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Una nueva guardería
para las familias de
Esplugues

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Una nova escola
bressol per a les
famílies d’Esplugues 

S’ha posat en marxa la nova escola bressol municipal Marta
Mata, que incrementa l’oferta educativa per als infants de 0 a 3
anys a Esplugues. Ara, amb quatre escoles bressol municipals i
una de la Generalitat, podem afirmar de manera rotunda que la
ciutat posa a disposició de les famílies la millor oferta de places
d’escola bressol del nostre entorn, per donar resposta al cent
per cent de les sol·licituds presentades i per permetre que més
famílies d’Esplugues puguin accedir a places públiques educati-
ves de 0 a 3 anys, la qual cosa facilita la conciliació de la seva
vida laboral, familiar i personal.

Ja sabeu que treballar pel benestar de les persones i de les
famílies és una prioritat per al nostre equip de govern. Per això
ara fa tres anys  vam posar en marxa el Pla municipal d’habitat-
ge. La seva aplicació facilitarà que la gent d’Esplugues pugui ac-
cedir a un pis digne i per sota del preu de mercat a la seva ciutat.
Els primers habitatges d’aquest pla han començat a lliurar-se
aquest mes, amb la qual cosa comencem a contribuir de mane-
ra efectiva a fer realitat la il·lusió de moltes persones i famílies
d’Esplugues d’iniciar un projecte de futur sense haver de mar-
xar d’aquí.  

Treballem pel benestar de les persones, per la nostra cohesió
social, pensant en el futur de la gent —la congelació d’im postos i
taxes municipals és un excel·lent  exemple de sensibilitat envers
les economies domèstiques en temps de crisi com l’actual—
però sense oblidar els nostres arrels. El lliurament de la meda-
lla d’or de la ciutat a Joan Manuel Serrat, que va iniciar la seva
carrera artística  a Esplugues el 1965 —quin acte més entranya-
ble vam viure a la casa consistorial el 15 d’octubre passat!—, o la
petició municipal de la concessió de la Creu de Sant Jordi a la
Coral La Coloma són el reflex d’una ciutat que mira el seu pas-
sat amb orgull i el vol projectar cap al futur. 

Se ha puesto en marcha la nueva guardería municipal Marta
Mata, que incrementa la oferta educativa para los niños de 0 a 3
años en Esplugues. Ahora, con cuatro guarderías municipales y
una de la Generalitat, podemos afirmar de manera rotunda que
la ciudad pone a disposición de las familias la mejor oferta de
plazas de guardería de nuestro entorno, para dar respuesta al
cien por cien de las solicitudes presentadas y para permitir que
más familias de Esplugues puedan acceder en plazas públicas
educativas de 0 a 3 años, lo que facilita la conciliación de su vida
laboral, familiar y personal.

Ya sabéis que trabajar por el bienestar de las personas y de
las familias es una prioridad para nuestro equipo de gobierno.
Por eso ahora hace tres años pusimos en marcha el Plan muni-
cipal de vivienda. Su aplicación facilitará que la gente de
Esplugues pueda acceder a un piso digno y por debajo del precio
de mercado en su ciudad. Las primeras viviendas de este plan
han empezado a entregarse este mes, con lo cual empezamos a
contribuir de manera efectiva a hacer realidad la ilusión de mu-
chas personas y familias de Esplugues de iniciar un proyecto de
futuro sin tener que marcharse de aquí.

Trabajamos por el bienestar de las personas, por nuestra co-
hesión social, pensando en el futuro de la gente —la congelación
de im puestos y tasas municipales es un excelente ejemplo de
sensibilidad hacia las economías domésticas en tiempo de crisis
como el actual— pero sin olvidar nuestras raíces. La entrega de
la medalla de oro de la ciudad a Joan Manuel Serrat, que inició
su carrera artística en Esplugues en 1965 —¡qué acto más en-
trañable vivimos en la casa consistorial el 15 de octubre pasa-
do!—, o la petición municipal de la concesión de la Creu de Sant
Jordi a la Coral La Coloma son el reflejo de una ciudad que mira
su pasado con orgullo y lo quiere proyectar hacia el futuro. 
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HABITATGE

Joves adjudicataris ja poden entrar a viure en els pisos de lloguer de
l’avinguda Isidre Martí. També comencen a escripturar-se la major part dels
pisos de promoció municipal  del carrer Pere Pelegrí i del sector Sant Llorenç

L’alcaldessa lliura les prim
claus del Pla municipal d’

El Pla municipal d’habitatge comença a materialitzar-se. A fi-
nals d’octubre s’han lliurat les claus dels primers tres edificis cons-
truïts a partir de la programació d’aquest pla, elaborat l’any 2007
amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de la gent d’Es -
plugues de poder accedir a un habitatge de lloguer o de compra a
un preu inferior al del mercat.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el primer tinent d’alcaldia, Enric Gi -
ner, van presidir el passat 23 d’octubre l’acte de lliurament de les

claus dels dotze pisos de lloguer de l’edifici construït a l’avinguda
Isidre Martí, al barri del Gall. “Desitjo que sigui la clau també de
moltes alegries i del vostre èxit personal”, va dir l’alcaldessa a les
persones adjudicatàries.

Són pisos per a joves que, com els que s’estant acabant de
construir a aquest barri (als carrers Pep Ventura i Gaspar Fá bre-
gas), permetran que persones de 18 a 35 anys de la nostra ciutat
puguin accedir a un pis de lloguer en unes bones condicions econò-
miques i, així, iniciar un nou projecte a les seves vides.

En molts casos, donada la seva edat, accedir a aquest habitat-
ge significa la seva emancipació. És el cas d’Oriol Mas, de 29 anys,
que “havia estat de lloguer una temporada amb amics, però havia
tornat a casa dels pares”, va manifestar just després de rebre la
clau del seu nou pis. “No serà la meva llar definitiva, però sí un lloc
per començar”, afegeix.

Sònia Carles, de 34 anys, va presentar una sol·licitud per a un

L’alcaldessa, Pilar Díaz, fa entrega de les claus d’un dels dotze pisos de lloguer
de l’avinguda Isidre Martí, en presència del primer tinent d’alcaldia, Enric Giner

Edifici de l’avin-
guda Isidre Martí

El Pla preveu la construcció 
a Esplugues de més de 
2.000 pisos de lloguer i 
de venda en els propers anys

Edifici del carrer Pere Pelegrí. A la dreta, el del Secto
Sant Llorenç
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imeres 
d’habitatge

pis de compra i una altra per a lloguer. Va ser adjudicatària d’un d’a-
quests últims. Per a ella, anar a l’edifici de l’avinguda Isidre Martí
suposarà “canviar de lloguer, respecte al pis on estic ara, amb la
qual cosa podré estalviar durant cinc anys per a la compra d’un ha-
bitatge”.

Semblant situació té Núria Álvarez, de 33 anys, que ja vivia en
un habitatge de lloguer i que es troba il·lusionada per anar a viure
“a un pis nou i que està a un lloc, l’avinguda Isidre Martí, que m’a-
grada”.

Sant Llorenç i Pere Pelegrí
Durant la darrera setmana d’octubre les persones adjudicatà-

ries dels 120 habitatges promoguts per l’Ajuntament al Sector Sant
Llorenç (al costat mateix de la caserna dels Mossos d’Esquadra) i al
carrer Pere Pe legrí (al barri de Can Vidalet) estava previst que sig-
nessin les escriptures de la seva nova llar al tancament d’aquesta
edició.

I abans de la propera primavera s’espera que es puguin lliurar
les claus dels pisos de lloguer dels edificis dels carrers Gaspar
Fábregas i Ma nuel de Falla i es faci el mateix amb els primers habi-
tatges de preu concertat que s’estan construint al carrer Verge de
Guadalupe, al conegut com sector Plaza i Janés. 

2.000 pisos més de promoció pública
El Pla municipal d’habitatge preveu la construcció de fins a 2.000
pisos més en els propers anys. A les promocions ja previstes a
Ca n’Oliveres (ja adjudicada), als edificis on també s’ubicaran
els nous mercats municipals i al carrer Pep Ventura, cal afegir-
hi les que es construiran a les àrees residencials estratègiques
de Montesa i Can Cervera, els nous eixamples de la ciutat que
promouen l’Ajuntament i la Generalitat. Aquestes àrees de des-
envolupament urbà tindran una important dotació residencial,
de la qual un 50% ha de ser d’habitatge públic. També compta-
ran amb una important activitat empresarial i comercial i amb
nous equipaments.

La vivienda protegida,
una prioridad 

L’OPINIÓ

La promoción municipal
de vivienda protegida es uno de
los grandes retos y, a la vez,
uno de los grandes logros del
actual gobierno municipal. El
Ayunta miento de Esplugues
impulsó hace cerca de tres
años el Plan municipal de vi-
vienda, cuyos primeros resul-
tados se ven plasmados en la
entrega de llaves iniciada en
octubre y que se completará
durante los próximos meses.
Así, las personas adjudicatarias ya pueden disfrutar —o lo harán
en breve— de sus viviendas, e iniciar aquí, en Esplugues, en su ciu-
dad, sus nuevos proyectos vitales. 

El Plan municipal de vivienda  quiere contribuir a que la ciu-
dadanía de Esplugues no tenga que marcharse de su ciudad por el
precio de la vivienda e impedir que pierda sus raíces. El Plan, quizá
el más ambicioso de los que se están llevando en la actualidad en
el entorno metropolitano, es en definitiva una respuesta firme a los
problemas que tienen muchas familias de Esplugues para acceder
en su municipio a una vivienda digna y de calidad a precios asequi-
bles. Problemas que se agravan en este contexto de crisis econó-
mica. Ahora más que nunca, es necesario poner el acento en una
política de vivienda pública.

Las viviendas en las promociones de alquiler en la avenida
Isidre Martí y en las calles Gaspar Fàbregas y Josep Ventura; y de
venta en el barrio Sant Llorenç, en la calle Pere Pelegrí y sector
Plaza y Janés, son las primeras de las más de 2.000 que el
Ayuntamiento prevé promover en los próximos años, para seguir
aportando soluciones a más jóvenes y a más familias que necesi-
tan la intervención de las administraciones para acceder a una vi-
vienda en la ciudad donde residen. Vamos a desarrollar otras pro-
mociones, que significarán la construcción de nuevas viviendas de
venta y alquiler, en las que se incluyen la de Ca n’Oliveres, adjudi-
cada en el sorteo del mes de noviembre de 2008, y las que com-
partirán edificio con los nuevos mercados municipales de Can
Vidalet y de La Plana, junto a dos nuevas promociones en la calle
Pep Ventura y en el sector de Plaza y Janés. Hay que destacar la
cooperación entre el Ayuntamiento de Esplugues y la Generalitat
de Catalunya, que permitirá  desarrollar las denominadas Áreas
Residenciales Estratégicas (ARE) de Montesa y de Can Cervera,
con lo que Esplugues se convertirá en uno de los cinco municipios
catalanes con mayor número de viviendas protegidas.

Enric Giner, primer teniente de alcaldía, presidente del
Ámbito de Medio Ambiente y Servicios Territoriales

Sector
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S’ultimen les obres
d’ampliació del CIRD
Vil·la Pepita

La seu del Centre d’Informació
i Recursos per a les Dones (CIRD),
també conegut com a Vil·la Pepita,
ultima les obres d’ampliació
realitzades gràcies al Fons d’Inversió
Local del govern espanyol. En
concret, s’ha engrandit amb la
reforma de la primera planta, la
planta sota coberta i el mirador. Els
treballs executats han consistit en
un canvi de distribució per
augmentar el servei del centre amb
un aula taller, una sala polivalent, un
despatx i una sala de reunions.

Innovadores paneles de
información solares en
las paradas de autobús

Las personas usuarias de dos de
las paradas de autobús más concurri-
das de Esplugues   —las de la avenida
Cornellà situadas junto al Mercado Mu -
nicipal de La Plana, en sentido centro de
Esplu gues, y a la altura de la avda. Isidre
Martí, en sentido Cornellà— disponen
de ma yor información sobre el tiempo
de espera para el próximo vehículo gra-
cias a la instalación de monitores que
funcionan con energía solar. La informa-
ción se va actualizando ca da 30 segun-
dos. A través de los monitores también
se indican las líneas que pasan por la
parada y el itinerario. Estas dos paradas
han sido las primeras en dotarse de esta
nueva tecnología, que se caracteriza
también por su aspecto ecológico, ya
que los monitores se abastecen íntegra-
mente de la energía que genera la placa
fotovoltaica que llevan incorporada. El
sistema se implantará en corto plazo en
otras dos paradas del municipio.

Las obras de ampliación de la estación
de metro de Can Vidalet, que la dotarán de
una nova boca de acceso y de un vestíbulo
más grande —previstos para el primer se-
mestre de 2010—, cambiarán la fisonomía de
las calles más próximas. El caso más eviden-
te es el de la calle Ma ladeta, que será refor-
mada, ya que esta calle limítrofe con L’Hos pi -
talet será donde se construya la nueva boca
de acceso.

En concreto, en octubre se han iniciado
las obras que transformarán el tramo de la
calle Maladeta que va de la plaza de La Bòbila
hasta la calle Molí con la renovación del
alumbrado, el mobiliario urbano y el arbo -
lado, así como la repavimentación de las ace-
ras y la calzada. Los trabajos tienen previsto
finalizar a mediados del año próximo.

Con estas obras se inicia la última fase

de la transformación del entorno de la esta-
ción de la línea 5 de metro, que comenzaron
en enero con los trabajos previos de construc-
ción del nuevo vestíbulo.

La mayor afectación para las personas
usuarias del metro fue la interrupción del
servicio desde el pasado 3 de agosto entre las
estaciones de Can Buxeres y Collblanc de la
L5, que afecta de lleno a la parada de Can
Vidalet. Este corte del servicio de metro en el
barrio tiene previsto acabar el próximo lunes
9 de noviembre. Así, el martes 10 será el pri-
mer día en que el metro de Can Vidalet rea-
brirá las puertas.

Hasta entonces continuarán funcionan-
do los autobuses especiales que cubren el re-
corrido desde Can Vidalet hasta la parada de
tranvía de Ca n’Oliveres y hasta la estación de
la línea 1 de metro de Can Serra. 

Las obras del metro
facilitan la renovación
de la calle Maladeta
La estación de Can Vidalet de la L5, donde se están
construyendo un nuevo vestíbulo y nuevos accesos,
tiene previsto reabrir el martes 10 de noviembre

Con las obras la calle renovará alumbrado, mobiliario urbano y arbolado
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Estas ayudas varían en función del grado de dependencia y del nivel
de ingresos del paciente. La Administración encargada de valo rar estos
aspectos y la cuantía de la prestación es la Generalitat, si bien una vez re-
suelto el expediente son los servicios de atención social del Ayuntamiento
quienes se ponen en contacto con la familia de la persona solicitante para
concretar la ayuda a través de un Programa individual de atención (PIA).

Ayuda económica
La ayuda puede materializarse en forma de prestación económica

(un sueldo para el miembro de la familia que hace de cuidador o para cu-
brir parte de un servicio privado de atención domiciliaria, centro de día o
residencia) o de servicio (atención domiciliaria o acceso a una plaza de re-
sidencia o centro de día, y teleasistencia), o incluso una combinación de
ambas. De hecho, esta posibilidad es una de las más solicitadas en
Esplugues: el cuidador familiar recibe una parte de la ayuda y el resto se
percibe mediante servicios a domicilio de limpieza o comedor.

La ayuda más extendida en la ciudad es la remuneración económica
para el familiar, casi siempre alguna hija, que cuida de la persona depen-
diente. Es el caso de María José Montes, de 54 años, que cuida a la vez de
su padre de 87, con dependencia severa, y de su madre de 85, con depen-
dencia moderada. “Dejé mi trabajo en una panadería porque tenía la ne-
cesidad de ir a cuidar de mis padres. Las ayudas de la Ley de dependencia
son como una recompensa”, asegura.

Un total de 636 personas de Esplugues reciben o están en trámite de
recibir algún tipo de ayuda de las contempladas en la Ley de Dependencia.
Esto quiere decir que más de 600 familias de la ciudad se benefician de
algún tipo de prestación económica o de servicios para ayudar a cuidar a
un familiar en situación de dependencia. Se trata del índice más elevado de
la comarca en función del número de valoraciones aprobadas (81%), según
publicó el semanario comarcal El Far. “Es un orgullo liderar un pilar bási-
co del Estado del bienestar, como es la atención social”, afirma la teniente
de alcaldía de Servicios Sociales, Sara Forgas.

La ley, impulsada por el Gobierno español, se puso en marcha a
principios de 2008 para atender a las personas en situación de gran de-
pendencia (grado 3) y se amplió este año a las de dependencia moderada
(grado 2).

El Ayuntamiento de Esplugues
es el que ha tramitado un mayor
número de ayudas en la comarca
(81%), según una reciente
información periodística

Muchas familias optan por una cuidadora no
profesional para ayudar a la persona dependiente

Las ayudas de la Ley de depende
a más de 600 familias de Esplug

Nuevo taller de
apoyo emocional
a personas
cuidadoras
El Ayuntamiento de Es -
plugues, en colaboración
con la Fundación para la
atención a personas de-
pendientes, organizará a
partir del 3 de noviembre
un nuevo taller de apoyo
emocional dirigido a cui-
dadoras y cuidadores de
personas dependientes.
El taller, que se imparti-
rá en el edificio Cadí de
Can Vidalet, tendrá lugar
un martes cada 15 días
de 10 a 11.30 horas. La
finalización está prevista
para el 4 de mayo de
2010. En total, habrá 13
sesiones.
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Ayudas de diferente tipo
Concepción Blanco, de 59 años, percibe una ayuda por cuidar de su

madre de 94, con el grado mayor de dependencia, así como la visita de una
persona que la lava a diario. Aunque recibe ayuda de su marido y su hija,
Concepción está prácticamente atada por la situación de dependencia de
su madre. “El dinero que recibo me sirve para pagar a una persona que
venga a limpiar el domicilio en caso de que tenga que salir. Además, mi si-
tuación personal me impide también lavarla. La ayuda me viene muy bien,
ya que todo esto salía antes de mi bolsillo o de la pensión de mis padres”,
comenta la cuidadora, que dice estar “muy agradecida” a los servicios so-
ciales del Ayun ta miento.

En el caso de Manuel Torrico, de 87 años y con grado 2 de dependen-
cia, es su mujer, Eulalia, de 85, la que se encarga principalmente de que no
le falte de nada. La situación de Eulalia ha cambiado notablemente desde
que recibe la visita de una persona que lo mantiene aseado y lo acompaña
a pasear una vez a la semana, así como de otra que limpia el domicilio cada
dos semanas: “También estoy enferma y me cansaba mucho a la hora de
limpiar la casa y duchar a mi marido”.

Aunque son la gran mayoría, las personas mayores no son las úni-
cas que pueden beneficiarse de las ayudas de la Ley de dependencia, que
también atiende los casos de falta de autonomía personal por discapaci-
dad física o psíquica de todas las edades. 

El Ple dóna el seu suport al
Centenari Ferrer i Guàrdia

El Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció
presentada pel Grup Municipal del PSC en què expressa el seu
reconeixement a la figura i obra de Francesc Ferrer i Guàrdia i
de totes aquelles persones que han treballat i treballen pels
valors de la tolerància, la laïcitat i el progrés, que considera
fonamentals per viure en convivència, pau i democràcia. La
moció també expressa la voluntat municipal de col·laborar en
la commemoració del centenari de l’execució de l’insigne pe-
dagog català.

Mocions per la diversitat
sexual i de suport a les
famílies monoparentals

La sessió ordinària del  Ple municipal del mes d’octubre
va servir també per a l’aprovació d’una moció d’ERC en què es
manifestava el reconeixement del dret que tenen totes les per-
sones de viure en igualtat de drets, en llibertat i en la diversi-
tat afectiva i donava suport a les famílies del mateix sexe, per
afavorir-ne la visibilitat, la normalització i el reconeixement
social a Esplugues. PSC, ICV, CiU i ERC hi van votar a favor i el
PPC s’hi va abstenir.

D’altra banda, es va debatre una moció per a l’aplicació
dels avantatges, en l’àmbit municipal, a què dóna accés el nou
títol de familia monoparental. La moció va ser presentada per
ERC i, després d’incorporar-hi esmenes fetes per altres grups,
va ser aprovada per unanimitat.

La Marxa de la Gent Gran
reuneix unes cent persones

Un centenar de persones van prendre part activa enguany
a l’11a Marxa de la Gent Gran organitzada per l’Ajuntament en
col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per
reivindicar un envelliment digne i actiu. En aquesta ocasió, la
caminada es va fer per la muntanya de Sant Pere Màrtir. Abans
d’iniciar el recorregut, la regidora de la Gent Gran, Ade la
Donaire, va llegir un manifest en què reivindicà que les perso-
nes grans “continuem tenint les mateixes ganes, els mateixos
valors i les mateixes inquietuds que quan érem joves”.

dencia llegan
ugues

La regidora de Gent Gran, Adela Donaire, va llegir el manifest

Tallers per prevenir la dependència
Una quinzena de persones grans d’Esplugues participen a

un taller de prevenció de la dependència que la Diputació de
Barcelona i l’Obra Social ‘la Caixa’ porten a terme al Centre Mu -
nicipal Puig Coca per primer cop. El taller, que es desenvolupa
des de mitjan setembre fins a mitjan desembre en dues sessions
setmanals de 90 minuts, potencia activitats d’estimulació en per-
sones grans que es troben en fase de dependència inicial per
ajudar-los a mantenir i potenciar les seves capacitats sensorials,
psicomotrius, cognitives i relacionals.
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Según las encuestas de
satisfacción, las personas
asistentes valoran 
la formación recibida 
con notas muy altas

Más de 200 personas, la gran mayoría
en situación de paro, han participado en los
distintos cursos de formación ocupacional
que el Ayuntamiento de Esplugues ha lleva-
do a cabo durante el año 2009. La oferta, que
se completará en noviembre y diciembre con
cuatro nuevos cursos, ha permitido que las
personas asistentes hayan adquirido conoci-
mientos que les pueden ser de una gran uti-
lidad para su incorporación al mercado labo-
ral. Las encuestas de satisfacción realizadas
al concluir los cursos —todas por encima de
8 puntos sobre 10, y la mayoría por encima
de 9— así lo demuestran.

Así, se han desarrollado los cursos si-
guientes: Téc nicas de administración de per-
sonal; Auxiliar de enfermería en geriatría;
Formación de operadores autorizados de ca-
rretillas elevadoras y varios de informática
básica (Windows, Word, Internet y correo
electrónico, Power Point y Excel). Todos ellos

han tenido una asistencia de entre 15 y 20
personas.

Por otro lado, en marzo se inició un
Taller de empleo de Auxiliar de ayuda a do-
micilio, en el que 16 personas en paro se for-
man y realizan prácticas laborales en centros
geriátricos de la localidad y en el servicio
municipal de ayuda a domicilio. El programa
finaliza en febrero de 2010.

Además, también se han impartido
nueve sesiones para el aprendizaje de habili-
dades comunicativas, que han contado con
un total de 196 asistencias.

La programación de cursos vuelve en -
tre noviembre y diciembre con cuatro nuevos
cursos: Contabilidad (155 horas), Acces nivel
inicial (40 horas), Programa Nomina plus (de
38 horas) y Cultura del trabajo: competen-
cias transversales (30 horas). Todos ellos
tendrán lugar de lunes a viernes en horario
matinal. 

Alta oferta de cursos de
formación ocupacional en 2009
La programación municipal se completa con cuatro nuevos cursos a partir de
noviembre de Contabilidad, Acces inicial, Nominaplus y Cultura del trabajo

ESPLUGUES TRABAJA POR EL FOMENTO DEL EMPLEO

‘Club de Feina’Espacio de libre acceso con informa-ción sobre ofertas de trabajo y decursos propios y externos, así comorecursos para la búsqueda de em-pleo. También se realizan entrevis-tas personales con asesoramientotécnico.

Itinerarios personales 

de inserción
Itinerario de orientación pro-

fesional y acompañamiento

individual y en grupo para la

búsqueda de empleo. Dirigido

a personal en paro y en situa-

ción de dificultad laboral.

Servicio de ofertas 
de trabajo
Preselección de candidatos paraofertas de empleo presentadas porempresas y entidades. A través dela web municipal
(www.esplugues.cat).

Asesoramiento ajóvenes
Servicio que informa y asesoraa jóvenes en la toma de deci-siones relativa a sus proyectosprofesionales y formativos.

Formación
ocupacional

Cursos para la capa-

citación profesional

en diferentes oficios

y profesiones y en

competencias trans-

versales. Dirigido a

personas en situa-

ción de paro a perso-

nal en activo con

ánimo de reciclarse. 

Oficina de información 

y asesoramiento 
a inmigrantes
Además de informar y aseso-

rar, se buscan mecanismos

para conseguir una situación

estable.

Talleres de empleoAprendizaje teórico y realizaciónde prácticas profesionales. Hastafebrero de 2010 se lleva a cabo elde Auxiliar de ayuda a domicilio.Anteriormente, se han realizadoAuxiliar de instalaciones en edifi-cios y Auxiliar de instalación deequipos de energías renovables.

Planes de empleo

Contratación temporal de

personas en paro residen-

tes en Esplugues con espe-

ciales dificultades de inser-

ción laboral para la realiza-

ción de obras o servicios de

interés público o social.

OCUPACIÓ

Más de 200 personas se
han formado este año en
administración, auxiliar de
enfermería, operadores de
carretillas e informática
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Taller para aprender a resolver conflictos
El Servicio de Mediación Ciudadana organiza un taller para ayudar en la

resolución de conflictos. Malditos conflictos: un taller para aprender a manejarlos
persigue ofrecer vías para aprender a gestionar un conflicto a través de la utilización
del diálogo y la discusión. El taller, que tendrá una duración de tres meses, comenzó
el 22 de octubre y se realiza cada dos jueves.

El Servicio de Mediación Ciudadana
incide en la convivencia vecinal
Se darán charlas a las comunidades vecinales para prevenir conflictos

El servicio de mediación trata de que los conflictos no alcancen la vía judicial

El Servicio Municipal de Mediación Ciu da -
dana de Esplugues nació el pasado mes de
abril pa ra resolver a través del diálogo (sin
necesidad de pasar a la vía judicial) los posi-
bles conflictos comunitarios y vecinales que
afecten a la convivencia ciudadana. Apenas
unos me ses después de su puesta en mar-
cha, y fruto de la experiencia desa rrollada en
este periodo, el servicio ha decidido dar un
paso más en sus atribuciones. Así, a la fun-
ción mediadora que ya se estaba llevando a
cabo intentando conciliar a partes enfrenta-
das, el nuevo órgano municipal ha añadido
acciones destinadas a la prevención de esos
conflictos, como la realización de charlas, ta-
lleres formativos y proyectos dirigidos a ám-
bitos puntuales.

Uno de los ámbitos en los que se va a inci-
dir es el de las comunidades vecinales. El ser-
vicio ha constatado en sus primeros meses de
trabajo que detrás de los problemas plantea-
dos (ruidos y otras molestias, incumplimiento
de los deberes que supone vivir en una comu-

nidad...) hay de sa cuerdos o conflictos no ataja-
dos en su inicio, o falta de organización, y que
muchas comunidades carecen de un gestor.

Ofrecer herramientas para que la pobla-
ción de una misma comunidad pueda con-
frontarse de manera constructiva, organizar-
se y tomar decisiones conjuntas y a través de
la participación es el objetivo del proyecto
bautizado como Comunidades, que ha arran-
cado en septiembre. Las comunidades veci-
nales interesadas pueden acudir al teléfono
gratuito del servicio de mediación (900 300
082), a cualquier Punto de Aten ción a la Ciu -
dadanía o a la Policía Lo cal. El Servicio de

Mediación se compromete, además, a reali-
zar un seguimiento de la intervención.

Primeros meses
Por lo que respecta a las actuaciones me-

diadoras llevadas a cabo por el Servicio de
Me diación Ciudadana desde el pasado mes
de abril, el balance es de 24 ca sos interveni-
dos —la mayoría, conflictos de convivencia
vecinal—, de los cuales 18 ya se han cerrado.
Según la experiencia de otros municipios,
este tipo de mediación logra resolver los con-
flictos en mayor medida que cuando es un
juez quien dicta sentencia. 
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SALUT

Charla pública sobre 
la gripe A

Más de medio centenar de per-
sonas acudieron el pasado 6 de octu-
bre a la charla-coloquio que tuvo lugar
en el Casal de Cul tura Robert Brillas
para informar a la población sobre la
gripe A. Las personas asistentes escu-
charon con atención las explicaciones
de dos miembros del personal médico
del CAP Lluís Millet sobre las caracte-
rísticas de la nueva gripe, la sintoma-
tología y consejos a seguir. “Es más
contagiosa que la gripe convencional,
pero menos grave. No hay que caer en
el pánico. Si no se pertenece a un
grupo de riesgo o no hay síntomas de
emergencias después de 48 horas, se
cura en casa y con paracetamol”, dijo
el doctor Miguel Molina.

Moció de suport a la
campanya “Televisió
sense fronteres”

Els grups municipals de l’Ajun -
tament d’Esplugues donen suport a
la iniciativa legislativa popular davant
les Corts espanyoles que, sota el títol
de Televisió sense fronteres vol ga -
rantir legalment la recepció dels pro -
grames autonòmics de ràdio i tele -
visió realitzats en alguna de les
llengües oficials en el conjunt dels
territoris que conformen les seves
respectives comunitats lingüístiques.
La moció va ser presentada per PSC,
CiU i ERC i va comptar amb el vot
favorable de PSC, ICV, CiU i ERC. El
PPC s’hi va abstenir.

La sala de actos del Centro Municipal
Puig Coca se llenó a rebosar el pasado 8 de
octubre con motivo de la presentación a la
ciudadanía de Esplugues del nuevo Hospital
Co mar cal Moisès Broggi, que comenzará a
funcionar a principios del próximo año. Este
centro, que está acabándose de construir en
unos terrenos de Sant Joan Despí muy próxi-
mos al término municipal de Esplugues y que
será gestionado por el Consorci Sanitari In te -
gral, será el nuevo hospital de referencia de
la ciudad.

La alcaldesa, Pilar Díaz, dijo que la al ta
expectación despertada por el acto corrobo-
raba que era “un equipamiento largamente
esperado por toda la población” y subrayó el
“salto cualitativo muy importante” que su-
pondrá para la ciudadanía. Una de las venta-
jas es que, con la puesta en marcha del nuevo

hospital, en la mayoría de los ca sos “no ten-
dremos que ir al hospital de Bellvitge, con lo
que nos evitaremos largos desplazamientos
y nos dará una mayor calidad de vida”, seña-
ló la alcaldesa.

En concreto, resaltó que, por su ubica-
ción, las personas del barrio El Gall “podrán
ir en algunos casos a pie, mientras que desde
el resto de barrios lo recomendable es que
se acceda en tranvía y evitar el transporte
privado”.

El nuevo centro de salud, que dará servi-
cio a once municipios, contará con más de 320
camas, 12 quirófanos y una área de urgencias
con 40 boxes. entre otros servicios. Al finalizar
la exposición se abrió un turno de preguntas,
en el que el público asistente preguntó por la
accesibilidad, el aparcamiento y los traslados
de expedientes del Hospital de Bellvitge. 

El nuevo Hospital
Comarcal levanta
gran expectación
“Desde Esplugues se podrá ir andando o en
tranvía”, destaca la alcaldesa, Pilar Díaz

La alcaldesa, en el centro, dirigiéndose a las personas congregadas
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VIDA CIUTADANA

Intensa activitat a la
Biblioteca La Bòbila

El mes d’octubre ha estat
especialment intens pel que fa a la
presentació a la Biblioteca La Bòbila
de nous títols de novel·la negra,
gènere en que està especialitzat
aquest centre de lectura ubicat a la
plaça de la Bòbila. El barceloní Luis
Gutiérrez Maluenda (foto) va
presentar la seva tercera novel·la,
Una anciana obesa y tranquila, una
nova aventura del detectiu Basilio
Céspedes amb assassinats i humor.
També s’hi van presentar el thriller
Cercle de traïcions, del montserratí
Manel Arqués, i Un mal día para
morir, de la cornellanenca Empar
Fernández i el barceloní Pablo Bonell.

Al Casal de Cultura Robert Brillas i a
l’Espai Jove Remolí acudeixen pràcticament
cada tarda desenes de persones, entre elles
molts joves amb ganes d’aprendre. Es tracta
dels assistents als tallers, adreçats en la
seva majoria a gent jo ve, que regularment es
fan en aquests equipaments públics. Prop de
200 persones s’han inscrit en la quinzena de
tallers que es fan entre octubre i desembre
per aprendre a ballar, cuinar o grafologia.

Les classes tenen lloc un cop a la set-
mana i duren entre una i dues hores. Els ta-
llers que han tingut més inscripcions, com
sol ser habitual, són els relacionats amb
balls. Destaca la demanda que tenen els de
salsa, que enguany es fan a ambdós equi-
paments. L’exotisme de la dansa del ventre
i les danses de Bollywood, habituals des de
fa un temps, també atrau moltes joves,

mentre que enguany s’ha incorporat el ball
a ritme de swing, amb bona acceptació. Els
tallers de guitarra, que és nou, i de hip hop
completen l’oferta d’aprenentatge musical.

L’altre gran eix és la gastronomia. Un
dels més reeixits és el de cuina japonesa,
que es va incorporar recentment a l’oferta
municipal de tallers. Les novetats d’aquesta
tardor per als més sibarites són els tallers
de cuina mexicana, d’aperitius i de tast de
cervesa.

Però no tot és música i menjar o beu -
re. Una altra novetat és el taller de grafolo-
gia per descobrir la personalitat que hi ha
darrere la forma d’escriure.

No hi falten les classes de tai-txi, per
equilibrar cos i ment, i un taller de coaching,
on les persones assistents aprenen a treure
el millor d’elles mateixes. 

Ball i cuina
triomfen als tallers
al Casal i al Remolí
Unes 250 persones, la majoria joves, participen 
als tallers del Remolí i del Casal Robert Brillas

Suport del consistori 
a la celebració 
del Correllengua

Arran d’una moció dels grups
municipals del PSC, CiU i ERC, el Ple
municipal va oficialitzar el seu suport
a la celebració del Correllengua 2009
—que a Esplugues se celebrà el 17
d’octubre— com a instrument
reivindicatiu de la societat a favor de la
plena normalització de l’ús social de la
llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Igualment, la moció dóna suport a les
entitats i grups del municipi
interessats a organitzar el
Correllengua i s’ofereix a aportar la
infraestructura i l’ajut necessaris per
al bon desenvolupament de les
activitats. Hi van votar a favor PSC,
CiU, ICV i ERC, i en contra, PPC.

Participants al taller de salsa, al Casal de Cultura Robert Brillas
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Cooperació al Desenvolupament (reunió de l’1
d’octubre de 2009)

Es presenta el programa provisional de la 14a Fira de
Santa Llúcia Solidària, que tindrà lloc dissabte 12 de desem-
bre de 2009 a la rambla Verge de la Mercè, sota el títol ‘La par-
ticipació, motor de desenvolupament’. Un dels actes centrals
serà la xerrada sobre aquest tema que farà Juan Manuel
Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. Després de la pre-
sentació del programa, es parla de les diferents alternatives
d’espais per desenvolupar la fira.

Es comenta l’exposició que farà la Fundació Josep Co -
maposada del 9 al 21 de novembre a la Biblioteca Pare Miquel
i es debat sobre la possibilitar de fer un acte d’inauguració.
També es fa esment de les activitats de sensibilització en ma-
tèria de cooperació portats a terme durant el cicle Juliols a la
Fresca i durant la Festa Major. En tots casos, es destaca l’alta
participació.

Es llegeix l’acord de la moció aprovada pel Ple Municipal
el 16 d’octubre en reconeixement a la tasca del cooperant Vi -
cenç Ferrer, mort recentment, amb la petició què es concedei-
xi el Premi Nobel de la Pau 2010 a la Fundació Vicenç Ferrer.
Es comenta també que el Ple de l’Ajuntament de 15 de setem-
bre va aprovar les aportacions en matèria de cooperació de
l’any 2009.

La regidora recorda que de cara al curs 2009-2010 s’han
inclòs 8 activitats al Programa d’Activitats educatives comple-
mentàries adreçat a diferents grups d’alumnes de les escoles
i que hi ha molta més demanda que l’any passat.

S’aprova destinar 4.000 euros del fons per a emergèn-
cies als afectats pel greu tsunami que va afectar Sumatra.

Gent Gran (reunió del 23 de setembre de 2009)
Carme Porta, secretària de Polítiques de família i drets

de ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat, i Cándida Nevado, vocal de la Comissió Exe -
cutiva de la Gent Gran per a les comarques de Barcelona, par-
len del proper Congrés de la Gent Gran de Catalunya.

Es comenta el canvi de professional al servei de podolo-
gia.

Es parla de la Caminada de la Gent Gran del 15 d’octubre
i de diferents tallers: Prevenció de la dependència (que porten
a terme la Fundació La Caixa i la Diputació de Barcelona adre-
çat a persones que tenen al seu càrrec familiars amb depen-
dència), Informàtica intergeneracional (en el marc del Pla de
millora de Can Vidalet es fa un projecte al CEIP Matilde Orduña
amb alumnes de 4t de primària i els seus avis) i una nova edi-
ció de ‘La vida a certa edat’ (es farà tots els dilluns de novem-
bre al Centre Municipal Puig Coca). Es fa esment de les xerra-
des organitzades per l’Associació de Familiars d’Alhzeimer del
Baix Llobregat sobre les herències i els testaments vitals a dos
esplais.

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ

L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES INFORMA

Todos los matrimonios que cumplan 50 años de casados desde
el 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2009 y deseen participar
en el homenaje que prepara el Ayuntamiento a las parejas que
hayan cumplido 50 años de vida en común, deben presentar una
instancia en la que conste el nombre de los dos integrantes de la
pareja, un teléfono de contacto y una fotocopia del libro de familia
en el que conste la fecha en la que contrajeron matrimonio.

El plazo de presentación de esta instancia es hasta el 18 de no-
viembre de 2009, en cualquiera de los puntos de registro munici-
pal (casa consistorial, edificio Molí de Can Vidalet y dependencias
de la Policía Local).

Tots els matrimonis que facin 50 anys de casats des de l’1 de
juliol de 2009 fins al 31 de desembre de 2009 i vulguin participar a
l’homenatge que prepara l’Ajuntament a les parelles que hagin fet
50 anys de vida en comú, han de presentar una instància on consti
el nom dels dos integrants de la parella, un telèfon de contacte i
una fotocòpia del llibre de família on aparegui la data en què van
contraure matrimoni.

El termini de presentació de la instància és el 18 de novem-
bre de 2009, a qualsevol dels punts de registre municipal (casa
consistorial, edifici Molí de Can Vidalet i dependències  de la
Policia Local).

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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• IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS (IVTM)

• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI) se fracciona en 4 plazos a quienes domicilian el pago 

• IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)

• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

• IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTOS DE VALOR DE LOS TERRENOS (plusvalía)

• Tasa de vados

• Tasa por licencias de actividades

• Tasa reguladora del servicio de grúa

•  Tasa por ocupación de la vía pública con toda clase 
de instalaciones

•  Tasa por ocupación de terrenos con mesas y sillas 
con fi nalidad lucrativa

• Tasa por licencias urbanísticas

• Tasa de mercados

• Tasa de mercados no sedentarios

• Tasa servicios cementerios

•  Tasa barracas, casetas de venta y similares en terrenos de uso 
público

•  Tasa por aprovechamiento especial del dominio público a favor 
de empresas que utilicen el dominio público para prestar servi-
cios de suministros ....

TAMPOCO SE MODIFICAN LAS ORDENANZAS REGULADORAS DE LAS TASAS* 

Impuestos y tasas que se congelan

También DEBEMOS RECORDAR QUE:
1) En Esplugues no se paga la tasa por recogida de basuras, ni la tasa de alcantarillado 

2) La presión fi scal de Esplugues es la más baja de entre los municipios de la provincia con una población similar 
(20.000 a 100.000 hab.), según un estudio elaborado por la Fundació Bofi ll y promovido por la Diputación de Bar-

celona
*en este gráfi co se denominan únicamente las más signifi cativas

El Ayuntamiento congela los impuestos
y las tasas municipales en 2010 
Esplugues es el municipio de la provincia de entre 20.000 y 100.000
habitantes con menor presión fiscal, según la Diputación de Barcelona 

El Ayuntamiento de Esplugues no modificará las ordenanzas fisca-
les para el próximo año 2010, para no aumentar la presión fiscal a la
ciudadanía. De esta manera, los vecinos y vecinas de Esplugues no
verán incrementados, por parte del Ayuntamiento, los impuestos sobre
bienes inmuebles (IBI), sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM),
sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), sobre actividades
económicas (IAE) y sobre el incremento del valor de los terrenos, más
conocido como plusvalía. Tampoco subirán las tasas municipales,
como la de vados, la del servicio de grúa, la de ocupación de la vía pú-
blica, la de licencias urbanísticas o la de mercados no sedentarios,
sólo por citar algunos ejemplos. En el caso del impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica, ya hace tres años que el Ayuntamiento no
aumenta el importe que han de abonar los propietarios de vehículos.
Cabe recordar, además, que la ciudadanía de Esplugues no tiene que
pagar ni la tasa por recogida de basuras ni tasa de alcantarillado, que
sí que se pagan en otros muchos municipios. 

Esplugues es el municipio de la provincia de Barcelona (de todos
los de sus características, de 20.000 a 100.000 habitantes) con la pre-
sión fiscal más baja, según un estudio elaborado por la Fundació Bofill
y encargado por la Diputación de Barcelona. Un modelo de gestión ba-

sado en la eficiencia y la eficacia, la priorización del gasto social y la
progresiva reducción del dinero que se destina a gastos corrientes son
la clave para que esta baja presión fiscal no se traduzca en una reduc-
ción en la calidad de los servicios que el Ayuntamiento presta a la po-
blación. “Al contrario —explica la alcaldesa, Pilar Díaz— podemos
decir claramente que servicios de gran valor para la ciudadanía como
la limpieza, la recogida de basuras, el alumbrado público o el mante-
nimiento de los parques y jardines tienen una calidad muy alta y son
muy valorados por nuestra población”.  

La prioridad, el gasto social y las inversiones
El equipo de gobierno municipal ha tomado la decisión  de congelar

los impuestos y las tasas para 2010 teniendo en cuenta la coyuntura
económica existente y con la convicción de que será un alivio para las
familias, las empresas y los comercios de la ciuidad. “Esta decisión de
congelar los impuestos y las tasas, junto al previsible descenso de los
ingresos derivados de la actividad económica y de las aportaciones
del Estado, comportará la necesidad de reducir los gastos en el pre-
supuesto municipal de 2010 que, como el de este año, priorizará  las
inversiones y el gasto social”, explica la alcaldesa. 
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La transformación de Can Vidalet se
hará escuchando a la ciudadanía. Entida des,
asociaciones, colectivos y personas a título in-
dividual de Es plugues, y especialmente del ba-
rrio, están llamados a realizar aportaciones y
sugerencias al plan de actuaciones urbanísti-
cas, sociales y económicas que el Ayunta mien -
to y la Genera litat están impulsando para Can
Vidalet. El proceso participativo arranca es te
mes de noviembre con una sesión informativa
que tendrá lugar el lunes 9 en el edificio Cadí.

Las personas interesadas en participar
en el Pla de Millora de Can Vidalet tendrán a
su alcance diferentes vías para hacer llegar
sus puntos de vista:
• A través del Punto de Atención a la Ciu -
dadanía (teléfono 900 300 082)
• Rellenando el formulario que se habilitará
en el apartado ‘participa’ en la web www.fe-
muncanvi.cat
• Formando parte de los grupos de consulta es-

La ciudadanía de Can
Vidalet participará en
el cambio de su barrio

pecíficos que se constituirán según el ámbito de
actuación (Proyectos sociales y comunitarios;
Mejora de los equipamientos y los espacios pú-
blicos; Seguridad y convivencia y Tecnologías de
la información y la comunicación).

El Plan de Millora de Can Vidalet, con una
inversión de más de 13 millones de euros du-
rante los próximos cuatro años, incluye proyec-
tos como la reforma de plazas y calles, ayudas
para instalar ascensores, así como programas
de dinamización y de reactivación económica y
social del barrio, entre otros muchos. 

El Ayuntamiento organiza
una sesión informativa el
9 de noviembre (19.30 h.)
en el edificio Cadí

Els museus d’Esplugues,
participen a la jornada
internacional 
Art accessible

Els museus d’Esplugues han
estat convidats a participar a la
prestigiosa jornada internacional Art
accessible —que a l’hora de
tancament d’aquesta edició s’havia de
celebrar el 26 d’octubre a
Barcelona— per explicar davant
museus de tot el món la seva
experiència La mirada tàctil. Es tracta
d’una jornada de gran prestigi on
estava prevista la participació dels
millors museus del món, com el
MOMA de Nova York, el Louvre i el
Prado, entre d’altres. La iniciativa
presentada per Esplugues va ser
engegada fa dos anys per garantir
l'accessibilitat dels museus locals a
les persones amb discapacitats
visuals i de mobilitat (amb elements
per accedir-hi en cadira de rodes i
per facilitar la lectura en Braille).

L’Arxiu Municipal
restaura tres projectes
centenaris 

L’Arxiu Municipal ha ampliat el
seu fons amb la restauració de tres
interessants documents gràfics
d’inicis del segle XX que ajuden a
conèixer i entendre millor la història
de la ciutat. Es tracta dels projectes
d’urbanització de la plaça Santa
Magdalena dels anys 1907
(promogut per l’entitat Centre
l’Avenç) i 1921 (per l’Ajuntament,
seguint la tendència paisatgística
europea basada en el concepte de
ciutat jardí) i del projecte de
construcció del primer escorxador
modern d’Esplugues, de 1903. Els
documents també destaquen pel seu
valor artístic.

Abre el portal asociativo
entitats.esplugues.cat
Las entidades de Esplugues tendrán en
las próximas semanas una nueva herra-
mienta: el portal asociativo entitats.es-
plugues.cat. Se trata de un espacio im-
pulsado por el Ayuntamiento para favo-
recer mecanismos de participación ciu-
dadana y fomentar la articulación del
movimiento asociativo en el ámbito lo -
cal. El portal reunirá en una sola web los
recursos y servicios municipales dirigi-
dos a las entidades. De momento parti-
cipan Esplai Espurnes, Associació de
Veïns La Miranda, Centro Aragonés de
Esplugues, AMFE, Grup d’Estudis d’Es -
plugues y Colla de Geganters d’Es -
plugues.

Una imagen de la rambla Verge
de la Mercè, la primavera pasada
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Les tecnologies de la
comunicació fan baixar
l’absentisme escolar

A l’era de les noves tecnologies, són
múltiples els avantatges que l’ús d’ordina-
dors, telèfons mòbils o agendes electròni-
ques han introduït en la nostra quotidianitat.
L’IES Severo Ochoa d’Esplugues no no més no
en vol quedar al marge sinó que ha apostat
per fer-ne ús amb l’objectiu de millo rar la co-
municació i la relació entre professo rat,
alumnat i mares i pares. Aquesta aposta es tà
ja donant fruits.

Un exemple és el sistema per passar
llista —innovador a Esplugues— que fa ser-
vir el professorat a través d’agendes electrò-
niques PDA des de fa dos anys, on s’anoten
faltes d’assistència o qualsevol altra incidèn-
cia per part de l’alumnat (retard, expulsió, no
ha fet els deures o també si s’esforça molt...).
Al final del dia es fa un buidatge de les dades

de totes les classes en un ordinador central
i, través de la intranet del web de l’institut,
mares i pares poden saber si la seva filla o el
seu fill han protagonitzat alguna d’aquestes
incidències en un termini de 24 hores. Cada
família només té accés a les incidències del
seu fill. A més, en el cas dels alumnes d’ESO,
també s’envia un missatge de mòbil als pa -
res quan es produeix alguna absència o inci-
dència l’endemà d’aquesta.

Tot i que és voluntari, més del 99% dels
pares i de les mares recolzen aquest siste-
ma. “Tenen una major sensació de control. A
batxillerat ha baixat el nombre de faltes per
assistència un 30% en dos anys, i més d’un
15% a 3r i 4t d’ESO”, afirma José García, cap
d’estudis d’ESO i Batxillerat de l’institut. Als
cicles formatius passa pràcticament el ma-

L’IES Severo Ochoa comunica diàriament 
les faltes o incidències de l’alumnat a les famílies
gràcies a l’ús de PDA, SMS i intranet

Simulació d’empreses:
‘Aprendre fent’

Un altre projecte innovador que
porta a terme l’IES Severo Ochoa és el
projecte SEFED (Si mulació d’Empreses
amb Finalitats Edu catives), basat en el
principi d’aprendre fent i adreçat a l’alum-
nat de Gestió Ad mi nis trativa (grau mig de
cicles formatius) i Adminis tració i Finan -
ces (grau superior). El centre es transfor-
ma en una oficina administrativa d’una
empresa, que manté relacions comer-
cials amb altres empreses simulades, i
ven els seus productes o serveis simulats.
En el cas del Se vero Ochoa, l’empresa es
diu La Nova Ra joleta i ofereix gres, rajoles
i ceràmica catalana.

Per aconseguir el màxim de ver-
semblança en les relacions comercials,
s’utilitzen els mateixos documents i ca-
nals de comunicació que una empresa
utilitzaria a la realitat. A més de la capaci-
tació professional, l’alumnat “fa un treball
d’equip on cadascú percep que, si ho fa
malament, perjudica l’empresa”, diu
Lluís Salazar, coordinador del projecte.

teix, afegeix el coordinador d’aquests estu-
dis, Enric Pé rez. García i Pérez destaquen
que amb aquest sistema “s’ha guanyat agi -
litat i immediatesa, ja que abans, quan les
incidències es recollien amb paper, s’acu-
mulaven durant una setmana i moltes es
perdien”.

Però la utilització de les noves tecnolo-
gies no només es fa servir per controlar l’a-
lumnat. També s’envien a mares i pares les
convocatòries o xerrades que van a fer al
cen tre experts de fora perquè en tinguin
cons tància i, cada cop amb més freqüència,
el professorat penja dossiers i documents a
la intranet perquè l’alumnat ho pugui veure
al web sense necessitat d’imprimir-ho. “El
paper cada cop és menys necessari”, desta-
ca el director del centre, Frederic Bofill. 

Pràcticament, cadascú del més del centenar de mestres de l’institut disposa d’una PDA per
passar llista i anotar incidències
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aules i diferents espais complementaris, i de dos patis, un de cautxú
per als més petits i un altre de sorra. En el seu primer curs, pe rò,
només està en funcionament la planta baixa, ja que, per garantir una
bona adaptació de l’alumnat i el professorat, només s’han matriculat
alumnes d’1 a 2 anys, que ocupen les classes dels Picarols i les Ma -
raques. La música, com a element educatiu imprescindible, inspira la
denominació dels diferents espais del centre, que és gestionat per la
Fundació Pere Tarrés. Tots els espais compten amb elements didàc-
tics que fan de l’escola bressol un equipament plenament educatiu.

Esplugues compta, des de mitjans d’octubre, amb una cinque-
na escola bressol de titularitat pública al municipi (quatre munici-
pals amb aquesta i una de la Generalitat). Una oferta que tenen molt
poques ciutats catalanes de menys de 50.000 habitants. El nou cen-
tre, que porta el nom de Marta Mata (vegeu notícia annexa), ha obert
les portes al carrer Josep Anselm Clavé, al barri de Can Clota. Con -
cretament, s’ha construït en un edifici que anteriorment formava
part del recinte del CEIP Prat de la Riba.

L’Escola Bressol Marta Mata consta de dues plantes, amb cinc

Amb l’estrena de l’escola bressol Marta Mata, la ciutat suma més de
400 places educatives per a infants de 0 a 3 d’anys de titularitat pública

Obre la cinquena escola
bressol pública d’Esplugues

Els primers infants en estrenar el centre són els d’entre 1 i 2 anys

Qui era Marta Mata?
La nova escola bressol rep el

nom de la pedagoga Marta Mata i
Garriga (Barcelona, 1926-2006),
tot un referent al món docent del
segle passat. Progressista i filla
de mestra, es va inspirar en el
moviment de renovació pedagò-
gica de la Segona República ba -
sat en el laïcisme per impulsar a
la dècada dels seixanta, durant el
franquisme, la clandestina Esco -
la de Mestres Rosa Sensat. Al
mateix temps, exercia de profes-
sora a la Universitat de Barce -
lona. Amb la recuperació de la
democràcia, va ser diputada i se-
nadora socialista i es va caracte-
ritzar per oposar-se a la creació
de dues xarxes educatives a Ca -
talunya en funció de la llengua.
L’any 2004 va ser escollida presi-
denta del Consell Escolar d’Es -
tat, des d’on va proposar que la
religió deixés de ser una assigna-
tura avaluable.
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Quan entri en funcionament la totalitat del nou centre, es dis-
posarà d’un total de 74 places. A més de l’horari convencional (de 9
a 12 hores del matí i de 3 a 5 de la tarda), s’ofereix servei de menja-
dor (els infants inscrits fan de 9 del matí a 5 de la tarda ininterrom-
pudament) i, a partir de l’any vinent, un servei d’acollida, de 8 a 9
del matí i de 5 a 6 de la tarda per ajudar encara més les famílies a
conciliar la vida laboral i personal.

Amb l’obertura de l’Escola Bressol Marta Mata, Esplugues
compta amb gairebé 400 places educatives públiques per a infants
de 0 a 3 anys, que arribaran a prop de 450 quan el curs que ve també
funcionin les aules de 0-1 i de 2-3 anys.

Esplugues ha gaudit històricament d’una excel·lent salut pel
que fa a l’oferta educativa per a infants de 0 a 3 anys. De fet, tres
dels cinc centres existents, Montserrat i La Mainada, de titularitat
municipal, i El Sucre, que depèn de la Generalitat, tenen més de 25
anys d’existència. Els últims anys s’han incorporat al mapa d’equi-
paments de la ciutat dues escoles bressol més, l’EB Montesa, que
va obrir portes ara fa tres anys, i l’EB Marta Mata, que inicia ara les
seves activitats. En aquests dos últims equipaments, la gestió co-
rrespon a la Fundació Pere Tarrés, que també es fa càrrec del servei
Minuts Menuts, al Complex Municipal La Plana. 

Belén de Heras
“Feia molta falta per la demanda
que hi havia. Em van oferir portar el
nen a aquesta escola bressol
perquè no hi havia plaça a cap altra.
Ho necessitava, perquè treballem
la mare, el pare, el iaio..., i per
l’adaptació del nen de cara a quan
comenci l’escola.”

Laura Madrid
“Em sembla molt bé. Si no fos per
aquesta nova escola bressol,
m’hagués quedat sense plaça, ja
que la primera opció que vaig
demanar va ser El Sucre. El motiu
de inscriure’l és que vull que
s’acostumi a estar amb altres
infants.”

Cristina López
“Me ha ido muy bien, porque
llevo a mi otro hijo al CEIP Prat
de la Riba, que está justo al
lado, y así dejo a los dos al
mismo tiempo. En mi caso la
guardería es una necesidad, por
trabajo, y pienso que con otros
niños se lo pasa mejor.”

Isabel Quesada
“Me parece genial, porque en la
otra guardería del barrio, la de El
Sucre, empezaban a escasear las
plazas. Confié en el centro, y de
momento me parece estupendo.
Busco que la niña se relacione con
otros niños, porque está muy
pegada a mí.”

LA CIUTADANIA PARLA
Què opina de l’obertura d’una nova escola
bressol a Esplugues?
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Serrat rep la Medalla d’Or
la ciutat emmig del calor d
“Hauria d’haver estat jo qui premiés la vila per deixar que m’iniciés a la 

El cantautor Joan Manuel Serrat, que va començar la seva carre-
ra artística a Esplugues l’any 1965, es va sumar el passat 15 d’octubre
a la llista de celebritats i col·lectius que han rebut la Medalla d’Or de la
ciutat d’Esplugues. Un reconeixement que va aixecar molta expecta-
ció. El Saló de Plens de l’Ajuntament es va omplir a vessar, ja que mol-
tes persones volien viure en directe la cerimònia. Entre el públic pre-
sent hi havia dues medalles d’or de la ciutat, l’escultor Xavier Corberó
i el pintor Francisco Benavente Solís, l’exalcalde Antoni Pérez i Joan
Galtés, menció honorífica de l’Ajuntament. Serrat i Corberó van signar
al Llibre d’Honor de l’Ajun tament

L’homenatge del consistori a Serrat es va desenvolupar emmig d’un
clima de proximitat i de complicitat entre l’artista del Poble Sec i les per-
sones presents. Als acords de Cançó de bressol —peça amb què també
va començar el concert del passat mes de març a L’Avenç—, Serrat va
entrar al saló acompanyat de la seva dona i de l’alcaldessa, Pilar Díaz.

Precisament, va ser una altra persona distingida amb la Medalla
d’Or de la ciutat, Xavier Corberó —veí d’Esplugues i amic íntim de
Serrat—, qui va glossar la figura del cantautor. “Em sento molt emo-
cionat i content”, va dir Corberó, que en un to distès va valorar sobre
tot la qualitat humana de l’homenatjat, per sobre de l’artística.

Abans de pujar a recollir la medalla, el regidor de Cultura, Eduard

Joan Manuel Serrat va dir que tornar
el maig passat a L’Avenç, on va debutar
fa 44 anys, va ser com “obrir el llibre
de records per la primera pàgina”

Sanz, va llegir en representació de tot el consistori l’acord de Ple del
passat 18 de març sobre la concessió de la distinció. “Joan Manuel
Serrat és un referent de diferents generacions que han lluitat per la
llibertat i la democràcia, i és un poeta del seu temps que ha sabut re-
flectir en les seves cançons tots aquells aspectes de la vida quotidia-
na de la gent del carrer”, s’argumentava a l’acord, entre d’altres coses.

Diverses imatges de l’acte de concessió de la medalla. A dalt, Joan Manuel Serrat, amb l’alcaldessa i Xavier Corberó, i fent el discurs. A
la dreta, signant el Llibre d’Honor (sup.) i amb el pintor Francisco Benavente Solís i rebent demandes d’autògrafs per part del públic (inf.)

L’escultor Xavier Corberó, amic de
Serrat i Medalla d’Or d’Esplugues al
1983, va destacar la qualitat humana
del cantautor català
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Or de 
del públic

la música”, va agrair el cantautor

Ja amb la medalla penjada al coll, Serrat va agrair la distinció 
—“que et distingeixin per fer el que t’agrada és com donar un premi a
un nen que es menja un gelat˝—, però sense abandonar el seu carac-
terístic to d’ironia va expressar que “hauria d’haver estat jo qui pre-
miés la vila per deixar que m’iniciés a la música, que m’ho ha donat
tot i m’ha permès viure d’ella”.

A continuació, va afegir que el seu primer concert “no és l’únic
que m’uneix a Esplugues”, ja que en retornar del seu exili a Mèxic es
va allotjar a la casa que Xavier Corberó té a Esplugues i va desvetllar
que va ser en aquesta casa “on vaig conèixer la meva dona i mare dels
meus fills”.

Finalment, va ressaltar que el concert del passat mes de maig a
L’Avenç, recordant l’escenari on va debutar 44 anys enrere, va ser com
“obrir el llibre de records per la primera pàgina” i va acabar amb una
frase poètica: “Sense vosaltres, sense el públic, no hagués arribat
més enllà del soroll que fa la pluja contra els vidres”.

L’alcaldessa va cloure l’acte amb un discurs ple de referències
musicals de Serrat (vegeu la peça annexa), que abans de marxar 
del Saló de Plens. va rebre un gran aplaudiment i nombroses 
demandes per signar autògrafs, mentre de fons sonava Paraules
d’amor. 

DISCURS DE L’ALCALDESSA

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va començar la seva intervenció dient que
la concessió de la Medalla d’Or a Joan Manuel Serrat —que és la
distinció més important d’Esplu gues, va recordar— és sinònim de
l’admiració que tota la ciutat sent cap a ell i cap a la seva trajectò-
ria personal i professional. I sinònim de l’orgull que Esplugues
sent pel fet d’haver estat el punt de partida d’una vida professional
plena d’èxits. A continuació, va recordar les emocions del concert
que fa pocs mesos l’homenatjat va oferir a L’Avenç i va acabar el
seu discurs amb múltiples referències a títols i lletres de Serrat
que, pel seu interès, reproduïm a continuació:

“Avui glossem la figura
d’un cantautor que va debu-
tar l’any 1965 a Esplugues. Ja
llavors portava Una guitarra
a la mà. Ha composat o enre-
gistrat més de 460 cançons.
Ha fet una Cançó de matina-
da, una Cançó de Bressol,
una Cançó per a la seva mes-
tra, una Balada per a un tro-
bador o una Cançó per a en
Joan Salvat Papasseit. Li ha
cantat a la Mare Lola, al Pare, a La Tieta o A la Mort de l’avi. Moltes
persones han fet servir El mocador per eixugar-se les llàgrimes
en sentir les seves Paraules d’amor, La cançó de l’amor efímer o
quan han sabut, en boca seva, que Ella em deixa. Molts dels seus
admiradors, milions a tot el món, segur que pensen: Si hagués
estat dona, hauria volgut dir-me Lucía, Penélope, Helena, Marta,
Irene o Carmeta, perque em dediquessis una cançó o em cantes-
sis La Cançó de l’amor petit.

Temps era temps, aquest cantautor deia Ara que tinc vint
anys! ... Ara, en Temps de pluja o amb un Bon dia, amb Mala Mar o
Perdut a la ciutat, ja diu que Fa vint anys que dic que fa vint anys
que tinc vint anys. I fa temps que es pregunta: Perquè la gent s’a-
vorreix tant?

Su Tío Alberto debió decir un día Dejad que cante el mucha-
cho. ¡Y vaya, si ha cantado! Lo ha hecho al Titiritero, a su (nuestro)
Mediterráneo, a Las moscas, a Kubala, al Españolito, al Pueblo
Blanco, al Barquito de papel, al Niño Yuntero, a La Aristocracia del
Barrio, a Los Fantasmas del Roxy e incluso a La abuelita de
Kundera. 

En fin, le ha cantado a Aquellas pequeñas cosas, nos ha ex-
plicado que Hoy puede ser un gran día y nos ha dado Lecciones de
urbanidad. Ha cantado Para la libertad, para que Esos locos baji-
tos, La Rana y el Príncipe o el Niño Silvestre no piensen que es
mentira aquello de que Uno de mi calle me ha dicho conocer un
tipo que un día fue feliz. Ya sabemos que Es caprichoso el azar,
pero Bienaventurados los que escuchan decir a Serrat que El Sur
también existe y que De vez en cuando la vida nos besa en la boca.

Vull acabar recordant una cançó de Joan Manuel Serrat que
es titula: Me gusta todo de ti, pero tú no. Estimat Joan Manuel:
permet-me que acabi aquesta intervenció dient-te que, a diferèn-
cia d’aquesta darrera cançó teva que avui he esmentat, et digui
que Me gusta todo de ti, pero tú también”.

BAIXIMAGENES.ES/PACO FERIA
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Els Jocs Florals d’Esplugues es consoli-
den com el gran certamen literari local. En la
cinquena edició —la quarta des de la seva re-
cuperació, l’any 2003, han batut el seu propi
rècord de participació, amb prop de 150 obres
presentades, que opten al premi  d’alguna de
les quatre categories: mi llor obra en català,
castellà o anglès i millor poema dedicat a Es -
plugues. Aquest últim premi s’incorpora en-
guany a la relació de guardons que es lliura-
ran el proper 8 de novembre, en un acte a ce-
lebrar a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplu gues
(vegeu L’Agenda).

La celebració dels Jocs Florals 2009,
convocats abans de l’estiu, ha inclòs la cele-
bració d’un acte d’homenatge al poeta i dra-
maturg local Joan Brillas i Vilà. Mecenes de la
cultura local, regidor de l’Ajuntament, presi-
dent de l’Avenç i soci actiu de moltes entitats

Els Jocs Florals
d’Esplugues superen el
seu rècord de participació
Unes 150 obres es presenten a concurs. L’edició
d’enguany va començar el 30 de setembre amb un
homenatge al poeta i dramaturg local Joan Brillas

locals, Brillas va tenir un paper protagonista
molt destacat a la vida cultural d’Esplugues
del segle XX. El seu nét, Joan Mas i Brillas, va
fer-ne una glossa, tot destacant la seva vàlua
personal i les seves passions: la família, la
cultura i Esplugues. La seva frase final resu-
meix com era Joan Brillas: “va deixar petjada
en el cor de tots els qui el vem conèixer i un
llegat escrit pels qui un dia es vulguin acostar
al seu pensament i a la seva obra”. L’alcaldes -
sa, Pilar Díaz, i el regidor de Cultura, Eduard
Sanz, presents a l’acte, també van destacar el
paper actiu de Brillas durant la seva vida i van
felicitar l’organització dels Jocs Florals per
l’èxit del certamen, que han inclòs també la
sessió de conta contes adult A la lluna de
València i una exposició sobre els fets més ca-
racterístics de les edicions anteriors, a la
Biblioteca Pare Miquel. 

Joan Mas: “Joan Brillas era
un home apassionat per la
cultura, per la seva família i
per Esplugues”

• Què sent un nét quan ha de participar
en l’homenatge del seu avi?
Una responsabilitat molt gran i, a la ve-
gada, una gran alegria, perquè ens per-
met comprovar, a mi i a la família, que
molts anys després, encara se’l recorda.
• Com era Joan Brillas?
Joan Brillas era un home afable, molt
extravertit, tenia un alt nivell d’humilitat
—cosa que avui en dia es troba a faltar
en una persona tan culta com ell ho
era—, autodidacta i un mecenes impor-
tant en el món cultural local.
• Quin va ser el seu grau d’implicació a
l’Esplugues de la seva època?
Va ser un espluguenc de pro. Ja la seva
família estava molt arrelada al poble. Va
participar en totes les iniciatives culturals
d’Esplugues. El poble, la família i la cul-
tura van ser les seves grans passions. 
• Un homenatge a Joan Brillas, amb la
participació de Joan Mas i Brillas, al
Casal de Cultura Robert Brillas. Què
teniu els Brillas?
Tenim unes profundes arrels locals. Un
Brillas ja va ser alcalde d’Esplugues els
anys 20. Tenim una llarga tradició d’esti-
mació al poble i d’interès per estar al
costat de les coses que es facin a la ciu-
tat i que porti a terme la gent d’aquí.
• Com a bon hereu del teu avi, tu també
tens una trajectòria en el món artístic.
Hi ha algun projecte previst?
Al contrari del meu avi, que era un poeta
d’arrel, em considero només un cantau-
tor aficionat. Ara estic acabant un nou
treball musical, en aquest cas amb can-
çons en castellà.

El nét de Joan Brillas, durant la
seva glossa a l’homenatjat

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor de Cultura, Eduard Sanz, amb Joan Mas i Brillas i
Caterina i Roser Brillas, al final de l’homenatge
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Avui dia no s’entén una Festa Major
sense gegants ni capgrossos, ni sense una
colla d’entusiastes que els donin vida i els
facin caminar i ballar pels carrers de la ciu-
tat. A Esplugues, la creació d’una colla ge-
gantera i de gegants propis —fins llavors es
llogaven— ha complert un quart de segle.
La ciutat va celebrar el primer cap de set-
mana d’octubre el 25è aniversari dels seus
gegants amb una gran trobada de gegants
procedents de tot Catalunya, entre d’altres
activitats.

Els primers gegants d’Esplugues van
aparèixer a la Festa Major de 1984, en el
context de la recuperació de la cultura po-
pular que llavors inundava el país i la ciutat.
Van ser la Marta, el Mateu i el cavall Quim,
els dos primers inspirats en La llegenda del
Castell de Pical qués, una antiga història
me dieval d’amor i tragèdia recopilada per
Mossèn Esteve Carbonell. Posteriorment
van arribar la Caterina (un altre personatge
de la llegenda), els capgrossos i el drac.

Durant aquests 25 anys no han faltat a
la seva cita amb la ciutadania per Festa Ma -
jor, si bé des de fa tres anys la Trobada Ge -

Els gegants d’Esplugues celebren
unes noces d’argent de molta alçada

gantera se celebra el primer cap de set -
mana d’octubre. Però l’activitat de la colla
va molt més enllà. Manel Boza, un dels
membres més veterans de l’entitat, comen-
ta que “fem un mínim de 15 sortides a l’any
a altres poblacions i, a més, participem a 
la Festa de Santa Magdalena i a diverses
festes majors de barri i d’escoles d’Es plu -
gues”.

Ciutat Gegantera el 1997
Segons Boza, la Colla Gegantera d’Es -

plugues és una de les més actives del Baix
Llobregat. De fet, va ser la primera ciutat de
la comarca que va ser Ciutat Gegantera, l’any
1997, un esdeveniment memorable que en-
cara perdura en el record de moltla població
espluguenca.

“Els anys noranta van ser l’època dau-
rada de la colla, ja que hi havia més de 50
persones participant pràcticament a totes
les activitats. Avui som aproximadament la
meitat perquè el grau de compromís de la
gent ha baixat, però els que hi som ho fem
amb moltes ganes i il·lusió”, afirma Manel
Boza. 

La festa del 25 aniversari aplegà tots els gegants dels municipis que han estat ciutat gegantera, amb els d’Esplugues com a grans protagonistes

25 colles geganteres 
per a 25 anys

La tarda del 3 d’octubre va ser de molta
alçada a Esplugues. Els gegants de les
colles que han estat amfitriones en les
25 edicions de Ciutat Gegantera —Es -
plugues ho va ser l’any 1997— van aple-
gar-se al nostre municipi per felicitar la
colla local per les seves noces d’ar gent.
La felicitació va ser especial per a tres
dels nostres, el Mateu i la Mar ta, potser
la parella més popular d’Esplugues, i el
cavall Quim, perquè ells també feien 25
anys. El Mateu i la Marta, que estrena-
ven nous vestits,  la resta de gegants lo-
cals, inclosos els de dues escoles, i els
capgrossos van encapçalar una monu-
mental cercavila que va començar a la
plaça Catalunya i es va acabar a la plaça
Catalunya, on, entre d’altres, es va es-
trenar el ball del Quim, l’únic gegant de
la Colla que no tenia dansa pròpia. 
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Actuación en Esplugues del
coro de góspel de Ahrensburg

El coro de góspel de Ahrensburg, ciudad alemana her-
manada con Esplugues, se dio a conocer en nuestra ciudad el
pasado 14 de octubre en un concierto que tuvo lugar en la igle-
sia de Santa Magdalena. La Gospelchor der Schlobkirche, bajo
la dirección de Ulrich Fornoff, presentó un amplio repertorio
de gospels y cantos espirituales y africanos. El grupo ha ido
creciendo desde su creación, el año 1997, y con cerca de un
centenar de cantantes de todas las edades forma parte de ma-
nera importante de la vida cultural de Ahrensburg. Fornoff ex-
plicó que al coro le hacía especial ilusión actuar en Esplugues. 

L’AVV de La Miranda
estrena cor de gospel
a la seva Festa Major

Si per alguna cosa destaca la Festa Major de la Miranda és per
donar ressò a les inquietuds artístiques de les persones residents al
barri. La novetat de l’edició d’enguany, que va tenir lloc l’últim cap
de setmana de setembre, va ser la presentació de la coral Miranda
Gòspel Singers, nascuda al si de l’associació.

El grup està format per una quinzena de dones —tot i que també
està oberta als homes— del barri i d’altres poblacions del Baix
Llobregat que, sota la direcció de Clara Sallago, van interpretar qua-
tre cançons. El gospel es va incorporar l’últim any als aprenentat-
ges musicals que es fan a l’entitat veïnal (com piano, guitarra i flau-

ta travessera). La seva difusió —es va anunciar a una revista espe-
cialitzada— va fer que hi acudissin persones d’altres poblacions.

A més dels cants espirituals, a la sessió de concerts protagonit-
zats per formacions del barri també es van sentir notes de jazz,
blues i bossa nova amb l’actuació de Miranda Swing Quintet (amb
Sergi Felipe al saxo, David Castellà al clarinet, Jordi la Cruz a la gui-
tarra, David Pérez al baix i Quim Lluís a la bateria). 

El grup de gospel de La Miranda, en un moment
de la seva actuació durant la Festa Major del barri

La Coral Musicòrum
interpreta ‘Los chicos del coro’

Les cançons de la reeixida pel·lícula Los chicos del coro
van sonar el passat 26 de setembre a la plaça Pare Miquel
d’Esplugues. La Coral Musicòrum va presentar l’espectacle
Són al teu camí, un seguit de peces musicals basades en la
banda sonora del film francès. Sota la direcció i els arranja-
ments de Xavier Torras i la supervisió de Sònia Gatell, hi van
participar les dues formacions de cantaires de la coral, la de
joves i la d’adults, així com una agrupació instrumental de set
músics.

Activitats per a tots el públics
La Festa Major de la Miranda va comptar també amb

mol tes activitats infantils, com jocs, una xocolatada, l’actuació
del Màgic Jaïr i el concurs de plàstica, en el qual van partici-
par una quinzena d’infants. El pregó va còrrer a càrrec de l’es-
criptor i poeta Josep Miquel Gràcia, veí del barri. La nit de dis-
sabte també hi va haver un correfoc protagonitzat per la colla
infantil  Boiets Es quitxafocs i ball, mentre que diumenge al
migdia va tenir lloc la gran paella popular.
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José Laruy pintó la
llegada del hombre a 
la Luna en 1966

Tres años antes de que los
primeros humanos pusieron el pie en
la Luna, un vecino de Esplugues
aficionado a la pintura realizó un
cuadro al óleo avanzando el
acontecimiento. Primera cita en el
cosmos es el título de la obra de José
Laruy, en el que aparecen dos naves
en el espacio con la Tierra en primer
plano. El mérito está sobre todo en
que “entonces apenas había
imágenes de estos viajes espaciales y
me guié por la intuición a la hora de
escoger los colores del cosmos y de
la Tierra vista desde el espacio”,
afirma el autor, que decidió aprender
a pintar “para hacer este cuadro”.
Laruy, que actualmente cuenta con 64
años, abandonó la pintura para
trabajar en el sector de la hostelería.

Alfons Rodríguez exposa
fotos del Congo a la
Universitat de Barcelona

El fotoperiodista espluguenc
Alfons Rodríguez ha portat de l’1 al
14 d’octubre a la Facultat de
Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona la seva exposició
Congo, la guerra eterna. Alfons
Rodríguez, que ha visitat més de 60
països, utilitza la fotografia com a
mitjà per expressar la seva visió del
món. Així, els seus treballs
fotogràfics combinen el reportatge
de viatges amb la denúncia social,
l’antropologia o el documentalisme.

ESPLUGUENCS

Alta afluència de públic a les obres de teatre
del cicle ‘Esplugues entra en escena’

Pep Plaza va 
omplir de rialles 
el Casal de Cultura

Pep Plaza i tots els seus personatges
van omplir de rialles el Casal de Cultura
Robert Brillas el 16 d’octubre passat. Amb
les entrades exhaurides molts dies abans,
l’espectacle de Plaza, Clònica d’humor, era
molt esperat a Esplugues; no en va aquest
imitador català amb una llarga trajectòria a
la ràdio (Catalunya Ràdio i RAC1) s’ha fet
molt conegut gràcies a les seves aparicions
televisives (El Club i Crackòvia) tant per in-
fants com per adults. I l’expectativa no va
quedar defraudada. 

Durant dues hores, Plaza es va trans-
formar en els múltiples personatges que
tan bé imita: des del rei Joan Carles, el pre-
sident del Govern, José Luís Rodríguez Za -
pa tero, i el president del PP, Mariano Rajoy,
fins a cantants com Lluís Llach, Joan Ma -
nuel Serrat, Joaquín Sabina i Tomeu Penya,
passant pels Gaspart, Núñez o Guardiola del

programa de TV3 Crackòvia, que eren espe-
cialment esperats pels més joves presents
a la sala. Plaza va fer un espectacle perso-
nalitzat, amb al·lusions constants a fets o
personatges concrets d’Esplugues. Fins i tot
al final va desitjar que la propera vegada
que actuï a la nostra ciutat pugui fer-ho al
teatre-auditori municipal que s’està cons-
truint a la plaça Catalunya.

Pep Plaza, el pallaso Marcel Gros i les
companyies Vania i Cia Bareka i Sim Sa -
labim han desfilat ja pel Casal de Cultura
Robert Brillas dins del cicle teatral Esplu -
gues entra en escena en la temporada tar-
dor 2009, que encara té plats forts per 
endavant, com el concert de piano d’Albert
Guinovart, l’espectacle de clown per a
adults No me castres, amb l’espluguenca
Tania Martínez, o l’espectacle infantil Joan
sense por (vegeu L’Agenda). 

Pep Plaza va oferir a L’Avenç l’espectacle
Clònica d’Humor . La sala era a vessar
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El Ple de l’Ajuntament va aprovar amb el suport de tots els
grups municipals, el 21 d’octubre passat, una moció presentada pel
PSC que sol·licita a la Ge neralitat la distinció de la Creu de Sant
Jordi per a la Societat Coral Centenària La Coloma. Aquesta entitat
degana d’Esplugues celebrarà el seu 150è aniversari el proper any.

D’altra banda, l’alcaldessa, Pilar Díaz, ha anunciat que també
s’han iniciat els tràmits administratius per concedir l’any vinent la
distinció de Medalla d’Or de la ciutat a La Coloma i L’Avenç, les dues
entitats amb més història d’Esplugues.

L’acord aprovat al darrer Ple municipal també reafirma, tex-
tualment, “el reconeixement de l’Ajuntament d’Esplugues a la tra-
jectòria de la Societat Coral la Coloma per la promoció del cant
coral, la cultura i la llengua catalanes i l’associacionisme a
Esplugues i a Catalunya”.

L’Ajuntament demana la Creu de
Sant Jordi per a la Coral La Coloma
L’alcaldessa anuncia que el proper any es concedirà la Medalla d’Or de la
ciutat a la societat coral i a l’Avenç, les dues entitats locals amb més història

celebració del centenari, l’any 1960, amb la presència de més de 30
masses corals d’arreu de Catalunya a Esplugues, i la presentació al
1972 de la coral infantil. Amb el temps, s’ha consolidat com a entitat
referent en la vida cultural del municipi. En definitiva, diu el text,
“ha arribat als nostres dies com un dels referents del cant coral i
de l’associacionisme cultural del segle XXI de la nostra ciutat”. 

Com també s’exposa a la moció, parlar de La Coloma és parlar
de memòria viva de la nostra ciutat. La societat coral va ser fundada
l’any 1860, quan Esplugues era una vila d’economia agrícola i comp-
tava amb un cens de 881 habitants, i en un context en què gràcies a
l’obra i l’impuls de Josep Anselm Clavé, a molts municipis com Es -
plugues es va estendre una nova manera d’entendre la música, vin-
culada a les classes populars  i l’associacionisme.

A Esplugues, el moviment coral arranca amb dues societats,
La Paloma i Neptuno, que amb el temps acabaran fusionant-se en
la Societat Coral La Coloma. A banda dels cants, l’entitat va esdeve-
nir espai de socialització i integració, amb nombroses activitats o a
través de les caramelles, que va esdevenir tota una fórmula d’ex-
pressió popular.

Alguns moments claus de la història de l’entitat han estat la

La moció aprovada té en compte la
trajectòria de la Societat Coral la
Coloma per la promoció del cant coral,
la cultura i la llengua catalanes, la
cohesio social i l’associacionisme

Actuació de la Coral La Coloma durant la passada Festa Major
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Fiesta aragonesa 
en Esplugues

Un festival de jotas y una misa
baturra fueron los actos más des -
tacados que organizó el Centro Ara -
gonés de Esplugues con motivo de las
Fiestas del Pilar.

Xerrada sobre el desig 
de les dones

Les dones i l’encant de desitjar va
ser el títol de la conferència que la
psicoterapeuta Carme Boo va impartir el
passat 1 d’octubre al Casal de Cultura
Robert Brillas dins de la cita mensual
d’Els Dijous de les Dones. Boo va
reivindicar davant un ample auditori els
desitjos com “terapèuticament impres -
cindibles i que, més enllà de l’hedonisme
i els capritxos, connecten amb la crea -
tivitat”.

Jornades micològiques
Al tancament d’aquesta edició, el

Casal de Cultura Robert Brillas tenia
previst acollir el cap de setmana més
micològic d’Esplugues: la 31a Exposició i
14a Degustació de bolets, així com la 14a
Fira gastronòmica. També hi havia previstes
actuacions de dansa, cant coral i màgia.
Més informació, a EL PONT 180.

Homenatge al president
Lluís Companys

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va presidir el
passat 15 d’octubre el tradicional acte en
record de Lluís Companys, president de la
Generalitat afusellat pel règim franquista
fa 69 anys, al parc Onze de Setembre.

Carme Porta, 
a L’Avenç

La secretària de
polítiques familiars i
drets de ciutadania de la
Genera litat, l’espluguen-
ca Carme Porta, va par-
lar sobre polítiques per a gent gran a L’Avenç
dins el cicle de xerrades polítiques que orga-
nitza el centre cultural.

El Centro Extremeño cumple 25 años
Un homenaje a las socias y socios fundadores y a las personas que han estado al frente

de la entidad sirvió el 17 de octubre para iniciar los actos de celebración de los 25 años del
Centro Extremeño Muñoz Torrero de Esplugues. Al cierre de esta edición, estaba prevista una
cena con la presencia de la ministra Carme Chacón.

Los impulsores de la entidad, junto al primer teniente de alcaldía, Enric Giner, y el
concejal de Cultura, Eduard Sanz

Diversió i reivindicació 
al Correllengua

Els jardins del Casal de Cultura Ro -
bert Brillas van acollir el 17 d’octubre
passat una nova edició del Correllengua,
la diada reivindicativa de la llengua cata-
lana que organitza la Coordinadora
d’Asso cia cions per la Llengua en dife-
rents punts del país. A Esplugues, l’acte
va consistir en una sessió de jocs d’en-
giny fets amb materials reciclats, un ver-
mut popular, la lectura d’un manifest rei-
vindicatiu, el chill out literari aborígen
(proposta que barreja poesia, música i
bases electròniques i que compta amb la
participació de moltes de les entitats i co-
lles d'Esplugues), un sopar i l’actuació
del grup Rumb al Bar. A més, l'editor es-
pluguí Jordi Quera va presentar el seu lli-
bre Cent anys d'estelada, un segle d'ico-
nografia independentista.

Xerrada del Grup d’Estudis
sobre misteris templers

El professor de física, matemàti-
ques i música Josep Maria Isern va pro-
tagonitzar la xerrada del Grup d’Estu dis
del passat 8 d’octubre. Aquest reusenc
ha desxifrat, després d’anys de recerca,
el quadre màgic dels templers, un enig-
màtic criptograma que permet interpre-
tar inscripcions utilitzades per l’orde del
Temple en les seves transaccions.

Premio de fotografía de
la Fiesta Mayor

Ángel Lorenzo fue el ganador del
primer concurso popular de fotografía
captada con teléfono móvil que tuvo lugar
duranta la Fiesta Mayor.
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Silvia Araco, jugadora 
de Superliga de voleibol:
“El Esplugues siempre
será mi club”

Tras toda una vida jugando en el Club
Voleibol Esplugues, la colocadora Silvia
Araco, de 20 años, ha dado el salto a la
Superliga, la máxima categoría españo-
la, fichando por el Haro Rioja Voley. Con
16 años fue considerada una de las me-
jores juveniles del país.
• ¿Qué representa este salto a la máxi-
ma categoría?
Es un paso que me resistía a dar, a pe -
sar de que tenía ofertas. Y ahora, con los
estudios acabados y viendo que en el
Esplugues no podía conseguir el sueño
de jugar en la máxima categoría, me vi -
no esta nueva oportunidad, que ya no
esperaba, y decidí aceptarla.
• ¿De momento cómo lo estás viviendo?
Estoy adaptándome, porque todo es
nuevo para mí. De momento, he podido
comprobar que aquí se vive el voleibol a
lo grande. Aspiramos a mejorar el octa-
vo puesto del año pasado.
• ¿Podría ser un escaparate para jugar
con la selección absoluta?
Eso no es fácil, aunque muchas jugado-
ras que optan. Por ahora, éste ya es un
paso importante. 
• ¿Qué opinas de que el CV Esplugues
no haya podido asumir la plaza de Su -
perliga 2?
Es un palo muy grande. Aún estoy en
estado de shock, porque el Esplugues
siempre será mi club. Me hubiera en-
cantado que hubiera jugado en esa ca-
tegoría. Se lo merece por la gran labor
que hace con la cantera.

Araco ha fichado esta temporada
por el Haro Rioja Voley

A sus 39 años, Loli Cascales ha conse-
guido hacer realidad un sueño: participar en la
Copa del Mundo de Dardos. Esta jugadora que
per tenece al club de la Asociación Cul tural
Andaluza de Esplugues (ACAE) y que juega a
los dardos en su tiempo libre fue una de las
seis personas (cuatro hombres y dos mujeres)
que representaron a Es paña en la última edi-
ción de esta competición mundial, que tuvo
lugar a finales de septiembre en un hotel de
Charlotte, Caro lina del Norte (Esta dos Unidos).

Una jugadora de dardos
del ACAE Esplugues, entre
las mejores del mundo
Loli Cascales participó con la selección española en la
Copa del Mundo, que tuvo lugar en Carolina del Norte

Aunque participar en una Copa del
Mun  do ha sido nuevo para Loli, no lo es
com petir en otros países, ya que ha partici-
pado en torneos de prestigio de Holanda e
Inglaterra. Esta participación se la ha gana-
do a pulso tras ha ber demostrado estar
entre las mejores de Cata lunya y España. En
una primera etapa, Loli consiguió ser cam-
peona catalana en 1994. Luego lo dejó para
cuidar de sus hijos. Volvió hace ocho años,
tiempo necesario para ir cogiendo la forma

y volver a estar entre las mejores. A finales
del año pasado fue subcam peo na de Ca ta -
lunya y en mayo participó en el Cam peo na -
to de España por Comunidades, donde que -
dó segunda, lo que le valió ir a la Copa del
Mundo.

Como la gran mayoría de jugadores,
“em pecé jugando en un bar, el de mi herma-
no, y poco a poco me fue introduciendo en li-
guillas y campeonatos”. Cascales ingresó en
en el club de dardos de la ACAE junto con
otros compañeros atraídos por sus instala-
ciones. Aun que ahora dice que “prefiero en-
trenar en la diana de mi casa”. 

La experiencia ha sido enriquecedo ra,
según Loli: “Para los que vemos los dardos
como un hobby, fue muy interesante competir
junto a países que tienen jugadores profesio-
nales, como Estados Unidos y Ho lan da. Ellos
van incluso con mánagers, mien tras que para
nosotros es más bien un juego que practica-
mos cuando nos reunimos los amigos”.

En casos así, la experiencia es más im-
portante que los resultados. Aun así, Loli
Cas  cales se vino “muy orgullosa, porque lo -
gré ganar dos partidas. Me motiva jugar en
ese ambiente profesionalizado y noto que
juego a mayor nivel”.

Loli Cascales en
el local social de la
ACAE, donde se
encuentra ubicado
el club de dardos
de nuestra ciudad
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El Sporting Peña Esplugues,
segundo año en la división de
plata de fútbol sala femenino

Con bajas importantes respecto a la plantilla del año pasado,
pero con mucha ilusión prepara el Sporting Club Peña Esplugues
su segunda temporada consecutiva en el grupo 2 de la división de
plata de fútbol sala femenino. La marcha de jugadores experimen-
tadas, como Nona, Saray o Gloria, se ha suplido con jóvenes juga-
doras “con el objetivo de que tomen, poco a poco, el pulso a la ca-
tegoría para en futuros años intentar llegar a metas más altas”,
señala el presidente de la entidad, Juan Carlos Hueto. La cita para
ver al equipo de Esplugues de cualquier deporte que milita en una
categoría superior será los sábados en el CEM La Plana en horario
de tarde (el estreno en casa, el 14 de noviembre ante el Masnou).

El Club Gimnàstica
Les Moreres busca
repetir èxits en
la nova temporada

“Som un referent a la comarca”, diu
l’entrenadora del club, que compta
actualment amb unes 160 gimnastes

L’entrenadora del Club Gimnàstica Artística Les Moreres, Cris tina
Romo, no dubta a qualificar la temporada 2009 “com una de les mi-
llors” en la història de l’entitat. Una dada que dóna fe del moment
estel·lar que travessa el club, ja que són 14 les medalles que es van ob-
tenir el passat juliol als Campionats d’Espanya, de les quals set van ser
d’or (a més de tres de plata i quatre de bronze).

“La base està pujant molt, sobretot les gimnastes nascudes als
anys 1993 i 1994, que estan fent pujar molt el nivell del club”, afirma
Romo. D’entre totes, en destaquen dues esportistes que s’entrenen al
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat: Sara Cusó, de nivell 9 (júnior de
nivell olímpic), que ja ha format part de la selecció catalana, i Hannah
Willee, de nivell 7 (infantil de nivell olímpic). Altres noms destacats són
Clara Vila, Laura Menéndez i Anna Her nández (juvenils de nivell olím-
pic) i les joveníssimes Irina Muñiz, Lidia Rui i Olalla Heredia.

Ara, ja han començat a preparar la propera temporada. El club,
que combina la competició amb la gimnàstica escolar, ha reprès l’acti-
vitat després de les vacances estivals amb 160 gimnastes. “Som un re-
ferent a la comarca, ja que moltes vénen d’altres municipis”, comenta
l’entrenadora. 

Bona participació a 
la passejada ciclista

Més d’un centenar de persones d’Esplugues es van afe-
gir el passat 27 de setembre a la sisena Passejada en Bicicleta
organitzada per diferents ajuntaments del Baix Llobregat dins
de la Setmana de la mobilitat sostenible. La gent d’Esplugues
es va incorporar a la plaça Santa Magdalena al pilot de ciclis-
tes que havia pres la sortida a l’Hospitalet. Poste riorment s’hi
van anar afegint altres ciclistes a Sant Just, Cor nellà, Sant Boi,
Sant Joan Despí i Sant Feliu. El final de la passejada va ser el
parc Torreblanca, a Sant Feliu, on van arribar més d’un miler
de participants.  

Components del Club Gimnàstica Les Moreres, entre elles les
medallistes als Campionats d’Espanya

Més de cent ciclistes van sortir de la plaça Sta. Magdalena

Les seves gimnastes van assolir 
fins a 14 medalles al Campionat
d’Espanya l’estiu passat
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El CEIP Can Vidalet
tendrá el “Pati Obert”
a partir de noviembre
Será una prueba piloto del programa ‘A Can Vidalet,
patis oberts’,  dentro del Pla de millora del barrio

El CEIP Can Vidalet acogerá a partir del mes
de noviembre una prueba piloto del denomina-
do programa "Patis Oberts", que consiste en la
apertura a la ciudadanía del patio de la escuela,
para convertirlo en un espacio de convivencia y
punto de encuentro para la práctica del deporte
más allá del horario lectivo. El programa "Patis
Oberts" permitirá poner a disposición de la ciu-
dadanía residente en el barrio de Can Vidalet, y
de toda la ciudad, la pista polideportiva del CEIP
Can Vidalet para su uso lúdico y deportivo en ho-
rario extraescolar (fines de semana), sobre todo
por parte de niños y jóvenes. 

Los horarios de apertura serán los sábados,
de 10 a 13 h. y de 16 a 18 y los domingos, de 10
a 13.30 horas. Cada sábado, la escuela acogerá
una actividad deportiva y recreativa dinamizada.
Estas jornadas de dinamización se dedicarán a
diferentes propuestas: un taller de juegos de-
portivos de todo el mundo, practicar juegos con
material reciclado o con material inventado, de-
portes tradicionales, los juegos de nuestra gen -
te mayor, juegos sobre ruedas o una ginkama
en el barrio, entre otros. Este programa de di-

namización permitirá, además, trasladar valo-
res educativos a las personas participantes: to-
lerancia, igualdad, solidaridad, respeto a las
normas o fair play. Otro de los objetivos será el
fomento de los hábitos saludables, tan impor-
tantes en una sociedad cada vez más sedenta-
ria como la nuestra.

Durante todo el horario de apertura, el acce-
so al patio será tutelado por personal cualifica-
do, que velará por el correcto funcionamiento
del servicio y el cumplimiento de las normas de
uso de la instalación. Eso sí, la responsabilidad
final de los usuarios menores de edad será de
sus padres y madres.

La Coloma, al 25è
aniversari de la Penya
Barcelonista L’Avenç   

La coral La Coloma i la coral
infantil La Colometa, sota la direcció
de Jordi Armand Jasso, van
participar, el primer cap de setmana
d’octubre, en els actes del 25è
aniversari de la Penya Barcelonista
d’Esplugues, al Centre Cultural
L’Avenç. Les dues corals va
interpretar cançons tradicionals
catalanes.

El Molí acull un torneig
de ‘touch’ rugbi

El Camp Municipal El Molí va
ser l’escenari el 3 d’octubre passat
d’un torneig internacional de touch
rugbi, esport semblant al rugbi però
menys agressiu i que permet la
participació d’equips mixtos. Així, es
van veure partits dinàmics i on els
placatges són substituïts per tocs. Hi
van participar quatre equips
francesos i un de Barcelona, València,
Anglaterra i Itàlia. El guanyador va
ser el València Ratpenats, que
comptava amb un jugador de la
selecció de Nova Zelanda. A la final
es va imposar a Les Courants de
Paris per 5-1.

IEl patio del centro, visto desde una de las aulas del edificio docente

El patio del colegio podrá
ser utilizado para la
práctica deportiva, los
sábados (de 10 a 13.30 y
de 16 a 18) y los domingos
(de 10 a 13.30 horas)
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La SIES L’Avenç baixa fins a
gairebé mil metres de fondària
Tres membres de la secció d’espeleologia d’Esplugues formen part d’un grup
internacional que explora una cavitat de prop d’un quilòmetre als Pics d’Europa

Fent honor al seu topònim (Esplugues vol dir coves), la ciutat
compta amb un entusiasta grup de persones que fan de l'espeleologia,
és a dir, explorar coves, el seu gran hobby. Es tracta de la Secció d'In -
ves tigacions i Exploracions Subterrànies (SIES) L'Avenç. Ac tualment el
conformen unes 25 persones. Tres d'elles (Pere Rodríguez, que és el
president de l'entitat, Eduardo Rubio i Ester Molina) van participar
aquest estiu en una important expedició internacional que treballa als
Pics d'Europa en una cavitat a gairebé mil metres de profunditat.

Per les característiques de la cova, anomenada La Torca del Valle
del Agua, i per la composició del col·lectiu (a més d'espanyols, n'hi ha
destacats espeleòlegs polonesos, portuguesos i un d'Austràlia), es trac-
ta d'una de les campanyes més importants que es fan actualment a te-
rritori espanyol. “Mai havíem es tat en una expedició d'aquesta enverga-
dura, que requereix molta gent i molt de material. En concepte de lo-
gística, mil metres equival a un vuitmil en alpinisme. Estem amb la
crème de la crème de l'espelelogia”, diu Rodríguez.

Aquests tipus d'expedicions triguen anys, fins a trobar la màxi-
ma fondària possible. S'hi estan entre dues i quatre setmanes (a l'a-
gost, per qüestions climatològiques) i les tasques a realitzar són di-
verses. Mentre uns s'endinsen cap avall acompanyats de cordes i mos-
quetons per explorar noves cavitats amb tota la prudència del món

(una hemorràgia podria tenir conseqüències fatals, per la impossibili-
tat que hi acudeixin serveis mèdics), altres romanen a fora treballant
al campament o explorant noves cavitats properes. El Pere i l’Eduardo
hi han anat per segon any, mentre que Ester s'ha estrenat enguany.
“Hi tornarem l'any vinent perquè hem vist la possibilitat de continuar
baixant”, conclou Pere Rodríguez. 

Un or i dues plates als Campionats d’Espanya
L'espeleologia també té una vessant competitiva en am-

bients artificials. És el que s'anomenen Tècniques de Progressió
Vertical. Per primer cop, un membre de la SIES L'Avenç, Pere
Rodríguez, ha estat campió d'Espanya. Als campionats celebrats
a l'octubre a València, Rodríguez va aconseguir la medalla d'or de
la seva categoria (veterans A, de 35 a 45 anys) en l'especialitat de
resistència (pujar amb una corda durant 120 metres en el mínim
temps possible), així com dues de plata en velocitat (30 metres) i
circuit (combinació de diferents tècniques). Rodríguez ja va pro-
clamar-se campió de Catalunya el mes de juliol passat. 

Pere Rodríguez i Eduard Rubio, a dalt i amb la ban-
dera d’Esplugues a l’esquerra. Ester Molina, a la foto
de grup, al centre
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Congelamos
los
impuestos

Ante la situación actual, el gobierno municipal socialista de
Esplugues ha decidido congelar los impuestos y las tasas municipa-
les para el próximo año. Una medida que ha de contribuir a no incre-
mentar la presión fiscal sobre las familias y a estimular la actividad
económica y el empleo.

Esplugues consolida, así, una política fiscal moderada, muy
centrada en quienes están padeciendo las peores consecuencias de
la crisis. Tanto en tiempo de bonanza, como de dificultades económi-
cas, los gobiernos municipales socialistas siempre han optado por la

prudencia, por una política de gasto basada en
la calidad de la gestión de los servicios públi-
cos, en mirar cómo y a qué se destina cada
euro de las cuentas públicas. Marcando el
acento en la eficacia y la eficiencia, que hace

de Esplugues el ayuntamiento de tamaño medio de nuestro entorno
con la fiscalidad más baja.

Y sin embargo parece que los grupos políticos de la oposición
nos piden que seamos incoherentes. Una incoherencia, la de la opo-
sición, que alcanza la demagogia cuando solicitan que bajemos los
impuestos y que aumentemos aún más la inversión. Una inversión
que, solo en el 2009, ha sido igual a la de los últimos cuatro años. Una
inversión y una política económica, la nuestra, centrada en la dinami-
zación de la actividad económica, la mejora de los servicios que pres-
tamos, el aumento de la protección social y el cumplimiento de nues-
tros compromisos con la ciudadanía, que permitirá una nueva trans-
formación de Esplugues sin precedentes.

Y esto es posible porque tenemos un ayuntamiento solvente, que
impulsa un modelo de ciudad progresista, que cuenta con el apoyo de
los gobiernos de España y de Catalunya, que impulsan unos presu-
puestos que ponen el acento en las prestaciones sociales y en la lucha
contra el paro. Unos gobiernos que tienen claro que las ciudades son
los espacios propicios para crear riqueza, para introducirnos en una
economía más sostenible. Un gobierno, el del Estado, que actúa en
consecuencia, impulsando un nuevo Fondo de Inversión Local que
permitirá la creación de 200.000 puestos de trabajo en toda España
con la colaboración de los ayuntamientos.

Apostamos, por tanto, por un modelo de ciudad contrapuesto al
modelo conservador, que quiere municipios basados en el poder eco-
nómico y no en las personas. Un modelo, el de la derecha, que no dis-
pone de propuestas creíbles y sensatas que nos ayuden a salir de la
crisis. Con un Mariano Rajoy que se olvida de Catalunya y que da lec-
ciones de lo que hay que hacer cuando no puede poner orden en su
partido. Y con un Artur Mas mucho más preocupado por dónde está
la “Casa” del catalanismo que por trabajar con el gobierno de la
Generalitat para hacer frente a la crisis.

Enric Giner| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
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/c.e.: puntjove.rbrillas@esplugues.cat
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació 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
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Es lastimoso pero, por desgracia, ha llegado el mes de agosto y
las malas previsiones económicas se cumplen: el IPC marca un –0,8% y
en caída libre.

Cito el mes de agosto porque es el que el Equipo de Gobierno del
PSC usó como referencia en el año 2008 para realizar la astronómica
subida del 4,9% del IPC en las Ordenzas Fiscales para el año 2009, muy
a pesar nuestro y de nuestras advertencias, de que la tendencia era a la
baja. E incluso me atreví a pronosticar que el año 2008 cerraría por de-
bajo del 1,8%. ¡Qué poco me equivoqué, pues cerró en el 1,4%!

¿Qué ocurre ahora? Que el mismo mes de
agosto, pero del siguiente año, es decir en el ac-
tual 2009, el indicador IPC marcó –0,8%, y el
Equipo de Gobierno del PSC a lo más que llega a
realizar es una congelación y prórroga de las ci-

tadas Ordenanzas Fiscales para el año 2010. Esto es grave, muy grave,
pero lo es también por la discrección y el secretismo con que lo han lle-
vado. No han querido compartirlo con los grupos políticos, al no hacer
un debate sobre el tema, para buscar ni nuestras aportaciones ni opi-
niones. ¡Es gravísimo!

Es tan grave que incluso para los que puedan defender que ya es
un gran esfuerzo económico congelar dichos impuestos no explican que
en el mes de septiembre el mismo indicador, ese terrible indicador que
nos castiga con sus datos llamado IPC, en septiembre ya marcó –1%. Y
aún faltan 3 meses para acabar el año, con lo que lo de la caída libre pa-
rece que no va a ser ninguna elucubración.

El Partido Popular defiende la bajada de impuestos en Esplugues,
basándose en hechos probados y puestos en práctica por el PSC, como
hicieron el año pasado cuando realizaron la espectacular subida y este
año nos sorprenden con una espectacular congelación.

¡¡ Qué año 2010 más duro nos espera!!
Aprovecho para recordarles que hemos trasladado la sede local

del Partido Popular de Esplugues a la c/ Anselm Clavé 27, en la que es-
taremos agradecidos de poder recibir sus aportaciones, quejas o suge-
rencias.
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El IPC
en agosto
marcó
-0,8%

Luis Ortega | PPC

A l’article del mes passat vam explicar que era una anomalia de-
mocràtica denunciar un regidor i una regidora del nostre grup per ser a
l’ajuntament i interessar-se per una protesta ciutadana. Aquest denún-
cia va acabar en un judici oral i tant la fiscalia com la jutge del cas van
considerar que: “Juan Manuel Serrano Lizana y Maria Isabel Puertas
Ros se encontraban en el interior del Ayuntamiento como concejales del
mismo, cumpliendo con los deberes propios de su cargo ...”. 

És molt greu que en l'atestat confeccionat per la Policia Local es
faci constar de forma expressa la condició de regidors municipals per

Iniciativa per Catalunya. Aquesta circumstància
és completament supèrflua i innecessària trac-
tant-se d'un atestat policial. Per tant, això ens fa
pensar que el que realment es buscava era cri-
minalitzar públicament la nostra actuació, te-

nint en compte la rellevància dels fets als mitjans d'informació locals i
comarcals, per la condició de membres d'ICV dels regidors presents a
l'acte.

El normal hauria estat que en l’atestat no es fes constar la seva
presència com tampoc es va fer constar la dels treballadors que hi eren.
I com que la sentència deixa molt clar que l’actuació de la policia local
ha estat incorrecta, algú n’ha d’assumir la responsabilitat.

Nosaltres pensem que és l’alcaldessa, com a responsable màxi-
ma de la policia i de l’ajuntament, la que ha d’actuar: obrir un expedient
informatiu, demanar disculpes, comprometre’s que un fet tan greu no
es torni a produir...

Per això li hem enviat una instància denunciant els fets i dema-
nant una resposta. També li vam adjuntar un escrit del grup municipal
en què li demanàvem que donessin la resposta en el passat ple.

En aquesta instància manifestàvem el nostre rebuig al fet que l'e-
xercici de l'activitat política s'intenti judicialitzar. L'acusació formulada,
la invocació expressa en l'atestat policial de la seva condició de regidors
del grup municipal d'ICV i el fet mateix de dur-los a judici —de caràcter
penal, no ho oblidem— són elements que indueixen a pensar que es
persegueixen idees o persones per la senzilla raó de discrepar del dis-
curs oficial.

Es tracta, doncs, d’una denúncia arbitrària. Els nostres drets com
a regidors han estat conculcats, la menció del grup polític era del tot in-
necessària i en tot cas era molt tendenciosa i s’ha produït un dany moral
que ha de ser reparat.

De moment, al ple no ha volgut rectificar. Ara esperem una res-
posta escrita i si en aquesta continua negant-se a acceptar la gravetat
dels fets i la necessitat d’una reparació, emprendrem les actuacions ne-
cessàries per evitar que fets com aquests es tornin a produir.

La Policia
Local 
denuncia 
regidors
d’ICV i 
l’alcaldessa
no es 
disculpa

Isabel Puertas | ICV
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Els interessa
la
conservació
del
patrimoni?

Portem gairebé 2 anys amb un document important dins de
l’Ajuntament. Es tracta de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic d’Es -
plugues. Un treball seriós i profund sobre tots aquells elements patri-
monials que mereixen un reconeixement i protecció i que, en el futur, es
convertirà en un catàleg de protecció.  Des que es va començar a treba-
llar per inventariar aquest patrimoni, 4 anys, han succeït diverses coses.
La primera, i més greu, és la desaparició de diverses cases que estan
inventariades però ja no es podrà prendre cap tipus de decisió sobre el
seu futur, ja han estat aterrades i  es construeix, al solar que ha restat,

un nou edifici. D’altres elements estan afectats
per un pla de construcció d’una residència que
farà desaparèixer una part de Ca n’Oliveres si
ningú no hi posa remei.  En definitiva, portem 6
anys donat voltes a una problemàtica real sense

que s’hagi resolt cap tipus de protecció i amb autèntiques espases de
Damocles sobre el carrer À. Guimerà, c/ del Carme, c/ de la Riba, Ca
n’Oliveres, c/ Església i elements inventariats però desapareguts, al ca-
rrer Amigó i Puig d’Ossa. Des d’Esquerra hem mantingut una actitud
“constructiva” en el sentit figurat de la paraula; en canvi el PSC ha man-
tingut una postura “constructiva” en el sentit literal, és a dir, ha permès
edificar sobre elements que podien ser protegits. Òbviament, a ERC ja
no ens queda paciència, la presentació del Pla al voltant del Casal Brillas
i la galvana que arrossega el PSC en l’àmbit de la conservació esgota-
rien fins i tot la paciència d’un sant.

La desídia del PSC en aquest tema és notòria, passegeu pel carrer
Jacint Verdaguer i veureu com els arbres tapen les cases catalogades,
amb les façanes noves pagades pels seus propietaris. Passeu pel carrer
Església i veureu com una xarxa verda impedeix veure com es va mal-
metent la casa catalogada del convent de Montsió, passeu pel carrer
Sant Llorenç i veieu com els nous edificis ofeguen l’entorn de les cases
protegides d’aquell carrer i el futur no sembla que vulgui ser millor ni
per l’oblidada plaça Santa Magdalena, ni pels carrers Església o
Montserrat, ja que el fet que el PSC no bellugui ni un dit significarà la
seva transformació en “bonics” i moderns pisos que esborraran qualse-
vol vestigi del passat d’Esplugues, pervertint l’essència de qualsevol pla
de conservació. Busqueu qualsevol ajut municipal per la rehabilitació de
cases catalogades; no en trobareu cap, d’ajut, perquè d’on no n’hi ha no
en raja.  No cal dir que a ERC hem perdut la paciència i lamentem haver
perdut el temps en reunions inútils. A partir d’ara prendrem accions po-
litiques per forçar l’equip de govern socialista a encarar el tema de la
protecció del patrimoni històric de la nostra ciutat.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Això és el que deuen pensar els nostres governants quan pensen en les re-
formes que cal fer a Esplugues. Només cal mirar la nostra ciutat. Ara mateix està
tota apedaçada de valles d’obrers, de maquinària, de carrers tallats, de manca de
senyalització indicant tot plegat…

Començant pel barri de la Plana, que porta des de l’estiu aixecat. Quan no
ha estat el carrer Quintana, ha estat Joan Corrales, quan no, Manel Riera i ara li
toca el torn a la Rambla del Carme. Per què permeten que els ciutadans no puguin
creuar la Plana, ja que fan les combinacions dels talls de carrer al mateix temps
per dificultar el pas? Per què tenen aquesta manca de planificació? Intentem

creuar el barri de la Plana i veurem el dificultós que re-
sulta!

Però bé, la gràcia segueix amb altres barris. El
Gall porta des de fa setmanes i setmanes amb el ca-
rrer Baronessa de Maldà aixecat i els veïns més imme-

diats acusant unes obres que estan aturades amb l’excusa que l’empresa cons-
tructora ha fet fallida… però això no hauria de ser excusa per accelerar la situació
de degradació que comencen a acusar les obres. Fa dies que les tanques han cai-
gut al terra pel mal temps i ningú ha pres mesures per garantir la seguretat de la
zona. Al cap i a la fi, sembla de vegades que el contribuent hagi de callar i empas-
sar-se aquesta deixadesa del govern municipal.

Més obres? El barri Centre amb la seva Sagrada Família particular a la ca-
rretera de Cornellà costat muntanya. Els mesos passen i passen i de nou veïns i
gent que circula per la zona veu afectada la normalitat del seu pas. El govern enca-
ra ens dirà que els problemes d’aquestes obres són col.lectors que es trenquen el
mateix dia i a la mateixa hora i que per això cal reformar-los amb urgència, però la
realitat és una altra: mala planificació amb el manteniment del subsòl local.

Per cert, m’oblidava: els veïns de Finestrelles, que a part d’estar patint les
obres del malaguanyat Pla Caufec, a sobre veuen afectadíssim l’accés al seu barri
(i hi incloc també aquí els veïns de Ciutat Diagonal) per culpa d’una rotonda a mig
construïr, la que enllaça el carrer Jacint Esteve amb l’avinguda dels Països
Catalans. Quan preguntem i exigim la urgència de la finalització d’aquestes obres,
encara el PSC-PSOE té les galtes de dir-nos que fins que no es realitzin les obres
de la rotonda de la Nestlé no se solucionarà.

Brillant, tenim Esplugues feta un nyap i un govern municipal que l’únic que
pensa és en tocar els nassos als ciutadans amb una manca total de previsió d’in-
tervencions a la via pública. Però no pensen que la gent treballa, acompanya els
nens a l’escola, que la gent passeja o simplement que la gent paga impostos per a
ser ben atesa i per tenir un govern eficaç que prevegui què cal millorar i quan cal
millorar-ho. Tocar els nassos als ciutadans sense pensar en el seu benestar im-
mediat és un error d’estratègia, perquè el demà és avui, i les obres d’avui són cosa
d’ahir. 

Demanar eficiència, planificació, seguretat en les obres i sobretot sensibili-
tat pels qui les pateixen, no crec que sigui res que pugui comprometre l’acció de
govern. Però quan l’apoltronament et fa perdre la realitat acabes fent les coses
sense pensar en la gent, que al cap i a la fi, és la raó de ser de la política.

Toquen els
nassos als
ciutadans!

Roger Pons | CiU
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