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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

L’hospital comarcal, 
una inversió en
qualitat de vida 
per a Esplugues

Comença l’any amb una excel·lent notícia: la posada en marxa

de l’hospital comarcal del Baix Llobregat, batejat amb el nom de

Moisès Broggi en reconeixement a un centenari metge de Sant

Joan Despí, la ciutat que acull el centre. L’hospital comarcal, que

està a un pas d’Esplugues, millorarà la qualitat del servei sani-

tari que es presta a la nostra ciutadania. Una edificació nova,

magníficament equipada, i els 600 professionals que hi treballen

són la seva garantia. La proximitat del nou centre és un altre dels

aspectes positius que hem de valorar. Acostumats a desplaçar-

nos a Bellvitge, fins ara el nostre hospital de referència, el fet de

poder anar al metge amb tramvia o, fins i tot, caminant —els ba-

rris del Gall i de Montesa el tenen pràcticament a tocar— és una

gran millora que beneficiarà totes les persones usuàries.  

Aquest hospital és una resposta de l’actual govern de la Ge -

ne ralitat a una demanda històrica dels municipis als quals do-

narà servei. Fa més de vint anys que les administracions locals i

els moviments veïnals l’hem estat reclamant per prestar l’aten-

ció sanitària d’una manera adequada i propera a onze municipis

del Baix Llobregat i als seus 350.000 habitants. I per fi ja és una

realitat, que tindrà un efecte positiu en la qualitat de vida de la

gent de la comarca i, en concret, en la de la gent d’Esplugues.

La millora de la sanitat pública és una prioritat de l’Ajuntament

i, tot i que no en tenim competències, col·laborem al màxim amb

l’Administració responsable, la Generalitat, per fer-ho realitat.

L’obertura d’un nou centre d’atenció primària a Esplugues, con-

cretament al barri de Can Clota, és el nostre gran objectiu en

aquest àmbit. El tercer ambulatori de la ciutat ampliarà el servei

que es presta en l’actualitat tant a Lluís Millet com a la Bòbila,

que estan més que al límit de la seva capacitat. L’Ajuntament ja

ha fet les primeres passes perquè aquest ambulatori pugui ser

una realitat en un termini de temps raonable i ara cal esperar

l’acció decidida de la Generalitat. 

Comienza el año con una excelente noticia: la puesta en mar-

cha del hospital comarcal del Baix Llobregat, bautizado con el

nombre de Moisès Broggi en reconocimiento a un centenario

médico de Sant Joan Despí, la ciudad que acoge el centro. El hos-

pital comarcal, que está a un paso de Esplugues, mejorará la ca-

lidad del servicio sanitario que se presta a nuestra ciudadanía.

Una edificación nueva, magníficamente equipada, y los 600 pro-

fesionales que trabajan son su garantía. La proximidad del nuevo

centro es otro de los aspectos positivos a valorar. Acostum brados

a desplazarnos a Bellvitge, hasta ahora nuestro hospital de refe-

rencia, el hecho de poder ir al médico en tranvía o, incluso, cami-

nando —los barrios del Gall y de Montesa están muy cerca— es

una gran mejora que beneficiará a todas las persones usuarias.

Este hospital es una respuesta del actual gobierno de la Ge -

ne ralitat a una demanda histórica de los municipios a los que

dará servicio. Hace más de veinte años que las administraciones

locales y los movimientos vecinales lo hemos estado reclaman-

do para prestar la atención sanitaria de una manera adecuada y

cercana a once municipios del Baix Llobregat y a sus 350.000 ha-

bitantes. Y por fin ya es una realidad, que tendrá un efecto positi-

vo en la calidad de vida de la gente de la comarca y, en concreto,

en la de la gente de Esplugues.

La mejora de la sanidad pública es una prioridad del Ayunta -

miento y, aunque no tenemos competencias, colaboramos al

máximo con la Administración responsable, la Gene ralitat, para

hacerlo realidad. La apertura de un nuevo centro de atención

prima ria en Esplugues, concretamente en el barrio de Can Clota,

es nuestro gran objetivo en este ámbito. El tercer ambulatorio

de la ciudad ampliará el servicio que se presta en la actualidad

tanto en Lluís Millet como en La Bòbila, que están más que al lí-

mite de su capacidad. El Ayun tamiento ya ha dado los primeros

pasos para que este ambulatorio pueda ser una realidad en un

plazo de tiempo razonable y ahora hay que esperar la acción de-

cidida de la Generalitat. 

El hospital comarcal, 
una inversión en
calidad de vida 
para Esplugues
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Pese a la austeridad de las cuentas municipales, este año se mantiene el
esfuerzo inversor en máximos históricos, con la continuidad de las obras del 
Teatro Auditorio Municipal y el nuevo Polideportivo Les Moreres y la mejora
de la vía pública como grandes referentes

El Ayuntamiento apuesta por m
dinamizar la economía y el emp

La cohesión social, la dinamización econó-

mica y la mejora de las infraestructuras y de la

vía pública son las grandes prioridades del

Ayuntamiento para  2010, tal como se prevé 

en el presupuesto municipal de este año. 

Las cuentas municipales suman un total de

49.171.460 euros, una cifra que supone un des-

censo del 5,79% respecto a 2009. El 81,24 por

ciento se destina a gastos directes de servicios

sociales y medioambientales, el 9,42 por ciento

a gastos financieros y el 9,34 per ciento a gas-

tos generales. 

El presupuesto municipal tiene como gran-

des rasgos la prioridad de los gastos corrientes

en los servicios a las personas, la promoción

económica y el espacio público; el manteni-

miento del esfuerzo inversor en máximos his-

tóricos; la congelación de impuestos y de tasas

municipales; la reducción de gastos corrientes

en un 1,5% y una mayor eficiencia en la gestión

de los recursos públicos.

Atender las necesidades
sociales de la ciudadanía

Una de las prioridades de la acción de go-

bierno del Ayuntamiento de Esplugues es aten-

der las necesidades de las personas para ga-

rantizar su bienestar. Dando continuidad a las

medidas adoptadas estos últimos años, en

2010 el gasto en el ámbito social tiene igual-

mente un peso muy importante en el presu-

pueste municipal, atendiendo esta prioridad. El

despliegue de la ley de la dependencia y la

atención a personas especialmente vulnera-

bles, un aspecto muy importante atendiendo

las dificultades que la actual situación de crisis

económica pueda generar a los colectivos so-

ciales más desfavorecidos.

Algunos ámbitos destacados al Presu pues -

to Municipal de Esplugues del 2010 son el de-

sarrollo de proyectos sociales derivados del

Pla de Millora de Can Vidalet, el refuerzo de las

políticas de ayudas económicas que garanti-

cen el acceso de todas las personas a los ser-

vicios municipales —las becas juegan un papel

primordial en esta ámbito—, el apoyo a la edu-

cación en el tiempo libre, la consolidación de la

red de guarderías públicas y los planes de em-

42,65%

Servicios a
las personas 
y promoción 
económica

Servicios al 
territorio 
y medio 

ambiente

31,41%

Servicios 
de soporte

12,91%

Gastos 
fi nancieros

13,02%

GASTOS  GRALES. Y

DE ADMINISTRACIÓN

9,34%

GASTOS

FINANCIEROS

9,42%

GASTOS SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES

81,24%

A QUÉ SE DESTINA
EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 2010

GASTOS CORRIENTES TOTAL PRESUPUESTO
(corriente + inversiones)
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mantener la cohesión social y
pleo durante el año 2010 

pleo, que crecerán este año un 23%. También

durante 2010 se deben poner en marcha o con-

tinuar su desarrollo el Plan de Igualdad, el Plan

Director de Juventud, el Plan Educativo de Ciu

dad y un Plan transversal para las personas re-

cién llegadas. En el ámbito de la seguridad y la

convivencia, se reforzará la prevención en los

barrios y se desplegará el Plan de Seguridad

Vial. El servicio del Agente Tutor, que prevé con-

ductas de riesgo en el ámbito estudiantil y que

es pionero en Catalunya, está en pleno proceso

de consolidación.

La inversión pública continua en
máximos històricos

Durante 2010, la inversión pública continúa

en máximos históricos. El presupuesto de in-

versiones es de 13.576.158 euros, una cantidad

a la cual se deben sumar los más de 5 millones

de euros procedentes del Fondo Estatal para el

empleo y la sostenibilidad local 2010. Dentro

del capítulo de inversiones, destacan la conti-

nuación de dos obras emblemàticas para la ciu-

dad, que comenzaron durante 2009: el nuevo

Poliesportiu Municipal Les Moreres y el Teatro

Auditorio Municipal. La remodelación total del

nuevo Les Moreres permitirá sustituir el equi-

pamiento de la calle Església por otro total-

mente diferente, que contará con dos pabello-

nes cubiertos y un gimnasio, además de otras

salas y espacios complementarios. Estará des-

tinado al deporte de promoción y de competi-

ción de la ciudad. 

El Teatro Auditorio  Municipal, que se está

construyendo en la plaza Cata lunya, entre el

Complex Esportiu Municipal La Plana y el par-

que dels Torrents, tendrá una sala teatro para

500 personas, en la planta inferior, y un gran

espacio libre, en la planta superior, destinado

a la realización de actos de todo tipo bajo cu-

bierto.

Durante 2010 podrán visualizarse las prime-

ras obras del Pla de Millora de Can Vidalet. Este

plan, con cuatro años de duración y cofinancia-

do por la Generalitat de Catalunya a través de

la Llei de Barris, significará una inversión total

de más de 13 millones de euros. Para este año

se prevé, entre otras, la reforma de las calles

Maladeta, Menta, Hortènsia i Pere Galvany y de

la plaza Blas Infante. El presupuesto municipal

de 2010, que incluye mejoras viarias en el resto

de barrios de la ciudad,  prevé también la se-

ñalización comercial en el Centre y La Plana, la

adquisición de patrimonio y el desarrollo de un

programa de mejora de la accesibilidad en edi-

ficios de viviendas. 

Austeridad en el gasto municipal
La contención del gasto es el otro gran rasgo

del presupuesto municipal. Las cuentas prevén

la contención en gastos de personal, que se re-

ducen un 1,25%, y por la compra de bienes y

servicios, que es un 9% inferior a 2009, así

como una reducción de los gastos generales.

Junto a la contención del gasto corriente,

el Ayuntamiento quiere optimizar sus recur-

sos económicos —como en los últimos años—

aplicando medidas que permitirán la mejora

de la productividad. 

LAS LÍNEAS BÁSICAS 

Congelación de impuestos

y de tasas municipales1
2

Reducción de gastos 

corrientes en un 1,25% 

y mayor eficiencia en 

la gestión de los 

recursos públicos

3
Prioridad de los gastos 

corrientes: los servicios 

a las personas,

la promoción eco nómica y la

mejora del espacio público

4 Mantenimiento del 

esfuerzo inversor en 

máximos históricos

LAS INVERSIONES PARA DINAMIZAR LA 

ECONOMÍA  Y CONSTRUIR LA NUEVA ESPLUGUES

NUEVOS EQUIPAMIENTOS 

• Complex Esportiu Municipal Les Moreres 

• Teatro Auditorio Municipal 

LA MEJORA DE LOS BARRIOS Y DEL ESPACIO PÚBLICO

• Plan de mejora de Can Vidalet 

• Mejora de los barrios 

• Adquisición de patrimonio 

• Señalización comercial Centre-La Plana  

• Programa de mejora de accesibilidad en los edificios de viviendas 

FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 2010

• Mejoras para fomentar el ahorro energético

• Proyectos que apuestan por la innovación

• Inversiones que mejoran la calidad de vida de las personas
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Un hospital a pocos
pasos de Esplugues
El Hospital Comarcal Moisès Broggi abre sus puertas el 1 de febrero. 
Está en Sant Joan Despí, muy cerca de nuestro término municipal

La larga cuenta atrás para la entrada en funcionamiento del

Hospital Comarcal del Baix Llobregat —una de las más históricas rei-

vindicaciones de los ayuntamientos y las asociaciones de vecinos de la

zona— llega a su fin. El 1 de febrero abre sus puertas el nuevo centro

hospitalario, ubicado en Sant Joan Despí y bautizado con el nombre de

Moisès Broggi, que pasará a ser el de referencia para nuestra ciudad.

De esta manera, la ciudadanía de Esplugues no necesitará desplazarse

hasta el Hospital de Bellvitge en la mayoría de los casos.

La diferencia es sustancial, ya que la estratégica ubicación del

nuevo hospital, que dará servicio a unos 350.000 habitantes de once

municipios del Baix Llobregat, en unos terrenos de Sant Joan Despí co-

lindantes con Esplugues, favorecerá el acceso desde esta población.

De nuestra ciudad, quienes tendrán más cerca las instalaciones hospi-

talarias son las personas residentes en el barrio de El Gall, desde

donde se puede acceder a pie. Además, también será posible trasla-

¿Cómo acudir en transporte público 
desde Esplugues?

Una de las grandes ventajas del nuevo hospital es que no

será necesario depender del vehículo privado para acceder hasta

él desde Esplugues. Incluso muchas personas de los barrios del

Gall y Montesa podrán ir a pie (el hospital está justo al otro lado

de la avenida del Baix Llobregat, que separa Sant Joan Despí de

Esplugues). En transporte público, la línea T3 del Trambaix tiene

precisamente una parada muy cerca del hospital (ha cambiado su

anterior nombre de Sant Martí de l’Erm por Hospital Sant Joan

Despí). Además, las líneas de autobús L10, L46, 78, 157 y N15

pasan por Esplugues y cuentan con parada alrededor del centro y

la línea 63 para a diez minutos del hospital.

AUTOBÚS

L10: : Sant Martí de l’Erm, Josep Trueta i Jacint Verdaguer ‘Estudis TV3’

L46: : av. Baix Llobregat, Sant Martí de l’Erm, Josep Trueta i Jacint Verdaguer

63: en Carretera Reial (Sant Just), a unos diez minutos a pie del hospital

78: : av. Baix Llobregat, Jacint Verdaguer i Sant Martí de l’Erm

157: : av. Baix Llobregat, Josep Trueta i Jacint Verdaguer

N15 (nocturno): : av. Baix Llobregat i Sant Martí de l’Erm.

TRAMBAIX

Línea T2. Llevant-Les Planes (antes, Sant Martí de l’Erm)

Línea T3. Hospital Sant Joan Despí / TV3 (antes, Sant Martí de l’Erm).

CÓMO LLEGAR AL HOSPITAL DESDE ESPLUGUES
EN TRANSPORTE PÚBLICO

ESPLUGUES
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Sant Joan de Déu obre un
hospital psiquiàtric infantil 

L’Hospital Sant Joan de Déu, ubicat a Esplugues, ha ampliat

les seves instal·lacions amb un edifici dedicat exclusivament a l’a-

tenció d’infants i adolescents amb problemes de salut mental. La

consellera de Salut de la Generalitat, Marina Geli, i l’alcaldessa

d’Esplugues, Pilar Díaz, van inaugurar el passat 11 de desembre

les noves dependències, que porten el nom d’Ítaka. El nou centre

disposa de 500 m2 de superfície i una vintena de llits per a les per-

sones ingressades —d’entre 4 i 18 anys—, però la idea és que els

usuaris passin el dia a les aules escolars, als tallers terapèutics i

lúdics i als jardins i terrasses amb què s’ha equipat el nou centre.

“Es tracta que portin una vida el més normal possible”, va dir el

responsable de les noves dependències, Jaume Pérez.

Infants tractats a l’hospital
aprenen a fer còmics

Un grup d’infants que reben tractament a l’Hospital Sant Joan

de Deú  van participar el 17 de desembre en un taller de còmic fet

per l’estudi d’il·lustració Dkillerpanda. Aquest estudi, conegut per

haver fer més de 20 exposicions basades en mostres clàssics, i

quatre il·lustradors de prestigi (Pilarín Bayés, Arnal Balles ter,

Carme Solé Vendrell i Tha) van donar obres seves perquè l’hospital

en faci una edició amb objectius benèfics.

Primer bebé del año en España
El primer bebé de 2010 nació en Esplugues. Graciela, de

madre guineana y padre español, afincados en Collbató, vino al

mundo en el Hospital Sant Joan de Déu apenas siete segundos des-

pués de las campanadas.

darse en tranvía y autobús hasta prácticamente la puerta de entrada al

edificio (ver despiece y gráfico)

Como corresponde a una instalación de esta envergadura, el

Hospital Comarcal, que estará gestionado por el Consorci Sanitari

Integral, tendrá una puesta en marcha progresiva. A partir del 1 de fe-

brero entrarán en funcionamiento las consultas externas, así como ser-

vicios complementarios, como laboratorios, zona de radiografías y el

hospital de día.

Entre la segunda  y la tercera semana de febrero está previsto

que empiecen a funcionar las salas de operaciones y demás activida-

des vinculadas al ámbito quirúrgico (unidad de cirugía sin ingreso, me-

dicina intensiva, una unidad de hospitalización y un dispositivo de ur-

gencias internas). Por último, y antes de que finalice el mes, está pre-

vista la puesta en marcha del servicio de urgencias, con una cuarente-

na de boxes.

La dotación de profesionales también será progresiva. Durante

este mes se irán incorporando unos 600 trabajadores —muchos de

ellos procedentes del Hospital General de L’Hospitalet y del Hospital

Dos de Maig de Barcelona, que gestiona el mismo consorcio—, pero la

previsión es que a finales de año haya unas 900 personas trabajando.

Puertas abiertas, a finales de febrero
El nuevo hospital de referencia para Esplugues contará con unas

instalaciones acordes con un centro asistencial moderno y de última

tecnología. Grandes espacios, habitaciones amplias —una cuarta parte

de ellas, individuales— y unos boxes de urgencias respetuosos con la

intimidad de los pacientes son algunas de las características del Hos -

pital Moisès Broggi. Las personas que deseen verlo con sus propios

ojos lo podrá hacer durante el último fin de semana de febrero (días 27

y 28), ya que tendrán lugar unas jornadas de puertas abiertas. 

EL HOSPITAL, EN CIFRASEL HOSPITAL, EN CIFRAS
• DARÁ SERVICIO A 350.000 HABITANTESDARÁ SERVICIO A 350.000 HABITANTES de 11 municipios de la co-

marca, entre ellos Esplugues.

• ESTARÁ EQUIPADO CON:ESTARÁ EQUIPADO CON:

310 camas convencionales y 18 para críticos y semicríticos

12 salas de operaciones y 18 plazas de recuperación

24 plazas de cirugía ambulatoria

53 consultorios y 21 gabinetes de pruebas

40 boxes de urgencias y 13 plazas de observación

Más de 46 plazas de hospital de día

27 de hemodiálisis y una cámara hiperbárica

• Se estima que anualmente dará unas 24.200 ALTAS24.200 ALTAS, se realizarán

unas 7.000 INTERVENCIONES CON INGRESO7.000 INTERVENCIONES CON INGRESO y unas 8.500 DE CIRU-8.500 DE CIRU-

GÍA AMBULATORIA SUPERIORGÍA AMBULATORIA SUPERIOR. Se prevén unas 250.000 VISITAS DE250.000 VISITAS DE

CONSULTAS EXTERNASCONSULTAS EXTERNAS y MÁS DE 110.000 DE URGENCIASMÁS DE 110.000 DE URGENCIAS.
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Uno de los primeros efectos urbanísticos del Plan de mejora

de Can Vidalet —que contempla la realización de 42 actuaciones en

diferentes ámbitos hasta el año 2012— será la reforma de la plaza

Blas Infante. La construcción de nuevos espacios y la mejora de los

actuales reforzarán el papel de esta plaza como punto de encuentro

de la ciudadanía del barrio.

La remodelación de la plaza Blas Infante, que se acometerá

a lo largo de este año, será una de las principales actuaciones del

Plan de mejora de Can Vidalet. El proyecto aprobado por el Ayun -

ta miento contempla, como una de las principales novedades, la

construcción de tres pistas deportivas en la zona más próxima al

Campo de Fútbol Municipal El Molí. Serán tres espacios, que se

distinguirán con tres colores diferentes, pensados para un uso po-

pular y dotados de canastas para la práctica del baloncesto y por-

terías de fútbol sala. Una de las tres pistas tendrá una cubierta

que la tapará completamente para protegerla de las inclemencias

meteorológicas.

Por su parte, la zona de parque mantendrá una parte de tierra

de sauló (arena fina) y se habilitará otra con nuevos juegos infanti-

les, una valla de protección y suelo de caucho. En esta zona de par-

que continuarán la actual red para juegos y la mesa de ping pong

La plaza reordenará espacios y ganará tres pistas deportivas de uso 
popular y una nueva zona de juegos infantiles, entre otras mejoras. 
Será una de las actuaciones urbanísticas del Plan de mejora de 
Can Vidalet que está previsto que se ejecuten este año

La reforma de la plaza Blas 
de punto de encuentro de la 

A lo largo de 2010 también se
acometerán las reformas de las
calles Maladeta, Hortènsia, Pere
Galvany y un interior de manzana

Rambla Verge de la Mercè
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Infante reforzará su papel
ciudadanía de Can Vidalet

(que cambiará de ubicación) y se añadirán arbolado, bancos y una

fuente pública. Finalmente, se mantendrán las pistas de petanca, al

lado del Edifici Cadí.

La plaza mantendrá el paseo pavimentado, con mirador en la

rambla Verge de la Mercè, y el busto dedicado a Blas Infante, que se

desplazará y se situará entre el Edifici Cadí (Casal de Gent Gran) y

la zona de parque.

Mejoras urbanísticas en el barrio previstas
para este año

Además de la reforma de la plaza Blas Infante, a lo largo del

2010 están previstas otras actuaciones urbanísticas en Can Vidalet,

incluidas en el Plan de mejora del barrio. En concreto, se abordará

la continuación de la reurbanización de la calle Maladeta —que en

una primera fase ya ha experimentado una gran mejora en el entor-

no de la estación de metro—, así como las remodelaciones de las

calles Hortènsia y Pere Galvany, y el interior de la manzana formada

por estas dos vías y las calles Pubilla Casas y Menta.

En todos estos espacios públicos se abordarán, entre otras

mejoras, la ampliación de las aceras, la renovación del alumbrado y

de la red de alcantarillado y, en los casos en que sea posible, la ins-

talación de arbolado. 

Actuaciones de ámbito social y económico

El Plan de mejora de Can Vi dalet abarca ámbitos de diversa

índole. Así, además de reformas urbanísticas, contempla actua-

ciones de tipo social o de revitalización económica del barrio. Entre

estas últimas, destaca la nue va señalización comercial que orien-

ta a peatones y conductores hacia las principales zonas de com-

pras del barrio, o la realización de una campaña para incentivar

las compras en Can Vidalet durante las pasadas fiestas navideñas.

Otros proyectos ya en marcha son la apertura del patio de la

Escuela Can Vidalet durante los fines de semana para aprovechar

la instalación como un espacio recreativo más del barrio (con más

de cien visitas cada fin de semana), y el programa de alfabetización

digital intergeneracional —que ha comenzado a impartirse, como

prueba piloto, en la Escuela Matilde Orduña— en el que escolares

de 4º de primaria enseñan a personas mayores a familiarizarse

con las nuevas tecnologías de la información.

Por otra parte, el Servei d’Ocupació de Catalunya subvencio-

nará la contratación de tres agentes cívicas, que prestarán servicio

específicamente en el barrio y ayudarán a difundir entre la ciuda-

danía el Plan de mejora de Can Vidalet.

Plaza Blas Infante
Construcción de tres pistas deportivas de uso

popular y una nueva zona de juegos infantiles, y

reordenación de espacios

1

Calle Maladeta
Reestructuración de espacios y renovación de

mobiliario urbano, alumbrado y arbolado

2

Calle Hortènsia
Reestructuración de espacios, renovación de

mobiliario urbano, alumbrado y arbolado, y prio-

rización del tráfico peatonal

3

Calle Pere Galvany
Reestructuración de espacios, renovación de

mobiliario urbano, alumbrado y arbolado, y prio-

rización del tráfico peatonal

4

Interior de manzana
Impermeabilización, alumbrado, plantado y ar-

bolado, y mobiliario urbano (entre Hortènsia,

Pere Galvany, Pubilla Casas y Menta)

5

Proyectos
viarios en Can
Vidalet 2010

1

2
5

4
3

1
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L’Avenç Centre Cultural va iniciar durant

el mes de gener unes obres de reforma del seu

edifici del carrer Àngel Guimerà, 27-29 que, en

paraules del president de l’entitat, Sergi Reca -

sens, “ens permetran comptar amb un edifici

molt més funcional, segur, accessible i molt

més atractiu en la seva estructura”. Entre al-

tres elements, s’instal·la ran dos ascensors,

que milloraran l’accessibilitat de l’equipament i

permetran que les persones amb mobilitat re-

duïda puguin assistir a les activitats que se ce-

lebrin a les diferents sales ubicades a les diver-

Reformes a L’Avenç Centre
Cultural per millorar-ne
l’accessibilitat
S’instal·laran dos ascensors, es faran lavabos nous i
sortides d’emergència i es reconstruiran diversos
elements originals de l’edifici del c. Àngel Guimerà

ses plantes de l’edifici. Un dels ascensors co-

municarà la planta del soterrani amb la planta

baixa i l’altre anirà del vestíbul a la sala Joan

Brillas (primera planta). També es faran lava-

bos nous, per substituir els existents en l’ac-

tualitat, ubicats a la planta baixa, i noves sorti-

des d’emergència. Les obres han de servir, a

més, perquè el recinte recuperi la personalitat

perduda amb el pas del temps. En aquest sen-

tit, es reconstruiran les arcades de la façana.  

Està previst que les obres durin uns 

10 mesos, aproximadament. Sergi Recasens

apun ta que quan s’acabin les obres, “Es plu -

gues podrà disposar d’un centre, L’Avenç, que

serà l’orgull de tota la ciutadania” i es mostra

agraït “a la massa social de l’entitat, a la Ge ne -

ra litat, a l’Ajun tament i als partits polítics del

consistori” per la seva col·laboració en l’execu-

ció de les obres. La reforma del centre era un

dels objectius de la junta de Sergi Re casens

quan aquest va accedir a la presidència de l’en-

titat, l’any 2007. 

Una vista recent de l’actual edifici deUna vista recent de l’actual edifici de

L’Avenç, entitat centenària del municipiL’Avenç, entitat centenària del municipi

“Passarem a tenir un
centre funcional, segur,
accessible i molt més
atractiu” apunta el
president de l’entitat,
Sergi Recasens

Bitxos Teatre va
preestrenar ‘Callejeras’

El grup Bitxos Teatre, format per

sis dones d’Esplugues, va preestrenar

Callejeras, espectacle que combina

teatre, comèdia i cabaret, al Centre

Cultural L’Avenç el passat 17 de

desembre. El grup vol fomentar el paper

de les dones en les arts escèniques.

L’AV del Centre premia
fotos del barri 

Record d’un temps, de l’italià

Barbucci Franco, va ser l’obra

guanyadora del primer concurs de

fotografia organitzat per l’Associació

de Veïns Districte I (barri Centre). El

certamen volia fomentar la presa

d’instantànies del barri, que ofereix

racons i paisatges ben fotogènics. S’hi

van presentar prop d’una trentena de

fotografies.

La Penya Barcelonista
L’Avenç lliura la insígnia
d’or a l’alcaldessa

La Penya Barcelonista L’Avenç,

d’Esplugues, va lliurar la insígnia d’or

a l’alcaldessa, Pilar Díaz, durant l’acte

de cloenda del 25è aniversari de

l’entitat, en agraïment a la

col·laboració de l’Ajuntament en els

actes de les noces d’argent. Més de

150 persones van assistir a l’acte, al

restaurant Tres Molinos.

Entrega de premisEntrega de premis
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Collserola es
convertirà aquest
2010 en parc
natural

La Serra de Collserola, el gran pulmó verd d’Esplugues i de tota

l’àrea metropolitana, assolirà aquest any la categoria de parc natural.

La Generalitat va donar l’empenta definitiva a aquesta declaració el

passat 2 de desembre amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat

del decret que en fixa la delimitació. L’últim pas, un cop superat l’actual

periode d’al·legacions, serà l’aprovació d’aquest decret per part del

Consell Executiu, que està previst que tingui lloc durant aquest any.

Amb els límits fixats per al futur Parc Natural de la Serra de Collserola,

Es plugues guanyarà 1,4 hectàrees més de terreny protegit. En total, el

nombre d’hectàrees que tindrà Esplugues al Parc serà de 64,1.

La declaració de Collserola com a parc natural suposarà una

major protecció, ja que impedeix la construcció de nous edificis resi-

dencials, i una millor conservació, ja que implica el reconeixement de

la seva rica varietat biològica i paisatgística. A Collserola hi ha prop de

200 espècies d’animals vertebrats, a més d’una gran varietat d’arbres i

arbustos.

Esplugues s’havia manifestat a favor de la declaració de Coll -

serola com a parc natural. A petició del Centre Excursionista d’Es plu -

gues, el Ple municipal de desembre de 2008 va aprovar per unanimitat

una proposta en aquest sentit. El text recordava que Collserola “és l’ú-

nica muntanya dins del nostre terme municipal” i argumentava que

“és el lloc d’esbarjo de la ciutadania de la vila i la nostra preocupació

és que ho continuï sent per a generacions futures”. 

El Centre Excursionista i l’Ajuntament
d’Esplugues van demanar fa més d’un
any la conservació d’aquest pulmó verd

Nou vehicleNou vehicle

Esplubús: nou vehicle i nova
imatge gràfica

L’Esplubús ha incorporat un nou vehicle a la seva flota per

tal de millorar el servei que ofereix a la ciutadania per comunicar

tots els barris amb transport públic. El vehicle recentment estre-

nat presenta la nova imatge gràfica de la línia, més moderna i d’a-

vantguarda. D’altra banda, el Justmetro, línia que dóna servei al

nord d’Esplugues, també ha incorporat un nou vehicle, més gran i

amb més capacitat de viatgers que l’anterior.

Bona resposta a la targeta T12
Un total de 400 persones d’Esplugues han sol·licitat rebre

la targeta T12, que es va posar en marxa el setembre passat i

que permet als infants de 4 a 12 anys viatjar gratis en transport

públic dins la seva zona tarifària. El nombre de targetes sol·li-

citades a Esplugues és superior al d’altres municipis de l’àrea

metropolitana amb més població.

Bicicletes per a ús municipal
La Diputació de Barcelona ha cedit tres bicicletes a l’Ajun -

tament d’Esplugues, i en cedirà una altra durant el febrer, perquè

impulsi tasques de vigilància ambiental. A la foto, la regidora

Maria Mena i el responsable de Medi Am bient de la Diputació,

Joan Antoni Barón, amb tècnics i policia municipals.

Ajudes a comerços eficients
Les botigues que vulguin renovar el seu enllumenat amb

criteris d’estalvi i eficiència energètica podran acollir-se al pla

Renova’t d’il·luminació per a comerços que ha posat en marxa

la Generalitat amb ajudes de fins al 30%. Més informació, al

telèfon 012 o a www.plarenovat2010.cat.

Esplugues comptarà amb 64,1 hectàrees dins el futur parcEsplugues comptarà amb 64,1 hectàrees dins el futur parc

FOTO CEDIDA PER LA DIPUTACIÓ
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Creix un 20% 
l’ús de la Deixalleria 
de la Fontsanta

La ciutadania d’Esplugues està donant

exemple de la seva conscienciació sobre el reci-

clatge dels residus. A l’augment que els darrers

anys està experimentant el volum de residus

que es porta a les deixalleries mòbils (de 4.000

kg l’any 2006 a prop de 18.000 l’any 2008), cal

afegir-hi l’increment de materials que arriben a

ria. L'objectiu és recuperar i reciclar al màxim

els residus que hagin estat dipositats per parti-

culars (de forma gratuïta) o per petites empre-

ses i comerciants (subjectes a una taxa en fun-

ció de la quantitat). Els particulars tenen, a més,

una bonificació al rebut de l’aigua en funció de

la utilització de la planta. Fins a l’octubre de

La meitat de les entrades al dipòsit de materials
inservibles procedeixen del petit comerç

la Deixalle ria de la Fontsanta (mancomunada

amb Sant Joan Despí). Durant els deu primers

mesos de 2009, aquesta instal·lació va rebre

6.798 usuaris i 2.607 tones, la qual cosa equival

a un augment, respectivament, de 19% i 21,2%,

respecte el mateix període de l’any anterior.

La Deixalleria de la Fontsanta és el centre

de recepció i emmagatzematge selectiu dels re-

sidus que no són objecte de recollida domicilià-

Un ús de la deixalleria continuatUn ús de la deixalleria continuat

comporta bonificacions fiscals alcomporta bonificacions fiscals al

rebut de l’aiguarebut de l’aigua

La deixalleria està al c. 
À. Guimerà, cantonada 
av. Baix Llobregat, i obre
de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 i de 16 a 19, i
dissabtes, de 9 a 14 h

JoaquinaJoaquina
MartíMartí

“Cuando cambié

de domicilio hace

poco, mi hijo

alquiló una

furgoneta y llevamos allí muebles y

otras cosas que no queríamos, como la

vajilla. Creo que es mucho más higiénico

que dejarlo en la calle. Supongo que

pienso así porque me crié en Alemania.”

LA CIUTADANIALA CIUTADANIA
PARLAPARLA

Quin ús fa de la Deixalleria
de la Fontsanta?

XavierXavier
HaroHaro

“Sóc propietari

d’una botiga de

productes

informàtics i hi

vaig unes quatre vegades a l’any per

portar els ordinadors, impressores i

altres materials fora de servei que anem

emmagatzemant.”

IsabelIsabel
MoralesMorales

“A casa

acumulem

productes, com

bombetes, piles,

bateries de mòbil, tòners d’impressora

o mobles, i cada tres o quatre mesos

els portem a la Deixalleria. El fet que

obri dissabte és un avantatge.”

LluísLluís
PorquerasPorqueras

“Porto una botiga

de fusteria,

alumini i tendals i

hem d’anar-hi

dos o tres cops a la setmana per

deixar els productes vells dels clients.

Suposa un cost en temps i diners però

és millor que deixar-ho al costat dels

contenidors.”

2009, el 51,5% de les 6.737 entrades rebudes

corresponien al petit comerç, i un 22,5% a parti-

culars. Prop del 30% d’aquestes entrades co-

rresponen a residus originats a Es plu gues (hi

va gent de molts municipis).

Què s’hi pot portar?
S'hi poden dur una gran quantitat de ma-

terials, tant els reciclables com els que per les

seves característiques es consideren especials.

No s'hi duen matèries orgàniques (excepte res-

tes de poda), ni materials que puguin ésser con-

siderats perillosos (explosius, residus sanitaris

o radioactius, determinades substàncies quími-

ques o qualsevol recipient que hagi contingut

materials perillosos). 



VIDA CIUTADANA

| EL PONT D’ESPLUGUES
181 | gener-febrer de 2010

16

El curso de pintura es uno de los que se imparten a través de laEl curso de pintura es uno de los que se imparten a través de la

Asociación de Vecinos de Can Vidalet. Se trata de actividades realiza-

das por las entidades vecinales que cuentan con el apoyo municipaldas por las entidades vecinales que cuentan con el apoyo municipal

El movimiento vecinal de Esplugues juega un importante papel cohesionador
en sus respectivos barrios, a través de actividades formativas y lúdicas

La cara social de las
asociaciones de vecinos

Ayudar a personas sin gran poder
adquisitivo a realizar cursos, que al
mismo tiempo les sirven de terapia, 
y lograr hacer vida de barrio, entre 
los objetivos de las entidades

El movimiento vecinal ha jugado un papel fundamental en la re -

cuperación de la democracia y en la transformación urbana de las ciu -

dades metropolitanas, y Esplugues no es una excepción. Muchos de los

logros conseguidos en las tres últimas décadas —dotación de par ques,

construcción de equipamientos básicos, sobre todo sanitarios y educa -

tivos, implantación de servicios sociales...— han tenido detrás el aliento

reivindicativo de las asociaciones de vecinos. Una vez las ciu dades se han

dotado de los servicios más esenciales, las entidades vecinales man tienen

su función de cohesionar el barrio, pero han evolucionado en la forma. Sin

perder su carácter reivin di ca tivo, las AAVV del siglo XXI persiguen sobre

todo la integración social de las personas del barrio a través de la

programación de todo tipo de ac tividades sociales, lú dicas y de dina -

mización cultural. Para ello cuentan con el apoyo del Ayuntamiento.

La labor social es uno de los aspectos que centran gran parte del

actual movimiento vecinal. “Ayudamos a muchas per sonas que no tienen

un gran poder adquisitivo a realizar cursos de pintura o de guitarra, que

en otros sitios tendrían más difícil costear. Además, estas actividades

constituyen una válvula de escape durante dos días a la semana para los

que participan”, afirma el presidente de la Aso ciación de Vecinos de Can

Vidalet, Antonio Gon zález. En esta misma línea, el presidente de la AV La

Plana, Domingo Rubio, sostiene que “trabajamos por el bienestar social

de las per sonas del barrio, ya que organizamos sesiones de psicología
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para hacer terapia de grupo o cursos de baile, que son una terapia para

mucha gente que está sola”.

El otro gran objetivo de las asociaciones de vecinos es no perder la

identidad del barrio al que representan. Para ello, además de los cursos y

talleres, juega un papel determinante la organización de actividades

lúdicas y festivas. Geni Salmerón, que preside la AV El Gall, subraya que

“potenciamos que la gente haga vida en el barrio gracias a las fiestas que

organizamos. Si un año se ha dejado de hacer la Castañada o la verbena

de Sant Joan, lo echan en falta”. En el caso de la AV Can Clota-Can

Cervera, además de “in volucrar a la gente del barrio en actividades

lúdicas, les ofrecemos gratis el local para fiestas privadas de cum pleaños

y comuniones“, dice su presi dente, José Fernández.

Josep Lluís Álvarez, presidente de la AV Districte I Centre, re salta la

interactividad de la entidad con los vecinos. “Estamos detec tando las ne -

cesidades de la gente, tanto para aprender como para divertirse.

Estudiamos si las ideas que nos vienen tienen demanda, y si las tienen,

se hacen, como un club de conversación de inglés que realizamos”.

En el caso de los barrios de montaña, la necesidad de hacer ba rrio

se acrecienta. Según Quim Lluís, que preside la AV La Miranda,  “mo -

tivamos a la gente a que haga ac tividades en el barrio, lo cual tiene

diversas ventajas: evita desplazarse, tiene un coste económico in ferior y

un contacto más directo con la monitora o monitor”. “Tra tamos de in -

volucrar a todo el barrio en nuestras actividades, que gestionamos y

costeamos por nuestra cuenta”, señala Paco Felipe, presidente de la AV

Finestrelles. También la Asociación de Propieta rios de Ciutat Dia gonal

trabaja, según su presidente, Javier Suárez, para “generar ac t i vi dades

para que los vecinos tomen interés por su barrio, algo que en estas

urbaniza ciones cuesta algo más, pero nos falta un elemento clave: el

local social. Nos consta que el Ayuntamiento está trabajando”. 

OFERTA FORMATIVA Y LÚDICA 

DE LAS ENTIDADES VECINALES

• AVV CAN VIDALET: Cursos de pintura, guitarra, bolillos, corte

y confección, patchwork y gimnasia de mantenimiento, sobre

todo para personas mayores. Ocasionalmente, charlas, sobre

todo de temas de salud. Organización de las Festes de Prima -

vera y el De sembre Cultural, y participación dentro de la Co -

misió de Fiestas en la Fiesta Mayor del barrio y la Castañada.

• AVV LA PLANA: Sesiones de psicología para hacer terapia de

grupo y cursos de bailes de salón, country, danza del vientre y

salsa. Organización de Fiesta Mayor del barrio, verbena de

Sant Joan y Castañada.

• AVV DISTRICTE I CENTRE: Acti v  i da des lúdicas puntuales du-

rante el año (conciertos-vermut, festival infantil, ha ba neras).

Charlas de interés social. Club de conver sación de inglés guia-

do por una profesora. Cursos: próximamente, pintura y cos -

tura.

• AVV CAN CLOTA-CAN CERVERA: Taller de memoria para

gente mayor, y curso de guitarra. Organización de Fiesta Mayor

del barrio, Festes de Primavera, Castañada...

• AVV EL GALL: Conferencias (conjuntamente con la AVV

Districte I Centre). Organización de Fiesta Mayor del barrio,

verbena de Sant Joan, Castañada, y participación en Cabalgata

de Reyes y Carnaval.

• AVV LA MIRANDA: Cursos de Pilates, yoga, bailes de salón,

canto coral (gospel), piano, guitarra y terapias alter nativas

(shiatsu, masaje reflexopodal y masaje reflexocraneal). Una

actividad trimestral —la primera fue en diciembre un taller de

respiración para aprender a relajarse—, cuya recaudación va a

la ONG Es Purna, que acoge niñas mendicantes de India.

• AVV FINESTRELLES: Clases de salsa y country. Organización

de Fiesta Mayor del barrio, calçotada, castañada, verbena de

Sant Joan y Carnaval.

Arriba, Arriba, la AVV de La Plana organiza cursos de danza del vientre. En la imagen, las integrantes realizan una exhibición. Abajo, la enti-la AVV de La Plana organiza cursos de danza del vientre. En la imagen, las integrantes realizan una exhibición. Abajo, la enti-

dad vecinal de La Miranda realiza sesiones de yoga, entre otras actividades.dad vecinal de La Miranda realiza sesiones de yoga, entre otras actividades.
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PUBLICITAT

L’AJUNTAMENT INFORMAL’AJUNTAMENT INFORMA

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de

desembre de 2009, va aprovar el text de les Bases de l’Ajuntament

d’Esplugues de Llobregat per a la sol·licitud i atorgament de sub-

vencions per al desenvolupament  d’activitats i serveis a la ciutat,

any 2010, així com sotmetre l’esmentat acord, junt amb el text de

les esmentades Bases, al tràmit d’informació pública per un termi-

ni de 20 dies, que es comptaran des de l’endemà d’aquesta publica-

ció, per presentar al·legacions i reclamacions, d’acord amb el que

estableix l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual

s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.

Així mateix, es va acordar la convocatòria, simultània a l’anterior

termini, del primer concurs per a l’atorgament de les subvencions

corresponents a l’any 2010, quedant fixades les dates per al segon

concurs d’acord amb el següent:

A) 1r concurs, des de la data de publicació fins al 27 de febrer de

2010

B) 2n concurs, de l´1 de juny al 30 de juny de 2010

El text de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions

de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat pot ser consultat a la

web, www.esplugues.cat, Taulell d’Anuncis, i a la Direcció de

l’U.J.A. de l’Àmbit de Serveis a les Persones, en hores d’oficina.

BORSA 

DE TREBALL
Ref. 773 Diplomada en disseny d’interiors, amb experiència en em-

preses d’interiorisme, busca feina.

Ref. 774 Veí d’Esplugues de 44 anys s’ofereix per a feines de mante-

niment o com a agent cívic.

Ref. 775 Dona de 38 anys busca feina en supermercats o fent nete-

ges.

Ref. 776 Fresador oficial de primera busca feina.

Ref. 777 Veïna d’Esplugues de 49 anys s’ofereix com a assistenta de

la llar i per acompanyar persones grans.

Ref. 778 Home de 38 anys amb àmplia experiència com a cambrer i

ajudant de cuina busca feina. Té realitzats cursos de manipulació

d’aliments i de riscos laborals. Parla castellà i català i anglès bàsics.

Ref. 779 Auxiliar d’infermeria amb experiència busca feina.

Ref. 780 Home de 32 anys s’ofereix per a feines de mosso de magat-

zem, en empreses de neteja o com a teleoperador.

Ref. 781 Modelista i patronista de vestits de núvia i festa, amb més

de 12 anys d’experiència i estudis de patronatge industrial i disseny,

busca feina.

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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Calendari per a la zona
blava d’aparcament

Els dies de l’any 2010 que

queden exclosos del funcionament

de la zona blava i les àrees verdes

d’aparcament, a banda dels festius,

són els següents: els dos festius

locals (24 de maig i 20 de setembre),

3 d’abril (Setmana Santa), tot el mes

d’agost, 11 d’octubre i 7 de

desembre.

Moció en defensa de
l’Estatut

El Ple municipal de desembre

va aprovar una moció de PSC, ICV i

CiU exigint el “màxim respecte” a

l’Estatut d’Autonomia de 2006 i

manifestant el convenciment de la

seva constitucionalitat. La moció es

va debatre arran de l’editorial

conjunta de dotze diaris catalans,

que anaven en aquest mateix sentit.

PSC, ICV, CiU i ERC van votar-hi a

favor, i PPC, en contra.

L’Ajuntament destina
5.000 euros del fons
d’emergència a Haití 

A proposta del Consell

Municipal de Cooperació,

l’Ajuntament d’Esplugues farà una

aportació de 5.000 euros per ajudar

a la reconstrucció d’Haití, arran del

gravíssim terratrèmol de mitjans de

gener. Aquesta aportació sortirà del

fons d’emergència municipal previst

per a aquests casos. D’altra banda,

l’Ajuntament recomana que les

donacions particulars es canalitzin a

través de les ONG detallades en

l’apartat Solidaritat amb Haití de la

web www.gencat.cat.

Esplugues es dota d’un
nou Pla Jove participatiu
fins al 2012

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat el

Pla Jove, a través del qual la regidoria de Jo -

ventut estableix les polítiques adreçades a la

gent jove (12 a 35 anys) de la ciutat. “ El Pla re-

cull els objectius, les línies estratègiques, les

propostes i les actuacions a desenvolupar de

forma global per millorar la qualitat de vida de

la població jove d'Esplugues  fins al 2012” ex-

plica el regidor de Jo ven tut, José Blas Parra.

El Pla Jove s’ha elaborat comptant amb la

col·laboració de prop d’un miler de persones

joves de la ciutat, que han participat en tallers

de diagnosi o amb butlletes i correus electrò-

nics, que han servit per valorar les polítiques de

joventut implementades a la ciutat a partir del

Pla Jove anterior i per fer noves propostes, a

partir de les seves necessitats actuals o de les

mancances detectades. Les principals aporta-

cions han estat en els àmbits de l’emancipació,

la implicació dels joves en la ciutat i el lleure.

“El Pla Jove pretén ordenar i planificar,

en coordinació amb la resta de programes mu-

nicipals, totes les accions que des de l’Adminis -

Es tracta d’una eina que dibuixa les polítiques
municipals de joventut dels propers tres anys

tració local es generen per als i les joves de la

ciutat” recorda José Blas Parra. Amb el Pla es

vol “garantir la capacitat de la gent jove per es-

collir i construir en igualtat d’oportunitats el

seu projecte de vida, tenint en compte els re-

cursos que disposen al seu entorn proper, per

tal d’accedir a la plena ciutadania” afegeix el re-

gidor.

Objectius
Amb el Pla es vol fomentar la par ticipació

juvenil;  garantir les condicions necessàries per

a l’emancipació; promoure polítiques adreça-

des a millorar-ne la qualitat de vida; desenvolu-

par i potenciar programes i serveis adreçats a

fomentar la cohesió social i l’equilibri territorial,

garantint la igualtat d’oportunitats en el desen-

volupament personal, amb especial atenció als

col·lectius en risc d’exclusió social; i treballar

amb les persones joves de la ciutat noves fór-

mules i llenguatges de relació, creació i comu-

nicació. 

Consulteu el text del Pla Jove a www.esplujove.net

Participants a un taller perParticipants a un taller per

a joves de dansa de Bollywooda joves de dansa de Bollywood

Esplugues, en la Red de
Alcaldes por la Paz 

El Ayuntamiento de Esplugues

se ha adherido a la nueva Red de

Alcaldes por la Paz, constituida en el

seno de la Federación Española de

Municipios y Provincias. El objetivo

es compartir experiencias y

proyectos en favor de la paz.



Para ir al nuevo hospital comarcal, las mejores opciones son el
transporte público y los trayectos a pie
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El calendari escolar té previst experimentar un gran canvi a partir

del proper curs 2010-2011, que incidirà també en la vida familiar. El

Depar tament d'Educació de la Generalitat va decidir fa pocs mesos que

la tornada a les classes passades les vacances d'estiu tingui lloc a partir

del proper curs el 7 de setembre, una setmana abans del que fins ara era

habitual. Amb això es vol evitar una durada excessiva de les vacances es-

tivals, que es considera perjudicial per a la formació de l'alumnat.

Aquest nou calendari afecta tots els centres públics i privats en les

etapes de segon cicle d'educació infantil (3 a 6 anys), primària (6-11), i

secundària i professionals, així com a l'educació especial. Els cicles for-

matius de grau superior, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules

de formació de persones adultes començaran el curs el 14 de setembre.

Una de les conseqüències d'iniciar abans el curs escolar és que

obliga a avançar el període de preinscripció per a l'alumnat que s'incor-

pori a l'educació infantil. Així, en comptes de fer les sol·licituds a finals de

març o començaments d'abril, a partir d'aquest any s'hauran d’emplenar

durant la primera meitat del mes de febrer. En concret, enguany el perío-

de de preinscripció de primària i secundària és entre dimarts 2 i dimarts

16 de febrer. La llista d'admesos es coneixerà el 9 d'abril.

La preinscripció per a l'ensenyament postobligatori —batxillerat i

cicles formatius de grau mig—, no patirà grans canvis i enguany es farà

entre el 10 i el 21 de maig. Pel que fa a les escoles bressol municipals,

les sol·licituds s’hauran de presentar del 3 al 14 de maig.

Durant el mes de gener, i la primera setmana de febrer, les vuit es-

L’inici de les classes una setmana
abans de cara al curs 2010-2011
obliga a fer abans les
preinscripcions del 2 al 16 de febrer

Les preinscripcions 
escolars s’avancen al febrer

Les escoles d’Esplugues ofereixen un servei educatiu deLes escoles d’Esplugues ofereixen un servei educatiu de

qualitat, tecnològicament avançat i adaptat al seu entornqualitat, tecnològicament avançat i adaptat al seu entorn



Ara, amb el teu carnet de la biblioteca Pare Miquel o de la Bòbila pots
fer ús del servei de prèstec de qualsevol biblioteca pública de Catalunya
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coles públiques de la ciutat que imparteixen educació infantil i primària i

els instituts on es fa la secundària obligatòria han estat organitzant por-

tes obertes perquè mares i pares puguin conèixer millor les instal·la-

cions on volen que vagin els seus infants i joves.

L'altra gran novetat del calendari escolar serà la inclusió d'una set-

mana de vacances al febrer o març. Tenint en compte que moltes famí-

lies no podran atendre els infants tot el dia, durant aquesta setmana es

podran fer activitats extraescolars. El servei territorial del Departament

d'Educació de la Generalitat (en el cas d'Esplugues, el del Baix Llobregat-

Anoia) podrà escollir quan fer aquesta setmana no lectiva al 2011: del 28

de febrer al 4 de març o del 7 a l'11 de març. 

El Ple municipal sol·licita la Creu de Sant
Jordi per a l’Escola Isidre Martí pels cent anys

El Ple de l’Ajuntament d’Esplugues del mes de desembre va

aprovar per unanimitat una moció presentada conjuntament per

PSC, PP i CiU en què se sol·licita a la Generalitat la distinció de la

Creu de Sant Jordi per a l’Escola Isidre Martí, que aquest any cele-

bra el seu centenari. El text, que va obtenir també el suport d’ICV i

ERC, reconeix la trajectòria del centre educatiu públic degà a

Esplugues per la promoció d’una educació pública de qualitat, lliu-

re i democràtica.

L’educació, un factor
cohesionador

L’OPINIÓ

Esplugues té vocació de ciu-

tat educadora. Ja fa molts anys

que el municipi és un referent a

Catalunya per la qualitat dels seus

centres públics i concertats i pel

seu concepte d’educació integral,

que entén que la formació de les

persones va més enllà de l’edat

escolar. Qualsevol ciutadà o ciuta-

dana d’Esplugues sap que al seu

municipi es pot continuar apre-

nent, tingui els anys que tingui,

gràcies a l’àmplia xarxa educativa

amb què compta, que inclou una escola oficial d’idiomes, escoles

de música, ceràmica i pintura i dibuix, escola d’adults, ensenya-

ment de transició al treball i una extensa oferta de formació en el

lleure. Una xarxa educativa que, en definitiva, és la principal ex-

pressió de la nostra voluntat de ser una ciutat educadora, en què

tothom treballa amb un mateix objectiu: garantir la igualtat d’o-

portunitats i un futur millor a través de la formació contínua i de la

participació de tothom. L’educació és un factor cohesionador clau

a la nostra societat i, com a tal, des de l’Ajuntament d’Esplugues

se li dóna tota la transcendència que es mereix, donant suport als

centres, a les mares i als pares, a l’alumnat i al professorat, del

qual vull destacar la seva professionalitat, la seva dedicació i el

seu paper clau a la nostra societat. 

La primera quinzena del mes de febrer esdevé enguany una

data clau al calendari educatiu, perquè és quan les famílies amb

fills i filles que inicien l’educació infantil, primària i secundària han

d’escollir la seva escola o institut per als propers anys. No és una

decisió fàcil, i hi intervenen molts factors, que cal analitzar de ma-

nera acurada. La majoria dels centres educatius de la ciutat han

obert portes els darrers dies per mostrar les seves instal·lacions,

explicar el seu model educatiu, descriure les activitats docents i

extraescolars que ofereixen a l’alumnat... Sigui quina sigui la vos-

tra elecció, estic convençut que haureu optat per una bona opció;

la qualitat dels nostres centres així ho garanteix.

L’Ajuntament ha editat una revista dedicada a l’àmbit de l’e-

ducació, que servirà per fer més visible la nostra comunitat edu-

cativa i el paper que juga a l’Esplugues del segle XXI.

Juan Antonio Fernández, regidor d’Educació
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El temps no va deslluir l’arribada
dels Reis d’Orient a Esplugues

Esplugues va viure amb il·lusió l’arribada dels Reis d’Orient, el

passat 5 de gener, malgrat les inclemències del temps. La pluja va

fer suspendre l’espectacle musical previ però no va impedir que prop

de 5.000 persones rebessin a Ses Majestats a la plaça Catalunya, on

van rebre la clau de la ciutat per part de l’alcaldessa, Pilar Díaz. 

Els tres Reis Mags i la resta de carrosses van recòrrer diferents

carrers d’Esplugues, fins a la rambla Verge de la Mercè. Van partici-

par a la cavalcada la Penya Motera Cilindros Rebeldes, la Colla de

Castellers d’Es plugues, l’AV el Gall (que portava el rei Melcior), la

Colla de Geganters d’Esplugues (amb el rei Gaspar), Pastorets i

Companyia, la Colla de Diables Infantils Boiets Es quitxafocs,

l’Associació Cultural Andaluza d’Esplugues (amb el rei Baltasar), la

Colla dels Tres Tombs, Creu Roja, Vertical Cross i Tallers Silviacars.

El rei Gaspar recull cartes dels molts infants presents a la plaça Catalunya, en presència, en pri-El rei Gaspar recull cartes dels molts infants presents a la plaça Catalunya, en presència, en pri-

mer pla, d’en Fanguet, el personatge que identifica el Nadal espluguencmer pla, d’en Fanguet, el personatge que identifica el Nadal espluguenc

Ses majestats van ser rebuts multitudinàriament a la plaça
Catalunya, l’emplaçament escollit per iniciar la cavalcada

També hi van col·laborar ETV i Centres Josep Pons. Molts infants

guiaven el pas de la comitiva amb els 1.500 fanalets que l’Ajuntament

va distribuir. Durant les més de dues hores de Cavalcada es van re-

partir més de 3.000 quilos de caramels sense gluten.

Una setmana plena de celebracions
Els dies previs a l’arribada dels Reis Mags, els infants d’Es -

plugues i les seves famílies van poder gaudir de nombroses activi-

tats a diferents indrets de la ciutat. Mentre al Campament Màgic

d’en Fanguet, als jardins del Mu seu Can Tinturé, es van poder lliu-

rar cartes als patges, visitar les parades que nombrosos artesans hi

tenien instal·lades, gaudir dels contacontes o de concerts com el de

la Coral Musicorum i fer una volta muntat en un burret, al Parc de
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Dos nens amb el seu fanalet, a l’espera de l’arribada dels reis

Ses majestats, amb la clau màgica de la ciutatSes majestats, amb la clau màgica de la ciutat

Els infants van guiar Melcior, 
Gaspar i Baltasar amb 1.500 fanalets. 
En total, es van repartir més de 
3.000 quilos de caramels sense gluten

Jocs de Reis, al Poliesportiu Municipal de Can Vidalet, els més pe-

tits van poder gaudir amb les diferents atraccions instal·lades al

Parc de Jocs de Reis, com un scalèxtric digital i tallers de maqui-

llatge i penjolls, entre d’altres jocs. Tant a Can Tinturé com a Can

Vidalet hi havia patges reials als quals lliurar les cartes adreçades a

ses majestats de l’Orient. La rambla Verge de la Mercè i el carrer

Rovellat van acollir jocs tradicionals i d’altres indrets del món. 

La realització d’activitats familiars als diferents barris de la

ciutat s’han convertit ja en tot un clàssic durant els dies previs al 6

de gener. Petits i grans gaudeixen de les diferents activitats que ofe-

reix l’Ajuntament i que culminen, abans de l’arribada dels reis i de

la cavalcada, amb la realització  de l’espectacle teatral En Fanguet i

els tres reis, que explica les aventures d’aquest simpàtic escudeller

reial que acompanya Ses Majestats fins a Betlem. La història d’a-

quest jove espluguí, que ha esdevingut tota una icona del Nadal a la

nostra ciutat, es va fer al Casal de Cultura Robert Brillas en comp-

tes del seu escenari habitual, els jardins de Can Tinturé, també per

l’amenaça del mal temps. 

Representació del conte Representació del conte En Fanguet i els tres ReisEn Fanguet i els tres Reis, al  Casal, al  Casal

El Parc de jocs de Reis, a Can Vidalet, va aplegar molta gentEl Parc de jocs de Reis, a Can Vidalet, va aplegar molta gent

Passejades amb ruc al Campament dels patges realsPassejades amb ruc al Campament dels patges reals

Musicorum va actuar al Campament, fet a Can TinturéMusicorum va actuar al Campament, fet a Can Tinturé
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Esplugues va viure unes festes
plenes de tradició, diversió i so
La pista de gel a L’Avenç, novetat d’enguany, ha estat tot un èxit, igual que la resta

Un any més, les festes de Nadal van tenir al carrer i als equipa-

ments públics d’Esplugues el complement a les reunions familiars.

Complint amb la tradició, no hi van faltar clàssics com les representa-

cions dels Pastorets, els pessebres vivents, la Fira de Nadal o la Fira de

Santa Llúcia Solidària. Però, sens dubte, una de les grans novetats de

les passades festes nadalenques a Esplugues va ser la pista de gel sin-

tètic instal·lada al pati de L’Avenç. La iniciativa, a càrrec de la Unió de

Botiguers i Comerciants d’Esplugues, del Centre Cultural L’Avenç i de

l’Ajuntament, va donar l’oportunitat a nenes i nens —i també a gent adul-

ta—, molts d’ells per primera vegada, de poder sentir la sensació de

lliscar pel gel.

Cal destacar també l’esforç fet per comerciants i Ajuntament per

il·luminar la ciutat. Una vintena de carrers, de tots els barris, van gau-

dir de l’enllumenat nadalenc, cosa que convidava a passejar i a efectuar

les compres sense sortir d’Esplugues.

Com és habitual, un dels plats forts de cada Nadal a Esplugues

són els coneguts i gens típics Pastorets d’Esplugues, que enguany com-

plien deu anys. Fidels a la tradició, les representacions —s’hi van fer

vuit sessions— van omplir el Casal de Cultura Ro bert Brillas d’un pú-

blic àvid de conèixer la història que aquest any havia preparat Pastorets

i Companyia. Sempre amb la mateixa trama —el naixement de Jesús—

però amb un guió renovat i ple de referències a l’actualitat (no hi van

Les vuit representacions dels Pastorets, que va renovar el seu guió, van omplirLes vuit representacions dels Pastorets, que va renovar el seu guió, van omplir

el Casal Robert Brillas. En total, més de 1.500 espectadors van gaudir amb l’obrael Casal Robert Brillas. En total, més de 1.500 espectadors van gaudir amb l’obra

Gran participació a la campanya de
joguines solidàries

La ciutadania d’Es -

plu gues ha demostrat un

any més la seva solidari-

tat envers els col·lectius

desafavorits. La campa -

nya de joguines per a

tots els infants, promo-

guda per l'Ajuntament i

diferents entitats de la

ciutat, va repartir prop de

250 joguines entre nens i

nenes de famílies amb

pocs recursos. L'acte de

lliurament va tenir lloc el

5 de gener al Centre Mu -

nicipal Puig Coca, on infants de fins a 12 anys van rebre, molt il·lu-

sionats, regals d'allò més variats (no n’hi havia de bèl·lics ni de

sexistes) de mans del rei Melcior. La col·laboració de la gent va

ser determinant per a l'èxit de la campanya.
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s nadalenques
lidaritat

a d’activitats tradicionals

faltar Pepe Rubianes o els personatges del programa de televisió

Crackòvia). Dies abans, el dissabte 12 de desembre, la Fira de Nadal,

que va estrenar amb èxit la nova ubicació a la rambla del Carme, i la

Fira de Santa Llúcia Solidària, a la rambla Verge de la Mercè, van om-

plir la ciutat de parades i de música en viu.

Entitats i tradicions
La implicació de les entitats va ser clau a l’hora d’apropar les tra-

dicions nadalenques a Esplugues. Un exemple és el pessebre vivent del

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, que va fer nou funcions al seu

local. Per la seva part, l’Agrupament Escolta Es pluga Viva va renovar la

representació única que fan a l’Institut La Mallola amb cinc contes sobre

el Nadal. La secció Tradicions i Costums (TiC) d’Esplu ga Viva va dedicar

el seu Oratori de Nadal, un clàssic per aquestes dates a L’Avenç, al

Poema de Nadal de Josep M. de Segarra.

Altres activitats van ser les programades per l’Asso ciació de Veïns

de Can Vidalet al Desembre Cultural (màgia, humor, Tió...), els con-

certs de les corals La Coloma —quatre en espais diferents— i Mu si -

còrum, la representació d’una obra de teatre per part del grup del

Programa d’animació sociocultural per a gent gran a la Resi dència

Fèlix Llobet i les festes de l’Asociación Cultural Andaluza ACAE i del

Centro Aragonés, entre d’altres. 

La Fira de Nadal es va fer enguany a la rambla del CarmeLa Fira de Nadal es va fer enguany a la rambla del Carme

Alcaldessa, regidores i representants veïnals i de comerciants,Alcaldessa, regidores i representants veïnals i de comerciants,

amb l’enllumenat nadalenc de la rambla Verge de la Mercèamb l’enllumenat nadalenc de la rambla Verge de la Mercè

Pessebre del Centro Cultural Andaluz Plaza MacaelPessebre del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Caga Tió, al Desembre Cultural de Can VidaletCaga Tió, al Desembre Cultural de Can Vidalet

La pista de gel, inicia-La pista de gel, inicia-

tiva singular a la comar-tiva singular a la comar-

ca, va atreure molta gentca, va atreure molta gent

d’Esplugues i d’altresd’Esplugues i d’altres

municipis. L’alcaldessa imunicipis. L’alcaldessa i

la regidora d’esportsla regidora d’esports

també hi van sertambé hi van ser
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Esplugues, per l’eradicació
de la violència masclista

Esplugues va commemorar el 25 de novembre passat el Dia internacional contra la

violència masclista amb un acte institucional a la plaça Santa Magdalena. Davant de de -

senes de persones concentrades per expressar el seu rebuig a aquesta xacra social, l’alcal-

dessa, Pilar Díaz, va recordar les víctimes que hi havia hagut des de l’any passat fins llavors

i va llegir el manifest institucional, que va estar precedit per la lectura d’un altre manifest

confeccionat per joves del municipi amb la intenció de mostrar la necessària implicació d’a-

quest col·lectiu a l’hora d’eradicar la violència de gènere. A continuació, el grup Bitxos Tea -

tre, compost íntegrament per dones, va escenificar al carrer el drama de les dones víctimes

de maltractes. Prèviament, una setantena d’entitats es van adherir al Pacte Ciutadà contra

la Violència, com va informar l’anterior número d’EL PONT. 

El Grup d’Estudis recorda la
importància de la fàbrica de Corberó

D’esquerraD’esquerra

a dreta: Josepa dreta: Josep

Florenza,Florenza,

Josep Izquiero

i Santi Campoi Santi Campo

(president del(president del

Grup d’EstudisGrup d’Estudis

d’Esplugues)d’Esplugues)

El Grup d’Estudis d’Esplugues va dedicar la xerrada de desembre de 2009 a recordar la

importància que va tenir la fàbrica de Corberó a Esplugues, que va funcionar des de finals dels

anys 50 del segle passat fins a finals dels 90. Josep Izquierdo va destacar el paper que va jugar

per al “desenvolupament i modernitat d’Esplugues” l’empresa d’electrodomèstics, que en els

seus millors moments va donar feina a 2.500 persones (més unes altres 2.000 d’empreses au-

xiliars), així com la seva “dimensió social i humana”, amb la construcció d’habitatges per a la

plantilla i la creació d’activitats d’esbarjo. D’altra banda, Josep Florenza va repassar el procés

d’industrialització d’Esplugues, que s’inicià a finals del segle XIX amb els primers centres pro-

ductors de ceràmica i terrissa i que va tenir el seu moment àlgid entre els anys 50 i 80 amb la

implantació de Corberó, entre d’altres empreses. 

L’alcal dessa,L’alcal dessa,

durant la signa-durant la signa-

tura del Pactetura del Pacte

Ciutadà contraCiutadà contra

la violència, quela violència, que

van subscriure

una setantenauna setantena

d’entitatsd’entitats

ETV, a l’Associació de
Mitjans de Proximitat

Esplugues Televisió (ETV) integra

l’Associacio de Mit jans de Proximitat.

El president d’ETV, Frederic Cano, diu

que la proximitat i la comunicació en

català són “els eixos que uneixen” els

mitjans que en formen part.

Espherica crea un grup
per liderar el sector TIC

Espherica, empresa ubicada a

Esplugues, ha acordat amb Semic, de

Lleida, la formació del Grup Essem,

amb l’objectiu de liderar el mercat de

les tecnologies de la informació i la

comunicació (TIC) a Catalunya. El grup

aplega més de 200 treballadors.

P. Pujolà (centre) i A. Ricart (dreta),P. Pujolà (centre) i A. Ricart (dreta),

màxims responsables d’Esphericamàxims responsables d’Espherica

Nuevo rastrillo solidario,
con gran éxito de
participación

La Asociación para la Integración

de Personas con Discapacidad (AIDED)

celebró en el Casal de Cultura el

tradicional Rastrillo Solidario con

productos cedidos por empresas,

comercios y particulares. El Rastrillo es

una iniciativa que AIDED lleva a cabo

cada Navidad, desde hace años, con la

que conseguir fondos para llevar a cabo

sus iniciativas sociales en favor de las

personas con discapacidad.

La alcaldesa y la teniente de alcal-La alcaldesa y la teniente de alcal-

día Sara Forgas visitaron el Rastrillodía Sara Forgas visitaron el Rastrillo

IMATGE CEDIDA PER ESPHERICAIMATGE CEDIDA PER ESPHERICA
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Un viatge per la història
d’Esplugues

Més de 50 persones, moltes procedents

d’altres municipis del Baix Llo bregat, van

poder gaudir el passat 20 de de sembre d’un

recorregut inèdit que els va permetre desco-

brir el principal patrimoni cultural de la ciu-

tat. El grup, que formava part del cicle de visi-

tes Puja al Baix, organitzat pel Centre d’Es -

tudis Co marcals, va te nir l’oportunitat de visi-

tar, en un radi de pocs metres, els espais més

emblemàtics i singulars del magnífic centre

històric de la ciutat.

El punt de partida va ser l’eix museístic

format per Can Tinturé i el Centre Pujol i Bau -

sis, on van conèixer l’estreta relació en tre la

ceràmica i la ciutat. Al primer edifici, els visi-

tants van poder fer un passeig pel món de la

rajola i la seva evolució a través de la col·lec-

ció de Salvador Miquel, mentre que al segon,

també conegut com La Ra joleta, van endin-

sar-se als forns del que va ser el principal

productor de rajoles modernistes ara fa un

segle.

Una altra joia desconeguda, sobretot per

a les persones d’altres municipis, és el Mo -

nes tir de Santa Maria de Montsió, on els visi-

tants van poder descobrir-ne el claustre gòtic

i l’edifici modernista de Can Ca sanovas. De

gran curiositat per als visitants, fou la desco-

berta d’algunes relíquies commemoratives

que el monestir guarda de la batalla de Le -

pant. En el recorregut es va poder veu re, grà-

cies a la gentilesa dels seus propietaris, les

façanes més desconegudes de les masies d’o-

rigen medieval Can Ramoneda i Can Cor tada

(aquesta última, residència del conegut baró

de Maldà), situades al mateix carrer Esglé sia.

El tram final de l’itinerari, al singular ca-

rrer Montserrat, va fer embadalir els visitants.

Un nombrós grup va visitar la casa taller del

prestigiós escultor Xavier Cor beró, amb qui

van poder xerrar i preguntar sobre la seva

feina. 

Durant la visita es van visitar el claustre del Convent de Santa Maria de Montsió,Durant la visita es van visitar el claustre del Convent de Santa Maria de Montsió,

La Rajoleta i la masia Can Cortada (foto), entre d’altres llocs històrics de la ciutatLa Rajoleta i la masia Can Cortada (foto), entre d’altres llocs històrics de la ciutat

Més de 50 persones de la comarca fan un recorregut
inèdit pel patrimoni més preuat de la ciutat

La Magdalena més
veterana d’Esplugues 
fa 100 anys 

Magdalena Godia, la dona més

veterana que porta el nom de la patro-

na d’Esplugues, va fer els 100 anys el

mes de desembre. Per celebrar-ho, va

rebre un homenatge a la residència

Fèlix Llobet. L’alcaldessa, Pilar Díaz, va

recordar la vida “intensa” d’aquesta

veïna d’Esplugues des de 1986, que va

viure l’exili a França durant la Guerra

Civil i el retorn al seu poble natal,

Mequinensa, durant la postguerra.

Moció sobre Aminetu
Haidar

El Ple municipal va rebutjar al

desembre una moció d’ICV de

condemna a la situació que llavors

patia la pacificista sahrauí Aminetu

Haidar i a la detenció arbitrària dels

activistes pro-drets humans. El PSC

va votar en contra, mentre que PPC,

ICV, CiU i ERC van votar a favor.

Lliurament del Premi
Delta per a dones

El cinquè Premi Delta de

narrativa escrita per dones, organitzat

per una desena de municipis de la

comarca, entre els quals es troba

Esplugues, va ser guanyat per M.

Isabel Joven, de Sant Pol de Mar, amb

l’obra L’ofici dels muts. La finalista va

ser Isabel Lizárraga, de Lo groño, per

Cándida, femenino plural.

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

El Ayuntamiento homenajea a 19 parejas
que cumplieron 50 años en 2009

El salón del plenos del Ayuntamiento acogió el 30 de noviembre un nuevo homenaje a

las parejas que celebran 50 años de convivencia. En esta ocasión fueron 19 las parejas que

audieron al acto de homenaje. Esta celebración tiene lugar dos veces al año. La anterior de

2009 tuvo lugar en junio y reunió a 9 parejas.

Cloenda de l’Any Amades

Un enlairament de globus, l’actuació

de la Colla de Bastoners d’Esplugues i de

l’Esbart Vila d’Esplugues i la lectura d’un

manifest van posar punt i final el 17 de ge -

ner a l’Any Amades organitzat a Es plugues

per recordar Joan Amades, figura cabdal

de la cultura popular catalana.

Fiesta gastronómica
extremeña

El Centro Extremeño Muñoz Torrero

llevó a cabo a finales de noviembre su tra-

dicional fiesta gastronómica. No faltó la

preparación y degustación de cerdo, así

como bailes típicos de Extremadura.

Foto con premio

Jesús Rodríguez, vecino de Esplugues

aficionado a la fotografía, obtuvo el primer

premio del XV Concurs Parc del Garraf con

una instantánea tomada en Olivella.

Un espluguense, en la final
del concurso mundial de
programación informática 

El espluguense José Ángel Herrero

forma parte de un equipo de tres estudian-

tes de la Universidad Politécnica de Cata -

lunya (UPC) que participará en la final del

concurso de programación informática de la

Association for Computing Machi nery, que

se celebra en Harbin (China) del 1 al 6 de fe-

brero y a la que acudirán un centenar de

equipos de todo el mundo. Los estudiantes

de la UPC son los únicos representantes es-

pañoles en la final.

Prop de 30 parelles
lingüístiques al Voluntariat
per la Llengua

El programa Voluntariat per la Llen -

gua, que impulsa el Servei Local de Català,

ha format enguany 28 parelles lingüísti-

ques. El projecte posa en contacte una hora

a la setmana —amb un mínim de 10 i un

màxim de 30 hores— una persona voluntà-

ria que parla habitualment català amb una

altra amb coneixements bàsics i que vol ad-

quirir més fluidesa.

Óscar Jaenada, candidato
al ‘Gaudí’ al mejor actor

La ceremonia de entrega de los premios

Gaudí, que otorga la Acadèmia del Cinema

Català, contarán con un espluguense ilustre:

Óscar Jaenada, candidato al premio al mejor

actor protagonista por su papel en Trash. La

gala se celebra el 1 de febrero.

González Ledesma, a la
biblioteca la Bòbila

L’escriptor barceloní Francisco Gon -

zález Ledesma va tenir una trobada amb

els seus lectors el 24 de novembre a la bi-

blioteca la Bòbila per tancar el club de lec-

tura que aquest equipament cultural va

celebrar.
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Els joves aficionats a l’skate d’Esplugues

de Llobregat i Sant Just Desvern ja poden gau-

dir d’una instal·lació adaptada a l’esport que

practiquen. Els ajuntaments dels dos munici-

pis han promogut la construcció d’aquest nou

equipament, al parc de les Tres Esplugues,  al

barri de la Mallola d’Esplugues de Llobregat.

La nova zona d’skate compta amb diferents ele-

ments, com rampes, rails o un half pipe (una

estructura amb forma d’u) on els especialistes

més habilidosos poden fer tot tipus de piruetes

amb els seus monopatins.

La pista va acollir la seva primera com-

petició el 20 de desembre passat, amb la dis-

puta del primer memorial Gerard, en record

d’un jove skater d’Esplugues que va morir l’any

2007 i que, malauradament, no ha pogut veure

fet realitat el seu somni de poder practicar el

seu esport preferit a Esplugues en una ins -

tal·lació com la recentment estrenada. Els gua -

Els skaters ja gaudeixen
de la nova pista del parc
de les tres Esplugues
El 20 de desembre va acollir la primera
competició, el Memorial Gerard, guanyat per Dani
Delgado (majors de 16 anys) i David García-Gil

nyadors d’aquesta competició van ser Dani

Delgado (majors de 16 anys) i David García Gil

(menors de 16 anys i fingers). El mateix Dani

Delgado, campió dels Barcelona Extrem 2009, i

Fran Esteban, guanyador dels XGame 2006, in-

tegrants de l’equip Impact de l’Esplugues, van

protagonitzar una interessant exhibició. L’alcal -

des sa d’Esplugues, Pilar Díaz, i l’alcalde de

Sant Just, Josep Perpinyà, van estar presents a

aquesta jornada de competició.

La construcció d’aquesta pista d’skate

respon a la voluntat dels joves aficionats a

aquest esport dels dos municipis de comptar

amb una instal·lació, prop de casa, on poder

practicar-lo. Per exemple, a la II Audiència Pú -

blica dels Estudiants d’ESO dels instituts d’Es -

plugues (2009), dedicada a fer propostes sobre

el seu temps de lleure, una de les principals pe-

ticions va ser la construcció d’aquesta instal·la 

ció, que ja és una realitat. 

ASE Impulsados: 
“Esta pista es un punto de
partida muy interesante”

Dustin Reategui, Rubén Jiménez y Marc

Fuentes son tres de las cabezas visibles

de la Asociación de Skate de Es plu gues

(ASE) Impulsados, entidad que aprovechó

la primera jornada de dinamización de la

nueva pista para darse a conocer.

• ¿Qué os parece la nueva pista?

Es un excelente primer paso. Sus medi-

das son adecuadas  para iniciar el fomen-

to de este deporte en nuestra ciudad. 

• ¿Qué significa poder contar con una

pista de estas características?

Poder practicar nuestro deporte favorito

en un lugar adecuado para hacerlo. Aquí

podremos practicar trucos y acrobacias

con mayor seguridad y aprenderemos

mucho más rápido. 

• ¿Practicar skate es peligroso?

El skate no es peligroso. Puede implicar

algunos riesgos, que en esta pista se mi-

nimizan de manera notable.  

• Ahora es necesario pedir respeto por el

nuevo skatepark, tanto de los practican-

tes como de quienes no lo son

Todos debemos respetarlo y hacer un uso

adecuado de él. Por ejemplo, utilizar en él

una bicicleta puede suponer desperfectos

importantes para la instalación. Es una

pista sólo para patinar.

• ¿Cómo nació ASE Impulsados?

Empezó a gestarse en verano de 2009

aunque no queríamos aparecer hasta que

la pista entrase en funcionamiento, por-

que va a ser esta instalación la que nos va

a permitir organizar eventos vinculados al

skate en Esplugues. Que re mos ser una

entidad dinámica, abier ta a todos los jó-

venes, no sólo a patinadores.

Más información en

ase.impulsados@hotmail.com

Los responsables de ASE, con la al-Los responsables de ASE, con la al-

caldesa y los concejales de Deportes ycaldesa y los concejales de Deportes y

de Juventudde Juventud

Un jove practicant d’aquestUn jove practicant d’aquest

esport urbà es prepara per feresport urbà es prepara per fer

una acrobàcia al una acrobàcia al half pipehalf pipe deldel

parc. La instal·lació permet que laparc. La instal·lació permet que la

gent aficionada a l’gent aficionada a l’skateskate el puguiel pugui

portar a terme en un lloc adequatportar a terme en un lloc adequat

i més segur per a tothomi més segur per a tothom
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Jesús Collado logra
tres medallas en el
mundial de natación
adaptada 

Pocas semanas después de las

dos medallas de plata conseguidas

por Jesús Collado en los

Campeonatos de Europa de natación

adaptada, el nadador espluguense

logró tres medallas del mismo metal

en los Mundiales de piscina corta

disputados en Río de Janeiro el

pasado mes de noviembre. Collado

demostró su nivel quedando

segundo en 400 m libre, 100 m

espalda y 4x100 m estilos.

Lliurats els premis del
Concurs de pesca de
Festa Major 

Els tres primers classificats del

Con curs de pesca de Festa Major or-

ganitzat per la Secció de Pescadors de

L’Avenç van ser Jordi Banús, David

Marqués i Jordi López. El concurs, que

va tenir una trentena de participants,

es va fer a Miami Platja el 26 de se-

tembre. El lliurament de premis, pre-

sidit per la regidora d’Esports, Montse

Zamora, va tenir lloc el 21 de novem-

bre.

Torneo navideño de
petanca en Can Clota 

La Asociación de Vecinos de Can

Clota celebró el pasado 20 de diciembre

su tradicional Melé de Petanca

Navideña, que congregó a 32 jugadores.

La tripleta ganadora fue la formada por

Juan Morales, José Fernández y José

María Lamela. En la foto, integrantes de

las tres primeras tripletas clasificadas,

junto con las autoridades que realizaron

la entrega de premios.

El Barça, campió del
Ciutat d’Esplugues 
de bàsquet cadet 
Un dels integrants de l’equip campió era l’espluguenc
Carlos Barrera, millor jugador de la final

El FC Barcelona va ser, un any més, el bri-

llant guanyador del Torneig de Bàsquet Cadet

Ciutat d’Esplugues, celebrat els dies 3, 4 i 5 de

gener al Complex Esportiu Municipal La Plana,

amb un gran èxit organitzatiu per part del CB

Nou Esplugues i de públic, amb les graderies

plenes durant tot el torneig. L’equip blaugrana

va ser el millor d’una competició que va aplegar

set de les entitats més destacades del panora-

ma del bàsquet estatal i el Nou Esplugues, com

a equip amfitrió. El Barça va guanyar els tres

partits de la fase prèvia, la semifinal i la final, en

tots els casos amb diferències importants al

marcador. Curiosament, amb el Cajasol va jugar

a la fase prèvia i a la final i en els dos partits la

diferència va ser de 15 punts a favor dels blau-

granes (90-75 i 77-62). El Reial Madrid i el Jo -

ventut de Badalona van ser tercer i quart, res-

pectivament. Fuenlabrada, CB Murcia, Unió

Manresana i Nou Esplugues van completar, per

aquest ordre, el quadre final de la competició. 

Els dos equips finalistes van estar enqua-

drats en el mateix grup, on també hi havia l’Es -

plugues, que va acabar vuitè classificat. Jaime

Alonso va ser considerat el millor jugador local.

Luis Becerra, del Cajasol, va ser considerat el

millor jugador de la competició (escollit pels

tècnics dels vuit equips participants), a més de

ser el màxim encistellador. Ferran Ven tura

(Joventut) va ser el millor triplista, tot i que el

guanyador del concurs de triples va ser el bar-

celonista Ignasi Maspons, amb Ricardo Cár -

denas (CB Nou Esplugues) en el tercer lloc. Un

altre culé, Carlos Barrera, va ser considerat mi-

llor jugador de la final. Un premi molt especial

per a un noi sorgit del planter de bàsquet

d’Esplugues, que és veí de la ciutat i que, se-

gons diuen els entesos, va per figura. De mo-

ment, l’alegria de triomfar a casa seva ja no li

treu ningú.

Els campions, celebrant la victòria en un torneig que ha assolit,Els campions, celebrant la victòria en un torneig que ha assolit,

després d’onze edicions, un gran prestigi dins del bàsquet estataldesprés d’onze edicions, un gran prestigi dins del bàsquet estatal

Gran èxit de públic i
excel·lent nivell
d’organització per part 
del club amfitrió, 
el CB Nou Esplugues
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Esplugues, punt de trobada
per als amants del trial 
i de les motos clàssiques

Esplugues manté viva la seva relació

amb les motos —històrica per l’antiga pre-

sència de grans marques i l’existència del cir-

cuit de motocròs— gràcies al Dia de la moto

ac tiva. En guany, aquesta diada organitzada

pel Moto Club Esplugues, que va te nir lloc el

29 de novembre, va ser encara més especial,

ja que es va fer coincidir amb la festa del 20è

aniversari del grup Ossa Acció.

Més de 40 pilots van prendre part al

parc dels Torrents al traçat expressament

dissenyat per a l’ocasió a l’alçada de l’antic

revolt del pont d’Esplugues. Entre ells, una

dotzena de nens que van poder pujar a una

moto per fer un entrenament. Aquesta activi-

tat té l’objectiu de fomentar l’afició al trial des

de ben petits. Els participants reben un diplo-

ma que acredita el seu nivell de conducció se-

gons els obstacles superats, sistema que “va

ser lloat per la Fe de ració Cata lana de Moto -

ciclisme”, afirma el president del Moto Club,

Xavier Ribó.

La trobada va tenir el seu punt nostàl-

gic amb la 16a edició del Reviure de Motos

Ossa i Clàssiques, on es van poder veure el

nou prototip de trial de l’emblemàtica marca

(vegeu notícia annexa), diverses osses de trial

modificades i cartells d’activitats dels 20 anys

del grup Ossa Acció. 

El prototip de la nova moto
de trial d’Ossa, en primícia

El grup Ossa Acció va voler fer una

celebració especial amb motiu del seu

20è aniversari. I ho va aconseguir portant

a Esplugues, en primícia per a Espanya,

el prototip de la nova moto de trial d’Ossa,

la TR 280i, que es va convertir en l’estre-

lla del Reviure. “Per a nosaltres, amants

de les motos clàssiques i molt especial-

ment de la marca Ossa, va ser una gran

alegria poder mostrar la nova moto de la

marca després de més de 20 anys”, diu

Eliseo Balada, coordinador del grup. Hi

va ser present l’excampió del món de

trial, Marc Co lomer, l’encarregat de des-

envolupar la nova moto.

El Dia de la moto activa fomenta l’afició al trial des de ben petitEl Dia de la moto activa fomenta l’afició al trial des de ben petit

La regidora d’Esports, Montse Zamora,

amb responsables de la nova Ossa
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Laura de los Santos,
campeona catalana de
taekwondo

La espluguense Laura de los

Santos se ha proclamado campeona

de Catalunya de taekwondo del peso

mosca (de 46 a 49 kilos). Es el

segundo título catalán que obtiene de

manera consecutiva esta deportista,

que es cinturón negro 2º DAN.

Campus nadalenc de
patinatge artístic

El campus de perfeccionament

que va realitzar el

Club de Patinatge

Artístic Esplugues,

del 28 al 30 de

desembre al

Poliesportiu de Can

Vidalet, va reunir mig

centenar de

participants. El

campus, dirigit per

Sandra González, va

tenir entre les

monitores Carla Pey,

sotscampiona del

món l’any 2007. Pel

que fa als

participants, hi va

haver també un alt

nivell.

D’altra banda,

Nagore Suárez (foto),

membre del grup de show del Club

Patinatge Artístic Esplugues, es va

proclamar a finals de novembre

sotscampiona de la Copa Catalana

en la prova júnior. La final, disputada

a Lloret de Mar, va reunir deu

participants de Catalunya.

IMATGE CEDIDA PELIMATGE CEDIDA PEL
CPA ESPLUGUESCPA ESPLUGUES

IMATGE CEDIDA PER JUANIMATGE CEDIDA PER JUAN
CARLOS DE LOS SANTOSCARLOS DE LOS SANTOS
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La selección española de
balonmano entrenó en
Esplugues

El Complex Esportiu La Plana de

Esplugues fue el pasado 28 de

diciembre la primera parada de la

preparación de la selección española

absoluta de balonmano de cara al

Campeonato de Europa. Los

seleccionados por Valero Rivera

realizaron una sesión física de una

hora. Al acabar, una quincena de

jugadores del Club Handbol Esplugues

pudieron conversar con los

internacionales y pedirles autógrafos.

rò van obtenir un més que meritori tercer

lloc, per darrere de dos equips de renom al

voleibol femení base. A la primera fase, el

CV Esplugues va guanyar al CN Sabadell i a

l’Arago de Sète francès, i només va perdre

amb l’Emeve Lugo. A les semifinals, es van

creuar amb el potent Croix d’Argent, i les

van guanyar després d’un partit disputadís-

sim. Al partit pel tercer i quart lloc, les es-

pluguenques es van imposar al CV Vall

d’Hebron.

La local Julia Ibáñez, millor
col·locadora

Cal destacar també que la jugadora

del CV Esplugues Julia Ibáñez va ser desig-

nada com la millor col·locadora del torneig.

Els equips participants van quedar molt sa-

tisfets pel nivell del torneig. 

Gran nivell de voleibol cadet
al Torneig Internacional
Ciutat d’Esplugues

El Torneig Internacional Ciutat d’Es -

plugues de voleibol cadet femení va donar

un salt qualitatiu amb la tercera edició, dis-

putada del 28 al 30 de desembre. El públic

que es va passar pel Complex Esportiu La

Plana va poder gaudir d’un gran nivell, ja

que el torneig va comptar amb la participa-

ció d’equips de categoria contrastada en

aquesta categoria de Catalunya, Galícia,

Portugal i França.

Esplugues ha començat a fer-se un

nom important en el món del voleibol feme-

ní. En part, gràcies als èxits del Club Vo lei -

bol Esplugues —l’equip infantil és l’actual

campió de Catalunya i sisè d’Espanya— i,

des de fa tres anys, amb aquest torneig in-

ternacional d’alt nivell que té lloc durant les

dates nadalenques. Ho demostra el fet que

el campió del torneig va ser l’Emeve Lugo,

actual campió d’Espanya de categoria infan-

til. Les gallegues van vèncer en la final a les

franceses del Croix d’Argent de Mont pe llier,

terceres del seu país.

Pel que fa a les amfitriones, no van

poder revalidar el títol de l’any anterior, pe -

Emeve Lugo, campió infantil d’Espanya de la
temporada passada, es va emportar el triomf

Torneig d’handbol base    

El Complex Esportiu Municipal La

Plana va acollir el primer torneig de

Nadal d’handbol, organitzat per

l’Escola Cristian Ugalde del CH

Esplugues, amb la participació d’equips

benjamins, alevins i infantils de l’EH

Sant Vicenç, el Sant Llorenç-Sant Feliu

i el CH Esplugues. El club amfitrió va

guanyar cinc dels sis partits.

Libro de Orfeo Suárez
sobre el mundo del fútbol  

El periodista espluguense Orfeo

Suárez, redactor jefe de Deportes de El

Mundo, ha presentado Hablamos de

fútbol, un libro que trata de mostrar la

cara más humana de futbolistas

famosos a través de entrevistas

realizadas por el autor. Los beneficios

del libro se destinarán íntegramente a

la financiación de escuelas en África.

Al CEM La Plana es va veure voleibol femení de gran alçadaAl CEM La Plana es va veure voleibol femení de gran alçada

El CV Esplugues va
obtenir una meritòria
tercera plaça davant de
rivals de gran renom
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Jornada técnica 
del CF Can Vidalet     

Un total de 25 entrenadores

participaron en la jornada técnica

organizada por el CF Can Vidalet el 23

de diciembre en el Edificio Cadí. Entre

los conferenciantes, estuvo Víctor

Sánchez, entrenador de cadetes del

FC Barcelona.

Josep Pons, en una
mesa redonda sobre 
el futuro del deporte    

El asesor de imagen

espluguense Josep Pons moderó una

mesa redonda sobre el futuro del

deporte en el marco del seminario

EMOS de la Real Academia de

Ciencias Económicas. Le

acompañaron, entre otros, los

directores de los diarios deportivos

Sport, Joan Vehils, y Mundo

Deportivo, Santi Nolla. 

Primers èxits femenins
de la SIES L’Avenç

La Secció d’Investigacions i

Exploracions Subterrànies (SIES)

L’Avenç ha sumat les primeres

medalles femenines, gràcies als dos

argents de Mireia Subirachs, de

només 6 anys, a les proves de velocitat

i resistència juvenils, a una competició

de TPV disputada a Manresa.

El primero de los diversos torneos futbo-

lísticos que el Club de Fútbol Can Vidalet orga-

niza en el Camp de Futbol Municipal El Molí a

lo largo del año se saldó con un rotundo éxito,

tanto de participación como de público. Un total

de 42 equipos, pertenecientes a las cuatro ca-

tegorías de menor edad (promesas, prebenja-

mín, benjamín y alevín), con más de 600 juga-

dores, participaron en una competición de fút-

bol 7 de la que la organización  ha destacado su

“gran ambiente deportivo y social”. Las fechas

en las que se disputaron los partidos, los días 2

y 3 de enero, permitieron que el torneo se cele-

brara en un clima festivo. Un hecho más que

refuerza la vocación del CF Can Vidalet y de su

El Can Vidalet llena de
fútbol base la Navidad
de Esplugues
El primer torneo del año (2 y 3 de enero) contó con
42 equipos y más de 600  jugadores de categorías
prebenjamín, benjamín, alevín y promesas

junta directiva de hacer del fútbol y del deporte

en general un elemento transmisor de innu-

merables valores educativos (la solidaridad, la

constancia, el compañerismo, la amistad...)

que van mucho más allá de la pura competi-

ción.

El torneo se saldó con la victoria  del FC

Pallejà (alevines), UF Cornellà (benjamines), AE

Prat (prebenjamines) y Santboià (promesas). El

Can Vidalet, que contó con una nutrida repre-

sentación, como corresponde a un club anfi-

trión, fue tercero en alevines, cuarto en  benja-

mines y segundo en prebenjamines. El FA Es -

pluguenc, también presente en este Trofeo

Nadal, fue cuarto en prebenjamines.  

Las entregas de trofeos en las categorías promesas (izda.) y alevínLas entregas de trofeos en las categorías promesas (izda.) y alevín

Los podiums en las categorías prebenjamín (izda.) y benjamínLos podiums en las categorías prebenjamín (izda.) y benjamín

IMATGES CEDIDES PEL CF CAN VIDALETIMATGES CEDIDES PEL CF CAN VIDALET

IMATGE CEDIDA PERIMATGE CEDIDA PER
SIES L’AVENÇSIES L’AVENÇ
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PresupuestoPresupuesto
2010:2010:
austeridad,austeridad,
políticaspolíticas
sociales ysociales y
dinamizacióndinamización
económicaeconómica

La gestión en tiempo de crisis requiere acciones y decisiones más in-

tensas y diferenciadas de las que se han de tomar en tiempos de expansión,

porque se dispone de menos recursos cuando son más necesarios y esto

obliga a un incremento de la eficiencia en la gestión pública, para conseguir

más con menos.

Es en estos momentos de crisis cuando más se necesita de la capaci-

dad y de la experiencia de gobierno porque forzosamente hay que ser mucho

más  eficiente.

Y es en ese sentido que las cuentas municipales para 2010 son un ins-

trumento de cohesión social y de transformación de la ciudad que refleja la

apuesta del gobierno municipal socialista por me-

jorar Esplugues y la calidad de vida de la ciudada-

nía, reforzando las medidas anticrisis y preparan-

do a nuestra ciudad para el relanzamiento econó-

mico.

Hablamos de un Presupuesto Municipal austero, con seis ejes muy

claros:

1.- Atención a las necesidades de las personas. Especialmente a las

más afectadas por la crisis, incrementando un 4% el gasto en acción social.

2.- Promoción económica y creación de empleo. Se incrementan un

23% los recursos para planes de empleo.

3.- Mantenimiento en los estándares de calidad en la prestación de

los servicios.

4.- Austeridad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La

adquisición de bienes y servicios se reduce un 9% y los gastos de comunica-

ción un 13% en relación al año 2005.

5.- Mantenimiento del esfuerzo inversor en máximos históricos, con

la continuidad de los grandes proyectos plurianuales de inversión.

6.- Congelación de impuestos y tasas municipales.

A pesar de ello, los grupos políticos de la oposición fallaron en el fondo

y en la forma. En el fondo porque no formularon ninguna alternativa, ni hi-

cieron ninguna propuesta y en la forma abandonando el pleno y perdiendo

la gran oportunidad de lo que seguramente es uno de los debates más im-

portantes del año. La excusa fue un retraso inexistente en la entrega de la

documentación.

El anteproyecto de presupuesto se entregó a la oposición el 4 de di-

ciembre, casi tres semanas antes de la celebración del pleno, en un plazo

muy similar al de los últimos años. El día 10 se explicó en Junta de

Portavoces, sin que los grupos políticos asistentes aportasen ninguna ini-

ciativa, ni solicitasen  ampliación de la información. Los días 16 y 22, nuevas

Juntas de Portavoces con el mismo resultado, ninguna propuesta por parte

de los grupos de la oposición que pudiera enriquecer el debate entre pro-

yectos, ideas y políticas.

En definitiva, el presupuesto municipal de 2010 es el mejor de los pre-

supuestos posibles: riguroso, realista, sensible a las necesidades sociales y

pensado para continuar transformando la ciudad y dinamizando nuestra

economía. Decir cualquier otra cosa es negar la realidad.

Enric GinerEnric Giner| PSC| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)

93 371 33 50 Ajuntament

092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues

088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra

091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)

112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—

061 Urgències mèdiques

016 Telèfon d’atenció de violència de gènere

93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet

93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal

93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric

93 470 02 18 Museu Can Tinturé

93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana

93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres

93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet

93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 

93 480 31 94 Espai Jove Casal/93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillasc.e.: puntjove.rbrillas@@esplugues.catesplugues.cat

93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet

93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació, 

Oficina de Comerç d’Esplugues) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila

93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)

93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)

93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme

93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu

93 371 82 02 Creu Roja Esplugues

900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells

93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta

93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat

93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària

93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 

93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2

93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona

93 473 81 65 Registre Civil 

93 372 34 00 Registre de la Propietat

93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)

900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)

900 700 720 (avaries 24 h)

902 250 365 Informació Gas Natural

902 50 77 50 Endesa

010 Informació transports metropolitans

93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83

Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90

Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01

Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52

Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04

Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92

Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21

Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77

Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89

Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10

Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38

Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49

Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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Parece mentira, ahora que ya todos somos conscientes de la

grave crisis que padece España. Se han dado cuenta de su lamenta-

ble existencia incluso los negacionistas, que nos mentían negándo-

la, es decir el Sr. Zapatero y todos los cargos de sus partidos PSOE y

PSC, así como todas las ramas de los diferentes partidos que con

diferentes nombres se aglutinan en su proyecto.

Pues bien, cuando más se precisa la unidad de todos para

poder hacer un frente común que facilite la vida a los ciudadanos,

aquí en Esplugues el equipo de Gobierno opta por realizar un esca-

lofriante viaje en solitario. Ellos solitos apro-

baron unos mediocres presupuestos, sin con-

tar para nada con la oposición. Es que ni pre-

sentarlos con el debido tiempo y forma, para

poder discutirlos, aportar ideas e intentar

consensuarlos. Nada de todo eso se produjo. Al contrario, a pesar

de que el Partido Popular los venga solicitando desde septiembre,

tanto en los plenos municipales, comisiones y juntas de portavoces,

por fin nos hacen entrega de ellos a mediados de diciembre, con

todas las partidas ya cerradas y sin posibilidad de negociación. De

SUS PRESUPUESTOS, NUESTRAS DESDICHAS.

Es por ello que todas las fuerzas políticas en la oposición tar-

damos 15 segundos en ponernos de acuerdo para realizar un gesto

que demostrase claramente nuestra disconformidad y rechazo, por

la caciquil forma de proceder del equipo de Gobierno y el descaro

con el que utiliza su rodillo. Por eso, en el momento de debatir el

punto del orden del día referido a los presupuestos, tras explicar

nuestros motivos, toda la oposición abandonamos el Salón de

Plenos hasta el siguiente punto del orden del día, en el que nos 

volvimos a incorporar.

Es incomprensible que, por ejemplo, en este lamentable Pleno

de los presupuestos del día 23/12/09 incluyeran una partida presu-

puestaria para dar ayudas al fomento del alquiler entre los jóvenes

de Es plugues, como se venía haciendo desde el 2002, según acor-

damos todos los partidos políticos, esta vez mermada de manera

considerable, para que en este último Pleno del día 20/01/10 van y

nuevamente el equipo de Gobierno del PSC la suprime, argumen-

tando un tema de economía. VERGONZOSO. Tienen un cargo de con-

fianza que gana anualmente 3 veces más que la mermada partida

presupuestaria prevista y luego anulada.

En verdad lo considero MEDIDAS DESESPERADAS!!

Qué desastreQué desastre
dede
presupuestospresupuestos

Luis OrtegaLuis Ortega | PPC| PPC

El 23 de desembre es va celebrar el darrer Ple de l’any 2009. En

aquest Ple s’havien d’aprovar els pressupostos per a l’any 2010, i es

van aprovar. I tant que sí. Això sí, amb els únics vots de l’equip de go-

vern i tota l’oposició fora del Saló de plens.

El nostre grup, juntament amb la resta de l’oposició, vam decidir

donar la nostra opinió respecte els pressupostos i abandonar el Saló

de plens en senyal de protesta per l’actitud de l’equip de govern, que

ens ignora i ens menysprea, fent evident la seva nul·la voluntat de fer

participar i ni tan sols escoltar l’opinió de l’oposició, que al cap i a la fi

representa el 50% dels votants d’Esplugues,

agradi o no agradi a l’alcaldessa i la seva gent.

Aquests han estat els pressupostos

menys participatius i amb menys voluntat de

consens des de fa molts anys. No hi ha hagut

cap voluntat per part del govern municipal de fer partícips als altres

grups en l’elaboració de propostes. Des del mes de setembre hem

estat demanant documentació per tal d’estudiar-la i, si s’esqueia, pre-

sentar propostes per millorar-los i per millorar l’atenció i els serveis

que es donen des de l’Ajuntament a la nostra població. Aquesta docu-

mentació ens ha estat donada tard i no pas tota; tard, perquè un dia

abans del Ple (o fins i tot un parell d’hores) no és suficient per estu-

diar-la i fer propostes. A més a més, sense cap possibilitat d’afegir-hi

o treure-hi res. Totes les partides eren tancades i ben tancades.

Pensem que són uns pressupostos que no van enlloc. S’han fet

perquè s’havien de fer i es limiten a fer quadrar els euros.

En un moment de crisi com el que estem patint, eren d’esperar

uns pressupostos austers amb les despeses supèrflues, amb la publi-

citat i amb tot allò que realment no repercuteix en el benestar de la

població. Doncs no ha estat així, no es prioritzen per a res i no s’aug-

menten, és clar, les partides destinades a actuacions socials; això sí,

en canvi es destinen grans quantitats de diners a l’autopropaganda.

Retallen el conveni signat amb els treballadors rebaixant la base sala-

rial pactada, cosa que retalla els salaris dels propers anys i en canvi

els alts càrrecs i els polítics es congelen el sou. Però, és clar, congelar

un sou de més de 6.000 euros al mes com el d’alguns regidors i al-

guns càrrecs de confiança no suposa el mateix que congelar el sou

d’un mileurista.

Sobre els 1.875.000 euros que se suposa que el govern espanyol

ha d’aportar a Esplugues, hi ha la previsió que no es faci. Això no es

diu enlloc. Com resoldran el problema? Amb un endeutament sense

precedents, com es tirarà endavant? A qui volen enganyar?

Va ser per aquests motius que les regidores i el regidor d’ICV

vam abandonar el Ple. I també per això volem fer saber a la ciutadania

la nostra posició i alertar del que està fent el govern municipal del PSC.

Pressupostos.Pressupostos.
El PSC esEl PSC es
queda solqueda sol

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV
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L’EspluguesL’Esplugues
sorprenent desorprenent de
debòdebò

Els pressupostos són sorprenentment ajustats a la realitat quant a

ingressos i despeses es refereixen, i curiosament anacrònics veient els

temps que corren. Amb el mateix nombre de persones contractades, hi

ha un espectacular augment de la despesa, però no en els sous base, més

aviat en altre tipus de retribucions que, en vistes a l’actual situació econò-

mica, poden deixar perplexa la ciutadania. De fet, el PSC és esclau d’un

conveni amb el personal que es va vendre com a bo, però que els ha deixat

amb poc marge de maniobra per ajustar la despesa pública i que difícil-

ment poden explicar vistos els temps que corren, ja que no es pot justifi-

car un augment d’un 4,68% en sous de personal

quant tothom s’està estrenyent el cinturó.

A més, preveuen menys ingressos de l’Es -

tat. No hem vist cap crítica al respecte. L’Estat ens

donarà 1.875.000 euros menys i el PSC calla. En

canvi, anuncien a bombo i plateret que l’Estat ens dóna diners per a l’audi-

tori (375.000 euros). Curiós... 

També preveuen menys ingressos d’impostos indirectes (-330.000

euros), és a dir, dels impostos derivats de la nova construcció. Ja sabem

que és un sector econòmic en crisi. Malauradament, les noves empreses

que han arribat a la ciutat no compensen la pèrdua d’ingressos i sembla

ser que la promoció econòmica d’Esplugues no passa pel seu millor mo-

ment. Des d’ERC encoratgem el PSC a treballar més per aconseguir

noves activitats econòmiques i no dependre de la construcció, sobretot te-

nint en compte que  segueixen enderiats en “acabar” la ciutat i si seguei-

xen així “acabaran” amb la ciutat  i el seu equilibri econòmic.

Podria parlar de totes les partides pressupostàries, però únicament

em referiré a aquelles que ens han cridat més l’atenció:

Menys diners destinats a manteniment d’edificis municipals, menys

diners destinats a neteja d’edificis públics (escoles incloses), al suport a

les entitats esportives, culturals, de discapacitats o serveis socials, de

salut, de dones, entitats de promoció econòmica, a activitats extraesco-

lars, a mitjans de comunicació local, de cooperació... En definitiva, una

gran retallada en activitats de cohesió social que contrasta amb la conge-

lació que es fa d’altres partides, una d’elles la del sou dels regidors i regi-

dores. Pot sonar a demagògia, però 100 euros mensuals de menys per re-

gidor i regidora seria equivalent a 25.200 euros a l’any, que són l’equiva-

lent al que resten al teixit associatiu en general. A més, si tinguéssim unes

instal·lacions pròpies per a l’arxiu municipal ens estalviaríem 31.000

euros, que ens donaria prou per mantenir les subvencions al casal d’estiu

i a les activitats extraescolars que s’han retallat ostensiblement.

I per acabar, el PSC aquest cop no ha negociat els pressupostos amb

l’oposició. Ni ho ha intentat. Per aquesta raó, tots els grups vàrem aban-

donar el Ple sense votar uns pressupostos fets a base d’imposicions,

sense consens i sense voluntat de diàleg. S’ho volien fer sols i sols es van

quedar.

Jordi FiguerasJordi Figueras ||

ERC-AMERC-AM

Al Ple del mes de desembre, Convergència i Unió va haver de mantenir

una rigurositat suficientment ferma davant l’actitud de passotisme i de

menyspreu que vam patir, juntament amb la resta de partits de l’oposició, per

part del govern municipal del PSC-PSOE. En aquell Ple s’havien d’aprovar els

pressupostos municipals, els quals van tirar endavant amb els únics vots del

partit del govern, ja que l’entesa dels quatre grups de l’oposició va permetre

que marxèssim del Ple en el moment de votar-los. El 43% dels regidors vam

coincidir per tal de denunciar l’actitud socialista davant d’aquest tema.

Per què nosaltres els vam analitzar negativament?

1. Perquè s’han aprovat amb una falta de de -

bat econòmic, ja que no es van voler debatre els in-

crements de les ordenances fiscals en un ple, com

ha estat passant any rere any en les dues darreres

legislatures.

2. Perquè hi ha hagut una falta de transparència molt evident: vam

rebre els pressupostos molt tard, pocs dies abans del Ple de desembre.

Pressupostos incomplets que arribaven per capítols en diversos dies. Ni un

trist enquadernament del document pressupostari.

3. Perquè ha faltat esperit d’acord i de consens, ja que encara és hora

de rebre una trucada o un correu electrònic oferint-nos de participar en l’ela-

boració dels mateixos, actitud que altres anys sí que havien tingut. Anem a

pitjor.

4. Perquè s’han nodrit d’una falta de rigor i d’humilitat política absolu-

tes atès que el deute per al 2010 de l’Ajuntament es dispararà un 51% més

respecte anys anteriors. No es pot disparar el deute en una situació de crisi

econòmica com l’actual. Cal moderació i contenció de la despesa pública. La

incertesa del final de la crisi és plenament palpable. Més de nou milions d’eu-

ros de deute municipal.

5. Perquè han premiat els càrrecs de confiança amb una retallada de

les nòmines molt per sota de la retallada de tècnics i treballadors. Una situa-

ció que els sindicats municipals també han exigit. Una política d’”esquerres”

exemplar.

Queda clar, doncs, que des de Convergència i Unió lamentem profun-

dament que el Partit Socialista actuï amb aquesta unilateralitat amb un tema

tan crucial com són els pressupostos de la nostra ciutat. Volen governar sols i

amb aquesta actitud ens ho demostren.

El nostre grup polític s’esforça per intentar ser constructiu i no ser in-

necessàriament dur fent oposició, perquè creiem en el pacte i l’acord com a

eina vàlida per avançar, però aquesta gent cada dia ens dóna més motius per

trobar acords amb l’oposició i plantejar un model diferent al model socialista.

Rebutgem aquests pressupostos destructius.

Creiem que hi ha més maneres de fer les coses, i sobretot cal escoltar

tothom, oposició, sindicats i veïns. Les petites idees sumen al gran projecte de

ciutat. Una ciutat que és bonica, que ens estimem i que volem que avanci molt

més i molt millor sota l’estel de l’esperança i del somni d’una Esplugues ideal.

PressupostosPressupostos
destructiusdestructius

Roger PonsRoger Pons | CiU| CiU





Pàgines especials

La Plana

Las dos arterias centrales de La Plana, las
calles Doctor Riera y Joan Corrales, han refor-
zado su condición de ejes ciudadanos y comer-
ciales de referencia en el barrio. Los trabajos
de sa rrolla dos en los últimos meses han favore-
cido la conversión de estas vías en espacios más
agradables para el pea tón.

La reurbanización de Doctor Riera, la ca lle
con más tiendas del barrio, ha fortalecido su vo-
cación comercial. Aceras más anchas, cruces
con pa sos de peatones elevados y espacios más
accesibles favorecen el paseo en una calle don -
de es habitual el ir y venir de gente con carros
de la compra y cochecitos para niños.

A eso se le añade una nueva calzada para
vehículos con las zonas de estacionamiento y la

ubicación de los contenedores claramente deli-
mitadas, así como una mejora visual producto
del soterramiento de las líneas eléctricas y de la
renovación del mobiliario urbano y del alumbra-
do.

Por su parte, la calle Joan Corrales tam-
bién ha visto finalizar las obras que han dotado
al barrio de un sistema de colectores de mayor
capacidad que el anterior, lo que permite resol-
ver el sistema de recogida de las aguas pluvia-
les y evitar el riesgo de inundaciones. La repavi-
mentación de la calzada también ha incorpora-
do mejoras en accesibilidad, señalización viaria
y pasos elevados de peatones. Ambas obras han
formado parte del Fondo Estatal de Inversión
Local impulsado por el Gobierno español. 

La calle Doctor M. Riera
refuerza su vocación de
eje comercial del barrio
La otra arteria de La Plana, Joan Corrales, también ha
reforzado su carácter gracias al nuevo colector

Pilar Díaz
AlcaldessaAlcaldessa

d’Espluguesd’Esplugues

Bones
perspectives

La Plana té un fu tur optimista.
I el té gràcies als diversos projectes
que hi estem executant i que propi-
cien la seva transformació, la d’un
barri amb vitalitat, amb dinamisme i
amb gran personalitat. La recent re-
forma dels carrers Doctor Riera i
Joan Corrales mostra com vo lem
que sigui la Plana: oberta, activa, on
la gent gaudeixi de l’espai públic i del
seu comerç. Altres obres que s’hi
estan duent a terme, com el Teatre
Auditori Municipal, són de gran im-
portància per al barri i per a tota la
ciutat. Un símbol de les bones pers-
pectives de la nova Esplugues. 

Buenas
perspectivas

La Plana tiene un futuro opti-
mista. Y lo tiene por los diversos pro-
yectos que estamos ejecutando y que
propician su transformación, la de un
barrio con vitalidad, dinamismo y  gran
personalidad. La reciente reforma de
las calles Doctor Riera y Joan Corrales
muestra cómo queremos que sea La
Plana: abierta, activa, donde la gente
disfrute del espacio público y de su co-
mercio. Otras obras que se llevan a
cabo, como el Teatro Auditorio Muni -
cipal, son de gran importancia para el
barrio y toda la ciudad. Un símbolo de
las buenas perspectivas de la nueva
Esplugues. 

El barri de la Plana,
motor de la
transformació urbana 
i social de la ciutat
pàgines II i IIIpàgines II i III

Associació de Dones de La Plana, el
punt de trobada de les dones del barri
pàgina IVpàgina IV
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El barri de la Plana, motor de la 
urbana, social i econòmica de la 
El Teatre Auditori refermerà 
la vocació de centralitat de la Plana,
que ja compta amb altres
equipaments referents a la ciutat,
com el Camp de Futbol Salt del Pi o
el Complex Esportiu Municipal La
Plana

La seva centralitat geogràfica i el seu dinamisme social fan que el
barri de la Plana estigui considerat com un dels motors de la ciutat.
Aquesta vocació es veu refermada amb les obres que s’acaben de portar
a terme per remodelar els dos eixos viaris centrals, els carrers Doctor
Riera i Joan Corrales, que configuren una zona comercial urbana de

gran vitalitat, o, a més petita escala, amb la reforma de la plaça Gandhi,
que s’ha dotat d’una nova zona de jocs infantils. Però té continuitat amb
un seguit d’obres i projectes que constaten el seu paper de nucli refe-
rent d’Esplugues.

L’Auditori d’Esplugues
La prova més evident d’això és que potser l’equipament estratègic

més important de cara a la nova transformació de la ciutat, el Teatre
Auditori Municipal, s’està construint al barri de la Plana, concretament a
la plaça Catalunya. Aquest equipament es convertirà en el motor cultu-
ral de la ciutat i permetrà a la ciutadania poder veure els millors espec-
tacles escènics (teatre, música, dansa...) sense sortir d’Esplugues. El
Teatre Auditori serà, a més, un nou gran aparador de la cultura local.

Amb el Teatre Auditori, el barri de la Plana engrandirà la relació
d’equipaments de referència per a la ciutat que hi haurà al seu territori,
amb altres grans exemples com el Complex Esportiu Municipal La Plana
i el Camp Mu nicipal de Futbol Salt del Pi. Precisament aquest darrer,

INTERVENCIONS A LA PLANAINTERVENCIONS A LA PLANA

Col·lector plaça Catalunya

Carrer Dr. Riera

Plaça Ghandi

ARE Montesa
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a transformació
a ciutat

que ara fa un parell de temporades va estrenar gespa artificial,  també
estrenarà aviat una important novetat: la coberta de la part central de la
graderia per protegir al públic espectador de les inclemències del
temps. Aquesta obra, com altres que s’han dut al barri l’últim any, ha
estat una realitat gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) promo-
gut pel govern espanyol.

Obres al clavegueram
I també és important la renovació d’allò que no es veu però que

compleix una funció important per a la qualitat de vida del barri, com
les xarxes de col·lectors i clavegueram. La capacitat de la nova cano-
nada que transcorre sota el carrer Joan Corrales dóna majors ga-
ranties per evitar inundacions en casos de pluges torrencials. En
aquest sentit també s’ha renovat el col·lector de la plaça Catalunya,
coincidint amb les obres de construcció del Teatre Au ditori, i s’ha ins-
tal·lat el nou clavegueram del carrer Sant Jordi, una obra que ha aca-
bat recentment.

Fermín Fermín 
MoleroMolero
“Com a comerciant del
barri, estic content de com
ha quedat la renovació del
carrer Dr. Riera i voltants.
Ha estat una millora radi cal:
voreres més amples, més
ac cessibilitat, millor enllu -
me nat, arbrat... S’ho merei -
xia la Plana, perquè és l’eix
comercial d’Esplugues”

José José 
CerdánCerdán
“Es un barrio que cumple lo
que alguien puede buscar
para vivir: plazas, jardines,
zonas habilitadas para
aparcar, buena conviven -
cia... Como comerciante, lo
único que echaría en falta
es una zona comercial
todavía más potente”

Miguel ÁngelMiguel Ángel
GilGil
“Me trasladé a Esplugues 
y a La Plana hace 15 años 
y estoy encantado con el
barrio. No sabría decir nada
en su contra. Es como un
pueblo pequeño, en el que
la gente es muy comunica -
tiva. Y a nivel de servicios
está bastante bien, y más
desde que hay tranvía”

ManuelManuel
MonleónMonleón
“El que més m’agrada és
la pau i la tranquil·litat
que es respira, i les
relacions humanes que
s’hi poden establir amb
els veïns i els botiguers.
M’hi trobo com a un
poble petit i acollidor”

LA CIUTADANIA PARLALA CIUTADANIA PARLA Què t’agrada més i què
penses del barri de la Plana?

El antes y el después
La Plana vive un buen mo-

mento. Y lo mejor está aún por
llegar. La Plana está reforzando
su rol de motor de la ciudad
gra cias a las diferentes refor-
mas que se están llevando a cabo. Basta un simple paseo por
sus calles para ver que algunos de los proyectos ya acabados
han reforzado la personalidad del barrio y permiten disfrutar
de él con mayor comodidad. ¿Qué puedo deciros de las nuevas
calles Dr. Riera y Joan Corrales que no hayáis comprobado ya?
Da gusto moverse por ellas, pasear y comprar con mayor co-
modidad gracias a sus nuevas aceras, más amplias y accesi-
bles. Por no hablar de aquello que no se ve pero que es tam-
bién importante, los nuevos colectores, que nos evitan posi-
bles problemas por lluvias torrenciales. Los de la propia calle
Joan Corrales,  la pl. Catalunya y la calle Sant Jordi son, sin
duda, una gran inversión de futuro. 

Antonio Salazar
Concejal de La Plana 

Teatre auditori municipal

Carrer Joan Corrales

Coberta graderia camp de futbol

Clavegueram carrer Sant Jordi
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La Plana és un barri caracteritzat pel seu dinamisme social. Aquesta realitat no és nova,
arrenca a l’època de la fi de la dictadura franquista i la recuperació de les llibertats. Va ser en
aquell context que va nèixer una entitat, l’Associació de Dones de La Plana, que vint-i-cinc anys
després continua sent un referent en el món associatiu no només del barri, sinó de tota la ciutat.
De fet, és l’entitat de dones pionera a Esplugues.

Quan va nèixer l’Associació de Dones de La Plana, el seu objectiu era donar aixopluc a mol-
tes dones del barri amb inquietuds o simplement amb necessitat de relacionar-se amb altres
dones. Passat un quart de segle, aquesta funció “tot i que la situació de la dona ha millorat, con-
tinua tenint vigència”, afirma la presidenta de l’entitat, Mari Carme Dragó. La prova és que l’enti-
tat compta amb gairebé 300 associades —no només del barri— que tenen al seu abast un ampli
ventall d’activitats, des de classes de ioga, gimnàstica, macramé o punta de coixí, a l’aprenentat-
ge de català, anglès o teatre (hi ha un grup que fa una representació anual que sempre omple el
Casal de Cultura Robert Brillas), així com diverses xerrades i sortides al llarg de l’any.

De fet, l’Associació de Dones de La Plana va ser pionera en l’organització de tallers, abans
que ho fés l’Ajuntament o altres entitats. Però si hi ha un fet que caracteritza aquesta associació
és que tot es fa per amor a l’art. “Totes les professores són voluntàries, la seva gratificació és
veu re que les dones hi van a la seva classe amb molt de gust”, diu Dragó, que també fa de pro-
fessora de ioga. Algunes pertanyen a l’entitat, però d’altres “les busquem on faci falta”, afegeix.

En aquesta tasca està immersa la nova junta directiva, que va substituir l’encapçalada per
Carme Pallarés a l’octubre, just després de la celebració de les noces de plata. Les noves dirigents
—professores d’algunes de les activitats— volen continuar la tasca que es feia, però també venen
amb idees noves. “Volem fer noves activitats —diu la presidenta—, que no siguin les tradicional-
ment associades a les dones, com la cuina o la costura, tot i que ja es fan algunes”. En aquest sen-
tit, tenen la intenció de fer cursos de sardanes, dansa del ventre, horticultura o reflexoteràpia. 

Associació de Dones de La
Plana, el punt de trobada
de les dones del barri
L’entitat ha canviat tota la junta just després 
de la celebració del seu 25è aniversari

La nova junta la formen Matilde Zamora, Montserrat Astorch,
Mari Carme Dragó, Katy Mora i Dolors Algué (d’esquerra a dreta)

Domingo Rubio, presidente
de la AVV La Plana: “Se está
cumpliendo el objetivo de
tener un barrio abierto”

• ¿Cómo valora la evolución que ha ex-
perimentado el barrio últimamente?

En su día nos marcamos el objetivo de
dejar a las nuevas gene raciones un barrio
digno. De momento, se está cumpliendo.
El último paso ha si do una vie ja reivindi-
cación: reformar la calle Dr. Riera. Es ta -
mos contentos con el resultado. Ahora, el
objetivo es arreglar otras calles, como
Quin tana, Llunell, Bruc, Serra del Mont -
sec, y lo haremos posible gracias a la co-
laboración entre Ayunta mien to y asocia-
ción de vecinos. Sabemos qué barrio que-
remos.
• ¿Qué barrio quieren?

Un barrio abierto, con calles anchas y
zonas verdes. Las ciudades no se pue-
den llenar de cemento. Necesitamos ár-
boles que nos oxigenen.
• ¿Qué supone para La Plana acoger un
equipamiento como el Auditori?

No nos podemos quejar de los equipa-
mientos de ciudad que tenemos: comple-
jo deportivo, campo de fútbol... y ahora, el
Au ditori. Confirma lo que siempre ha sido
La Plana: un motor de la ciudad. La aso-
ciación de vecinos, pionera en Esplugues,
es otro ejemplo.
• ¿Qué valoración hace de la implicación
de las entidades y de la ciudadanía en
los asuntos importantes del barrio?

Estoy orgulloso de la implicación de la
gente. Es un barrio con una trayectoria de
lucha de muchos años. Y tenemos entida-
des con mucha vida, como el Esplai Es -
purnes y la Associació de Dones La Plana,
que precisamente salieron de nuestra
asociación.
• ¿Hay sentimiento de identidad?

La gente está muy identificada y orgu-
llosa, y eso se ve en la participación en
nuestra Fiesta Mayor.

FOTO CEDIDA PER L’ASSOCIACIÓ
DE DONES DE LA PLANA
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