només cal passejar per la ciutat
per adonar-se del profund canvi del paisatge que està comportant el Pla
Porta BCN, o de la transformació que estan experimentant alguns dels
carrers més importants d’Esplugues, amb millores per als vianants, per
a les persones residents i per al comerç.

Adéu a les torres d’alta tensió 
El Pla Porta BCN ha iniciat durant aquest estiu una de les seves

fases més espectaculars: el desmantellament de les primeres torres
elèctriques que durant dècades han format part del paisatge d’aquesta
zona d’Esplugues a tocar de Collserola. Prop d'una vintena de torres
elèctriques han estat retirades aquest estiu. Es tracta de les línies de
mitjana (110 kv) i baixa tensió (25 kv).

El proper gener arribarà el torn de les d'alta tensió (220 kv), les de
més impacte. Paral·lelament al desmantellament del cablejat aeri, s'es-
tà portant a terme la instal·lació de les noves línies soterrades, que subs-
tituiran les que encara estan per desmantellar, i la urbanització de la zo -
na. El que abans eren terrenys erms ofereixen ara un aspecte totalment
diferent: una enorme catifa verda s'estén des de l'avinguda Traginers, al

Ha començat el desmantellament de les primeres torres
elèctriques del sector Porta BCN. Carrers emblemàtics
de Can Clota i La Plana mostren la seva renovació

L’avinguda Jacint Esteve és a punt de convertir-se en un gran passadís verd i en la gran porta d’entrada d’Esplugues a CollseroL’avinguda Jacint Esteve és a punt de convertir-se en un gran passadís verd i en la gran porta d’entrada d’Esplugues a Collserolala

Obres que milloren la 
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bre. Durant alguns mesos, les persones residents a la zona han vist com
el carrer, i altres del voltant, s'anaven tallant per trams per substituir
l'antic col·lector per un de nou, de major capacitat, que evitarà riscos d’i-
nundacions.

Pel que fa al carrer Doctor Manuel Riera, enfilen la recta final les
obres que reformaran de dalt a baix aquest eix comercial del barri. Vo -
reres més amples, nou enllumenat, mobiliari urbà renovat i adequació
de cruïlles i passos de vianants, entre d'altres, formen part de les millo-
res d’urbanisme que s’estan efectuant per afavorir el passeig per aquest
carrer, la finalització de les quals és prevista per a finals del mes de no-
vembre.

Impermeabilització dels locals de la rambla Verge
de la Mercè 

Avancen les obres per impermeabilitzar els locals públics i comer-
cials de la rambla Verge de la Mercè, a Can Vidalet, amb mobiliari i pavi-
ments nous a la coberta, que faran millorar la plaça Blas Infante. Les
obres està previst que finalitzin abans d’acabar l’any

Millores a equipaments esportius 
El mes de setembre han començat tres obres de millora d’equipa-

ments esportius. Es tracta de la instal·lació de cobertes a les parts cen-
trals de les graderies dels dos camps municipals de futbol, Salt del Pi i El
Molí, i del cobriment de la pista esportiva del parc Pou d’en Fèlix per afa-
vorir la pràctica d’activitats ciutadanes al marge de les inclemències me-
teorològiques. 

Acte informatiu sobre
l’Hospital Comarcal, el 8
d’octubre al Centre Puig Coca

L’Hospital Comarcal és cada dia més a prop. El consorci
que el gestionarà ha convocat un acte informatiu, el 8 d’octubre
(19.30 hores) al Centre Municipal Puig Coca d’Esplugues. Aquest
futur centre de referència d'Esplugues s'està construint a Sant
Joan Despí i es posarà en marxa el febrer de 2010, segons va
anunciar la consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, el
passat 31 de juliol durant una visita a les obres. L'Hospital, que
disposarà de 328 llits i que estarà a tocar d'Esplugues, donarà
servei a onze municipis de la comarca. La visita d'obres va comp-
tar amb la presència de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz.

El servicio especial de bus
minimiza el impacto del corte
del metro en Can Vidalet 

La supresión del servicio de la estación de metro de Can
Vidalet, con motivo de las obras de mejora que se llevarán a cabo
en la estación hasta el 10 de noviembre, está siendo suplida por
un servicio especial de autobuses (B2) que cubre el recorrido
desde Can Vidalet hasta la parada de tranvía de Ca n'Oliveres y la
parada de la línea 1 de metro de Can Serra, en L'Hospitalet. Este
servicio alternativo está teniendo una buena acogida por parte
de las personas usuarias. El primer día de septiembre, coinci-
diendo con la vuelta a la actividad laboral, la B2 transportó 667
viajeros entre las 7 y las 10 horas de la mañana. Los viajes a Can
Serra eran más numerosos que los que se dirigían a Ca n'Oli -
veres. Con las obras en curso, que han dejado sin servicio el
tramo de la L5 entre Can Boixeres y Collblanc, la estación de Can
Vidalet ganará en accesibilidad con un vestíbulo más grande, una
nueva boca de acceso y tres ascensores.

Pista per a ‘skaters’ al parc
de les Tres Esplugues

Una petició a la 2a Audiència Pública per a nois i noies de
3r i 4t d’ESO, l’habilitació d’un espai per practicar skate board, o
monopatí, es farà aviat realitat, ja que estan a punt de començar
les obres d’una pista per a monopatins, patins de línia i patins
sobre rodes al parc de les Tres Esplugues.

ciutat

Dos detalls del carrer Josep Anselm Clavé, a l’al-Dos detalls del carrer Josep Anselm Clavé, a l’al-
çada del Pont Nou, on s’ha habilitat un gran miradorçada del Pont Nou, on s’ha habilitat un gran mirador

La zona de descans de JosepLa zona de descans de Josep
Anselm Clavé  té unes excel·lents
vistes al parc dels Torrents

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
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Dídac Ramírez: “He vist
que a Esplugues s’està
apostant per l’educació
amb autenticitat”

• Com va rebre l’oferiment de l’Ajun -

tament d’Esplugues de fer la lliçó inau-

gural del curs escolar?

Amb molta il·lusió, perquè tinc un gran
afecte per l’alcaldessa, a qui conec de fa
temps. I amb sentimentalisme, ja que un
dels meus millors amics, i mestre en el
sentit metafòric de la paraula, va ser un
espluguenc, Antoni Mira, que ja és mort.
• Coneix el projecte de ciutat educadora

d’Esplugues. Què en pensa?

Conec el projecte d’aquest consistori
d’apostar molt per l’educació i que sigui
un signe d’identitat de la ciutat. I aquí he
vist que això es fa amb autenticitat.
• La crisi econòmica enviarà més alum-

nes a la universitat?

Segurament, però el que hauria de
pas sar, i en això s’haurien d’esmerçar
molts esforços, és que anessin més
alumnes als cicles formatius. Molta gent
va a la universitat pensant que és l’única
sortida de prestigi, i no ha de ser així.
• El nivell de l’alumnat que arriba als es-

tudis universitaris és l’ideal?

El nivell mai no és l’ideal, i en definitiva
és l’expressió de tota una societat. No
hem de carregar només responsabilitats
en un sector. Si en alguns casos no arri-
ben alumnes amb el nivell que es reque-
reix, alguna responsabilitat tindrem tots
plegats com a societat.
• Quins reptes té el professorat dels ins-

tituts i els centres escolars per convertir

el seu alumnat en futurs universitaris?

En primer lloc, caldria que la universi-
tat i l’ensenyament mitjà estiguessin més
ben relacionats, que s’escoltin els uns
amb els altres. I el que hauria de fer el
professorat de l’ensenyament mitjà, a
més del que ja està fent, és intentar
transmetre als estudiants l’amor pel co-
neixement.
• El títol de la conferència parla de l’era

de la complexitat. Abans, quan vostè era

estudiant, el món era més senzill?

I tant. Als anys 80 em vaig adonar que
hi  havia coses que no acabava d’enten-
dre. Clar, m’havia quedat enrere. A la me -
va època tot era menys complex. Els va-
lors brollaven de dalt a baix. La resposta
és sí.

El rector de la UB, Dídac
Ramírez, dóna la lliçó
inaugural del curs escolar

cabdal, ja que del contrari es corre el risc que

la reinstauració dels valors vingui per la via

del fonamentalisme”. Així, va encoratjar la co-
munitat educativa a “no renunciar a la vostra

missió” i va fer extensiva la crida a mares i
pares.

A l’acte també va intervenir l’alcaldessa
d’Esplugues, Pilar Díaz, que va demanar la
“complicitat” de tothom per tirar endavant el

projecte de ciutat educadora pel qual ve apos-
tant Esplugues des de fa uns anys. En aquest
sentit, va ressaltar l’ampli programa d’activi-
tats educatives complementàries (PAEC) que
s’ofereixen cada any per als centres escolars
interessats.

El regidor d’Educació, Juan Antonio
Fer nández, va citar com una de les grans no-
vetats d’aquest curs l’increment de l’autono-
mia dels centres i de les administracions lo-
cals amb motiu de l’aplicació de la llei educa-
tiva.

Va defensar el paper de les institucions educatives
en la reinstauració dels valors perduts

Esplugues va obrir oficialment el curs
escolar 2009-2010 amb una de les veus aca-
dèmiques més importants actualment de
Catalunya: el rector de la Universitat de Bar -
celona, Dídac Ramírez, que va impartir, el 9 de
setembre, la lliçó inaugural amb la qual s’o-
bria el curs davant la comunitat educativa de
la ciutat.

L’educació en l’era de la complexitat va

ser el títol de la conferència amb què Dí dac
Ramírez va voler alliçonar el professorat es-
pluguenc de cara al nou curs. Doctor en Cièn -
cies Econòmiques i Empresarials, i en Filo so -
fia i Ciències de l’Educació, Ra mí rez va expo-
sar la idea que vivim en una era dominada per
la complexitat i on, com a conseqüència dels
canvis socials continus que s’estan produint,
els valors estan en crisi (“només cal veure al-

guns programes de televisió”, va dir).
Davant aquest panorama, va subratllar,

“el paper de les institucions educatives és

D’esquerra a dreta, la delegada territorial d’Ensenyament, Olga Adroher; l’alcaldessa,D’esquerra a dreta, la delegada territorial d’Ensenyament, Olga Adroher; l’alcaldessa,
Pilar Díaz; el rector de la UB, Dídac Ramírez, i el regidor d’Ensenyament, Juan A. FernándezPilar Díaz; el rector de la UB, Dídac Ramírez, i el regidor d’Ensenyament, Juan A. Fernández
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Les aules tornen a obrir les
seves portes a 8.500 escolars

El curs escolar 2009-2010  va començar
el 14 de setembre per a 8.512 alumnes d’Es -
plugues, infants i joves que tenen per davant
nou mesos per millorar els seus coneixe-
ments. Quatre escoles bressol públiques, a les
quals s’afegirà en breu la Marta Mata (vegeu
requadre), col·legis d’educació infantil i pri-
mària i instituts, públics i concertats, acullen
el nou curs a la nostra ciutat amb el repte diari
d’impartir coneixements i de formar perso-
nes, una tasca que recau fonamentalment en

el professorat, que té el suport de les mares i
pares i del conjunt de la comunitat educativa.
L’Administració, en aquest cas l’Ajuntament,
hi aporta el Programa activitats educatives
complementàries (PAEC), amb més de 250
propostes formatives que contribueixen a en-
riquir la formació que l’alumnat rep a classe.
Són activitats de tot tipus, que apleguen àm-
bits tan diferents com el medi ambient, la
igualtat de gènere, l’esport, l’aprenentatge
cultural, l’adquisició d’hàbits saludables o el
coneixement del patrimoni local. Fins i tot hi

ha activitats dirigides al professorat i a les
mares i pares. Cada centre es pot inscriure a
les activitats que consideri adequades.

Digitalització de les aules
El nou curs ha començat a Catalunya

amb reptes tan interessants com el de la digi-
talització de les aules, que el Departament
d’Educació  ha començat a aplicar aquest nou
curs en nombrosos centres. La introducció de
les eines informàtiques no és, però, una expe-

riència innovadora per a la població estudian-
til d’Es plu gues dels últims anys.

En tenim un exemple a l’IES La Mallola,
pioner a l’hora d’aplicar els nous recursos tec-
nològics. L’alumnat treballa des de l’any 2000
amb l’ordinador com a eina principal del seu
aprenentatge. Va començar amb un crèdit de
3r d’ESO on els continguts estaven en un web
en comptes del paper i ha anat creixent a me-
sura que augmentaven les potencialitats de la
xarxa. “Vam veu re que amb la nova ESO anà-

vem cap a un aprenentatge més individualit-

que el docent es converteix en un aliat”, ex-
plica Cirera. Al centre hi ha uns 300 ordina-
dors repartits en diverses aules, així com pis-
sarra di gi tal, canons de vídeo amb connexió a
la xarxa a quasi totes les aules i, des d’en-
guany, quinze portàtils a l’abast de l’alumnat.
A més, s’ha creat una completa pàgina web
(www.ieslamallola.cat) des d’on es pot acce-
dir a les diverses activitats o a treballs perso-
nalitzats des de qualsevol terminal amb con-
nexió, i on les famílies poden fer el seguiment
del treball dels seus fills i filles. 

La incorporació de l’Escola Bressol Municipal Marta Mata a la xarxa
educativa és la gran novetat de l’exercici 2009-2010

L’Escola Bressol Municipal
Marta Mata, a punt d’obrir

Si no hi ha cap novetat de darrera
hora, la nova Escola Bressol Municipal
Marta Mata obr.irà portes  durant aquest
mes d’octubre. La previsió era que les fa-
mílies formalitzessin la inscripció a inicis
d’octubre i que la setmana del 13 al 17
sigui la d’adaptació dels infants. L’inici de
l’activitat normal es preveu per al dilluns
19 d’octubre. L’Escola Bressol Municipal
Marta Mata serà la cinquena pública i la
quarta de titularitat municipal a Esplu -
gues. Estarà al carrer J. Anselm Clavé, al
costat del CEIP Prat de la Riba. La seva
obertura és la gran novetat educativa
d’enguany a la ciutat.  

zat”, comenta el director de l’institut i un dels
impulsors del projecte, Arcadi Cirera.

El llibre tradicional s’ha deixat de banda
en algunes matèries i s’ha substituït per uns
continguts que es pengen a la xarxa i en la
confecció dels quals hi col·labora el propi
alumnat. És a dir, no només es guanya en vis-
tositat, sinó sobretot en interactivitat. “És un

apre nentatge de creació, no de consum. Així,

l’alumne participa en un projecte i no es limi-

ta a recordar de cara a un examen, mentre

Les noves tecnologies són una eina educativa fonamentalLes noves tecnologies són una eina educativa fonamental
i estratègica en la formació dels nostres infants i jovesi estratègica en la formació dels nostres infants i joves
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Càritas, una tasca amb molt
valor... que no té preu

Cada dijous a la tarda l’escena es re-
peteix al local que Càritas té al carrer Lau -
reà Miró, 209 (cedit per l’Ajuntament i que
comparteix amb la botiga de comerç just
Sas trinyols). Un grup de voluntàries atén
una trentena llarga de persones que hi van
en busca d’aliments. Es tracta de les famí-
lies que els serveis socials municipals ha
detectat que es troben al llindar de la pobre-
sa.

A Esplugues el volum de persones ate-
ses per Càritas —ONG vinculada a les parrò-
quies catòliques— no arriba a l’1% de la po-
blació, molt per sota del percentatge que hi
ha a Ca talunya segons la Fundació Banc
dels Ali ments. Tot i així, el nombre ha cres-
cut sobretot als últims dos anys, com a con-
seqüència de l’actual context econòmic, i ja
s’apropa a les 500 persones (concretament,
el passat febrer hi havia comptabilitzades
132 famílies amb un total de 448 persones).

“Els donem un lot amb aliments bà-

El nombre de famílies beneficiàries dels aliments que distribueix l’entitat
s’ha incrementat notablement els últims dos anys

Una voluntària de Càritas (a laUna voluntària de Càritas (a la
dreta) atén unes persones deriva-dreta) atén unes persones deriva-
des pels serveis socials municipalsdes pels serveis socials municipals

sics per ajudar a la família a poder passar

el mes”, diu la responsable de Càritas a Es -
plugues, Rosa Maria Bayo.

D’on provenen aquests aliments? Fins
ara, la part més important l’aportava Creu
Roja, encarregada de canalitzar els exce-
dents d’aliments com arròs, cereals o gale-
tes existents a la Unió Europea. Per aquesta
via arriben a Es plugues unes dues tones de
menjar cada trimestre. Però des de fa poc
més d’un mes Cà ritas Esplugues compta
amb una altra font important: la Fundació
Banc dels Ali ments, que es fa amb exce-
dents d’empreses o amb productes que per
la via de distribució tradicional quedarien
caducats en arribar a les botigues i als su-
permercats, però que encara es poden con-
sumir. “S’evita malbaratar aquests ali-

ments”, apunta Bayo. En aquest cas, la
quantitat dependrà del que la Fundació hagi
pogut recaptar. El primer mes Esplugues va
rebre 1,2 tones.

I encara hi ha una tercera via: l’adqui-
sició de productes que no es troben als lots
anteriors, com oli, ous, tonyina i tomàquet,
gràcies a la recaptació que es fa a la botiga
de productes de segona mà de Càritas. Hi
venen des de vaixelles, llençols o sabates
fins a televisors, a preus molt econòmics.
“Es dóna la circumstància que bona part de

la gent que ve a comprar és beneficiària

dels aliments”, indica la responsable de
Càritas a Esplugues.

Per a la regidora d’Atenció Social, Sara
Forgas, “des de l’Ajuntament estem molt

agraïts a la tasca que fan aquest tipus d’en-

titats, que resulta fonamental per a les per-

sones amb necessitats”.

Borsa de treball
L’entitat també compta amb una borsa

de treball que posa en contacte deman-
dants, bàsicament dones, de feines per cui-
dar persones o fer neteja amb ofertants. 

El voluntariat, el gran
valor de l’entitat

Araceli porta quatre anys a Cà -
ritas. “Em vaig jubilar i enviudar de

cop, i necessitava activitat. Així que

em vaig fer voluntària de Càritas per

ajudar persones amb necessitats”.
Com ella hi ha 17 persones adultes
més, pràcticament tot dones, i quatre
ajudants joves. Rosa Bayo diu que la
gent disposada a col·laborar sempre
és benvinguda: “Qui tingui inquietuds

que vingui. Aquí sempre hi ha feina”.
Qui estigui interessat por trucar a Cà -
ritas Esplugues: 93 371 88 87.



SERVEIS

| EL PONT D’ESPLUGUES
178 | octubre de 2009

14

Ciutadans i el feixisme
M’ha arribat a les mans un parell d’escrits que corren sobre

la postura d’aquesta mena de partit polític sobre l’11 de setembre.
És sorprenent la manca de rigor històric que fan servir per a

documentar fets; la poca vergonya que gasten acusant de feixistes
les persones que convoquen o es manifesten amb torxes la nit del
10 de setembre, tanta, que fins i tot gosen demanar que no es dei-
xin fer aquests tipus d’actes, demanen que l’ajuntament els prohi-
beixi. (Una acció molt típica dels demòcrates de tota la vida com
pretenen ser ells). Això sí, demostren conèixer molt bé la història
de Hitler i Mussolini i del feixisme en general i en canvi desconei-
xen totalment les tradicions  del nostre país, les accions reivindica-
tives que s’han fet des de fa molts i molts anys, i pretenen barrejar-
ho tot amb l’afany de perpetuar la ignorància del poble que prete-
nia  aconseguir la dictadura de la qual molts d’ells en van ser acè-
rrims seguidors.

Té gràcia també que neguin la història de l’11 de setembre.
Què saben ells de la nostra història? L’11 de setembre és la Diada
de tots els catalans i catalanes. I cadascun dels catalans i catala-
nes la celebrem com ens sembla, com ens ve de gust o com creiem
que l’hem de celebrar. I és molta la gent del nostre país que pensa
o que pensem que encara queden moltes coses per reivindicar i
que no és només una jornada festiva.  També té certa gràcia que
ells, C’s, diguin que celebren un acte “reivindicatiu” per la Diada.
Reivindicatiu de què?  El més curiós, però, és el lloc: davant el mo-
nument de  Josep Tarradellas. Què deuen tenir a veure amb el
President Tarradellas?  La única afinitat que se m’acut, és que el
camí per arribar fins el monument els és molt conegut, perquè està
a  menys de 100 metres d’on era el sortosament ja enderrocat mo-
nument a José Antonio Primo de Rivera (Rivera?)  on segur que
molts d’ells han fet o fan peregrinatges anuals amb torxes o sense
torxes.

Elisabet Millà

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@esplugues.cat. 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 mar-
ginats. 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).

elpont@esplugues.cat

TRIBUNA OBERTA
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La Residència infantil Ferrer i Guàrdia està
de commemoració. Durant el 2009 celebra el
25 aniversari de la seva inauguració oficial.
Durant aquest quart de segle, aquest equipa-
ment ubicat al carrer Dr. Turró, al barri del Gall,
ha portat a terme una tasca silenciosa, pe rò de
gran valor per al conjunt de la societat: acollir
in fants i adolescents, infants i joves de 4 a 16
anys tutelats, per millorar-ne les condicions de
vida.

Durant aquests 25 anys, Ferrer i Guàrdia ha
estat el lloc de residència temporal de 232 me-
nors en situació de risc, les famílies dels quals
han incorregut en abandonament, abús o des-
atenció de les necessitats bàsiques dels infants
i/o adolescents, i que passen a ser tutelats per
la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA). 

Un cop decidit l’ingrés al centre, competèn-
cia de la pròpia DGAIA, l’infant o adolescent es
troba en mesura de guarda i sota la responsa-
bilitat d’un equip de professionals que els ate-
nen les 24 hores del dia durant els 365 dies de
l’any. Es treballa la promoció social de la per-
sona i es busca una alternativa de futur a l’in-
ternament: retorn amb la família biològica,

La Residència Ferrer i Guàrdia celebra
amb la ciutat el seu 25 aniversari
Acull infants i adolescents tutelats per millorar les seves condicions de vida

acolliment familiar, canvi de centre, autonomia
personal... Tot, amb un programa comú que té
en compte, però, les singularitats de ca da per-
sona. “Treballem el grup però li do nem molta

importància al treball individualitzat” explica
Maite del Río, la directora del centre. 

La Núria, una de les educadores del cen-
tre, amb deu anys d’experiència a la casa, ex-
plica que "a la resi he après a treballar en

equip, a escoltar i a ser escoltada, i a entendre

que en educació no hi ha receptes; l'educador

ha d'inventar i reinventar cada dia. Això és el

que fa que la nostra tasca no sigui rutinària”.
Pel que fa a la seva experiència amb els infants
i joves residents, la Núria argumenta que “he

après que cada subjecte és únic i que a més és

El centre està ubicat al carrer Dr. Turró, al barri del GallEl centre està ubicat al carrer Dr. Turró, al barri del Gall

una incògnita per als professionals. Aquest fet

és el que em genera l'interès per la formació

contínua i el contrast amb altres coneixe-

ments”.
Emilio, un dels actuals usuaris de l’equi-

pament, explica que "porto 9 anys a la residèn-

cia i estic agraït del suport i de l’ajut  que m'han

ofert els educadors i educadores, ja que he

pogut créixer i aconseguir acreditar l’ESO, que

per a mi és el més important”. L’Emilio, que
ara té 16 anys, reconeix que “en aquests temps

hi ha hagut moments bons i altres més difícils,

però tot i així sempre els tindré en el meu re-

cord i em serviran d'experiència per afrontar

el meu projecte de futur".
La Residència, de titularitat municipal, és

gestionada per la Cooperativa d’Iniciativa Social
Drecera. Compta amb més d’una vintena de
pro  fessionals, amb educadors, personal de cui -
na i de neteja i l’equip de direcció. La celebració
del 25 aniversari de la Residència, que durant
tot aquest temps ha apostat per ser un centre
molt integrat al seu entorn, al seu barri i a la
seva ciutat, inclou ac tes oberts a la ciutadania
(vegeu L’Agenda) durant els mesos d’octubre i
novembre. 

Qui era Ferrer i Guàrdia?

Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 1859
-Barcelona, 1909) va ser un famós peda-
gog i activista polític català. Fundà  l’Esco -
la Moderna i introduí al nostre país el ra-
cionalisme pedagògic. De formació auto-
didacta, la seva activitat política i educati-
va va ser molt incòmoda per a les autori-
tats guvernatives i eclesiàstiques de finals
del segle XIX i començaments del XX. Va
ser afusellat el 13 d’octubre de 1909, acu-
sat de dirigir la revolta popular de la
Setmana Tràgica de Barcelona, en la qual
ni tan sols va participar. La seva execució
va ser interpretada com la revenja contra
un in tel·lectual  laic, un pedagog revolucio-
nari que havia desafiat el control eclesiàs-
tic de l’ensenyament. Enguany es com -
memora el centenari de la seva execució i
el 150 aniversari del seu naixement.

A L’Agenda, podeu
consultar-hi els primers
actes commemoratius
que organitza la
Residència oberts a la
participació de tothom
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Con la llegada del otoño reaparecen el
resfriado común y de la gripe. Este año tenemos
además el nuevo virus H1N1 que provoca la lla-
mada gripe A, enfermedad en fase de pande-
mia (lo que quiere decir que está extendida por
todo el mundo pero no significa que sea una en-
fermedad grave o con alta mortalidad).

El nuevo virus puede afectar a personas
de todas las edades, pero principalmente a me-
nores y jóvenes, ya que las personas mayores
tienen defensas ante otros virus similares que
pueden protegerlas. La mayoría de pacientes
presentan un cuadro leve. Personas con patolo-
gías crónicas pueden tener un mayor riesgo de
complicaciones.

La vacuna de la gripe A no estará disponi-
ble previsiblemente hasta principios de noviem-
bre y en principio se administrará a embaraza-
das y mayores de 6 meses con patologías cróni-
cas. En el hemisferio sur, donde han pasado la

La precaución se convierte en la mejor
vacuna para prevenir la gripe A
Esplugues potenciará la información y la prevención sobre el virus

gripe durante su invierno y sin vacuna, la afec-
tación ha sido leve y la mortalidad, inferior a la
que se registra por la gripe estacional. No obs-
tante, en nuestro país se ha establecido un cir-
cuito de vigilancia y de coordinación entre los
diferentes servicios de salud (Minis terio de Sa -
nidad, Gene ralitat, Ayuntamientos, hospitales,
etc.) que permitirá conocer en cualquier mo-
mento el estado real de la situación.

A nivel local, Esplugues también poten-
ciará la prevención: se ha creado un circuito de
coordinación entre los diversos ámbitos socio-
sanitarios (personal sociosanitario, farmacéuti-
cos, servicios sociales...), se visitará y asesorará
a los centros educativos, AMPA, entidades y a
cualquier persona que lo solicite, un espacio en
la web municipal actualiza toda la información
sobre el virus... Ade más, el Ayun tamiento orga-
nizará una charla abierta a toda la población el
martes 6 de octubre (17.30 horas) en el Casal
de Cultura Robert Brillas.

Gripe estacional
Al margen de la gripe A, como cada año,

se recomienda la vacunación de la gripe esta-
cional a personas con enfermedades crónicas o
mayores de 60 años. 

El Ayuntamiento organiza
una charla el 6 de octubre
(17.30 horas) en el Casal
de Cultura Robert Brillas

Consejos para
la población escolar

Las medidas de prevención que se han
de aplicar respecto a la población esco-
lar son las siguientes:
• Los escolares con síntomas compati-
bles con la gripe A han de quedarse en
casa como mínimo 7 días desde la apa-
rición de los primeros síntomas y hasta
al menos 24 horas después de que de -
saparezcan, y han de reducir el contacto
con personas sanas.
• Cuando una persona que ha sufrido la
enfermedad vuelve a ir a la escuela ha
de continuar extremando las medidas
higiénicas, ya que durante unos cuantos
días (aproximadamente 10) puede haber
aún riesgo de contagio.
• Cuando durante la jornada escolar se
detecte que hay un menor con síntomas
compatibles con la gripe A, ha de avisar-
se a la familia para que pase a buscarlo
y recomendarle que lo lleve a su centro
de salud. Mientras esté en el centro do-
cente, ha de mantenérsele aislado.

Consejos para prevenir el contagio

Utilizar
pañuelos de
papel para
taparse la boca
y la nariz
cuando se tose
o se estornuda

Tirar los
pañuelos
de papel
después de
haberlos
utilizado

Lavarse a
menudo las
manos con
agua y jabón o
con preparados
de alcohol

Mantener
una buena
ventilación
de los
espacios
cerrados
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VIDA CIUTADANA

Gran resposta ciutadana
a la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya 

La celebració de la Diada Nacional de
Catalunya es consolida com l’acte d’obertu-
ra del curs polític i social a la nostra ciutat.
Unes 50 entitats polítiques, culturals, espor-
tives, veïnals, sindicals  i de caire social van
sumar-se a l’acte de commemoració, cele-
brat al parc Onze de Setembre i que comp tà
amb la presència de nombrós públic.

Es pecial esment per a les corals La
Coloma i La Colometa, que hi van actuar en
directe amb la interpretació de diferents
peces sota la direcció de Jordi Jasso, i per a
la vintena d’associacions que van participar
a l’ofrena floral. Com han fet en anys ante-
riors, tant la Colla de Bastoners com l’Es -
bart Vila d’Es plugues van fer un ball d’ofre-
na i una integrant de l’Esbart va llegir un
poe ma de Salvador Espriu.

Ofrena i declaració oficial
L’acte institucional de commemoració

de l’Onze de Setembre  va estar presidit per
l’alcaldessa, Pilar Díaz, que va fer l’ofrena

Mig centenar d’entitats es van sumar a la
celebració de l’Onze de Setembre a la ciutat

l’alcaldessa, Pilar Díaz, i els portaveus del PSC, Enric Giner, del PPC, Luísl’alcaldessa, Pilar Díaz, i els portaveus del PSC, Enric Giner, del PPC, Luís
Ortega, i de CiU, Roger Pons, van fer l’ofrena en representació de l’AjuntamentOrtega, i de CiU, Roger Pons, van fer l’ofrena en representació de l’Ajuntament

floral en nom de l’Ajuntament i del conjunt
de la ciutat, juntament amb els portaveus
dels grups polítics del PSC, Enric Giner,
PPC, Luis Ortega, i CiU, Roger Pons. 

En la declaració oficial de la Diada a
Esplugues, llegida per la mateixa alcaldes-
sa, es feia esment a l’origen de la celebra-
ció i al seu significat. “Catalunya ha sabut

fer front a totes les situacions difícils que

ha hagut d’afrontar i, en aquest cas, no ha

de ser una excepció. Vivim moments difícils

a causa de la crisi econòmica, sobretot per

als treballadors que han perdut la feina,

per a les famílies que tenen problemes per

tirar endavant i per a moltes empreses que

tenen dificultats per seguir amb el seu pro-

jecte” deia la declaració, en què es deia que
“el repte més prioritari per al nostre país”

és la “superació de les dificultats socials,

laborals i econòmiques causades per la

crisi”. “Ara més que mai hem d’estar al

costat de les persones, de les famílies i dels

col·lectius més afectats” deia.  

L’actuació de La Coloma i La ColometaL’actuació de La Coloma i La Colometa

Ofrena del Centro Cultural Plaza Macael Ofrena del Centro Cultural Plaza Macael 

Ofrena de la Penya Espanyolista Ofrena de la Penya Espanyolista 

Ball d’ofrena de l’Esbart Ball d’ofrena de l’Esbart 

Ball d’ofrena dels BastonersBall d’ofrena dels Bastoners



El llançament de les escombreries s’ha de fer amb les bosses
tancades i preferiblement de 8 a 10 de la nit
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anava i venia per la ciutat va ser el nou emplaçament de l'escenari
central, a l 'extrem de la rambla del Carme on conflueixen els ca-
rrers Sant Antoni Maria Claret i Bruc, que enguany substituïa l'habi-
tual de la plaça Catalunya, ara ocupat per les obres del futur
Auditori. Al nou epicentre musical de les nits, la cantant Rosario va
convocar la nit de dissabte 19 més d’11.000 persones, joves i grans,
que van gaudir de les cançons pròpies i de les versions que aquesta
artista de la saga Flores va interpretar amb el seu habitual dinamis-
me.

Un públic encara més jove va omplir també aquest escenari la
nit anterior amb la Festa de Ràdio Flaixbac, conduïda per Carles
Pérez, del programa El matí i la mare que el va parir, amb la música
característica d'aquesta emissora. El jovent va tenir també la possi-
bilitat de gaudir dissabte amb la Nit Jove, al parc dels To rrents, amb
una sessió de rap i altra de discjòqueis. En canvi, no es van poder
celebrar els concerts de Los Diablos i Los Romeros de La Puebla
per culpa de la pluja.

La Festa Major de Sant Mateu va demostrar un any més el seu
poder d'atracció. Durant quatre dies, del 18 al 21 de setembre, la
gent va omplir els carrers i places d'Esplugues on tenia lloc algun
del centenar d'actes que conformaven la programació festiva.
Generalment, el temps va acompanyar, tret de la nit de diumenge,
en què la pluja va obligar a suspendre alguns concerts.

Un dels destins més multitudinaris de les riuades de gent que

El concert de Rosario va
aplegar milers de persones. 
El Mercat Medieval va estrenar
amb èxit la perllongació fins 
al carrer Montserrat

Festa Major multitudinària...

Rosario Flores va aplegar més d’11.000 persones a l’escenari del carrer Sant Antoni M. ClaretRosario Flores va aplegar més d’11.000 persones a l’escenari del carrer Sant Antoni M. Claret La Nit Jove, proposta novedosa, va ser 



Invierte en bombillas de bajo consumo, ya que a la larga significará un
ahorro. Su vida útil es 12 veces mayor que las incandescentes
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Si la rambla del Carme va ser el punt neuràlgic de les nits du-
rant la Festa Major, el centre de major confluència durant els ma-
tins i sobretot les tardes va ser el Mercat Medieval, que amb el pas
dels anys ha esdevingut una part inseparable de les festes. Avui ja
no s'entendrien aquestes sense les parades de productes artesans
o demostracions d'oficis antics (picapedrer, filadora, escrivent...)
que omplen el carrer Església i que, enguany, també s'han estés
pels inigualables racons del carrer Montserrat, la qual cosa ha ofert
una nova perspectiva.

Certamen de cantautors
Un esdeveniment que s’obre pas dins la programació és el

Certamen de Joves Cantautors i Cantautores Esplugues m’encanta,
que enguany ha celebrat la segona edició. El jurat va escollir com a
guanyador Miguel Ángel Bueno, de Montornès del Vallès, i segona
va ser Elena Bujedo, de Granada. El premi del públic va recaure en
Patricia Vaca, de l’Hospitalet. La Marxa accessible d’educació viària,
amb èxit participatiu de ciclistes, així com diversos espectacles d’a-
nimació infantil —com el que va tenir lloc dilluns 21 a la rambla
Verge de la Mercè sobre danses d’arreu del món— i l’espai d’infla-
bles habilitat al parc Pou d’en Fèlix van ser altres propostes desta-
cades de la Festa Major. 

r un altre èxit de participació popular

El Mercat Medieval va atreure gent de tot l’àrea metropolitanaEl Mercat Medieval va atreure gent de tot l’àrea metropolitana

Ràdio Flaixbac va emetre en directe des d’EspluguesRàdio Flaixbac va emetre en directe des d’Esplugues

Esplugues m’encanta dóna veu als joves cantautors Esplugues m’encanta dóna veu als joves cantautors 

Les famílies van recórrer la ciutat amb bicicletaLes famílies van recórrer la ciutat amb bicicleta
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La Diada Bastonera, la Gran Cercavila i el Correfoc van omplir
de festa i soroll la tarda i el vespre de dissabte. Altres clàssics van
ser la Trobada de Puntaires que organitza l'Asso ciació de Dones de
La Plana (que continua creixent, amb 325 participants de 34 asso-
ciacions), el Con curs de Men jadors de Mongetes amb Botifarra de la
Societat Coral La Coloma o el Concurs de Truites de l'ACAE.

No van faltar els balls regionals del Centro Cultural An daluz
Plaza Macael, el Festival de Jotes del Centro Aragonés de Es plu-
gues i l'actuació del Centro Extremeño Muñoz To rrero. També van
aplegar molta gent el concert de la Coral La Co loma, el Festival de
Titelles Balkiberfest, les sardanes, les havaneres i les activitats de
la Coordinadora d'Entitats Po pulars, com una gimcana d’entitats.
“Vull agrair la participació de totes les entitats, que donen identitat

cultural pròpia a la nostra festa”, ressalta Eduard Sanz. 

Per a la gran majoria de les entitats d'Esplugues, la Festa
Major de Sant Mateu és el moment àlgid de l'any. I la seva implica-
ció es veu corresposta amb un alt grau de convocatòria, sense ex-
cepcions. Per al regidor de Cultura de l’Ajun tament, Eduard Sanz,
“tot junt, li dóna a la festa un caliu que sense la seva participació

seria impossible”.
Si hi ha un acte que resumeix tot això és la Diada Caste llera.

Com és habitual, els Cargolins no van decebre en la celebració del
seu 15è aniversari i van fer la millor actuació de la història de la
colla, amb tres castells de set i mig: el cinc de set, el quatre de set
amb agulla i l’inèdit fins ara tres de set amb agulla. A més, el públic
espluguenc va poder veure colles del prestigi com els Minyons de
Terrassa, els Capgrossos de Ma taró o els Castellers de Sants en una
jornada històrica.

Les activitats de les entitats van ser una part esencial de la festa.
Destaca la Diada Castellera, que va ser històrica

... i amb molt de caliu!

El ball de la Penya Barcelonista al parc Pou d’en Fèlix va tornar a ser un dels més concorreguts de la Festa MajorEl ball de la Penya Barcelonista al parc Pou d’en Fèlix va tornar a ser un dels més concorreguts de la Festa Major

Els Bastoners, a la cercavila popular de les entitats, i la Coloma al seu concert coral a la parròquia de Sant MateuEls Bastoners, a la cercavila popular de les entitats, i la Coloma al seu concert coral a la parròquia de Sant Mateu
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Carme Pallarès va pronunciar un pregó ple
de records i de bons desitjos

La pregonera d’enguany, la presidenta de l’Associació
de Dones de la Plana, Carme Pallarès, va recordar en el seu
parlament com ha viscut la Festa Major des que va arribar a
Esplugues, ara fa 51 anys. També va fer un repàs de
l’evolució de la ciutat i va desitjar a tota la gent uns bons dies
de Festa. L’alcaldessa, Pilar Díaz, el regidor de Cultura,
Eduard Sanz, i els portaveus del PSC, Enric Giner, del PPC,
Luis Ortega, de CiU, Roger Pons, i d’ERC, Jordi Figueras, la
van acompanyar al balcó de la casa consistorial.

La Trobada de Puntaires va tornar a ser tot un èxitLa Trobada de Puntaires va tornar a ser tot un èxit

Els correfocs ja són un clàssic de la FestaEls correfocs ja són un clàssic de la Festa

Les famílies van gaudir amb el tren de la plaça Catalunya Les famílies van gaudir amb el tren de la plaça Catalunya 

Moltes entitats van participar al seguici previ al pregóMoltes entitats van participar al seguici previ al pregó

Concert de Soap in Eye al parc de les Tres EspluguesConcert de Soap in Eye al parc de les Tres Esplugues
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UNA FESTA MAJOR PLENA D’IMATGES

L’Esbart va actuar al Pou d’en Fèlix fins que la pluja va obligar a traslladar-se al CasalL’Esbart va actuar al Pou d’en Fèlix fins que la pluja va obligar a traslladar-se al Casal A l’ACAE van esmorzar truitaA l’ACAE van esmorzar truita

Amics del Ball i l’alcaldessa parlant amb una integrant d’AIDED, a les jornades de sensibilització envers les persones amb discAmics del Ball i l’alcaldessa parlant amb una integrant d’AIDED, a les jornades de sensibilització envers les persones amb discapacitatapacitat

Ball bolivià a la pl. Macael; teatre de la Fundació Finestrelles al Col·legi Alemany, i taller de dansa del ventre a Can TinturBall bolivià a la pl. Macael; teatre de la Fundació Finestrelles al Col·legi Alemany, i taller de dansa del ventre a Can Tinturé

El Centro Extremeño Muñoz Torrero i el Centro Aragonés, a la rambla Verge de la Mercè. A la dreta, Festival de Titelles BalkibeEl Centro Extremeño Muñoz Torrero i el Centro Aragonés, a la rambla Verge de la Mercè. A la dreta, Festival de Titelles Balkiberfestrfest
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El Granollers va guanyar el trofeu d’handbol. Alta participació al torneig de tennis taulaEl Granollers va guanyar el trofeu d’handbol. Alta participació al torneig de tennis taula

Els dos clubs de petanca van estar molt actius durant la Festa MajorEls dos clubs de petanca van estar molt actius durant la Festa Major

Per a la majoria de persones la Festa
Major és sinònim de sortir al carrer i passar-
s’ho bé. Però per a altres significa tam bé es -
tar en forma i competir. Durant la Fes ta Major
tenen lloc múltiples activitats esportives, on
el que és important és participar.

El torneig amb més tradició es el Ciu tat
d’Esplugues d’handbol juvenil —va complir
l’edició número 24—, on cada any es citen els
millors equips de l’handbol català. Enguany
el guanyador va ser el BM Granollers, que va
imposar-se a la final al FC Barcelona, des-
prés d’una pròrroga.

Un Sant Mateu molt esportiu
Una de les activitats que més públic ar -

rossega és la masterclass de fitness i l’exhibi-
ció de batuka a càrrec dels germans Ex pósito,
que va incitar a moure’s un públic de totes les
edats a la plaça Ca ta lunya.

També va haver-hi tornejos de futbol de
diferents categories al Salt del Pi, de voleibol
infantil femení i de bàsquet a La Plana i tor-
nejos de futbol sala. Pel que fa als esports in-
dividuals, el torneig de tennis taula va desta-
car per l’alta participació. No hi van faltar la
gimnàstica, els escacs, els dards, la petanca,
el billar i l’espeleologia. 

Lliurament del torneig d’escacs Lliurament del torneig d’escacs 

Pràctiques d’espeleologia a l’AvençPràctiques d’espeleologia a l’Avenç

Entrega de premis de colombiculturaEntrega de premis de colombicultura

Les gimnastes de Les Moreres vanLes gimnastes de Les Moreres van
fer una exhibició a la plaça Catalunya fer una exhibició a la plaça Catalunya 

Participants al torneig de dardsParticipants al torneig de dards

A l’Avenç hi va haver també billarA l’Avenç hi va haver també billar

IMATGE CEDIDA PEL CLUB HANDBOL ESPLUGUESIMATGE CEDIDA PEL CLUB HANDBOL ESPLUGUES

La ‘masterclass’ de batuka dels germans Expósito va arrossegar molta gent a la plaça CatalunyaLa ‘masterclass’ de batuka dels germans Expósito va arrossegar molta gent a la plaça Catalunya
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El cicle d’activitats Els Dijous de les
Dones a Esplugues va encetar la nova tem-
porada el passat 17 de setembre amb una
conferenciant de renom: la presidenta de
l’Institut Català de les Dones, Marta Selva.
Precedida en la paraula per l’alcaldessa,
Pilar Díaz, que la va presentar com “una de-

fensora del paper de les dones a la societat”,
Selva va destacar que des de finals del segle
passat estem vivint el “principal salt” que
s’ha donat en la relació entre gèneres.
“Durant segles ens han volgut fer creure que

no érem capaces de fer determinades coses.

L’accés al coneixement ha fet possible la vi-

sibilitat de les dones”, va dir.
Aquesta nova etapa està repercutint de

forma positiva en la forma d’entendre el

Marta Selva enceta
la nova temporada d’Els
Dijous de les Dones
La presidenta de l’Institut Català de les Dones va
destacar el “gran salt” que s’està donant des de
finals del segle passat en la visibilitat de la dona

món, va afegir: “Des que la dona participa en

la gestió sanitària, s’ha multiplicat la seva

eficiència; i des que les polítiques de segu-

retat ciutadana o de medi ambient te nen en

compte la perspectiva de la dona, tothom hi

surt guanyant”.
Però la presidenta de l’Institut Català

de les Dones va alertar de la “reacció” que
això provoca en forma d’agressivitat i de vio-
lència masclista en determinats sectors “a

qui molesta aquests canvis”. Per això, se-
gons Marta Selva, “estem en una gran cruï-

lla, on els canvis estan sent profunds però

necessiten encara ser consolidats”.
L’alcaldessa va subratllar el “paper de

cohesió social impagable” que fan les asso-
ciacions de dones d’Esplugues. 

Marta Selva: “Veure una
dona al front de la gestió
pública transforma els
imaginaris”

• Què li sembla que hi hagi un cicle dedi-

cat a les dones a Esplugues?

Demostra que està a l’agenda de les
institucions i de la societat civil. S’han
donat passes de gegant en pocs anys que
han generat nous reptes i és important
poder debatre’ls de manera conjunta.
• Quins serien els tres grans reptes, per

ordre d’importància, de les dones en la

nostra societat?

El respecte a la seva experiència, el re-
coneixement del dret d’autonomia de les
dones i el dret de la llibertat compartida
amb els homes.
• El fet que en un municipi hi hagi una al-

caldessa defineix una forma de governar

diferent?

Sí. Amb aquestes figures (alcaldesses,
regidores, conselleres...) es trenca una
part important de l’anomenat sostre de
vidre. El fet que una dona estigui al front
de la gestió de la vida pública d’un muni-
cipi transforma els imaginaris i estic se-
gura que també la gestió d’allò públic.
• La violència masclista continua sent

una xacra. Són efectives les campanyes

que es fan entre la població en general i,

sobretot, entre la població jove?

Aquesta qüestió ha passat d’estar sota
l’estora a estar sobre la taula. I la reacció
institucional i de la societat civil davant la
visibilitat d’aquest fenomen ha estat en-
comiable, amb actuacions que estan de-
mostrant la seva eficàcia, com l’atenció a
les dones en situació de violència mas-
clista. S’està acorralant, però encara es
requereix una acció conjunta de la socie-
tat, per exemple difonent el telèfon d’e-
mergència (900 900 120) i instant a les
pròpies dones a denunciar els fets.
• Com a experta en el paper de la dona

als mitjans de comunicació i al cinema,

què ha canviat en els últims 20 anys?

L’inici d’una normalització de la mirada
femenina en la construcció de les imat-
ges. Quan vaig començar a estudiar el
tema, hi havia molt poques realitzadores
reconegudes. Avui tenim una candidata a
l’Òscar, com la Isabel Coixet, que ha estat
capaç d’explorar la realitat social i de les
emocions des d’una explícita i radical mi-
rada sobre la llibertat femenina.

La presidenta de l’Institut Català deLa presidenta de l’Institut Català de
les Dones, Marta Selva, va parlar enles Dones, Marta Selva, va parlar en
presència de l’alcaldessa, Pilar Díazpresència de l’alcaldessa, Pilar Díaz
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BORSA 

DE TREBALL

Ref. 753 S’ofereix oficial 1a encofrador
Ref. 754 S’ofereix ferrallista
Ref. 755 S’ofereix paleta i instal·lador de pladur
Ref. 756 S’ofereix paleta
Ref. 757 S’ofereix operari pintor
Ref. 758 S’ofereix encofrador, paleta i pintor
Ref. 759 Home de 34 anys busca feina de reformes d’interiors.
Experiència d’anys en reformes, electricitat, lampisteria i pintura
Ref. 760 Jove de 24 anys busca feina d’auxiliar administrativa. Té es-
tudis de 3 anys d’administració d’empreses.
Ref. 761 Jove de 21 anys busca feina de conductor. Té 3 anys i mig
d’experiència
Ref. 762 Dona de 45 anys busca feina com a manipuladora, depen-
denta o neteja. Té 9 anys d’experiència com operaria en empreses.
Ref. 763 Veïna d’Esplugues de 34 anys amb estudis de cuina i geria-
tria i experiència, busca feina com ajudant de cuina o auxiliar de ge-
riatria
Ref. 764 Home de 54 anys busca feina de vigilant de nit, neteja o con-
serge. Té experiència en totes les feines.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de

l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic a

mfuente@esplugues.cat
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Las fiestas del barrio de La Miranda, el último fin
de semana de septiembre

El carrer de L’Avenç 
fa la seva festa

El sopar de germanor dels veïns
del carrer Mossèn Cinto Verdaguer,
més conegut com carrer de L’Avenç,
és un dels actes festius més
tradicionals d’Esplugues. El passat 12
de setembre es va celebrar l’edició
número 27, amb ball inclòs.
L’endemà es va fer una festa infantil.

Éxito de público en la
fiesta mayor de La Plana

La Plana vivió el primer fin de semana
de septiembre un anticipo de la Fiesta Ma -
yor de Esplugues. La Fiesta Mayor de La
Plana —un gran éxito de público— reunió a
lo largo de tres días un programa de actos
festivos muy acorde con la pluralidad del
barrio, que atrajo visitantes de otras zonas
de Esplugues a la rambla del Carme.

Tras el pregón de fiestas, que corrió a
cargo de la concejal de Deportes, Montse -
rrat Zamora, la primera noche estuvo ame-
nizada por dos artistas de la llamada can-
ción española, José Manuel El Mani e Isabel
Rico. Los más jóvenes disfrutaron hasta la
madrugada con la discoteca móvil.

El sábado 5 de septiembre fue el día
más intenso, con un pasacalles protagoni-
zado por la Colla de Bastoners y la de Ge -
ganters, una sardinada popular a mediodía

en la que se cocinaron hasta 500 kilos de
pescado y una tarde-noche repleta de bailes
protagonizados por la Asociación de Vecinos
de La Plana: sevillanas, country, danza del
vientre, bailes de salón...

Una fiesta infantil, una ballada de sar-
danas amb la Cobla Maricel y un concierto
de habaneras a cargo del grupo Cavall Ber -
nat cerraron el programa festivo el domingo
día 6.

Por lo que respecta a las fiestas ma-
yores de barrio en Esplugues, el último re-
levo lo tenía previsto coger el fin de semana
del 26 y 27 de septiembre, al cierre de esta
edición, el barrio de La Miranda. Un progra-
ma festivo de dos días con música en direc-
to, bailes, la presentación de la Coral de
Gós pel, actuaciones infantiles y una gran
paella popular. 

A la izq., la concejal Montserrat Zamora, pregonera. A la dcha., exhibición de danza del vientreA la izq., la concejal Montserrat Zamora, pregonera. A la dcha., exhibición de danza del vientre

El taller de flamenco de la asociación de vecinos (izq.) y participantes en el pasacalles (der.)El taller de flamenco de la asociación de vecinos (izq.) y participantes en el pasacalles (der.)

Mostra sobre les
llengües que es 
parlen a Catalunya 

El Casal de Cultura Robert
Brillas va acollir la primera quinzena
de setembre una exposició
organitzada per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL) sobre les diverses
llengües que es parlen a Catalunya.
Les llengües dels catalans va
mostrar a través de plafons senzills i
didàctics la gran diversitat
idiomàtica existent a Catalunya, ja
que es calcula que hi conviuen prop
de 400 llengües com a conseqüència
de les diferentes onades
migratòries. L’objectiu de la mostra
era la divulgació de la importància
del llenguatge com un patrimoni
acumulable que millora la capacitat
de comunicació de les persones.

IMATGE CEDIDA PER CAL ESPLUGUESIMATGE CEDIDA PER CAL ESPLUGUES
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Se trata de un espacio de acogida puntual para
niñas y niños de hasta 3 años habilitado en el CEM
La Plana para guardas puntuales

Més de cent de comerços
han fet descomptes per
Festa Major

Més d’un centenar de comerços
d’Esplugues han portat a terme la
campanya Per Sant Mateu, millor
preu. Es tracta d’una iniciativa de
l’Ajuntament, amb la col·laboració de
la Unió de Botiguers i Comerciants
d’Esplugues, engegada per primer
cop aquest any i que ha tingut com a
objectiu dinamitzar el comerç local
mitjançant l’oferiment de descomptes
de determinats productes durant els
dies de Festa Major.

Minuts Menuts,
un servicio para
el respiro familiar

El servicio de acogida infantil Minuts
Menuts ha reabierto durante el mes de sep-
tiembre, una vez finalizadas las vacaciones de
verano. Esplugues es uno de los pocos muni-
cipios de Catalunya donde está implantado
este servicio, que promueven conjuntamente
Ayuntamiento de Esplugues y Generalitat de
Catalunya, cuyo objetivo es acoger durante
unas horas determinadas del día a niñas y
niños de 16 semanas a 3 años para dar un
tiempo de respiro a las familias, especial-
mente a sus padres y madres.

El espacio se encuentra en la primera
planta del Complex Esportiu Mu n i cipal La
Plana, lo que lo hace especialmente atractivo

para madres y padres que acuden a las insta-
laciones a practicar deporte acompañados de
sus hijos.

No obstante, el servicio, a un precio
simbólico de un euro a la hora, está abierto a
toda la población. Los únicos requisitos son
que los menores no estén más de tres horas
seguidas y que no se haga uso del servicio
más de dos veces a la semana. No es nece-
sario hacer una reserva de plaza, ya que el
servicio se entiende como un espacio para
dar respuesta a imprevistos o para ca sos en
que los progenitores tengan que realizar ges-
tiones en las que es difícil ir acompañado por
su pequeño.

Además, la madre o el padre ha de lle-
var las comidas y todas aquellas cosas que
los pequeños necesiten, como pañales o ropa
para cambiarse. El espacio cuenta con moni-
toras tituladas y con material lúdico y didácti-
co para que puedan realizar actividades al
tiempo que aprenden. 

El Ple municipal aprova
dues mocions del PSC

El Ple municipal del mes de
setembre va aprovar per unanimitat
una moció presentada pel grup del
PSC per impulsar durant aquest
mandat l’elaboració d’un Projecte
educatiu de ciutat.

Igualment, es va acordar de
forma unànime una moció del PSC
de reconeixement públic a la tasca
del cooperant català Vicenç Ferrer,
que va morir el passat 19 de juny a
l’Índia.

Desestimada una moció
d’ERC

En canvi, el plenari va
desestimar la moció d’ERC, amb
esmenes de CiU, en defensa del dret
a decidir i de la consulta popular per
a la independència a Arenys de
Munt. PSC i PPC van votar-hi en
contra, ERC i CiU a favor, mentre
que ICV va donar suport a quatre
punts del text i en rebutjà un altre.

Es un servicio pensado
para un máximo de tres
horas al día y no más de
dos veces a la semana

El servicio disponeEl servicio dispone
de material lúdico yde material lúdico y
didácticodidáctico
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El millor advocat
jove d’Espanya 
és d’Esplugues
Carlos Martínez Lizán guanya el ‘Premio Jóvenes
Juristas 2009’, dirigit a menors de 30 anys. Treballa
al bufet Garrigues, el més important d’Europa

Martínez, en una entrevista mantinguda amb l’al-Martínez, en una entrevista mantinguda amb l’al-
caldessa, Pilar Díaz, i la tinenta d’alcaldia, Sara Forgas

El millor advocat jove d’Espanya és un  veí
d’Esplugues. Carlos Martínez Lizán, que just
acaba de fer 30 anys, va guanyar el mes de ju-
liol el Premio Jóvenes Juristas 2009 en la cate-
goria de professionals, adreçat a menors de 30
anys —en el moment de formalitzar la inscrip-
ció en tenia 29—. El certamen l’organitza
anualment l’editorial Thomson Reuters Aran -
zadi, el Centro de Estudios Garrigues i la Uni -
versidad de Navarra. El premi Jóvenes Juristas
es lliura al candidat que obté la millor qualifi-
cació en una prova que consisteix en l’elabora-
ció d’un dictamen escrit i la defensa oral d’un
cas relacionat amb el dret d’empresa.

No és la primera vegada que Martínez és
guardonat en un certamen. L’any 2008 va gua -
nyar el concurs d’oratòria del Col·legi d’Ad vo -
cats de Barcelona i el 2002 va obtenir el premi
extraordinari de la llicenciatura en Dret per la
Universitat de Barcelona. Martínez Lizán treba-
lla des de finals de 2008 al bufet Ga rri gues, el
despatx d’advocats més important de l’Europa

continental, on ja té la categoria d’associat. An -
teriorment, havia treballat al despatx Cliford
Chance, el més important del món, durant cinc
anys. “El canvi em va permetre accedir a un

bufet, Garrigues, que està en ple procés d’ex-

pansió i que, per tant, resulta molt enriquidor

professionalment per a qualsevol advocat”, ex-
plica Martínez Lizán, que va ser alumne de l’Es -
cola Montserrat i de l’IES Joanot Marto rell,
abans de passar a la Universitat de Bar celona,
on després de llicenciar-se va passar a ser pro-
fessor, feina que compagina amb la d’advocat.
Aquest jove jurista, que es confessa apassionat
de la seva feina —“si no tens vocació, és impo-

ssible que t’hi dediquis amb la intensitat ne-

cessària; no es pot ser advocat només per di -

ners”—, està especialitzat en assessorament i
compravenda d’empreses i finançament ban-
cari. L’alcaldessa, Pilar Díaz, es va entrevistar
el 16 de setembre passat amb Car los Martínez.
També hi va assistir la tinenta d’alcaldia, Sara
Forgas.

Ernesto Rodríguez
publica su primer libro

Acaba de ver la luz la novela
Wilfred y la perdición, editada por
Nostrum. Se trata del primer libro
del escritor espluguense Ernesto
Rodríguez, avalado por el Premio de
Narrativa Jóvenes Escritores
Valentín García Yebra. Wilfred y la
perdición narra el proceso de
autodestrucción de un triunfador
dispuesto a perderlo todo. Su rasgo
principal: el sentido del humor que
destilan cada una de sus páginas, tal
como destacó el jurado del galardón
antes mencionado.

Josep Pons participa en
un Màster a Alcalá

El perruquer i assessor
d’imatge Josep Pons participarà com
a docent en el primer Màster en
Direcció i Gestió d’Empreses
d’Imatge Personal, que s’impartirà a
la Universitat d’Alcalá de Henares
amb l’objectiu de donar als empre-
saris del sector les eines de gestió i
direcció que garanteixin l’eficàcia de
la seva tasca empresarial.

Nou disc de Joan Isaac,
que homenatja Aute

Joan Isaac ha publicat un nou
treball. Es tracta d’Auteclàssic, on el
cantautor espluguenc versiona en
català dotze cançons de Luis Eduardo
Aute. Joan Isaac, que ha escollit els
temes atenent un criteri emocional, ha
optat per aquelles cançons d’Aute que
més l’han commogut al llarg de la seva
vida. El mateix Aute i el també
cantautor Miquel Pujadó han
col·laborat en la realització del disc,
presentat l’estiu passat a Perelada.

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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L’Escola d’handbol és
batejada amb el nom
de Cristian Ugalde
L’internacional del Barça va jugar al juvenil del Club
Handbol Esplugues, promotor del projecte formatiu

Els infants que s'inicien en l'handbol
dins l'escola del CH Esplugues tenen des
d'aquesta temporada un referent amb qui
identificar-se. Es tracta de Cristian Ugalde,
un jove jugador de Sant Joan Despí amb
passat al club espluguenc i que triomfa des
de fa cinc anys al FC Barcelona, tot i que en-
cara no ha fet 22 anys. El club va presentar
el nou projecte de la seva escola durant la
celebració del Torneig Juvenil Ciutat d'Es -
plugues, dins de la Festa Major.

“Em va fer molta il·lusió que es recor-

dessin de mi, tot i que no m'ho esperava i

menys tan jove. Però no vaig trigar a accep-

tar-ho, perquè suposarà ajudar des de la

meva experiència que les nenes i els nens

que comencen es converteixin en bons ju-

gadors”, va dir Ugalde a EL PONT el dia de
la presentació, el 20 de setembre, en el
marc de la Festa Major.

A més de donar-hi el nom, l'extrem in-
ternacional del Barça farà tasques de su-
pervisió del projecte de l'escola: “Opinaré,

donaré consells i em passaré per aquí per

animar-los”. Ugalde és conscient de la for -
ça il·lusionadora que aquest fet provoca en
els infants que comencen en l'handbol o en
qualsevol esport. “Quan jo començava, re-

cordo la cara que se'ns posava i la il·lusió

que ens feia que vingués a veure'ns algún

jugador del primer equip del Barça o del

Gra no llers”, va ressaltar el jugador blau-
grana.

L’escola Cristian Ugalde compta amb
55 integrants, que va des dels prebenja-
mins, de 6 i 7 anys, als cadets, de 15 anys.
Hi ha equips prebenjamí, benjamí, aleví
masculí, aleví femení, infantil masculí i
cadet masculí. 

L’Hoquei Esplugues no
tindrà enguany equip 
de categoria sènior    

L’Hoquei Club Esplugues tindrà
enguany un sol equip, el de veterans.
L’altre equip amb el qual comptava
fins ara, el de categoria sènior, no
intervindrà enguany a la lliga.

El Club Voleibol
Esplugues renuncia 
a la superliga 2   

El Club Voleibol Esplugues ha
anunciat que el seu equip sènior no
competirà enguany a la superliga 2,
categoria (la segona més important
del voleibol estatal) en què l’entitat es
va inscriure aquest estiu, per
problemes econòmics i esportius.
“L’única solució possible era retirar

l’equip, perquè no podríem complir

amb el compromís de la competició i

perquè començar en fals podria

hipotecar l’existència de tot el club,

una de les millors escoles de

voleibol”, a Catalunya i Espanya. 

Dos espluguenses,
campeones con España

Los espluguenses Carlos
Barrera y Yaiza Rodríguez formaron
parte este verano de las selecciones
españolas sub 14 que, tanto en
categoría masculina como femenina,
ganaron el  torneo internacional BAM
(Eslovenia, del 20 al 23 de agosto).
Carlos, que juega de escolta, ha
logrado el subcampeonato de España
y de Catalunya de su categoría con el
FC Barcelona, y Yaiza, que es base ha
sido campeona de Catalunya y tercera
de España con el CB Cornellà.

Integrants de l’escola, amb l’estaf tècnic, el president del club, Juan C. González, la regidoraIntegrants de l’escola, amb l’estaf tècnic, el president del club, Juan C. González, la regidora
d’Esports, Montse Zamora, i el mateix Cristian Ugalded’Esports, Montse Zamora, i el mateix Cristian Ugalde

L’escola Cristian Ugalde
compta amb 55
alumnes, que van
dels 6 als 15 anys

IMATGE CEDIDA PER J. D. RODRÍGUEZ
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Amb únicament tres cares noves, un nou tàndem a la banqueta i
un programa de preparació innovador (vegeu El Pont 177), l’equip feme-
ní del Club Handbol Esplugues inicia la temporada 2009-2010 amb el di-
fícil repte de repetir, almenys, els excel·lents resultats de la temporada
passada, en què l’equip va ser sotscampió de Catalunya de la seva cate-
goria i va disputar la fase final del Campionat d’Espanya.

L’equip manté el grup que tants bons resultats ha aconseguit en
les dues últimes campanyes —s’hi incorporen només Eva Avilla, Glòria
Soler i Neus Giné— però canvia la direcció tècnica, de la qual s’han fet
càrrec José Luis Villanueva i Gabriel Daza. Aquests dos entrenadors són
el cap visible d’una estructura tècnica que ha de posar en marxa un pro-
jecte de preparació innovador, pensat i fet per a les dones. El cos tècnic
del club considera que els sistemes de preparació en equips masculins i
femenins no han de ser iguals, sinó pensats específicament per a cada
un dels gèneres als quals van dirigits. Aquest mètode s’adreçarà ara a
l’equip sènior, amb la idea que, en el futur i a través d’una promoció ex-
haustiva de l’handbol femení, pugui arribar a més equips de base. 

La plantilla
• Porteres: Raquel Fernández, Marina Sanz i Glòria Soler
• Laterals: Eva Avilla, Isabel Cuesta, Yanina Stroppiana, Laura González,
Yéssica Ciércoles, Neus Giné i Marta Picado
• Exteriors: Vanessa Gilabert, Núria Luque i Montse Peyró
• Pivots: Cristina Moreno, M. Antònia Parpal i Amanda Pérez
• Central: Sonia Moreno

L’equip femení
d’handbol, a repetir els
èxits de l’any passat

José Luis Villanueva i Gabriel Daza,
tàndem a la banqueta

La presentació de l’equip va ser durant la Festa MajorLa presentació de l’equip va ser durant la Festa Major És un dels equips d’Esplugues amb millor nivell esportiuÉs un dels equips d’Esplugues amb millor nivell esportiu

Amb un equip molt jove i reforçat amb set jugadors nous l'equip
masculí del CH Esplugues afronta la seva participació a la primera divi-
sió nacional (la tercera categoria de l'handbol estatal), on comparteix el
grup C amb deu equips catalans més, un de balear, un d’aragonès i un
de canari. L'equip estarà sota les ordres, per segon any consecutiu, de
Jordi Tomàs, per a qui l'objectiu de la nova temporada és “mantenir la

categoria quan abans millor i, un cop tranquils, pensar a estar el més a

dalt possible; si millorem el desè lloc de la temporada passada, esta-

rem contents”.
Tomàs explica que, enguany, s'afronta la categoria amb un equip

“pensat perquè vagi progressant amb el temps, ja que sis dels set re-

forços són molt joves”. L'excepció és el veterà Tuti Bayo, un primera
línia amb experiència a la Lliga Asobal. El “salt qualitatiu” d'aquesta
progressió “potser podria arribar la temporada vinent”, afegeix l'entre-
nador. De moment, el primer partit, a casa contra l'Adrianenc, es va sal-
dar amb derrota. 

La plantilla
• Porters: Oriol Olivera, Manuel Pereira, Víctor Lacasta i Francesc Martínez
• Laterals: Alberto Bayo, Pol Vilaplana, Pablo Fuertes, David Perelló,
Guillem Ras, Jordi Millán, Cristian Sánchez i Marc Lanza
• Exteriors: Bernat Tous, Joan Manzanares, Balbino J. Jiménez, Dídac
Domínguez, Aitor Larrea i Guillem Miró
• Pivots: Miquel González, Javier Puchol i Sergio Rodríguez
• Centrals: Víctor Hijano, Álex Ciprés, Albert Elías i Sergio Luque

L’equip masculí, a
continuar entre l’elit
de l’esport a Catalunya

La plantilla té set novetats, inclòs un
jugador amb experiència a l’Asobal 

IMATGE CEDIDA PEL CLUB HANDBOL ESPLUGUESIMATGE CEDIDA PEL CLUB HANDBOL ESPLUGUES
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El verano nos ha traído la excelente noticia de que el principal equi-
po masculino de fútbol sala de nuestra ciudad jugará esta temporada en
primera nacional A, la tercera categoría más importante a nivel estatal,
sólo por debajo de la división de honor y de la división de plata. 

El equipo, que se ganó el derecho de militar en esa categoría su-
perior tras ser segundo en la pasada liga en su grupo de Nacional B 
—aunque el ascenso definitivo no se ha confirmado hasta el verano—
jugará con la denominación de Associació Esportiva Sporting Club Penya
Esplugues, después de consumarse de manera definitiva la fusión del
Sporting Esplugues y la Penya Esplugues (antes Penya Andorra, de
L’Hospitalet). 

El Esplugues masculino senior milita en el grupo 6 de primera na-
cional A —la liga comenzó el 20 de septiembre— y juega sus partidos en
el Complex Esportiu Municipal La Plana, donde los amantes del buen
fútbol sala disfrutarán de excelentes encuentros. La dirección técnica
del equipo corresponde a José Renao, Renato. En principio, juega sus
partidos los sábados por la tarde. El equipo femenino iniciará la liga en
noviembre. 

La plantilla
• Porteros: Rubén y Poti
• Cierres: Albert Manzanares y Jordi Martí
• Alas: Andrés, Javi Grimaldos, Toni Echevarría, Javi Amo, Jaume
Morales y Blai
• Pívots: Dani Chao y Perico

ESPORTS

El Club Bàsquet Nou Esplugues ha iniciat la lliga de tercera cata-
lana amb la mirada posada en l’ascens. En el que representa la segona
temporada de l’entitat des de la seva creació, l’equip vol donar un pas
endavant i confia a “lluitar per aconseguir l’ascens”, tal com ha explicat
el president de l’entitat, Francesc Romo.

L’equip, que juga habitualment els seus partits de casa al Complex
Esportiu Municipal La Plana, els diumenges al matí, continua sent en-
trenat per Pere Galimany, que l’any passat ja seia a la banqueta del club.
Dirigirà una plantilla prou compensada, amb nous jugadors que millo-
ren el global de la plantilla. Alguns jugadors de l’equip júnior s’incorpo-
ren al sènior, amb la doble voluntat d’aportar la seva qualitat a l’equip i
de guanyar en experiència.

L’equip masculí és l’únic senior de l’entitat aquesta temporada. El
club ha decidit renunciar a presentar l’equip femení a la competició d’en-
guany, perquè entén que la composició de la plantilla no es corresponia
amb la filosofia del club, que vol uns equips sèniors integrats, fonamen-
talment, per gent de la casa. Un total de catorze equips integren l’es-
tructura esportiva del Nou Esplugues, que vol promoure la pràctica del
bàsquet a Esplugues, tant entre els nois com entre les noies. 

La plantilla
• Bases: Óscar Pizarro, Joshua Ramón
• Alers: David Albalat, Joan Besolí, Javi Escazena i Ori Vargas
• Pivots: David Lucas, Lluís Remolar, Rubén Benedicto, David Soler i
Jordi Pallás

El CB Nou Esplugues
afronta la seva segona
temporada

El sènior masculí, a tercera catalana,
vol pujar de categoria

El equipo de fútbol
sala jugará este año
en primera nacional A

Sporting y Penya Esplugues culminan
su fusión con dos equipos en la élite

La plantilla de l’Espluguenc, abans del primer partit de lliga contraLa plantilla de l’Espluguenc, abans del primer partit de lliga contra
el PB Cinco Rosas. El debut va ser amb victòria (1-0) el PB Cinco Rosas. El debut va ser amb victòria (1-0) 

Fue segundo en la pasada liga y en verano se confirmó su ascensoFue segundo en la pasada liga y en verano se confirmó su ascenso
de categoríade categoría
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L’Espluguenc ha començat la lliga 2009-2010 amb l’objectiu de mi-
llorar els resultats assolits durant les darreres campanyes. L’equip ha
patit únicament retocs però “està molt més compensat que la lliga pas-

sada; jugui qui jugui sempre podrem tenir un equip de garanties sobre

el terreny de joc”, apunta el seu entrenador, Efrén García, que compleix
la seva segona temporada al càrrec.

L’Espluguenc, com les darreres temporades, està enquadrat al
grup 3 de la primera territorial, integrat fonamentalment per equips de
l’entorn metropolità. “És un grup molt fort, perquè hi han anat a parar

dos equips que han baixat de preferent i, a sobre, s’han reforçat per tor-

nar a pujar, com el Barceloneta i el Sant Joan Despí” explica Efrén García,
el qual explica que l’equip vol lluitar per estar al més amunt possible.
Això sí, diu que “hem d’anar partit a partit, no ens hem d’establir reptes

a llarg termini”. Al que sí que aspira l’equip és a poder lluitar per coses
interessants fins al final de la lliga. L’any passat, l’Espluguenc va ser cin-
què, però en cap moment va tenir possibilitats reals de lluitar per l’as-
cens, perquè de seguida va quedar despenjat de les dues primeres posi-
cions, que donen dret a l’ascens i a la promoció. 

La plantilla
• Porters: Carlos i Albert
• Defenses: Alberto, Rafa, Héctor, Ismael, Toni, Santos, Andrés, Manolo,
Rafita, Alberto II
• Centrecampistes: Vázquez, Fran, Xavi, Izqui, Corbi i Itu
• Davanters: Cristian, Álex, Jonatan, Díaz, Edu i Jordi 

L’Espluguenc vol
millorar el seu paper
de lligues passades

L’amateur de l’entitat milita a la
primera territorial, grup III

El Can Vidalet confía en
la cantera para subir 
a primera territorial

14 de los 22 componentes de la
plantilla se han formado en el club

El C.F. Can Vidalet, que este año vuelve a militar en segunda terri-
torial, confía —sigue confiando— en la cantera para intentar lograr el
ascenso a primera. 14 de los 22 componentes de la plantilla se han for-
mado en la cantera del club y siete de las caras nuevas de la plantilla
para la temporada 2009-2010 proceden del juvenil de la entidad, que
este año juega en preferente.

El equipo, encuadrado en el grupo XI de segunda territorial, es di-
rigido por Pedro Milla, un ex jugador del club cuya manera de entender
el fútbol “liga perfectamente con nuestra filosofía de club”, explica
Pedro Rubio, presidente de la entidad. Será la primera temporada de
Milla como técnico del club. “Nuestro equipo amateur será grande en la

medida que toda la entidad sea grande” explica Rubio, que siempre ha
defendido que los éxitos del primer equipo deben ser un reflejo del buen
trabajo que desde ya hace años se hace en la cantera (20 equipos, más
de 300 jugadores y un grupo de entrenadores con una formación técnica
de primera línea). “Aspiramos a subir, tenemos un buen equipo y afron-

tamos la temporada con esperanza y buenas expectativas”, apunta. 

La plantilla
• Porteros: Nicolás Cuba, Reina y D. García
• Defensas: Víctor, Marc, Méndez, Ó. García, Morán y Villamayor
• Centrocampistas: Casado, de Lucas, Pereda, Héctor García, Rubio,
González
• Delanteros: Reventós, Marbà, Oriol Martín, Socosote, Andrei,
Cabanillas y Jonathan.

La plantilla de l’Espluguenc, abans del primer partit de lliga contraLa plantilla de l’Espluguenc, abans del primer partit de lliga contra
el PB Cinco Rosas. El debut va ser amb victòria (1-0) el PB Cinco Rosas. El debut va ser amb victòria (1-0) 

Siete jugadores del juvenil de la temporada pasada se han incorpo-Siete jugadores del juvenil de la temporada pasada se han incorpo-
rado a una plantilla que entrena el ex jugador Pedro Milla rado a una plantilla que entrena el ex jugador Pedro Milla 
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No loNo lo
dudemos,dudemos,
Zapatero esZapatero es
la garantiala garantia
social ysocial y
progresistaprogresista
para salir depara salir de
la crisisla crisis

No podemos olvidar que estamos ante una crisis global, mundial. El
mundo y Europa lo están pasando mal, como lo pasaríamos si gobernara
el PP que, si en tiempos de bonanza económica congeló las pensiones y el
salario mínimo interprofesional, ¿qué no haría ahora? No es la primera
crisis, ni será la última. Ha habido más y, afortunadamente, nos coge con
un gobierno socialista, un gobierno que responde a los problemas  y preo-
cupaciones de los colectivos y personas a los que más directamente afecta
esta situación. Hablamos de las familias, de las clases medias y trabaja-
doras, de los emprendedores con problemas para abrir su negocio cada
día, de los parados, de los comercios, de los autónomos, de los jubilados,

de los jóvenes y otros colectivos con problemas de
inserción laboral. Todos ellos han de saber que el
gobierno de Zapatero trabaja por su bienestar,
trabaja para salir de la crisis manteniendo las
prestaciones sociales.

No es lo mismo Zapatero que Rajoy. Mientras los socialistas piden
un esfuerzo colectivo para salir de la crisis, el PP propone que la factura la
paguen los de siempre. Todavía  no les hemos oído  criticar al verdadero
culpable: la avaricia del sector financiero. Como decía el ministro
Corbacho, nos gustaría que algún responsable de ese sector  nos dijera
que ganaron mucho dinero en la época de la burbuja inmobiliaria, pero
que se equivocaron.

Con Zapatero en el gobierno de España y Montilla en el de Catalunya,
tenemos garantizado que saldremos de la crisis sin recortes en los gran-
des avances sociales. Zapatero ha sabido decir NO a los recortes que piden
los que defienden los intereses de quienes han provocado esta crisis y ha
sabido decir NO a Rajoy y a quienes quieren aprovechar este momento
para reducir los derechos de los trabajadores.

Hemos dicho SI a una redistribución más justa, a priorizar la cohe-
sión social, a la inversión pública en cooperación con los ayuntamientos.
Hemos dicho SI a una fiscalidad que no perjudique a quienes impulsan el
empleo y la riqueza económica. Hemos dicho SI a impulsar el autogobier-
no de Catalunya, con servicios de proximidad en los barrios, los pueblos y
las ciudades. Si, en definitiva, a liderar un proyecto colectivo para reactivar
nuestra economía.

Ante la crisis internacional y la reducción de ingresos públicos moti-
vada por una menor  actividad económica, resulta obligado que el Estado
disponga de manera temporal y limitada de más recursos fiscales para
mantener las prestaciones y los derechos sociales de la ciudadanía. Una
medida sensata, realista y solidaria. Una solidaridad a la que han de con-
tribuir la rentas más altas del país.

No nos hemos de engañar y no podemos dejarnos engañar. Esta cri-
sis económica no sólo afecta al estado español, como trata de hacernos
creer de forma partidista el PP, que continúa defendiendo el clásico mo-
delo económico que nos ha llevado a esta situación.

Enric GinerEnric Giner| PSC| 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
112 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Telefon d’emergències
061 Urgències mèdiques
900 900 120 Línia d’atenció a les dones en situació de violència
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/93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillasc.e.: puntjove.rbrillas esplugues.catesplugues.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
i Comerç ) 

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



¿Qué será lo siguiente?, ¿cuál será la siguiente propuesta, que
dudo que la tenga, por parte de nuestro Presidente del Gobierno, el ilus-
tre Sr. Zapatero?

Hoy por hoy, el Presidente multifunción, dada la acumulación de
ministerios que ocupa y desempeña en la sombra, como son los de
Trabajo y Economía y finanzas, ministerios que ocupan el sr. Corbacho y
la sra. Salgado, cuales muñecos de ventrilocuo, va dando palos de ciego
y poniendo parches en el camino, cual peón caminero. En vez de ser el
ingeniero que proyecta cómo realizar una debida reparación o nueva

construcción de la misma, con el mínimo coste.
Ahora, con el último conejo que se ha sa-

cado de la chistera, decide que debe penalizar
las rentas medias y altas, para ver si así consi-
gue recaudar 15.000 millones de euros que

antes ha gastado de forma irresponsable, pero no recuerda que aún le
faltan 10.000 millones de euros más de los que ni habla; pero ni se ha
estremecido cuando malgastaba y sigue malgastando el dinero de todos
los españoles.

El sr. Zapatero más parece un becario de Presidente, que lo es,
pero mientras los demás soportemos sobre nuestras espaldas la gran
presión fiscal y la insoportable deuda pública en la que nos tiene meti-
dos, sin darse cuenta de que cada vez nos costará más salir de este pozo
sin fondo y en caída libre en el que nos encontramos.

Desde Europa y el resto del mundo, los países modernos, indus-
trializados, hace ya un par de años que nos lo avisan. Hoy nos lo siguen
recordando: vamos a ser los últimos en salir de esta profunda crisis.
Pero nuestro Presidente gira la cabeza, perdiendo la conciencia con la
realidad.

Es gravísimo si alguien se piensa que con esas medidas esto no va
a afectar a todos los españoles de manera grave. Por ejemplo, solamen-
te cuando nos suban el IVA dos puntos más, y los impuestos sobre los
hidrocarburos, ¿alguien se cree que esto no va a afectar a todos por
igual? ¿Es que el sector del transporte no repercutirá dicha subida sobre
los productos finales que llegan al consumidor? ¿Alguien se cree que
las personas que están dispuestas a arriesgar su patrimonio y solvencia
van a generar riqueza y puestos de trabajo con estas medidas?

Yo, sinceramente, considero mejor la idea del muchas (personas)
X pocos impuestos = a mucha recaudación, como ya hicimos y demos-
tramos en 1996 y como hoy están aplicando en Alemania y Francia.

Llegará un momento en el que los sindicatos, forzados por los mi-
llones de trabajadores en paro, obligarán a éstos a expresar su verdade-
ra opinión y, por desgracia y con la evolución negativa que llevamos y las
nefastas medidas adoptadas hasta hoy, ese momento me parece que no
tardará. Sr Presidente D. José Luis Rodriguez Zapatero, despierte ya o
váyase.
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Hacer,Hacer,
hicieron lohicieron lo
único queúnico que
sabensaben

Luis OrtegaLuis Ortega | PPC| PPC

En la visita que va fer a Esplugues la diputada d’ICV, Dolors
Clavell, durant la Festa Major, va mostrar la seva solidaritat amb el Juan
Serrano i la Isabel Puertas, regidors d’ICV, que van ser denunciats per
la Policia Local per ser a l’Ajuntament i interessar-se per una protesta
ciutadana. La nostra diputada ha qualificat la denúncia d’“insòlita” i ha
considerat una “anomalia” portar els fets als tribunals. S’ha felicitat
també de la sentència absolutòria que afirma que els regidors estaven
exercint el seu càrrec.

El grup municipal compartim totalment les afirmacions de la nos-
tra diputada i pensem com ella que cal  recla-
mar una resposta política per part de l’Ajun ta -
ment: en una democràcia de qualitat no s’han

de posar traves al dret de la ciutadania a mani-

festar les seves opinions i uns càrrecs públics

electes no poden ser portats als jutjats per complir amb la seva obli-

gació. El govern municipal d’Esplugues s’ha equivocat i ha de rectificar
reconeixent el seu error. No creiem que la decisió de portar-los als tri-
bunals s’hagi fet sense coneixement de l’alcaldessa com a màxima res-
ponsable de la Policia Local i, per tant, l’alcaldessa ha de donar explica-
cions. I també s’han de depurar responsabilitats.

Els fets denunciats s’havien produït el dia 5 de maig a les 19.30
quan unes persones van entrar a l'Ajuntament "en un acte de protesta
pacífica” i “es van encadenar a l'escala de l'interior de l'edifici", “sense
que es produís cap insult durant l'acte de protesta i sense que ningú re-
sultés lesionat", segons diu la sentència, que en relació al regidor i a la

portaveu d'ICV afirma "que es trobaven a l'interior de l'Ajuntament com

a regidors del mateix, complint amb els deures propis del seu càrrec".
Per això la mateixa fiscalia demanava l'absolució i la pròpia jutge així
ho va considerar.

Pel que fa a la resta dels inculpats els condemnen, menys una
persona absolta perquè no es va encadenar, a una multa de 60 euros,
que ens sembla exagerada ja que la mateixa sentència diu que és una
falta molt lleu.  Aquesta denúncia és un acte més de persecució a mem-
bres de la plataforma contra el Pla CAUFEC als quals es vol privar del
seu deure democràtic a dissentir de determinades actuacions del go-
vern municipal.

Tornant a la visita de la nostra diputada, en tot moment va estar
acompanyada del grup municipal i altres persones d’ICV. Va assistir a
l’actuació castellera i es va passejar pel mercat medieval. A la parada
de la plataforma contra el Pla CAUFEC va comentar una vegada més la
necessitat d’impulsar un “urbanisme sostenible” i de  treballar sense
descans perquè models urbanístics com el Pla CAUFEC no es tornin a

repetir a Catalunya.

UnaUna
denúnciadenúncia
insòlitainsòlita

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV
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Una miradaUna mirada
des del balcódes del balcó

Durant la darrera Festa Major hem pogut constatar diverses coses
que van arrelant i altres que no hi ha forma humana que arrelin. Podem
començar pel principi, és a dir, pel pregó. Un any més les entitats con-
soliden el seguici del pregó i així comença la Festa Major. Dissorta -
dament hi ha qui perd els papers i es dedica a fer un segon pregó, m’es-
tic referint a l’alcaldessa que, des de fa anys, ens envia un discurs que
té, quasi, la mateixa durada que el pregó anterior. Algun dia l’alcaldessa
d’Esplugues s’adonarà que la seva funció és saludar i obrir la Festa
Major durant tot el pregó?

Les diverses activitats previstes van anar
desenvolupant-se de forma normal. La pluja,
que va fer acte de presència diumenge, va fer
modificar o anular alguna activitat. Ja estem
acostumats a la intervenció dels elements, del

que no podrem acostumar-nos és a veure com un correfoc avança en
mig de cotxes aparcats. L’any passat va ser un cotxe despistat, enguany
diversos carrers plens de cotxes durant el cercavila festiu on també hi
havia la colla de Diables. Tanta por per la seguretat i l’Ajuntament per-
met carrers amb cotxes aparcats? Haurà de passar una desgràcia per
fer-los reaccionar?

I dissabte a la nit el correfoc. Ha costat molts anys i moltes reu-
nions aconseguir tenir un sol acte que englobés tots els correfocs tradi-
cionals, diables infantils, drac, diables... Tot funcionava bé fins arribar a
l’av. de Cornellà on, inexplicablement, es talla el correfoc en dos i s’atu-
ra durant 15 llargs minuts per donar pas als cotxes. Diuen que a
Esplugues es dóna prioritat a les persones i es recolza les entitats.
Dissabte es va demostrar que la prioritat és de les persones que circu-
len en cotxe i l’entitat deu ser l’automòbil club, ja que no es va tenir cap
mena de respecte per un correfoc que seria l’enveja de moltes pobla-
cions del voltant si no fos per la distorsió de l’Ajuntament.

Molta participació a tot arreu, des dels concerts del c. Carme a
l’espai de barraques de les 3 Esplugues, passant per la plaça roja, els
diversos cercaviles, activitats infantils o esportives i per la Diada
Castellera, i aquí aprofito per felicitar als “Cargolins”, tant pel nivell as-
solit com per la filosofia de la Colla. De fet podria fer una valoració posi-
tiva del gruix de la Festa Major. Malgrat tot, un altre fet va fer-me posar
de mal humor un cop més. L’Ajuntament d’Esplugues va editar un full
de “L’Ajuntament Informa” per anunciar que el Mercat Medieval enguany
continuava pel carrer Montserrat però no es va fer cap edició per anun-
ciar el trasllat de la ballada de sardanes, ja que la plaça del c. Rovellat
porta mesos en obres i ningú va preveure que allà no es podia ballar. I és
que alguns diuen que Esplugues els en-canta, però en realitat viuen en-
cantats en els seus despatxos i no al balcó, guaitant el que passa a la
vila.

Jordi FiguerasJordi Figueras ||
ERC-AMERC-AM

Ha acabat el mes de setembre amb dues festes grans a Esplugues.
Per una banda la Festa Major que, malgrat haver estat passada per aigua,
ha permès fer la gran majoria d’actes previstos pels carrers de la ciutat. I
per altra banda, la Diada Nacional de Catalunya.

Una Diada, enguany, que acompanyada d’una nodrida participació de
les entitats de la ciutat (a les quals des d’aquí vull agraïr molt especialment
la seva participació) ha estat utilitzada partidistament pel PSC-PSOE amb el
discurs de l’alcadessa en el qual va incloure unes lloances a un finançament:
que incompleix el 50% dels articles de l’Estatut que regulen el finançament

de la Generalitat, que no respecta la cistella pacta-
da a l’Estatut (el pacte del Tripartit obliga a posar el
75% de la cistella en un fons co mú de totes les co-
munitats autònomes que es repartirà sense tenir
en compte Cata lunya), que no contempla la creació

del Consorci Tributari present a l’Es tatut, que obvia la relació bilateral Estat-
Generalitat que sí reconeix l’Estatut i ho redueix tot a un acord del Consejo
de Política Fiscal y Fi nan ciera amb la resta de comunitats autònomes, entre
altres despropòsits. Tot plegat, una sèrie de mesures contràries als plante-
jaments que es recullen a l’Estatut:
• Cistella d’impostos cedits (50% IRPF, 50% IVA i 58% d’impostos especials)
• Principi d’ordinalitat que esdevé clàusula de garantia que limita l’aplicació
d’una solidaritat excessiva
• La creació d’un consorci tributari únic que gestioni la totalitat dels tributs
que paguem els catalans
• Criteris per la negociació bilateral Catalunya-Estat que tenen en compte
particularitats molt concretes de Catalunya com poden ser immigració, l’a-
plicació de competències socials (sanitat, educació i serveis socials).

Però després de veure la barroeria econòmica que el Tripartit ha acon-
seguit amb el “gobierno amigo” no puc entendre com l’alcaldessa es va atre-
vir a capitalitzar d’una manera tan escandalosa i desproporcionada la seva
intervenció institucional de la Diada. Calia una intervenció seriosa, rigorosa i
defensora dels valors identitaris i integradors dels catalans, no defensar
aquest pacte de mínims que no representa ni de bon tros el consens parla-
mentari català.

Per cert, ja que el sistema de finançament és tan bo segons ells, po-
drien esgarrapar algun duret i destinar-lo a habilitar alguna carpa o algun
sistema que en permeti seguir les activitats previstes quan cada any plou
per la Festa Major i el govern municipal l’única solució que troba és suspen-
dre els actes. Expliquin-ho a les entitats que preparen tot l’any els seus es-
pectacles i el dia gran no poden fer-lo o l’han d’interrompre perquè plou i el
PSC-PSOE no ha previst, després de 30 anys, cap solució al respecte.

Això no pot ser. Què li semblaria obrir els ulls davant de tot plegat, sra.
Díaz? O potser si escoltés una mica més a l’oposició aconseguiria algunes
millores evidents per a la nostra estimada ciutat. Mai és tard, tingui-ho pre-
sent.

PíndolesPíndoles
econòmiqueseconòmiques

Roger PonsRoger Pons | CiU| CiU




