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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Més inversions per
crear ocupació i
millorar i modernitzar
la ciutat

L’any 2010 arriba amb nous projectes per crear ocupació i
per millorar i modernitzar la ciutat. La inversió pública es
manté en màxims històrics, amb projectes que aposten per
l’estalvi energètic, la innovació i la qualitat de vida. Continuem
amb les obres de dos equipaments emblemàtics de la nova
Esplugues, el teatre auditori municipal i el nou Poliesportiu
Les Moreres, i impulsem millores que fomenten l’estalvi ener-
gètic, que aposten per la innovació i que suposen un increment
de la nostra qualitat de vida.

Són projectes amb un alt valor afegit, que mostren algunes
de les virtuts de l’Esplugues que volem. Una Esplugues tecno-
lògicament avançada, que compti amb les infraestructures
adequades —com la xarxa de telecomunicacions que volem
desplegar a tota la ciutat— per a la implantació al nostre terme
municipal d’empreses tecnològicament avançades, innovado-
res i creadores de riquesa i d’ocupació. Una Esplugues respec-
tuosa amb el medi ambient, que potencia mesures d’estalvi
energètic en àmbits tan diferents com el reg de les zones ver-
des, l’enllumenat públic o el funcionament d’equipaments pú-
blics com les escoles. I una Esplugues que fomenta la qualitat
de vida, que defensa la seva ciutadania i que vol que les perso-
nes visquin bé.

Estem construint una Esplugues a la mida de les necessi-
tats de la seva gent. Una ciutat que vol donar oportunitats a to-
thom, que sap afrontar amb il·lusió i amb optimisme tots els
reptes que se li plantegen i que se sent orgullosa del seu pas-
sat. Un passat que hem escrit entre tothom i que ara podem
exemplificar en la figura de la Coral la Coloma, que aquest mes
de març ha començat a celebrar una efemèride poc habitual:
150 anys de vida. Tot i que tindrem temps de parlar-ne durant
tot l’any, permeteu-me que feliciti la nostra entitat degana, per
la seva trajectòria social i cultural i per la seva contribució a la
ciutat durant aquest segle i mig. 

El año 2010 llega con nuevos proyectos para crear empleo y
para mejorar y modernizar la ciudad. La inversión pública se
mantiene en máximos históricos, con proyectos que apuestan
por el ahorro energético, la innovación y la calidad de vida.
Continuamos con las obras de dos equipamientos emblemáti-
cos de la nueva Esplugues, el teatro auditorio municipal y el
nuevo Polideportivo Les Moreres, e impulsamos mejoras que fo-
mentan el ahorro energético, que apuestan por la innovación y
que suponen un incremento de nuestra calidad de vida.

Son proyectos con un alto valor añadido, que muestran algu-
nas de las virtudes de la Esplugues que queremos. Una Es plu -
gues tecnológicamente avanzada, que cuente con las infraes-
tructuras adecuadas —como la red de telecomunicaciones que
queremos desplegar en toda la ciudad—, para la implantación
en nuestro término municipal de empresas tecnológicamente
avanzadas, innovadoras y creadoras de riqueza y de empleo. Una
Esplugues respetuosa con el medio ambiente, que potencia me-
didas de ahorro energético en ámbitos tan diferentes co mo el
riego de las zonas verdes, el alumbrado público o el funciona-
miento de equipamientos públicos como las escuelas. Y una
Esplugues que fomenta la calidad de vida, que defiende su ciu-
dadanía y que quiere que las personas vivan bien.

Estamos construyendo una Esplugues a la medida de las ne-
cesidades de su gente. Una ciudad que quiere dar oportunida-
des a todo el mundo, que sabe afrontar con ilusión y con opti-
mismo todos los retos que se le plantean y que se siente orgu-
llosa de su pasado. Un pasado que hemos escrito entre to das y
todos y que ahora podemos ejemplarizar en la figura de la Coral
la Coloma, que este mes de marzo ha empezado a celebrar una
efemérides poco habitual: 150 años de vida. Aunque tendremos
tiempo de hablar durante todo el año, permitidme que felicite a
nuestra entidad decana, por su trayectoria social y cultural y por
su contribución a la ciudad durante este siglo y medio. 

Más inversiones para
crear empleo y
mejorar y modernizar
la ciudad
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NuevosNuevos
proyectos paraproyectos para
crear empleo,crear empleo,
modernizar lamodernizar la
ciudad y dotarlaciudad y dotarla
de más recursosde más recursos

Un nuevo fondo estatal permitirá
invertir en obras de eficiencia
energética y mejora de equipamientos
y servicios públicos. Arrancan 
algunas obras emblemáticas 
del Plan de mejora de Can Vidalet

Esplugues vivirá en breve un nuevo e intenso episodio de obras
públicas, bajo la coordinación del Ayuntamiento, que va a permitir se-
guir dinamizando la economía y continuar generando empleo, a la vez
que posibilitará continuar con la construcción de la nueva Esplugues,
más moderna, más eficiente energéticamente y con más recursos para
satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Algunas de las obras emblemáticas del Plan de mejora de Can
Vidalet van a iniciarse durante las próximas semanas. Se trata de la re-
forma de la plaza Blas Infante y de las calles Pere Galvany, Pubilla Casas
y Hortènsia, que junto a la continuación de la reforma de la calle Maladeta
y la urbanización de la manzana interior de las calles Menta, Pubilla
Casas, Galvany y Hortènsia son las obras de mejora previstas este año
dentro del plan de intervención integral del barrio de Can Vidalet.

Junto a este Plan y la continuación de los dos grandes equipamien-
tos que se están construyendo en Esplugues —el teatro auditorio muni-
cipal y el nuevo Poliesportiu Les Moreres—, el otro eje vertebrador de la
obra pública este año en nuestra ciudad es el Fondo Estatal para el Em -
pleo y la Sostenibilidad 2010. Impulsado por el Ayuntamiento y financiado
por el Gobierno de España, va a suponer una inversión en Esplugues su-
perior a los 5 millones de euros, que pondrá su acento en la eficiencia
energética, las medidas que apuestan por la innovación, y la inversión en
los equipamientos y los servicios públicos  que permita mejorar la cali-
dad de vida de las personas. 

Las reformas en equipamientos se centrarán en la supresión de
barreras arquitectónicas y la adecuación de la instalación eléctrica del
Esplai Municipal de Gent Gran del Gall; la habilitación de la oficina de

2

Proyectos para continuar const
1. Rehabilitación del alcantarillado de la calle

Raval de Sant Mateu y saneamiento de la

Mina de les Monges

2. Mejoras en el Centre de Terapia

Ocupacional Proa

3. Mejoras en los Servicios Sociales Muni -

cipales en el C. M. Puig Coca

4. Supresión barreras arquitectónicas en el

Esplai Mpal. de Gent Gran del Gall y otras

mejoras

5. Nuevo equipamiento informático en la

Escuela Municipal de Música

6. Espacio multiusos en parque dels Torrents

7. Oficina de emancipación juvenil en el Casal

de Cultura Robert Brillas

8. Nuevas salas en la Bibl

9. Nuevo colector en la pl.

10. Sustitución del colecto

de Guadalupe

11. Sustitución del colecto

Casanovas y conexión

Fontsanta

12. Reforma de la plaza B

13. Reurbanización de las

Hortènsia y Pere Galv

14. Reforma de la calle M

15. Urbanización interior 

ca lles Pubilla Casas, H

Pere Galvany

16. Mejora de la eficiencia
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emancipación juvenil en el Casal de Cultura Robert Brillas; la ampliación
de la Biblioteca Pare Miquel, con la habilitación de dos nuevas salas; la
mejora de las dependencias de los servicios sociales municipales en el
Centre Municipal Puig Coca; y la adecuación del patio de acceso al Centro
de terapia ocupacional Proa. También están previstas mejoras en la es-
cuela de música y en los centros educativos públicos de primaria. En el
espacio público, la actuación más destacada será la adecuación de un
nuevo espacio multifuncional en el parque dels Torrents, apto para acti-
vidades ciudadanas, culturales y deportivas.

El Fondo estatal pone el acento también en la innovación, y en Es -
plugues significará la creación de una red de fibra óptica que conectará,
inicialmente, todos los equipamientos públicos pero que, en el futuro,
podría ser utilizado por empresas y otros agentes económicos. Además,
el Fondo incide en la eficiencia energética: se pondrá en marcha un pro-
yecto de medidas de ahorro y eficiencia en edificios municipales, para
ahorrar en energía y reducir emisiones de CO2; se aplicará un sistema
para gestionar mejor el riego de las zonas verdes; y se aplicarán nuevos
proyectos de adecuación del alumbrado público, que permitirán reducir
el gasto de electricidad y erradicar la contaminación lumínica de la ciu-
dad. Finalmente, también se prevén obras en los colectores y alcantari-
llado de las calles Raval de Sant Mateu, Verge de Guadalupe y Rafael
Casanovas y de la plaza Catalunya. 

nstruyendo la nueva Esplugues
Biblioteca Pare Miquel

la pl. Catalunya

lector en la calle Verge

lector de la calle R.

exión con el colector de la

za Blas Infante

e las calles Pubilla Casas,

Galvany

le Maladeta

rior de manzana de las

sas, Hortènsia, Menta y

encia energética y la se-

guridad vial en la calle  Joan Corrales

Y en toda la ciudad...
• Adecuación del alumbrado público

• Realización de una red de telecomunicacio-

nes corporativa municipal

• Obras de medidas de ahorro y eficiencia

energética en edificios municipales

• Proyecto de obras de gestión remota y cen-

tralización del riego de las zonas verdes

• Programa de funcionamiento y manteni-

miento de centros escolares públicos de

educación infantil y primaria

• Programa de conserjería y mantenimiento

de escuelas públicas de primaria

El mayor esfuerzo inversor de 
las últimas décadas en la ciudad

Esplugues está viviendo la época de mayor esfuerzo de inver-
sión pública de las últimas décadas. De hecho, sólo en 2009 ya se
destinaron más recursos a obras públicas que en todo el periodo
municipal 2003-2007. Ello posibilitó el inicio de proyectos emblemá-
ticos como el Poliesportiu Municipal Les Moreres y el Teatre Auditori
Municipal y la ejecución de obras de gran importancia como las re-
formas de las calles J. Anselm Clavé, Dr. Riera, Joan Corrales o
Baronessa de Maldà, el nuevo recinto del Mercat Mpal. Can Vidalet.
la colocación de sendas viseras en los campos de fútbol El Molí (en
ejecución)  y Salt del Pi (foto), la cobertura de la pista del parque Pou
d’en Fèlix (también en ejecución), además de diferentes reformas
en los diferentes barrios de Esplugues. El esfuerzo inversor conti-
núa en 2010 con los proyectos reseñados en esta página.
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La cubierta del Campo de Fútbol Municipal Salt del Pi es unaLa cubierta del Campo de Fútbol Municipal Salt del Pi es una
de las mejoras llevadas a cabo en los últimos mesesde las mejoras llevadas a cabo en los últimos meses
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José Montilla inaugura el
hospital del Baix Llobregat
Numerosos vecinos de Esplugues acudieron a las jornadas de puertas abiertas
para conocer las nuevas instalaciones, a pocos pasos de nuestra ciudad

El último fin de semana de febrero, Esplugues y el Baix Llo bre -
gat vivieron una jornada histórica. Por fin se inauguraba el Hospital
Co marcal, una reivindicación de ayuntamientos y entidades vecinales
desde hacía tres décadas. El acontecimiento reunió a numerosas au-
toridades locales, autonómicas e incluso estatales, pero fue sobre
todo una gran fiesta popular, como lo demostró el hecho de que unas
10.000 personas —por encima de todas las previsiones— se acerca-
ran entre el sábado 27 y el domingo 28 de febrero para conocer las
nuevas instalaciones. Muchas de estas personas acudieron a pie
desde Esplugues, ya que el centro está ubicado en término de Sant
Joan Despí, a escasos metros de nuestra ciudad, en especial del ba-
rrio del Gall.

La inauguración del hospital fue la culminación de su puesta en
marcha, que se fue realizando de forma progresiva durante el mes de
febrero (empezó por las consultas externas, y se fueron añadiendo
los servicios quirúrgicos y de urgencias). El acto fue presidido por el
presidente de la Generalitat, José Montilla, aunque también estuvie-
ron presentes la ministra de Defensa, la espluguense Carme Chacón;
la consellera de Salud, Marina Geli; y los alcaldes de los once munici-
pios de la comarca a los que dará servicio —entre ellos, la alcaldesa
de Es plugues, Pilar Díaz—. Destacó también la presencia del cirujano
Moisès Broggi, de 102 años, que da nombre al hospital. En su discur-
so, uno de los más emotivos, resaltó que “este hospital es un símbolo

de la lucha del hombre contra el dolor y la enfermedad”.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, la ministra Carme Chacón, alcaldesEl presidente de la Generalitat, José Montilla, la ministra Carme Chacón, alcaldes
y alcaldesas de los municipios a los que dará servicio el hospital —entre ellos, Pilar
Díaz, alcaldesa de Esplugues— y Moisès Broggi, durante el acto de inauguraciónDíaz, alcaldesa de Esplugues— y Moisès Broggi, durante el acto de inauguración
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Por su parte, Montilla recordó que el
centro hospitalario “ya es una realidad y ha

llegado tras un largo período de reivindica-

ción de las administraciones locales y de

toda la sociedad civil”.

Visitas guiadas
En medio de una gran expectación,

fueron legión las personas venidas de diver-
sos municipios para conocer las instalacio-
nes. A través de visitas guiadas, pudieron
ver las habitaciones, las salas de rayos X y
las modernas máquinas situadas en la re-
cepción y que guiarán a los pacientes a las
consultas sin necesidad de trámites previos.
Las impresiones de personas procedentes
de Es plu  gues, que acudieron a pie dada la
proximidad, fueron muy positivas (ver La
Ciuta dania Parla).

El nuevo hospital tiene 328 camas (18
de ellas de UCI), 12 salas quirúrgicas, 18
plazas de reanimación postquirúrgica, 24
plazas de cirugía mayor ambulatoria, 53
consultorios, 40 boxes de urgencias y 46
plazas de hospital de día, entre otros servi-
cios. 

Josep Ll.Josep Ll.
ÁlvarezÁlvarez
(AV CENTRE)

“És una molt bona
notícia per a
Esplugues, que ja
tocava. Era molt
molest haver d’anar a
fer-se una radiografia a Cornellà o a una
visita al c. Dos de Maig de Barcelona. Des
del centre es triguen deu minuts caminant i
hi ha bon accés en transport públic.”

Núria Riera iNúria Riera i
Àngel OferilÀngel Oferil 
(VEÏNS D’ESPLUGUES)

“La gent d’Esplugues el
tenim a dues passes. Vivim
al carrer Francesc Moragas
i podem venir a peu, al
Trambaix o en autobús.
Trobem que hauria de ser
més accessible per a gent
amb cadira de rodes.”

Pedro AyusoPedro Ayuso
(VEÍ D’ESPLUGUES)

“He venido con mi mujer
dando un paseo desde el
centro de Esplugues.
Creo que está muy buen
ubicado. Es fantástico
tenerlo aquí tan cerca.
Hasta ahora íbamos a
Bellvitge o Barcelona.”

GeniGeni
SalmeronSalmeron
(AV EL GALL)

“Ha trigat molt,
portem 30 anys
reivindicant-lo, però
ha valgut la pena. La
gent del Gall hem
guanyat moltíssim, perquè hem passat
d’haver d’anar a Bellvitge o a l’Hospital
General de l’Hospitalet a poder anar a
l’hospital a peu.”

Mari CarmeMari Carme
DragóDragó
(ASS. DONES 
LA PLANA)

“Feia falta un centre
sanitari gran a la
zona. Dels serveis,
dstacaria que la gent d’Esplugues tindrem
una unitat de diàlisi propera. M’ha agradat
que li hagin posat el nom de Moisès Broggi,
històric cirurgià que va estar del costat més
democràtic durant la Guerra Civil .”

ÁngelÁngel
BorregueroBorreguero
(ALCOHÒLICS
REHABILITATS
D’ESPLUGUES)

“Era vital tener un
hospital cerca de
casa y tan bien comunicado, a diez
minutos de tranvía. También ayudará 
a que haya más camas para poder 
tratar a las personas enfermas de
alcoholismo.”

Luis FernándezLuis Fernández
(VEÍ D’ESPLUGUES)

“Es estupendo, ya que
queda a cinco minutos
andando desde mi
vivienda en la avenida
Isidre Martí. También hay
buena comunicación. El
único pero que le veo es
que se quede pequeño. ”

LA CIUTADANIA PARLALA CIUTADANIA PARLA

Com a persona resident a Esplugues, 
què opina del nou Hospital Comarcal Moisès Broggi?
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Esplugues té a punt un nou equipament sociosanitari que aten-
drà les necessitats de gent gran i de les seves famílies: la Re sidència
La Mallola. El centre, que s’ha construït en terrenys cedits per l’Ajun -
tament, està gestionat per la Fundació Casal dels Avis, institució esplu-
guenca sense ànim de lucre que treballa des de fa 30 anys per atendre
el sector de la gent gran. Amb l’edifici acabat i convenientment equipat,
la seva posada en marxa es preveu per al mes de juny, segons el presi-
dente de la fundació, Ramon Gómez.

L’equipament incrementarà notablement el nombre de llits resi-
dencials existents a la ciutat, ja que disposa de 104 places distribuïdes
en dues plantes (un 50%, llar-residència, i un altre 50%, residència as -
sis tida). A més, disposarà de 35 places de centre de dia. En tots dos ca -
sos, una part important de les places —al voltant del 70%— seran con-
certades amb la Ge neralitat (en funció del grau de discapacitat de la
persona gran i dels ingressos econòmics de la família). La fundació ha

iniciat ja la tramitació d’aquestes places.
L’edifici que entrarà en funcionament d’aquí a poques setmanes

es caracteritza pels espais amples i la lluminositat. “El seu disseny ha

tingut en compte el màxim de benestar per a les persones que hi viu-

ran”, diu Maria Rosa Campreciós, presidenta fundacional de la Fun -
dació Casal dels Avis. Però sobretot, afegeix, “la nostra preocupació,

seguint els principis de la fundació, serà que les persones usuàries

estiguin ben ateses pel personal”. El centre donarà feina directa a unes
70 persones.

La nova residència —de 6.000 m2 de superfície construïda distri-
buïda en dues plantes, planta baixa i soterrani— destaca també pels
serveis que oferirà: menjador, bugaderia, perruqueria, podologia, fisio-
teràpia i un auditori amb capacitat per a 150 persones. A més, disposa-
rà de jardins perquè puguin passejar les persones usuàries.

Trenta anys amb la gent gran
La Fundació Casals dels Avis ja porta tres dècades treballant l’a-

tenció a gent gran. La Residència i Centre de Dia La Mallola s’afegirà a
la Residència Fèlix Llobet i als centres de dia El Xiprer i Can Vidalet. 

La Fundació Casal dels Avis gestiona el nou equipament per a gent gran, que
s’ha construït en terrenys cedits per l’Ajuntament

Al voltant del 70% de les 104 places
de residència i de les 35 de centre 
de dia seran concertades

La Residència La Mallola, 
llesta per obrir les seves portes

L’edifici, que està acabat i equipat, consta de dues plantes, planta baixa i soterrani. Donarà feina directa a unes 70 personesL’edifici, que està acabat i equipat, consta de dues plantes, planta baixa i soterrani. Donarà feina directa a unes 70 persones
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El comercio de Can
Vidalet tendrá su
muestra el 30 de mayo

Can Vidalet vivirá la primera
Mostra Comercial del barrio el próximo
30 de mayo en la rambla Verge de la
Mercè. Mostra-Canvi, incluida en el
Plan de mejora de Can Vidalet, aspira a
dinamizar el comercio del barrio
sacándolo a la calle para acercarlo a la
ciudadanía. Los comercios interesados
en participar deberán rellenar antes del
27 de abril una solicitud disponible en
los puntos de atención a la ciudadanía o
en las webs www.esplugues.cat y
www.femuncanvi.cat.

Reabre el tramo de la
calle Maladeta afectado
por las obras del metro

El tramo de la calle Maladeta
entre las calles Molí de L’Hospitalet y
Rosa d’Alexandria, afectado por la
construcción del nuevo vestíbulo de la
estación de metro de Can Vidalet, quedó
reabierto al tráfico a mediados de
marzo. Los trabajos han permitido
reurbanizar y darle a este tramo un
carácter más peatonal, con aceras de
hasta seis metros de anchura. También
se ha reordenado la calzada para acoger
la carga y descarga, el aparcamiento de
vehículos y los contenedores de
residuos. Ahora, sólo queda afectado un
tramo de la calle Menta, entre Pubilla
Cases y Maladeta, cuyos trabajos
acabarán coincidiendo con la puesta en
marcha del nuevo vestíbulo y de la nueva
boca de acceso a la estación.

Es completa el lliurament
de claus dels pisos de
lloguer per a joves 
Les promocions dels carrers Juli Garreta, Gaspar
Fàbregas i Pep Ventura ja tenen llogaters

Formen part del Pla
municipal d’habitatge,
que preveu la construcció
de 2.000 pisos
de lloguer i venda
en els propers anys

Les tres promocions de pisos de lloguer in-
closes en la primera fase del Pla municipal 
d’habitatge ja tenen llogaters. Amb el lliura-
ment de les claus corresponents als pisos dels
edificis construïts al carrer Gaspar Fàbregas i
Josep Ventura, fet el 22 de febrer i el 15 de
març, respectivament, s’ha completat el pro-
cediment perquè una seixantena de joves de
18 a 35 anys hagin pogut iniciar una nova etapa
a la seva vida, “sense haver de sortir d’Es -

plugues”, com explicava l’alcaldessa. “La pro-

moció d’habitatge públic és una de les nostres

prioritats, perquè volem facilitar l’accés a

pisos a preu assequible i possibilitar així que

persones i famílies puguin iniciar nous projec-

tes a la seva ciutat”, apunta Pilar Díaz.
A més de les claus dels pisos de lloguer de

les tres promocions esmentades, durant tot
l’hi vern s’han estat escripturant els pisos de
venda promoguts al carrer Pere Pelegrí, al ba -
rri Sant Llorenç i al Sector Plaza y Janés. L’al -
caldessa, Pilar Díaz, i el primer tinent d’alcal-
dia, Enric Giner, estan visitant les diferents
promocions per interessar-se per les necessi-
tats dels adjudicataris i oferir-los possibles so-
lucions. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, el primer tinent d’alcaldia, EnricL’alcaldessa, Pilar Díaz, el primer tinent d’alcaldia, Enric
Giner,  i el regidor de La Plana, Antonio Salazar, en una visita alsGiner,  i el regidor de La Plana, Antonio Salazar, en una visita als
pisos de promoció municipal construïts al sector Plaza y Janéspisos de promoció municipal construïts al sector Plaza y Janés
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Sant Pere Màrtir, pintado de blancoSant Pere Màrtir, pintado de blanco

La nevada dejó imágenes de postalLa nevada dejó imágenes de postal

Una escultura ‘muerta’ de fríoUna escultura ‘muerta’ de frío

Vista inusual del parque Can VidaletVista inusual del parque Can Vidalet

Can Tinturé, en plena nevadaCan Tinturé, en plena nevada

La plaza Catalunya, en penumbraLa plaza Catalunya, en penumbra

Un ciudadano cruza la calle Molí, que ofrecía un aspecto nada habitualUn ciudadano cruza la calle Molí, que ofrecía un aspecto nada habitual

Un día para recordar
La intensa nevada caída sobre Esplugues el 8 de
marzo dejó imágenes inusuales en la ciudad

Los servicios de
mantenimiento y de
seguridad respondieron 
y la ciudad volvió a 
la normalidad a 
las pocas horas

Esplugues sufrió durante el 8 de marzo la
nevada más importante de los últimos 25 años.
Desde 1985 no se recordaba una precipitación
de estas características, que tiñó de blanco
todos los rincones de la ciudad y puso a prue-
ba los servicios de mantenimiento y de seguri-
dad de la ciudad y la paciencia y el espíritu de
colaboración de la gente. Y hay que decir que
en ambos casos la reacción no podía ser más
positiva.

Pese a la intensidad de la nevada, espe-
cialmente activa durante la tarde, cuando se
llegaron a acumular grosores de hasta 15
centímetros de nieve, que dejaron estampas
inu suales, fotografías espectaculares y mo-
mentos para el recuerdo, la ciudad supo res-
ponder. Los efectos en el tráfico, en la movili-
dad de las personas y en la vida cotidiana fue-
ron inevitables (problemas de circulación,
suspensión de actividades en recintos públi-
cos, afectaciones en el transporte público)

pero la lectura positiva de lo vivido durante el
8 de marzo fue la efectiva respuesta de los
servicios municipales y de seguridad, que tra-
bajaron para garantizar en todo momento el
acceso a servicios esenciales y reducir en la
medida de lo posible los efectos de la nevada.
Al día siguiente, la ciudad fue recuperando la
normalidad, que fue prácticamente total a
partir del mediodía. Atrás quedaban imáge-
nes para el recuerdo, algunas de las cuales se
ofrecen en esta página. 
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La alcaldesa, Pilar Díaz, visitó la Escuela Matilde Orduña para conocer la experiencia de primera manoLa alcaldesa, Pilar Díaz, visitó la Escuela Matilde Orduña para conocer la experiencia de primera mano

El proyecto, que ha comenzado ya a ejecutarse en las escuelas Matilde
Orduña y Can Vidalet, forma parte del Plan de Mejora del barrio

Escolares de 4º enseñan a utiliza
a personas mayores de Can Vida

Durante una hora a la semana, 
los niños dejan de ser alumnos 
y se convierten en ‘profesores’ 
de la generación de sus abuelos, 
que aportan sus vivencias

La Escuela Matilde Orduña ha sido la primera en poner en marcha
un innovador proyecto intergeneracional y de alfabetización digital de per-
sonas mayores. Doce personas del barrio de Can Vidalet mayores de 60
años que no quieren quedarse al margen de las nuevas tecnologías acu-
den quincenalmente a la escuela a recibir clases de informática. Los en-
cargados de darles las nociones sobre webs, e-mails o spams son los 24
alumnos de 4º de primaria del centro escolar. El programa es uno de los

41 proyectos incluidos en el Plan de Mejora de Can Vidalet.
Durante una hora a la semana, los niños y niñas dejan de ser alum-

nos y se convierten en profesores (en algunos casos, incluso, de sus abue-
las). Previamente formado, el alumnado les enseña cómo crear un correo
electrónico, cómo leer y enviar mensajes, cómo crear una carpeta... En
definitiva, los conocimientos básicos para utilizar el ordenador y navegar
por Internet. El programa tiene una doble vertiente: ayuda a romper la
brecha digital de las personas mayores y favorece las relaciones entre la
población infantil y la generación de sus abuelos y abuelas. En este senti-
do, las personas mayores participan aportando vivencias, historias y foto-
grafías que, con la ayuda de los menores, aprenden a tratar con las nue-
vas tecnologías. Se consigue, así, un tercer objetivo: recuperar y preservar
la memoria histórica del barrio.

La experiencia, que se lleva a cabo con la colaboración de la Fun da -
ció Pere Tarrés, se puede seguir semana a semana en el blog de In ternet
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zar el ordenador
alet

http://generacionstic1.blogspot.com/, donde los escolares explican qué
realizan en cada clase. “Hemos pasado fotos antiguas por el escáner y

las hemos puesto en el ordenador, cambiado el color, cortado, escrito

encima y hecho un collage”, dice una de estas intervenciones. Este pro-
yecto, que tendrá continuidad en otros centros del barrio —de momento,
la Escuela Can Vidalet ha comenzado a preparar a su alumnado— es uno
de los 41 incluidos en el Plan de Mejora de Can Vidalet, cofinanciado por
el Ayuntamiento y la Generalitat. “Se trata de uno de los proyectos con

alma del plan, que no sólo incluye actuaciones urbanísticas”, dijo la alcal-
desa, Pilar Díaz, tras conocer de primera mano la experiencia.

Nuevo proyecto para reducir la fractura digital
El Plan de Mejora tiene previsto poner en marcha durante las próxi-

mas semanas el Programa de alfabetización digital para personas sin ac-
ceso a las tecnologías de la información. Con el objetivo de frenar la frac-
tura digital, el programa se dirige a personas y colectivos que tienen poco
o ningún conocimiento de las nuevas tecnologías, como personas mayo-
res, recién llegadas, en situación de paro o mujeres. Los beneficiarios
harán cursos en telecentros, salas de informática de las bibliotecas y es-
pacios sociales, entre otros lugares. 

La regidora de Salut, Sara Forgas,La regidora de Salut, Sara Forgas,
amb un representant de cada escolaamb un representant de cada escola

169 alumnes a la 21a Jornada
escolar de salut i medi ambient

169 alumnes de cinc escoles van participar a la Jornada escolar
de salut i medi ambient, que ha celebrat ja 21 edicions fomentant que
els escolars treballin aquests àmbits i els exposin davant la resta. Els
temes van ser l’alimentació mediterrània (Escola Isidre Martí), la bio-
diversitat (Prat de la Riba), l’anellament científic d’ocells (Lola An -
glada), les drogues (Folch i Torres), el cotxe ecològic (Matilde Orduña).

Visita del embajador de EEUU
al Colegio Americano

El embajador de Estados Unidos en España, Alan D. Solomont,
visitó el 4 de marzo el Colegio Americano para agradecer a su alum-
nado el servicio de voluntariado social que realizan, como parte de
su currículo escolar. El canciller atendió preguntas, les animó a se-
guir por ese camino y les transmitió el interés del presidente de
EEUU, Barack Obama, por el proyecto.

Escolares del Colegio Alemán
visitan a Ferran Adrià en El Bulli

Un total de 28 estudiantes de Preparación Universitaria del
Colegio Alemán de Barcelona, ubicado en Esplugues, visitaron re-
cientemente al prestigioso chef Ferran Adrià en el restaurante El
Bulli para conocer su vertiente más creativa. Los alumnos, que cur-
san la asignatura Historia del arte, diseño y cultura audiovisual,
conversaron con Adrià sobre su faceta artística y lo que significa di-
rigir el considerado como mejor restaurante del mundo. “Ha sido

una de esas oportunidades que se presentan pocas veces en la

vida”, han afirmado las alumnas Flavia Mießl y Tamara Nottal gio -
vani. La visita contó con el apoyo de la dirección del Colegio Alemán.

FOTO CEDIDA PER YARA WEBERFOTO CEDIDA PER YARA WEBER

Dos alumnas hacen pareja con sus abuelas

Pequeños y mayores trabajan en el proyecto formando pa-
rejas. Se da la circunstancia de que dos de estas parejas están
formadas por nieta y abuela. Es el caso de Marina, de 9 años, y
Antonia, de 66. “Me está enseñando a buscar en el ordenador

cosas que me pueden interesar, como recetas de cocina, y a en-

viar y recibir mensajes. Después de todo esto, le tendré que

pedir a mis hijos que me compren un ordenador”, dice Antonia.
Marina, por su parte, señala que su abuela“me cuenta historias

de cuando era pequeña, que son muy interesantes”.

Ferran Adrià, con los alumnos, la profesora M. EugeniaFerran Adrià, con los alumnos, la profesora M. Eugenia
Santacana y la coordinadora de Arte, Silke PingelSantacana y la coordinadora de Arte, Silke Pingel

el pont 183 BOBOBO dia 19.qxd:Maquetación 1  29/03/10  6:57  Página 13



| EL PONT D’ESPLUGUES
183 | abril de 2010

14

ATENCIÓ SOCIAL

miembros de esta agrupación gestionan este
banco, nacido desde el más absoluto de los vo-
luntarismos. “Algo había que hacer” responden
al unísono cuando se les pregunta el porqué de
su creación. “Pasar hambre es muy duro y que-

Esplugues cuenta con tres bancos de ali-
mentos, promovidos por la Asociación Vida,
Cáritas y Creu Roja, que atienden a cerca de 200
familias del municipio en una situación econó-
mica delicada y que necesitan de la ayuda ajena
para su manutención. Su existencia en tiempos
de crisis como el actual es imprescindible para
lograr mantener la cohesión social. La teniente
de alcaldia de Servicios a las Personas, Sara
Forgas, destaca “la importancia que los tres

bancos” y aplaude “la labor desinteresada y al-

truista de los voluntarios que los gestionan”.
En el número 4 de la calle Miramar exis-

te, desde finales de 2009, el banco de alimentos
de la Asociación Cristiana de Ayuda Social Vida.
Allí, María José, Esperanza, Eva, Vicente y otros

Cáritas, Creu Roja y la Asociación Vida atienden a cerca de 200
familias de nuestra ciudad. Su encomiable y generosa labor social
reduce los efectos de la crisis entre quienes menos tienen  

Tres bancos de alimentos contri
los peores efectos de la crisis en

ríamos hacer nuestra pequeña aportación

para impedirlo” explican. Cada lu nes y miérco-
les, por la tarde, reparten los diferentes produc-
tos que sus amigos y colaboradores han podido
conseguir de las empresas del sector alimenti-
cio. Lo hacen con discreción, poniéndose en la
piel de quien acude a ellos: “no queremos que

pasen un mal trago ni deseamos que interpre-

ten nuestra ayuda como una caridad”. Y expli-
can que “aunque la mayoría de familias que

acuden a nosotros lo hacen siguiendo la indica-

ción de los servicios sociales municipales,

cuando alguien viene aquí directamente no po-

demos negarle nuestra ayuda”. “¿Cómo vamos

a decirles que no?”se preguntan. Vida es un
proyecto joven impulsado por personas con un

Los tres bancos hacen 
un llamamiento a las
empresas del sector de
la alimentación a
colaborar en su
importante labor social

La Asociación Vida es un proyecto joven impulsadoLa Asociación Vida es un proyecto joven impulsado
por personas con un largo recorrido solidariopor personas con un largo recorrido solidario
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largo recorrido solidario. Por ejemplo, María
José ha estado once años de cooperante en
Colombia y Esperanza ya ha llevado a cabo pro-
yectos de calado social en nuestra ciudad, sobre
todo en su barrio, Can Vidalet.  

Como en el caso de la Asociación Vida, el
banco de alimentos de Creu Roja es relativa-
mente reciente, aunque tiene la ventaja de tener
el respaldo de una de las organizaciones más
solventes en el ámbito de la solidaridad. Apa -
reció en noviembre de 2009, en respuesta a una
necesidad detectada en la población. En la ac-

ribuyen a reducir 
en los hogares

Dónde se localizan los tres
bancos de alimentos

Asociación Cristiana de Ayuda Social Vida

C/ Miramar, 4
Teléfono:  677 33 07 21
Horarios de atención: lunes y miércoles,
de 4 a 6 de la tarde
Número de casos que atienden: 30 fami-
lias

Creu Roja Esplugues - Sant Just

C/ Severo Ochoa, 14
Teléfono: 93 371 82 02
Horario de atención: miércoles, de 5 a 7
de la tarde
Núm. de casos que atienden: 60 familias

Càritas

C/ Laureà Miró, 209
Teléfono:  93 371 88 87
Horarios de atención: jueves, de 4 a 7.30
de la tarde
Número de casos que atienden: 95 fami-
lias

Los bancos de alimentos están sostenidos por personas voluntarias y dan un apoyo bá-
sico, con la colaboración del Ayuntamiento, a las familias más desfavorecidas ofreciéndoles
alimentos de primera necesidad. En ocasiones también se reparten productos de limpieza.
La vía de acceso es a través de los servicios sociales básicos del Ayuntamiento, desde donde
se rea liza el estudio y la valoración de la necesidad, y se deriva a alguno de los tres bancos
que hay en la ciudad, en función del barrio de residencia de la persona o familia demandante.

tualidad, atiende a unas 60 familias, todas de
Can Vidalet, que reciben alimentos que llegan
de la Fundació Banc dels Aliments o bien de do-
naciones de particulares, voluntarios y asocia-
dos de la propia entidad o instituciones de Es -
plu gues. Una parte los adquiere directamente
Creu Roja gracias a una aportación económica
que recibe del Ayuntamiento y que se destina a
adquirir productos de primera necesidad más
escasos. Un grupo de ocho voluntarios, que se -
gún Isabel Corcuera, de Creu Roja Esplugues,
“da un apo yo incondicional al proyecto”, es el

Cómo se accede a los bancos de alimentos

Una usuaria reco-Una usuaria reco-
ge los alimentos quege los alimentos que
le entregan volunta-le entregan volunta-
rias de Creu Rojarias de Creu Roja

encargado de gestionar el servicio, uno de los
diversos de carácter social que tiene Creu Roja,
una de las entidades más antiguas del munici-
pio (más de 100 años). Por ejemplo, en Navidad
repitió su campaña de regalos solidarios para
la gente mayor, que repartió obsequios entre 70
personas de edad avanzada de Esplugues.
Desde Creu Roja destacan “la importancia de

apoyar a los más necesitados en estos difíciles

momentos”.
Otra entidad con gran tradición en su la -

bor solidaria con las personas más necesita-
das —arranca a mediados de los años 70 con
la primera inmigración— es Cáritas, vinculada
a las parroquias católicas. Cada jueves, una
treintena de familias, derivadas por los servi-
cios sociales municipales, pasan por el local de
la asociación, donde reciben un lote con ali-
mentos básicos con el que pueden pasar un
mes. Sus proveedores son Creu Roja y la Fun -
dació Banc dels Ali ments, aunque también in-
cluyen productos propios que no suelen venir
en los lotes de las otras ONGs (aceite, huevos,
atún, tomate...) y que consiguen gracias a la re-
caudación obtenida en la tienda de productos
de segunda mano que regentan las personas
voluntarias de Cá ritas. “Se da la circunstancia

de que buena parte de la gente que viene a

comprar es beneficiaria de los alimentos”, co-
menta Rosa Maria Bayo, responsable de Cári -
tas Esplugues. Esta entidad cuenta con 24 per-
sonas voluntarias.

el pont 183 BOBOBO dia 19.qxd:Maquetación 1  29/03/10  6:57  Página 15



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
183 | abril de 2010

16

el pont 183 BOBOBO dia 19.qxd:Maquetación 1  29/03/10  6:57  Página 16



OCUPACIÓ

EL PONT D’ESPLUGUES|
183 | abril de 2010

17

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, presi-
dió el 26 de febrero pasado la clausura del Taller
de empleo de atención sociosanitaria, que du-
rante el último año ha permitido que 16 perso-
nas mayores de 25 años que estaban en situa-
ción de desempleo hayan obtenido la capacita-
ción profesional en las especialidades de aten-
ción a domicilio y atención a personas depen-
dientes en centros sociales.

La realización del taller —una iniciativa del
Ayuntamiento de Esplugues, con la colabora-
ción del Departament de Treball de la Ge ne ra -
litat y del Fondo Social Europeo— ha sido un
éxito rotundo, sobre todo teniendo en cuenta el
actual contexto económico, como lo demuestra
el hecho que 12 de las 16 personas participan-
tes (el 75%) ya habían obtenido un puesto de

El 75% del alumnado del taller de empleo sociosanitario, 
clausurado el 26 de febrero, ya ha conseguido un puesto de trabajo

La alcaldesa, Pilar Díaz, la presidenta del Ámbito de Servicios a las Personas, Sara Forgas, juntoLa alcaldesa, Pilar Díaz, la presidenta del Ámbito de Servicios a las Personas, Sara Forgas, junto
al alumnado del taller, su director y el representante del Servei d’Ocupació de Catalunya en Espluguesal alumnado del taller, su director y el representante del Servei d’Ocupació de Catalunya en Esplugues

trabajo con antelación a la finalización del
curso, ya sea en uno de los centros en los que
han realizado prácticas o para realizar labores
de atención domiciliaria. Ade más, las perspec-
tivas laborales del resto de participantes son

La alcaldesa destaca 
que “es posible acceder 
a un empleo si se tiene 
la formación adecuada 
y ésta se orienta a 
un ámbito económico 
en expansión”

Un curso de formación
ocupacional con final muy feliz

muy buenas, teniendo en cuenta el elevado
grado de satisfacción de las residencias y cen-
tros en los que se han realizado las prácticas.

Para la alcaldesa, el taller ha cumplido el
doble objetivo “con el que iniciábamos este

curso: formar al alumnado y permitirle una rá-

pida inserción al mercado laboral”. Y, además,
añadió que “nos demuestra que en una situa-

ción económica complicada aún hay posibilida-

des de acceder a un puesto de trabajo si se

tiene la formació adecuada y ésta se orienta a

ámbitos económicos en crecimiento”.
Este taller, como el que el año anterior se

centró en las energías renovables, ha tenido en
consideración los nuevos yacimientos de em-
pleo, actividades laborales que satisfacen las
nuevas necesidades sociales. 

el pont 183 BOBOBO dia 19.qxd:Maquetación 1  29/03/10  6:57  Página 17



La Coral la Coloma inicia la
celebració del 150 aniversari
L’entitat més antiga d’Esplugues commemora fins a final d’any la seva creació, 
l’any 1860. La ciutat reconeix el seu paper difusor de la cultura i de cohesió social

150 anys. Un aniversari tan rodó i tan extraordinari s’havia de cele-
brar com calia i La Coloma ho ha començat a fer. El tret de sortida va ser
el 21 de març, amb dos actes festius que  van escenificar el suport ciu-
tadà, associatiu i institucional a l’entitat més antiga de la ciutat, que al
llarg de l’últim segle i mig ha jugat un paper fonamental en la difusió de
la cultura local i, encara més, en la cohesió social d’Esplugues.

Una festa ciutadana, amb tallers i actuacions de diverses entitats,
al parc Pou d’en Fèlix, i un acte institucional, al Saló de Plens de

l’Ajuntament, donen pas a nou mesos de celebració, amb la música com
a eix vertebrador. Alguns dels actes més destacats seran el bateig de la
coral infantil la Colometa (18 abril), una trobada de grups corals amb els
seus estendards (23 maig), i els concerts del 12 de juny i de l’11 de juliol.

La Coloma ha volgut que la commemoració sigui una gran festa
ciutadana, amb la màxima participació popular possible. Per fer-ho pos-
sible, comptarà amb el suport d’un bon nombre d’entitats locals.

El president de la Generalitat, José Montilla, ha lloat la trajectòria
de la Coloma, a la qual qualifica de “referent cultural d’Es plu gues, una

entitat arrelada a la ciutat, sempre present en la seva vida cultural”.
L’alcaldessa, Pilar Díaz, diu que “la Coloma ha arribat als nostres dies

com un dels referents del cant coral i de l’associacionisme cultural del

segle XXI de la nostra ciutat”. Per la seva banda, el president de la Fe -
deració de Cors de  Clavé, Josep Cruells, anima l’entitat a continuar tre-
ballant, perquè “a partir d’ara s’ha de continuar fent aquesta bonica

feina, que heu fet, que feu i que fareu en el futur perquè sigueu feliços

tots vosaltres, i perquè la vostra entitat s’enforteixi”. 

El president de la Generalitat, José
Montilla, qualifica la Coloma de
“referent cultural d’Esplugues” i
l’alcaldessa, Pilar Díaz, destaca el seu
rol de dinamització cultural

Integrants de les corals La Coloma i La Colometa, junts a dalt de l’escenari, durant l’acte del dia 21 de marçIntegrants de les corals La Coloma i La Colometa, junts a dalt de l’escenari, durant l’acte del dia 21 de març
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Actuació de la Colla de BastonersActuació de la Colla de Bastoners
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Homenaje a espluguenses
represaliados por el
franquismo

Luis Marcos, Pablo Sán chez y José Ramón Outeriño, de
Esplugues, formaron parte de las 33 personas del Baix Llobregat
y L’Hospitalet que fueron homenajeadas el 18 de febrero por el
Departamento de In  terior de la Generalitat. El acto, que tuvo
lugar en L’Hos pi ta let, sirvió para reconocer a vecinos de la co-
marca que lucharon por la democracia y su frieron la represión
franquista. El acto contó con la presencia de la alcaldesa de
Esplugues, Pilar Díaz (en la foto, junto a la alcaldesa de L’Hos -
pitalet, Núria Marín, el conseller de Interior, Joan Saura, y uno
de los homenajeados espluguenses).

IMATGE CEDIDA PEL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT

Les pastisseries d’Esplugues donen 
suport a la celebració de l’efemèride

Les pastisseries d’Esplugues també s’han sumat a la celebració
dels 150 anys de la Coloma. Ho van fer aportant els pastissos d’ani-
versari que les persones participants a l’acte festiu del diumenge 21
van poder degustar després de la preceptiva bufada d’espelmes. Hi
van col·laborar Pastisseria Clarita, Pastisseria Fíguls, Pastisseria Ros -
tisseria La Cuina d’en Paul, Pastisseria Santiga, Panadería Pas telería
Monterrey, Forn La Flor del Blat, Forn Mo re neta, Forn La Pau, Pa na -
dería Pastelería Hermanos Ballesta, El Molí d’Esplugues, Pas tisse ria
Can Vidalet i Forn La Espiga, que van donar pastissos de diferents in-
gredients però amb un factor comú: els 150 anys de la Coloma.

El diputat de Medi Ambient
visita instal·lacions d’energia
solar a equipaments públics

El diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan
Antoni Baron, va visitar el 18 de març dues instal·lacions de captació
d’energia solar ubicades a equipaments públics d’Esplugues (a la
Fundació Proa i a l’Escola Isidre Martí). Acompanyat de l’alcaldessa,
Pilar Díaz, i del primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, el diputat va
voler conèixer de primera mà la iniciativa municipal d’apostar per
aquest tipus d’energia renovable. Baron es va interessar també pel
fet que aquestes instal·lacions mediambientals fossin construïdes
per alumnes-treballadors d’un taller ocupacional, la qual cosa li va
valer l’any passat un premi de la Diputació. “És molt important la

part social”, va dir.

Baron (segon per l’esq.), a la instal·lació de cap-Baron (segon per l’esq.), a la instal·lació de cap-
tació d’energia solar tèrmica de la Fundació Proatació d’energia solar tèrmica de la Fundació Proa

Actuació del Centro Aragonés de EspluguesActuació del Centro Aragonés de Esplugues
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En caso de salir unos días de vacaciones, conviene simular que hay
alguien en casa: no cerrar persianas, dejar ropa tendida...
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Rotary Esplugues convoca
la 3a Beca Isidre Archs
d’estudis a l’estranger

Rotary Esplugues ha convocat ja la ter-
cera edició de la Beca Isidre Archs d’estudis a
l’estranger, que promou anualment, des de
2008, per possibilitar que un jove d’Esplugues
pugui perfeccionar els seus estudis d’anglès
amb una estada d’un mes a Londres. Té una
dotació econòmica de 3.000 euros i s’adre ça a
estudiants de batxillerat o formació professio-
nal de qualsevol centre públic de la nostra ciu-
tat. Les bases es poden consultar a www.ro-
tary-esplugues. com, on es pot descarregar el
full de sol·licitud de la beca, a lliurar al restau-
rant La Masia de la nostra ciutat, seu de Rotary
Esplugues, abans de l’1 de maig d’enguany. El
nom de la persona guanyadora es coneixerà
abans del 30 de maig. 

Rotary és una organització internacional
centenària, integrada per líders empresarials i

Aquesta entitat solidària estrena web per fer més
visible la seva tasca solidària a tot el món

D'esquerra a dreta, Joaquim Guallar, president de RotaryD'esquerra a dreta, Joaquim Guallar, president de Rotary
Esplugues; Pilar Díaz, alcaldessa, i Núria Tortras, escultora, ambEsplugues; Pilar Díaz, alcaldessa, i Núria Tortras, escultora, amb
la maqueta de la gran obra que Rotary vol instal·lar a la ciutatla maqueta de la gran obra que Rotary vol instal·lar a la ciutat

professionals que ofereix ajut humanitari i de
solidaritat arreu del món i especialment a la
comunitat de la zona d’ubicació del club. L’or -
ga nització considera que facilitar l’aprenentat-
ge d’idiomes als joves és un mètode excel·lent
d’ajuda professional. 

Escultura de Rotary
Rotary, que estrena web (www.rotary-es-

plugues. com), vol deixar palesa la seva pre-
sència a la ciutat amb la instal·lació d’una es-
cultura en bronze que ha creat l’artista esplu-
guenca Nú ria Tortras i que se situarà en un
punt emblemàtic de la ciutat. L’alcaldessa des-
taca “l’orgull de la ciutat per tenir als nostres

carrers una obra de Núria Tortras, molt reco-

neguda arreu del món però encara poc reivin-

dicada a Esplugues”. 

ETV estrena el
programa ‘La llotja’  

Esplugues Televisió ha estrenat
el programa La llotja, una tertúlia
esportiva que aplega, setmanalment,
càrrecs públics i periodistes de la
comarca, que analitzen els resultats
esportius (sobretot de futbol, bàsquet
o altres esports majoritaris) de
l’anterior cap de setmana. Presentat
per Aitor Abad, s’emet els dilluns a les
11 de la nit. Entre els contertulians,
l’alcaldessa, Pilar Díaz, la regidora
d’Esports, Montserrat Zamora, i un
representant del PPC local.

L’alcaldessa presideix
la celebració de 
Sant Joan de Déu  

Pilar Díaz presidí el 4 de març
l’acte central de la celebració del dia
de Sant Joan de Déu, promoguda per
l’orde hospitalària. Durant l’acte,
Genís Roca, expert en TIC, va
pronunciar una conferència sobre els
vincles entre les telecomunicacions i
la medicina. També es van lliurar els
premis científics de l’hospital i es va
fallar el Premi de Conte Infantil.
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Recordeu que dissabte 3 d’abril, Dissabte de Glòria, romandran sense
servei les zones d’estacionament regulat (zones blaves i àrees verdes)
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La preinscripció per a les escoles
bressol públiques, del 3 al 14 de maig

L’oferta de places públiques d’escoles
bressol a Esplugues, una de les més elevades
de la comarca del Baix Llobregat, continuarà
creixent de cara al proper curs 2010-2011
amb l’entrada en funcionament de noves
aules a l’Escola Bressol Marta Mata, que es va
inau gurar parcialment el passat mes d’octu-
bre. Amb les 74 places que s’oferiran al nou
equipament, ubicat al ba rri de Can Clota, se -
ran unes 450 les places de titularitat pública
per a infants de fins a 3 anys que posaran el
curs vinent a l’abast de les famílies d’Esplu -
gues les cinc escoles bressol de titularitat pú-
blica (quatre de l’Ajunta ment i una de la Gene -
ralitat) de la ciutat. Les famílies interessades
a sol·licitar plaça ho podran fer durant les
dues primeres setmanes de maig: del 3 al 7 i
del 10 al 14. El lloc on s’hauran de presentar
les sol·licituds haurà de ser l’escola bressol
escollida per al seu fill o filla.

De cara al proper curs 2010-11 hi haurà més places
que mai per a les famílies d’Esplugues, amb l’entrada
en funcionament de noves aules a l’EB Marta Mata

Esplugues sumarà el proper curs una ofer -Esplugues sumarà el proper curs una ofer -
ta de 450 places per a infants de 0 a 3 anysta de 450 places per a infants de 0 a 3 anys

Durant aquests mateixos dies, també es
faran jornades de portes obertes perquè ma -
res i pares puguin conèixer les instal·lacions.
Les llistes definitives es publicaran el 2 de
juny.

Esplugues, amb quatre escoles bressol
de titularitat municipal, va ser un dels ajunta-
ments pioners a construir centres educatius
públics per atendre la població en edat prees-
colar. L’EB Montse rrat (al c/ Ce dres) i l’EB La
Mainada (al c/ Baronessa de Maldà) van néi-
xer a principis dels anys 80 i actualment
compten amb més de cent places cadascun.
De la mateixa època data la Llar d’Infants El
Sucre (al c/ Josep An selm Clavé), que depèn
de la Gene ra litat i dóna servei a una vuitante-
na d’infants. Més recentment, es va obrir l’EB
Mon tesa (al carrer Serra del Montsec), amb
74 places, i l’any passat, l’EB Marta Mata (al
carrer Josep Anselm Clavé). 

Secundària postobligatòria,
del 10 al 21 de maig 

La preinscripció per a batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà serà del 10
al 21 de maig. Precisament, desenes d’a-
lumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts La
Mallola, Joanot Martorell i Severo Ochoa
han participat durant el mes de març en
el programa Coneguem els cicles, un
conjunt de tallers que es porta a terme
des de l’any passat conjuntament a Es plu -
gues, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí
perquè l’alumnat d’aquests municipis que
està a punt d’acabar l’ensenyament obli-
gatori es familiaritzi amb els estudis de
cicles formatius (l’antiga Formació Pro -
fessional) que tenen al seu abast. A Es -
plu gues, l’Institut Severo Ochoa és l’únic
de titularitat pública —a banda de l’Institut
Blume, especialitzat en formació esporti-
va— que ofereix cicles formatius (en con-
cret, d’electrònica, gestió administrativa,
laboratori i serveis sociosanitaris).   
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ACAE y CCA Pl. Macael
nombran a Pilar Díaz
‘Andaluza del año 2010’

La Asociación Cultural Andaluza de Es -
plu  gues y el Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael quisieron compartir con la ciudadanía
de Es plugues la conmemoración de una de sus
fechas más señaladas: el Día de Andalucía. Du -
ran te todo el fin de semana del 26 al 28 de fe-
brero, se sucedieron diferentes actividades que
sirvieron para que los andaluces catalanes, co -
mo le gusta al presidente del CCA Pl. Macael,
Fran cisco Giráldez,  definir a sus paisanos resi-
dentes en Catalunya, compartieran con toda Es -
plu gues la conmemoración del 28-F. Este año,
coincidía con el 30 aniversario de la aprobación
del Estatuto de Autonomía de la comunidad.    

Las dos entidades nombraron andaluza
del año a la alcaldesa, Pilar Díaz, de quien José
Mª Cuadros, presidente de la ACAE, destacó su
currículum, su compromiso con la gente y, evi-

Altísima participación en las diferentes 
actividades de conmemoración del Día 
de Andalucía (28 de febrero) en Esplugues

De izquierda a derecha, José V. Muñoz, diputado y Andaluz del año 2009;De izquierda a derecha, José V. Muñoz, diputado y Andaluz del año 2009;
José Mª Cuadros, presidente de ACAE; la alcaldesa, Pilar Díaz; Francisco
Giráldez, presidente del CCA Pl. Macael; y Eduard Sanz, concejal de CulturaGiráldez, presidente del CCA Pl. Macael; y Eduard Sanz, concejal de Cultura

dentemente, sus raíces andaluzas. Pilar Díaz
dijo sentirse emocionada, honrada y abrumada
al recibir “un galardón que tanto apreciais co -

mo el de Andaluza del Año”. Y apuntó que para
ella y su familia era “un motivo de orgullo”.

Gran seguimiento
La conmemoración del Día de Andalucía

en Esplugues tuvo cultura (una exposición de
tallas de madera en el CCA Pl. Macael), gastro-
nomía (concurso de migas en la ACAE y unas
multitudinarias migas populares en la pl. Blas
Infante, en las que se repartieron mil raciones)
y baile, con dos festivales celebrados en las
sedes de las dos entidades convocantes, en la
calle J. Anselm Clavé y en la pl. Macael. Y por
supuesto, la ofrenda floral al busto a Blas
Infante, en Can Vidalet. 

Migas populares en la pl. MacaelMigas populares en la pl. Macael

Concurso de migas en la ACAEConcurso de migas en la ACAE

Ofrenda floral a Blas InfanteOfrenda floral a Blas Infante

La ofrenda fue un momento emotivoLa ofrenda fue un momento emotivo

Festival de baile en la A.C.A.E.Festival de baile en la A.C.A.E.

Música y baile en el CCA Pl. MacaelMúsica y baile en el CCA Pl. Macael
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Moció sobre el Dia
Internacional de les Dones

El Ple municipal va aprovar per
unanimitat una moció de tots els grups
amb motiu de la commemoració del
Dia Internacional de les Dones (8 de
març) i que recollia el compromís per
seguir treballant per la igualtat real.

Els 60 anys de ‘Vida
d’Esplugues’, a debat

Els 60 anys de la Crònica de la
Vida d’Esplugues va ser el motiu de la
xerrada del Grup d’Estudis del mes de
març, que va comptar amb l’actual
directora, Lluïsa Morera, i el president
d’Òmnium Cultural, Jordi Porta. Aquesta
publicació bimestral és la degana de la
premsa local de la comarca.

La Biblioteca la Bòbila
lliura el premi L’H
Confidencial

L’escriptor mexicà d’origen basc
Erlanz Gamboa ha rebut el 4t Premi
L'H Confidencial, que atorga la
biblioteca La Bóbila i l’editorial Roca,
amb la novel·la Caminos cruzados, que
narra la història de dos grups de
detectius que investiguen assassinats
en sèrie. El jurat va destacar “el bon

ritme narratiu i la bona dosificació

d’ingredients”. La festa de lliurament
va comptar amb la presència de l’actriu
Mont Plans i d’un grup de mariachis.

Porta, Santi Campo (GrupPorta, Santi Campo (Grup
d’Estudis) i Morera, a l’Avençd’Estudis) i Morera, a l’Avenç

La geografia física i social
d’Esplugues, a l’abast
d’escoles i instituts

Explicar la geografia d’Esplugues tant
des d’un vessant físic (muntanyes, torrents...)
com humà (origen, creixement, barris...). Això
és el que ha aconseguit Josep Florenza, mes-
tre de l’Escola Isidre Martí, amb el seu treball
de recerca sobre les característiques geogrà-
fiques del municipi. L’estudi, que va presentar
recentment a la població a través d’una con-
ferència organitzada pel Grup d’Estudis, es
troba a l’abast de les escoles i instituts d’Es -
plugues.

De fet, aquesta va ser la raó principal
per la qual Josep Florenza va estar durant
quatre anys fent un treball de documentació i
síntesi: “Volia oferir als infants d’Esplugues

una eina d’estudi i anàlisi del que és i el que

va ser el municipi on viuen”. Per això, el tre-
ball incorpora propostes didàctiques, en for -
ma d’exercicis amens amb preguntes, jocs i
trencaclosques (per escrit o de forma virtual).

Entre d’altres aspectes informatius o
curiositats, l’estudi aporta que a Esplugues no
hi ha només una muntanya (Sant Pere Màrtir),
sinó tres; que entre principis i finals del segle
XX es va reduir a més de la meitat la superfí-

Josep Florenza ha elaborat un treball de recerca
didàctic sobre les característiques del municipi

cie dels torrents per efecte de la urbanització;
l’origen del nom i de l’escut d’Es plugues; la
importància dels camins i les carreteres en
l’evolució dels nuclis habitats de la ciutat, i l’o-
rigen i el creixement dels barris. El treball,
que està subjecte a actualitzacions i amplia-
cions —l’autor està treballant ara l’evolució
del paisatge (agrícola, industrial, urbà)—, es
pot consultar a www.xtec.es/~jflorenz (el
signe ~ s’escriu prement ctrl+alt+44). 

Josep Florenza és professor de l’Escola Isidre MartíJosep Florenza és professor de l’Escola Isidre Martí

Ruta per l’Esplugues
històrica

Els Museus d’Esplugues organit-
zen els últims diumenges de març, abril
i maig una ruta pels indrets més signifi-
catius del nucli històric de la ciutat. El
recorregut, d’aproximadament dues ho -
res, inclou el carrer Església, el claustre
del monestir de Santa Maria de Montsió,
el carrer Montserrat i el parc dels To -
rrents, entre altres espais. L’activitat és
gratuïta i de places limitades (reserves
al 93 470 02 18).

ErlantzErlantz
GamboaGamboa

el pont 183 BOBOBO dia 19.qxd:Maquetación 1  29/03/10  6:58  Página 25



VIDA CIUTADANA

| EL PONT D’ESPLUGUES
183 | abril de 2010

26

A Esplugues, març és el mes de les dones. I enguany s’ha demos-
trat un cop més amb la diversitat d’activitats organitzades per i per a la
població femenina al voltant del Dia Internacional de la Dona (8 de març):
teatre, poesia, espais de reflexió, autoprotecció, esport... En definitiva,
un conjunt d’activitats, organitzades per l’Ajuntament i les entitats, que
han volgut anar més enllà de l’aspecte reivindicatiu i buscar la participa-
ció i la implicació de les dones.

Un clar exemple d’aquesta inquietud participativa va ser la repre-
sentació de l’obra teatral Callejeras, a càrrec de la companyia esplu-
guenca Bitxos Teatre. La companyia, liderada per Cristina Baeza i Tania
Mar tínez i integrada només per dones actrius, va voler fer la represen-
tació de la seva primera obra coincidint amb el Mes de les Dones. L’es -
pec tacle, que va tenir lloc el 5 de març a la sala teatre del Casal de Cul -
tura Robert Brillas, va sorprende el públic per la seva combinació de te-
atre, comèdia i cabaret i pel fet de fer-lo partícip. Pel que fa al missatge

de l’obra, més enllà de les problemàtiques de la dona en una societat
masclista, Ca llejeras ens apropa, des de l’humor i la sàtira, a una refle-
xió humana abordant temes com la dona esclava de si mateixa i sempre
a la recerca de l’amor ideal que mai no arriba, la dona davant la vellesa i
la dona davant la maternitat.

D’altra banda, les tres associacions de dones d’Esplugues, espe-
cialment actives per aquestes dates, van contribuir a la reflexió amb xer -
rades sobre aspectes quotidians que afecten la dona des d’òptiques di-
ferents: legislativa (AD El Gall), salut preventiva (AD La Plana) i segure-
tat als domicilis (AD Can Vidalet). Un altre espai de reflexió és el que ofe-
reix anualment l’Obser vatori de les Dones en els Mitjans de Co mu ni -
cació, que enguany va analitzar el tractament de la dona als magazins
televisius. També s’hi va adherir Amnistia Inter nacional, amb una confe-
rència sobre la presonera de consciència etíop Birtukan Mideksa.

Un clàssic d’aquestes dates és el Sopar de Dones, que va reunir
unes 120 participants. La Biblioteca Pare Miquel es va afegir al Mes de
les Dones dedicant les tres sessions de març del Club de Lectura, així
com L’Hora del Conte, a autores i protagonistes femenines. Al tanca-
ment d’aquesta edició, hi havia previst una sessió de poesia musicada
en clau femenina (a la Biblioteca Pare Miquel) i tallers d’autoprotecció i
de lectures dramatitzades per a dones (al Casal de Cultura). 

A l’esquerra, xerrada sobre seguretat en el domicili a l’Edifici Cadí.  A la dreta, club de lectura sobre ‘Aloma’ a la BiblioteA l’esquerra, xerrada sobre seguretat en el domicili a l’Edifici Cadí.  A la dreta, club de lectura sobre ‘Aloma’ a la Biblioteca Pare Miquelca Pare Miquel

Representació de l’obra ‘Callejeras’, a càrrec de la companyia local Bitxos Teatre, integrada només per donesRepresentació de l’obra ‘Callejeras’, a càrrec de la companyia local Bitxos Teatre, integrada només per dones

Dones
actives i
reivindicatives

El Mes de les Dones d’Esplugues
busca la participació i implicació en
tots els àmbits socials i culturals
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El Sopar de Dones, punt de trobada anual. A la foto, l’alcaldessa,El Sopar de Dones, punt de trobada anual. A la foto, l’alcaldessa,
Pilar Díaz, xerra amb algunes assistentsPilar Díaz, xerra amb algunes assistents

L’esport, també protagonista

Dins de l’objectiu global del Mes de les Dones de visualitzar la
presència femenina en tots els àmbits, la pràctica esportiva no hi
podia faltar. Tres entitats s’han abocat en aquest sentit. El Club
Futbol Can Vidalet va organitzar una diada en clau femenina —en
la qual el bon ambient i les ganes de participar van ser protago-
nistes—, amb masterclass, un minipartit de futbol 7 entre dones
del barri (foto superior) i un torneig quadrangular de futbol 7,
que va guanyar el club amfitrió (davant el Bolívia Associació Es -
portiva Cultural, el Carlit i el Penyafort). El Club Voleibol Es plu -
gues va enfrontar mares i filles en un partit que va destacar per
la presència d’exjugadores internacionals i de Divisió d’Honor
(fo to inferior). El Centre Excur sionista d’Es plugues va presentar
un documental sobre alpinisme femení.

El bon temps va acompanyar la festaEl bon temps va acompanyar la festa

La Festa dels Tres Tombs,
amb prop de 40 carruatges

El segon diumenge de març, els carrers del centre d’Es -
plugues no són per als vehicles, sinó per als carros tirats per cavalls,
rucs, mules o ponis. Prop de 40 carruatges —als sis de la Colla dels
Tres Tombs d’Esplugues s’hi van afegir d’altres poblacions catala-
nes— van participar el 14 de març a la Festa dels Tres Tombs. Entre
els cavalls, en va destacar un, en Quim, figura de la Co lla de Ge -
ganters, que enguany va portar el cos de bandera (agafant el relleu
de la Unitat Muntada de la Policia Local). Aquesta festa tradicional
catalana, que ret homenatge als animals que es feien servir en les
feines del camp, es va recuperar l’any 1997 a Esplugues.

Inici de gala del Festival de
Música Clàssica i Tradicional

La música clàssica torna a sonar a l’interior de l’església de
Santa Mag dalena. La 14a edició del Festival de Música Clàssica i
Tradicional va arrencar el 19 de març amb un recital de cançó clàssi-
ca i àries d’òpera de les conegudes La Traviata i L’Elissir d’amore, a
càrrec del tenor Jorge Jasso —director musical de la Coral La Co lo -
ma—, acompanyat de Carlota Miró (soprano) i d’Ivet Frontela (piano).
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BORSA 

DE TREBALL

Ref. 789 Diplomada en quiromassatge, reiki i medicina xinesa busca
feina.
Ref. 790 Auxiliar de geriatria de 48 anys, i amb experiència com a tre-
balladora familiar, s’ofereix per treballar.
Ref. 791 Dona amb titulació d’auxiliar de clínica i geriatria s’ofereix
per treballar en institucions especialitzades o atenció domiciliària.
Ref. 792 Professor d’anglès o alemany s’ofereix per fer classes parti-
culars o per treballar com a docent a escoles. Té la diplomatura de
tècnic en alemany per l’Escola Oficial d’Idiomes.
Ref. 793 Dona de 37 anys s’ofereix per tenir cura de persones grans
al seu domicili o en residències.
Ref. 794 Home de 44 anys, paleta oficial de 1ª, amb carnet de d’ope-
rador de grua-torre, carretoner i curs de prevenció de riscos labo-
rals, busca feina.
Ref. 795 Jove de 19 anys s’ofereix com a professora per fer classes
particulars de repàs de primària, anglès i piano.
Ref. 796 Veïna d’Esplugues, amb experiència, s’ofereix per fer nete-
ges de domicilis particulars i oficines.

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

Cooperació (reunió de l’11 de març de 2010)
Es proposa fer una aportació de 3.000 euros per a la 16a

Caravana catalana d’ajut humanitari al poble sahrauí, així com
de 2.000 euros per a les persones damnificades pel terratrè-
mol de Xile (amdues partides sortiran del concepte d’emer-
gències). S’exposen diverses activitats de sensibilització de
l’Escola Utmar. Es concreten algunes activitats de la 10a Festa
de la Solidaritat-7a Festa del Comerç Just: concurs de dibuix,
exposició sobre el deute extern, espectacle infantil... Es co-
menta la bona acollida que han tingut en aquest curs escolar
les activitats de sensibilització al Programa d’Activitats Edu -
catives Complementàries (PAEC), amb la participació del doble
d’alumnes respecte el curs anterior, i s’avança que per al pro-
per es repetiran algunes i s’afegiran de noves.

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ
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S’instal·laran set
estacions per aparcar 
la bici de forma segura 

L’Entitat Metropolitana del
Transport ha ideat un sistema
d’aparcament individual per a
bicicletes amb l’objectiu de
preservar-les de robatoris. A
Esplugues es col·locaran 7 estacions
(amb 98 places) d’aquest sistema,
anomenat Bicibox, que consisteix en
compartiments de metall ventilats
agrupats. Caldrà una targeta
magnètica per poder obrir i tancar la
porta de cada compartiment.

Moció sobre
l’aparcament del carrer
Doctor Turró

El Ple municipal ha aprovat una
moció d’ERC demanant la
dignificació de l’espai d’aparcament
del carrer Doctor Ramon Turró. Tots
els grups municipals van donar
suport a la moció.

Anul·lat provisionalment
un contenidor de piles al
c. Baronessa de Maldà

El contenidor de piles del carrer
Baronessa de Maldà ubicat davant de
l’Escola Gras Soler i l’Escola Bressol La
Mainada restarà anul·lat previsiblement
fins a mitjans de maig, amb motiu de les
obres de millora d’aquest tram. Els
contenidors més propers són al c. Àngel
Guimerà (davant de la Bibl. Pare
Miquel), al c. Lluís Millet i a l’av. Cornellà
(cantonada amb av. Isidre Martí).

Gran resposta ciutadana 
al programa d’adopció
d’animals de companyia

L’Ajuntament té en funcionament des de fa
un temps un programa per fomentar l’adopció
d’animals de companyia, gats i gossos que són
recollits de la via pública i traslladats a un cen-
tre d’acollida i custòdia, a l’espera que alguna
família se’n vulgui fer càrrec. La llei de protecció
dels animals, en vigor des de l’1 de gener de
2007, prohibeix el sacrifici dels animals i quan
es recullen al carrer han de ser traslladats a un
centre d’acollida, a l’espera de ser adoptats.

Servei gratuït
El servei d’adopció de gossos i gats és gra-

tuït. Quan es lliuren a la família d’acollida porten
el microxip identificatiu i estan desparasitats,
vacunats, esterilitzats i amb la cartilla sanitària
al dia, tal com estableix la normativa. Prèvia -
ment, a més, se’ls ha fet una revisió veterinària.
El servei és gratuït i fer-ne ús no suposa cap
despesa econòmica per a la persona adoptant. 

L’Ajuntament promou l’acollida d’animals
abandonats. L’any 2009 es van recollir dels carrers
d’Esplugues 30 gossos i 59 gats 

“Adoptar un  animal de companyia prèvia-

ment abandonat és un compromís personal im-

portant”, explica Sara Forgas, presidenta de
l’Àmbit de Serveis a les Persones, que defensa
que “si es vol tenir un gos o un gat a casa, l’a-

dopció és la millor opció”. L’any passat es van
recollir dels carrers d’Esplugues 30 gossos i 59
gats. Les persones que es vulguin acollir a
aquest sistema d’adopció d’animals de compan-
yia po den fer-ho trucant al telèfon gratuït 900 30
00 82 o entrant al web www.esplugues.cat, on
fins i tot és possible veure les fotografies dels
animals a adoptar. 

A www.esplugues.cat 
es poden veure les fotos
dels gossos i gats que 
es poden adoptar

Congelación del sueldo
de los cargos públicos
municipales

Los presupuestos del
Ayuntamiento para 2010, aprobados
por el Pleno municipal, contemplan,
entre otras medidas para hacer
frente a la crisis económica, la
congelación de las retribuciones de
los cargos públicos. Asimismo, las
cuentas también fijan una
disminución del 5% de la asignación
económica a los grupos municipales.

Imatge de la campanya promocional del Servei d’adopció d’animals de companyiaImatge de la campanya promocional del Servei d’adopció d’animals de companyia
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Exposició del Cercle 
Artístic d’Esplugues

El Casal Robert Brillas ha acollit una ex-
posició del Cercle Artístic d’Es plu gues com-
memorativa dels deu anys de l’entitat. L’ex po -
sició, que permet mostrar les obres realitza-
des per aficionats de la ciutat a la pintura, els
esmalts o la ceràmica, farà un recorregut iti-
nerari per altres poblacions de la província.

Xerrada sobre l’Equador 
de Roger Pastor

El Centre Excursionista d’Esplugues va
organitzar al Cau d’Espluga Viva un audiovi-
sual de Roger Pastor, membre del centre, so -
bre l’Equador. Pastor va mostrar fotografies
del seu darrer viatge al país sudamericà en bi-
cicleta de muntanya.

Adhesió a l’apagada 
lumínica del 27 de març

l’Ajuntament d’Esplugues es va adherir
a l’apagada lumínica d’una hora convocada
el 27 de març (entre les 20.30 i les 21.30 ho -
res) per l’Associació per a la Defensa de la
Na tura lesa (WWF, sigles en anglès) per
cons cienciar sobre el canvi climàtic. Es van
tancar els llums de façanes, monuments,
fonts i el Pont Nou.

Tallers de pintura i costura
de l’AV Disctricte I Centre

L’Associació de Veïns Districte I Centre
ha començat dos nous tallers, un de pintu-
ra i un altre de costura, al seu local, que s’a-
fegeixen a les classes d’anglès que ja dona-
va. A més, a l’abril té previst iniciar un curs
de sevillanes.

L’Escola Municipal de Música
va ser fundada al 1972

La fundació de l’Escola Municipal de
Música d’Esplugues data de 1972, i no de
1979, com per error es deia a Esplugues Ciu -
tat educadora, publicació especial editada per
l’Ajuntament el passat mes de febrer i que re-
collia informació detallada de tots els centres
educatius públics i privats de la ciutat.

Captación de voluntariado
para Barcelona 2010

La organización de los Campeonatos de
Europa de Atletismo Barcelona 2010, que ten-
drán lugar el próximo verano, ha llevado a
cabo durante el mes de marzo charlas en ins-
titutos de Esplugues dentro de su programa
de captación de voluntariado. Las charlas han
tenido lugar en los institutos Joaquim Blume
y La Mallola.

‘Cyrano de Bergerac’, 
al festival teatral eeee!

El clàssic del teatre francès Cyrano de
Bergerac va ser la darrera proposta del festi-
val Esplugues entra en escena (eeee!), el 20
de març al Casal de Cultura. El Celler d’Es -
pectacles, projecte de dinamització escènica
de Lleida, va representar aquesta obra d’a-
mor, acció i humor al París del segle XVII.

Moció sobre la concessió
d’obra pública a La Baronda

El Ple municipal del darrer mes va re-
butjar una moció de CiU relativa a la conces-
sió d’obra pública sobre els equipaments es-
portius La Baronda d’Esplugues. El PSC va
votar en contra de la proposta, mentre que
PPC, ICV i ERC es van abstenir, i CiU va votar
a favor.

Moció sobre la gestió dels
drets d’autor de la SGAE

El Ple municipal de març va aprovar
una moció del PSC, amb la incorporació
d’esmenes del PPC, sobre la gestió dels
drets d’autor que realitza la Societat Ge -
neral d’Autors (SGAE). El text va comp tar
amb el suport de tots els grups munici-
pals.

Charla para mejorar 
la seguridad en el domicilio

Responsables de la Policía Local y los
Mos sos d’Esquadra realizaron una charla, bajo
el lema Obre els ulls, no val a badar, en el Casal
de Cultura Robert Brillas con consejos para au-
mentar la seguridad en el domicilio. El acto es-
tuvo organizado por las asociaciones de vecinos
del Centre y El Gall.

IMATGE CEDIDA PER L’AV CENTREIMATGE CEDIDA PER L’AV CENTRE

La alcaldesa, Pilar Díaz, duranteLa alcaldesa, Pilar Díaz, durante
la charla en el Instituto La Mallolala charla en el Instituto La Mallola
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ESPORTS

L’alcaldessa,L’alcaldessa,
Pilar Díaz, i el pri-Pilar Díaz, i el pri-
mer tinent d’al-mer tinent d’al-
caldia, caldia, 
Enric Giner, ambEnric Giner, amb
els tres primersels tres primers
classificats declassificats de
cada cursacada cursa

Celebrades jornades
escolars de futbol sala 
i minihandbol  

Els escolars han estat molt actius
esportivament durant les últimes
setmanes. A més de prendre part a la
1a Cursa Escolar d’Esplugues, han
intervingut en dues jornades esportives
celebrades a la ciutat. Els dies 25 i 26
de febrer, l’alumnat de 4t de diferents
escoles públiques i concertades van
intervenir a les jornades interes colars
de futbol sala, mentre que els dies 16 i
17 de març, estudiants de 5è van
prendre part a les jornades de mini
handbol. La convocatòria d’aquestes
jornades forma part del Programa
d’activitats educatives comple -
mentàries i pretenen fomentar els
hàbits esportius entre els més menuts,
alhora que es familiaritzen amb alguna
disciplina determinada.

L’alcaldessa visita 
el CEM La Plana  

Pilar Díaz, acompanyada de la
regidora d’Esports, Montserrat
Zamora, va visitar la principal
instal·lació de la ciutat, per saber les
darreres novetats i conèixer el parer
dels usuaris del recinte. Va recòrrer
les diferents dependències, va parlar
amb diferents usuaris i es va
interessar pel desfibril·lador que s’hi
ha instal·lat per millorar el sistema
de primers auxilis del centre.

La primera Cursa
Escolar va ser una
festa amb 300 infants
L’activitat, per a alumnes de 5è i 6è, potencia 
els valors educatius de l’esport

L’alumnat de 5è i 6è de sis escoles públi-
ques d’Esplugues va canviar el passat 12 de
març les aules per una intensa jornada atlètica.
La primera Cursa Escolar va aplegar uns 300
infants al Camp Municipal de Futbol Salt del Pi i
al parc dels Torrents, on es van instal·lar els re-
correguts (de 800 metres per als de 6è i de 600
per als de 5è). La jornada, que es va fer enmig
d’un ambient festiu, formava part del programa
d’activitats esportives complementàries que
l’Ajuntament ofereix anualment als centres do-
cents per potenciar els valors educatius de l’es-
port, com la participació, l’esforç i l’autoconfian-
ça.

Els infants es van prendre la jornada amb
una barreja de motivació i respecte. “Al principi

vam pensar que era córrer molt, però després

de fer la cursa crec que ha estat curta. Ha estat

agradable”, diu Hovhannes Manucharian, que
cursa 6è a l’Escola Prat de la Riba.

Els professors d’Educació Física també
consideren que va ser una experiència positiva.

Sílvia Pedreny, de l’Escola Isidre Martí, remarca
que “és una activitat física i lúdica, no tan com-

petitiva, en la qual se’ls inculca el valor del

companyerisme, del joc i de relacionar-se amb

altres nens d’Esplugues”. Per a Sonia Jiménez,
de l’Escola Lola Anglada, “s’ha pretès que els

infants coneguin una mica l’atletisme i la im-

portància de treballar la resistència”. Arnau
Yagüe, de l’Escola Prat de la Riba, destaca que
“és important que ho provin, ja que molts no ho

han provat mai”.
Els participants es van dividir en quatre

curses. Els nens i nenes guanyadores van ser
Guillem Águeda (Isidre Martí), Cristina Loor
(Lola Anglada), José Prada (Prat de la Riba),
Míriam Moratiel (Isidre Martí), Izan García (Prat
de la Riba), Noelia Bautista (Can Vidalet), Brian
García (Prat de la Riba) i Ona Bachrach (Lola
Anglada).

Cal destacar la participació de 15 perso-
nes grans, que fan activitat física durant el curs
i que van col.laborar en la organització.

el pont 183 BOBOBO dia 19.qxd:Maquetación 1  29/03/10  6:58  Página 33



ESPORTS

| EL PONT D’ESPLUGUES
183 | abril de 2010

34

Esplugues reuneix les
millors gimnastes escolars
del Baix Llobregat

Esplugues és, gràcies al Club Gimnàs -
tica Artística Les Moreres, un dels referents
d’aquest esport a la comarca. Això es tradueix,
entre d’altres coses, en el fet de ser cada any
una de les quatre seus del Campionat Co -
marcal dels Jocs Esportius Escolars. En el cas
d’Es plugues, aquesta competició va reunir el
passat 27 de febrer al Complex Esportiu Mu -
ni ci pal La Plana les millors 135 gimnastes es-
colars de les categories benjamí (8 i 9 anys) i
infantil (12 i 13 anys) del Baix Llobregat.

Nenes de vuit clubs —d’Abrera, Cerve -
lló, Corbera, Gelida, Martorell, Sant Andreu de
la Barca, Sant Feliu i Esplugues— van partici-
par en les modalitats de terra, barra d’equili-
bri i salt. La competició va servir per veure el
nivell adquirit per les joves gimnastes del CGA
Les Moreres i poder comparar-ho amb la
resta de la comarca. L’equip amfitrió va asso-
lir la tercera posició per equips —el compost
per Mireia Colomo, Paula Díaz, Mariona Díaz i
Tania Bautista— en la categoria benjamí B.

Tot i així, des del club es té clar que el
que més importa a l’àmbit de l’esport escolar
“no són els resultats, sinó la promoció d’a-

Més de 130 nenes van participar a la competició
comarcal que es va celebrar al CEM La Plana

Èxit del CGA Les Moreres 
al Trofeu Internacional 
de Sevilla

L’esport escolar és un dels ves-
sants que treballa el CGA Les Moreres.
L’altre, és el federatiu. En aquest aspec-
te, el club d’Esplugues va tenir un gran
paper al Trofeu Internacional de Sevilla
de gimnàstica artística femenina, cele-
brat al febrer. Laura Menéndez, de 15
anys, i Maria Unzúe, de 13, van quedar
primeres a les classificacions absolutes
dels nivells 8 i 3, respectivament. Clara
Vilà, de 16, va ser tercera a nivell 8, i
Paula Pascual, de 10, va debutar en una
gran competició. Laura i Clara també
van obtenir medalles per aparells.

El CGA Les Moreres fa una gran promoció de la gimnàstica artística a nivell escolarEl CGA Les Moreres fa una gran promoció de la gimnàstica artística a nivell escolar

Torneo de fútbol infantil 
y cadete en Can Vidalet

En el momento de cierre de esta
edición de EL PONT, el Campo
Municipal de Fútbol El Molí acogía el
inicio del Torneo de Semana Santa de
fútbol del CF Can Vidalet. El torneo
reúne a equipos de categoría infantil y
cadete. En categoría infantil participan
Martinenc, La Florida, Pallejà,
Espluguenc y dos equipos del Can
Vidalet. En cadete, Sta. Coloma de
Cervelló, La Florida, Sants, Pallejà y
dos del Can Vidalet. Las finales se
jugaban el jueves 1 de abril (a las 18 h.,
infantil, y a las 19.25, cadete).

Andrea Fuentes,
estrella del Campionat
d’Espanya de ‘sincro’ 

L’espluguenca Andrea Fuentes va
ser la gran triomfadora del Campio nat
d’Espanya d’Hivern de natació
sincronitzada, celebrat a Barcelona a
finals de febrer. Fuentes va aconseguir
cinc medalles d’or (duet lliure i tècnic,
equip lliure i tècnic, i combo) i dues de
plata (solo lliure i tècnic, en ambdues
només superada per Gemma
Mengual). Fuentes va estrenar
companya de parella (Ona Carbonell)
en les proves de duet, en les quals van
mostrar la coreografia que faran servir
el proper estiu al Campionat d’Europa
de Budapest, on lluitaran pel podi.

Les eleccions del Barça,
a Esplugues

Jaume Guixà va ser l’11 de març el
primer precandidat a prendre part als
col·loquis de l’Avenç sobre les eleccions
a la presidència del FC Barcelona.
Moderat per Josep Pons, hi van
participar els periodistes Toni Padilla,
Pepe Gutiérrez i Jordi Pons, l’historiador
Jaume Sobrequés i el president de
l’Avenç, Sergi Recasens.

quest esport”, diu Albert Ros, coordinador de
promoció de la gimnàstica. La matinal, amb
èxit de públic, es va completar amb una exhi-
bició de gimnastes federades i altres escolars
que encara no estan en edat de competir. 
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Paula Sánchez obté tres medalles al
Campionat de Catalunya infantil de natació

Continua la progressió de la jove nedadora espluguenca Paula
Sánchez, que va obtenir una medalla d’or i dues de plata al Cam pio-
nat de Catalunya infantil d’hivern, que van tenir lloc al febrer a Vic. La
integrant del CN Esplugues es va proclamar campiona de Cata lunya
infantil dels 100 m papallona, la seva gran especialitat, i sotscampio-
na dels 200 papallona i 200 estils. L’any passat ja va destacar al
Campionat de Catalunya aleví d’estiu (un or i una plata) i als Cam -
pionats d’Espanya escolars (dues plates i un bronze). Paula Sánchez
pertany al CN Esplugues des dels 5 anys.

El Club Patinatge Artístic recapta fons per 
a les víctimes d’Haití amb una exhibició

El Festival solidari de patinatge organitzat pel Club Patinatge
Artístic Esplugues —amb la col·laboració del Club de Gimnàstica
Artística Les Moreres— en favor de les víctimes del terratrèmol d’Haití
va ser un èxit de públic. El Poliesportiu Municipal Can Vidalet es va om-
plir el 13 de març per veure les exhibicions individuals, de grups i de
xous de diferents clubs catalans. La quantitat recaptada —766 euros,
que es pot ampliar amb la venda d’un DVD del festival per tres euros—
es va lliurar a la Creu Roja perquè la faci arribar al país centreamericà.

Sergio Llamas es proclama campió
d’Espanya de tir amb arc adaptat

L’espluguenc Sergio Llamas ha donat un salt qualitatiu en la se -
va carrera esportiva en proclamar-se campió d’Espanya de tir amb arc
en sala per a esportistes amb discapacitat física. Llamas, de 23 anys i
medalla de bronze l’any passat, va ser la gran sorpresa del Campionat
d’Espanya de l’especialitat, celebrat al febrer a Santa Cris tina d’Aro, ja
que es va imposar a la final a Juan Miguel Zarzuela, paralímpic a
Pequín. La competició va reunir els millors 21 arquers espanyols amb
discapacitat física. Amb aquest triomf, Llamas aferma les seves possi-
bilitats d’acudir als Jocs Paralímpics de Londres 2012.

Sergio Llamas, practicant tirSergio Llamas, practicant tir
amb arc a l’Institut Joaquim Blumeamb arc a l’Institut Joaquim Blume

La nadadora del CNLa nadadora del CN
Esplugues, a la piscinaEsplugues, a la piscina
del CEM La Planadel CEM La Plana

IMATGE CEDIDA PER DAVID ARANDAIMATGE CEDIDA PER DAVID ARANDA

David Aranda, un espluguense en 
la élite europea del ‘brazilian jiu-jitsu’

El espluguense David Aranda ha conseguido auparse en los últi-
mos meses a la élite europea del brazilian jiu-jitsu. En los últimos
meses, Aranda —cinturón morado y peso ligero— ha obtenido meda-
llas de bronce en el Open europeo de Lisboa, el Campeonato de Eu ro -
pa y el Mundial Profesional de Abu Dabi. Todos estos éxitos le han lle-
vado a decantarse por el MMA, especialidad profesional en la que ha
combatido en cuatro ocasiones, siempre con resultado victorioso. Su
último combate tuvo lugar en Finlandia el 27 de febrero y su rival fue
un ex campeón del mundo de kick boxing. Ante la apariencia de agre-
sividad del MMA, Aranda dice que “es un deporte para caballeros, sin

malos modales, donde lo primero es intererarse por el rival”.

Aranda, encima de su rival, en un reciente combate en BarcelonaAranda, encima de su rival, en un reciente combate en Barcelona

Representants dels clubs de patinatge i gim-Representants dels clubs de patinatge i gim-
nàstica, juntament amb la regidora d’Esports,
Montse Zamora, fan entrega del taló a la Creu RojaMontse Zamora, fan entrega del taló a la Creu Roja

FOTO D’ARXIUFOTO D’ARXIU FOTO D’ARXIUFOTO D’ARXIU
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El gobiernoEl gobierno
municipalmunicipal
cumplecumple
con suscon sus
compromisoscompromisos

La realidad no es caprichosa. Deja en evidencia a quienes basan su
actuación política en la falsedad, la exageración y la oposición demagógica,
sin pensar en el daño moral o real que su dudosa actitud pueda causar a la
ciudad o a su gente. Quienes tenemos responsabilidades de gobierno sabe-
mos que ése no es el camino. Que el ejercicio del poder sólo puede acome-
terse desde la responsabilidad, el rigor y la transparencia. Con proximidad.
Escuchando a la gente, atendiendo sus demandas y pensando en el bien
común. Y cumpliendo las promesas. Nosotros somos políticos y lo somos
por vocación. Trabajamos por el bienestar de la ciudadanía y la mejora con-

tinuada de los servicios. 
Por eso, es una satisfacción constatar que, a

poco más de un año para que finalice el actual
mandato municipal, el equipo de gobierno socia-
lista del Ayuntamiento de Esplugues ya tiene en

marcha los grandes ejes de actuación del programa con el que nos presen-
tamos a las elecciones municipales en 2007. Estamos haciendo realidad el
reto de hacer una ciudad más humana, más segura, más habitable, más
cohesionada, que piensa en el día a día de las personas y también en su fu-
turo. Que sigue siendo un referente metropolitano, de la que su ciudadanía
se siente orgullosa y que mantiene unos niveles de limpieza, de tranquili-
dad y de convivencia admirados en nuestro entorno.

La nueva Esplugues está territorialmente mejor cohesionada, con
unos barrios mejor dotados. Reformas de calles como J. Anselm Clavé, Dr.
M. Riera, Joan Corrales, Baronessa de Maldà, Maladeta, Joan Miró, Jacint
Esteve y el resto del ámbito de Ciutat Diagonal y Finestrelles o las inminen-
tes de Pere Galvany, Hortènsia, Pubilla Cases, Maladeta, Menta o la plaza
Blas Infante prueban que la calidad de vida llega a toda la ciudad. Estamos
creciendo de una manera más que notable en equipamientos y dotaciones
en el espacio público, con novedades como la Guardería Marta Mata, el
Espai Baronda, la Residència La Mallola, los nuevos mercados municipales
o el césped y las viseras de los campos de fútbol. Sin olvidar que tenemos
en marcha las obras de dos equipamientos claves para nuestro futuro: el
Teatro Auditorio Municipal y el Polideportivo de Les Moreres. Y, por supues-
to, el hospital comarcal, un equipamiento básico que el gobierno del presi-
dent Montilla ha hecho realidad tras treinta años de reivindicación vecinal y
de los ayuntamientos. Y ya hemos hecho realidad la primera fase (250 pisos)
del Plan Municipal de Vivienda, uno de los más ambiciosos de Catalunya,
con más de 2.000 pisos de alquiler y venta previstos. 

En estos momentos de crisis estamos desplegando un importantísi-
mo esfuerzo económico para crear riqueza y bienestar, con actuaciones
que garantizan el acceso a la educación, la cultura y el deporte. Con proyec-
tos que ya son realidades y que hacen de Esplugues una ciudad más huma-
na, con nuevas inquietudes, que transmita optimismo a su gente y que es
capaz de innovar en el ámbito económico, social, laboral, participativo y
medioambiental. Ésta es la Esplugues que queremos. Y la que estamos
convirtiendo en realidad gracias a un proyecto ilusionante, compartido por
la mayoría.

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
016-900 900 120 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)
902 200 850 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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En el Partido Popular de Esplugues tenemos inquietud. Nos gus-
taría conocer su opinión o propuesta sobre cualquier tema. Se guro que,
por banal que les parezca, para nosotros es importante.

Tras 30 años de ayuntamientos democráticos, Esplugues ha sufri-
do grandes y muy buenos cambios en su aspecto urbano, pero también
pensamos que aún hay cosas por hacer y otras muchas por mejorar. En
esta inquietud nos encontramos las personas del Partido Popular de
Esplugues, y por eso el pasado sábado día 13 de marzo, y bajo el lema
“¿Y USTED QUÉ OPINA DE ESPLUGUES?”/“I QUIN ÉS EL SEU PARER

D’ES PLU GUES?”, instalamos en la rambla Verge
de la Mer cè, en el barrio de Can Vidalet, una
mesa de recogida de esas propuestas, quejas,
opiniones, que, escritas en un papel de manera
anónima, nos expresaban las ideas en general

de las vecinas/os, que nunca tienen oportunidad de expresar. Allí tam-
bién nos encontrábamos el Grupo Municipal al completo para respon-
der preguntas si surgían, al igual que nuestros compañeros de partido.

Nos alegró la gran participación y el gran número de buenas ideas
que recibimos, tanto escritas como comentadas. Considero que fue un
gran éxito y es por eso que desde esta tribuna quiero agradecer a todas
las personas del barrio de Can Vidalet su gran participación y aporta-
ción. Todas sus propuestas las tendremos muy en cuenta y, como aún
queremos saber más, ya anuncio que volveremos a montar la mesa de
recogida de propuestas en breve tiempo.

Primero, queremos recorrer todos los barrios con la misma inicia-
tiva y así lo anunciamos, aprovechando la edición de esta revista, para
informales a todos Uds. de que el próximo sábado día 10 de abril nos
instalaremos en el barrio de La Plana, en la rambla del Carme, próxi-
mos al mercado, en donde esperamos contar con su presencia y partici-
pación. Con su colaboración nos ayudan a hacer una Esplugues mejor.

Y no quiero cerrar este artículo sin desear unas muy merecidas
felicitaciones a la Societat Coral La Coloma por su 150 aniversario.
Moltes felicitats i per molts anys més.

¿Y usted ¿Y usted 
qué opina de qué opina de 
Esplugues?Esplugues?

Luis OrtegaLuis Ortega | PPC| PPC

El mes passat, els ensenyants de l’escola pública de Ca talunya van
ser convocats a fer una jornada de vaga per tots, absolutament tots, els sin-
dicats del camp de l’Educació. I és que estan farts de la política educativa
del De par tament, i de la manera de fer del conseller Ma ragall, que no es-
colta a ningú, no negocia amb els sindicats i que cada vegada deixa més de
banda l’escola pública per afavorir la privada.

A Esplugues, la vaga de mestres no va ser majoritària, encara que sí
és cert que una gran majoria dels ensenyants de la nostra població estan
d’acord amb els punts que reivindicaven:

• Es queixen de la lenta desaparició de recursos, com ara els tècnics
d’educació infantil (TEI) que fan un suport  impres-
cindible a les aules de P3.

• Que no es contempla cap augment d’hores
dels Equips d’Assessorament Pedagògic (EAPS)
als centres, ans al contrari, tot i que cada vegada hi

ha més alumnes que necessiten fer ús d’aquest servei.
• Es preveu la supressió per al curs vinent de les Unitats de suport a

l’educació especial en aquells centres que en tenien.
• S’estan retallant de manera alarmant les hores de substitució.
• Es parla molt de l’escola inclusiva, és a dir, l’escolarització de nens i

nenes amb greus dificultats a l’escola ordinària, i cada cop més s’estan es-
catimant els pocs recursos que s’hi destinaven.

• Es preveu un augment de ràtios, és a dir, més alumnes per aula.
• S’estan disminuint progressivament les dotacions econòmiques per

al funcionament als centres públics.
• S’implanta un calendari escolar sense consensuar. No es tracta tant

de racionalitzar-lo com d’imposar-ne un que no soluciona res, ni tan sols la
conciliació de la vida familiar.

Tot això no solament representa que els ensenyants de l’escola públi-
ca del nostre país treballaran cada vegada en pitjors condicions, que també,
sinó que els nostres fills i filles cada vegada compten amb menys recursos
per al seu aprenentatge. I que cada vegada els nens i nenes amb dificultats
estan més desemparats i això repercuteix en tots els alumnes, perquè els
mestres, com a professionals de l’ensenyament, han d’atendre, cada vegada
amb menys recursos, a nens i nenes que requereixen una atenció especial.

Només a tall d’exemple. Sabeu quina és la dotació econòmica que el
De par tament d’Ensenyament atorga a una escola de primària d’uns 250
nens per al seu funcionament durant un curs escolar? Doncs no arriba a
6.000 euros menys del que cobra l’alcaldessa d’Esplugues cada mes de
l’Ajuntament. La resta dels diners per al funcionament de l’escola l’aporten
les famílies. I sabeu de quants diners consta el pressupost anual d’aquesta
escola de 250 nens i nenes afegint-hi l’ingrés de les famílies? Doncs exacta-
ment dels mateixos diners que costa el “campament de reis” que el nostre
Ajuntament ens munta durant tres dies per aquestes dates de gener.

Tot plegat, com sempre, és una qüestió de diners. I què injustament
estan repartits els diners des de l’administració!!! Des d’aquí el nostre su-
port als mestres i professors en la seva lluita per un ensenyament públic de
qualitat!!

L’escolaL’escola
públicapública

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV
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De sorpresaDe sorpresa
en sorpresaen sorpresa

De tots els anys que porto com a regidor mai m’havia trobat amb
una situació similar. ERC va presentar una moció amb la proposta de fer
obres de millora i manteniment d’un edifici propietat de l’Ajuntament
que presenta un aspecte lamentable. Em refereixo a Cal Nano, casa de
la plaça Santa Magdalena que és seu d’una entitat d’Esplugues. El partit
que ens governa reacciona d’una forma estranya. En comptes d’intentar
consensuar un calendari d’obres que garanteixin espais dignes per a les
entitats d’Esplugues, dos regidors del PSC es dediquen a llençar una
amenaça sobre l’entitat que usa Cal Nano: si s’aprova la moció d’ERC,

hauran de deixar els Tres Tombs sense local fins
que es portin a terme les obres.

És obvi que el PSC vol enfrontar una enti-
tat amb ERC, per defugir de la seva responsabi-
litat de govern de mantenir en condicions dignes

les propietats municipals, amb una actitud miserablement demagògica i
fora de lloc. En aquest cas, la irresponsabilitat de l’equip de govern és
absolutament imperdonable, tenint en compte que dins del Pla de fo-
ment de l’ocupació local es preveuen grans sumes de diners destinats a
reformar edificis municipals i que el govern municipal no ha destinat ni
un sol euro a millorar infraestructures de locals cedits a entitats de la
nostra ciutat. L’actitud de dos regidors del PSC tindrà conseqüències
polítiques.

D’altra banda, continua la problemàtica de la moció presentada
per CiU sobre La Baronda. A nosaltres ens sorprèn l’actitud de desinfor-
mació que ens ha mostrat CiU en aquest tema, on assenyala com a cul-
pables de greus il·legalitats a diverses persones d’aquest Ajuntament.
ERC, davant de la manca d’informació, ens hem abstingut en la votació,
tot llençant una proposta de consens: que un gabinet extern, neutral i de
reconegut prestigi, emeti un informe jurídic per dir-nos si la legalitat de
l’ús de La Baronda és certa, com afirma el PSC, o s’ha vulnerat ,com de-
fensa CiU, i que el grup municipal que no tingui raó pagui els costos d’a-
quest informe. Si no demanem un informe jurídic extern no ens en sor-
tirem. Cal tenir en compte que el secretari municipal també és director
de l’Àrea d’Urbanisme, per tant és àrbitre i part al mateix temps. ERC
vàrem manifestar la nostra confiança en l’honestedat dels tècnics muni-
cipals i que no dubtem de la seva bona fe. Ara bé, l’acusació de CiU és
massa important com per “matar-la” en una votació d’un Ple, ja que tots
els dubtes resten oberts.

Per cert, no voldria acabar sense agrair a tot el personal munici-
pal que va estar treballant per pal·liar els efectes de la nevada. Un cop
més s’ha demostrat que a Esplugues ens cal un cos de Protecció Civil
malgrat que el PSC no ho vulgui assumir.

Jordi FiguerasJordi Figueras ||
ERC-AMERC-AM

“Febrer de 2010”: “El PSC-PSOE elimina del nostre article a la columna
del Pont d'Esplugues les negretes i els subratllats de les idees més importants
de l'article.” Primer símptoma de “CENSURA” a un article de l'oposició. Sim -
plement perquè no agrada la nostra opinió? Totes les paraules o frases d'aquest
article que estiguin entre cometes, inclouen una negreta o un subratllat, per si
de cas s'atreveixen de nou a modificar “sense el nostre permís ni consentiment”
el contingut de les nostres opinions.

“Ple de Març”: El Reglament Orgànic Municipal (document que regula el
funcionament del Ple Municipal i que està aprovat amb els vots de PSC-PSOE,

PP, CiU i ERC) deixa ben clar en el seu article 61 que
l'únic partit que tindrà dret a retirar una moció (en el
nostre cas era la moció sobre les pressumptes irre-
gularitats de La Baronda) serà aquell que la presen-
ta. Doncs bé, passant-se de llarg la regulació munici-
pal, “el PSC-PSOE va optar per forçar al ple de febrer

deixar la nostra moció sobre la taula amb el nostre vot en contra, tot i contradir
el que diu el ROM”. Una actitud que lamentablement reforça el joc brut que estan
duent a terme per acabar amb aquest tràgic debat.

“La questió”: Tot plegat és molt més senzill. Les Normes Urbanístiques
(que són llei) diuen molt clarament que l'ús d'oficines estarà permès sempre
que tinguin una finalitat de gestió d'un equipament municipal. En cap cas es
permetrà el lucre o els negocis privats, tal com està passant a l'antiga fàbrica de
La Baronda.

“L'exemple”: Té sentit que al Poliesportiu de La Plana hi hagi “oficines
que gestionin la finalitat pública de l'equipament: un poliesportiu”. Res a dir. El
que no té sentit, ni està permès per llei, és que al Poliesportiu eliminessin les
piscines i sales d'esports per encabir-hi oficines privades “per fer negocis pri-
vats i aliens a l'ús públic” que tindria l'edifici del Poliesportiu. Això és el que està
passant amb La Baronda. Un frau de la llei.

“Esgotada la via municipal”: Ja que el PSC-PSOE no ha tingut ganes de
“parlar clar i de forma transparent”, debatre el tema en una comissió d'investi-
gació “que decidís objectivament” la legalitat de tot plegat, està fent joc brut per
evitar asfixiar mediàticament aquest tema, en definitiva, no para de posar pals a
les rodes per treure's una pressumpta irregularitat de sobre... preguntem, “QUÈ
TENEN A AMAGAR PER EVITAR UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ SI TAN SE-
GURS ESTAN QUE TOT ÉS LEGAL I CORRECTE?”

“Intervenció de la Generalitat de Catalunya”: Atès que el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques va donar el vist-i-plau al projecte de La
Baronda, tal com indica el secretari d'aquest Ajuntament, i esgotada la via políti-
ca municipal, “hem demanat la intervenció de la Generalitat” en aquest afer. Cal
que el Tripartit no desviï la mirada i recuperi l'equipament de La Baronda per la
gent d'Esplugues.

Cal, en definitiva, que La Baronda (pagada amb els diners de tots els contri-
buents) “tingui un ús públic” (una escola, una residència, un poliesportiu, un mu -
seu, un casal de joves...) i no sigui la seu de dues empreses privades que fan els
seus negocis sense aportar res a Esplugues. Tanmateix, des de Convergència i
Unió tenim habilitat el web http://baronda.rogerpons.cat des d’on podeu seguir
totes les novetats d'aquest cas, el qual esperem que acabi amb la nostra més sen-
zilla i clara reivindicació: “UN NOU EQUIPAMENT PER A ESPLUGUES”. És el just.

Capítol 2: Capítol 2: 
Joc brut delJoc brut del
PSC-PSOEPSC-PSOE
per evitar elper evitar el
cas Barondacas Baronda

Roger PonsRoger Pons | CiU| CiU
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Fer una passejada pels carrers de Can Clota
permet comprovar el canvi radical que ha experi-
mentat el barri els últims deu anys i que ha culmi-
nat amb la reurbanització del carrer Josep Anselm
Clavé, un dels eixos del barri, culminada recent-
ment. L’històric carrer del Sucre presenta ara un
aspecte immillorable, d’acord amb les necessitats
del veïnat i amb alguns elements que el convertei-
xen en una via singular. Per exemple, el mirador
en forma de balconada habilitat al costat mateix
del Pont Nou, amb bancs i arbrat, que esdevé un
lloc de relació veïnal i de descans molt agradable, i
permet gaudir d’unes vistes espectaculars cap al
parc dels Torrents. Al costat mateix del mirador,

Pilar DíazPilar Díaz
AlcaldessaAlcaldessa

d’Espluguesd’Esplugues

El barri 
que volem 

Estem d’enhorabona, per-
què hem culminat la gran trans-
formació de Can Clota. Tenim un
barri més còmode, més accessi-
ble, més agradable i, en definitiva,
millor. Successi va ment, hem re-
novat tots els vials i places de la
zona per adequar-los a les nece -
ssi tats de la gent. En aquest mo-
ment, només us puc dir: que en
gaudiu! I moltes gràcies pel su-
port i la paciència demostrats du-
rant les obres, que sempre provo-
quen molèsties, però que acaben
tenint el seu fruit. 

La reforma de Can Clota es
completa amb la reforma del
carrer Josep Anselm Clavé
Carrers més amples, millor equipats i 
més còmodes per al trànsit de les persones

El barrio que
queremos 

Estamos de enhorabuena,
porque hemos culminado la gran
transformación de Can Clota. Te -
nemos un barrio más cómodo,
más accessible, más agradable y,
en definitiva, mejor. Sucesi va men -
te, he mos renovado todos los via-
les y plazas de la zona para ade-
cuarlos a las necesidades de la
gente. En este momento, sólo os
puedo decir: ¡que lo disfrutéis! Y
muchas gracias por el apoyo y la
paciencia demostrados durante
las obras, que siempre provocan
molestias, pero que acaban te-
niendo su fruto. 

Pàgines especials

Can Clota

El carrer Josep
Anselm Clavé, un
exemple de reforma
pàgines II i IIIpàgines II i III

Casal de Gent Gran de Can Clota: 
un referent al barri
pàgina IVpàgina IV

s’ha ampliat la zona de jocs infantils, especialment
freqüentada a la sortida de l’escola (al barri hi ha
dues escoles bressol públiques i una escola de pri-
mària). El nou carrer Anselm Clavé també destaca
per les seves àmplies voreres, que permeten gau-
dir del passeig. A la vorera més ampla (la dreta, se-
gons el sentit de circulació dels vehicles), també es
pot circular amb bicicleta. Nous fanals, més arbrat,
un nou clavegueram i passos de vianants alçats i
profusament senyalitzats completen la reforma
d’un carrer on els vianants tenen la prioritat abso-
luta i on els vehicles, per tal de garantir la segure-

passa a la pàgina següent
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La nova imatge del carrerLa nova imatge del carrer
Josep Anselm ClavéJosep Anselm Clavé

tat de les persones, no poden circular a més de
30 quilòmetres per hora. També s’ha millorat la
parada de l’Esplubús ubicada al costat del Pont
Nou i els contenidors s’han integrat millor al
paisatge urbà.

La reforma del carrer Anselm Clavé s’ha
beneficiat també de dues obres en zones adja-
cents: la millora del carrer de la Riba, vincula-
da a la rehabilitació del recinte de La Baronda, i
l’ampliació de la plaça de l’Escorxador.

Reforma integral 
La reforma integral del barri de Can Clota

ja és, doncs, a nivell urbanístic, una realitat.
Durant la darrera dècada, l’Ajuntament, amb el
suport de la Generalitat de Catalunya a través
del Pla únic d’obres i serveis de Ca ta lunya —
PUOSC— ha portat a terme aquest ambiciós
pla, que ha donat com a resultat un barri més
accessible, més còmode, millor adaptat a les
necessitats de les persones i amb una major
qualitat de vida. Nou clavegueram, voreres més
amples, noves zones de vianants, més arbrat,
nou mobiliari urbà i passos adaptats a les ne-
cessitats de les persones que van a peu arro-
doneixen el canvi radical experimentat per Can
Clota. 

Adela
Donaire

Concejala de
Can Clota 

Un barrio
mejor
equipado

La reforma de Can Clota no se es -
tá limitando a lo urbanístico. Tam bién
está siendo dotado de una serie de nue-
vos equipamientos que deben refrendar
la centralidad del barrio, sin hacerle
perder su identidad. La nueva guardería
Marta Mata y la remodelación del recin-
to de la Baronda son dos claros ejem-
plos de mejora de servicios para el ba-
rrio, que redundan en el conjunto de la
ciudad. El próximo gran reto es el am-
bulatorio que queremos que la Gene -
ralitat construya en la calle Lleialtat y
que significaría un gran salto de calidad
en la calidad de nuestra atención prima-
ria. Esperamos que sea una rea lidad en
los próximos años.

Ve de la pàgina anterior

3

4

1
2

5
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La Baronda, una remodelación modélica
La recuperación del recinto de la Baronda es una de las actuaciones clave de los  últi-

mos años en Esplugues. Ha permitido recuperar 24.000 m2 y convertirlos en un punto de
atracción de actividades económicas, culturales, sociales, de ocio y ciudadanas ejemplar, no
sólo en el ámbito local sino incluso metropolitano y del conjunto de Catalunya. 10.000 m2 de
zona verde, las piscinas municipales Parc dels Torrents y la rehabilitación de la antigua fábri-
ca (que ahora se destina a actividades económicas, culturales y ciudadanas) configuran la
nueva imagen de la zona, que refuerza el papel estratégico del parque dels Torrents, una re-
ferencia de la nueva Esplugues gracias a que en su entorno se concentran equipamientos  y
actividades de gran valor para el municipio (Campo de Fútbol Salt del Pi futuro auditorio,
Complex Esportiu La Plana, IES Severo Ochoa...).

1

Nova zona de jocs infantils

Ambulatorio, aparcamientos subterráneos 
y la reforma del parque dels Torrents, próximos retos 

Can Clota tiene retos a medio plazo que han de servir para reforzar su oferta de servi-
cios. El más llamativo es el proyecto de futuro ambulatorio, para el que el Ayuntamiento ha
cedido a la Generalitat un solar ubicado en la calle Lleialtat. El nuevo equipamiento servirá
para mejorar la atención sanitaria primaria en el barrio y la ciudad. El parque dels Torrents,
nexo de unión entre Can Clota y la Plana, será reformado para habilitar una pista de usos
múltiples. Y el Plan de aparcamientos prevé un parking subterráneo, también en la calle
Lleialtat, para mejorar la movilidad en el barrio.

2

Mirador cap al parc dels
Torrentsbancs i arbres

3

Voreres més amples,
més bancs i arbres

4

Nova calçada i més passos de
vianants. Nou col·lector al subsòl

5

Reformes al voltant del carrer la
Riba i ampliació de la pl. Escorxador
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De izq. a derecha, los in-
tegrantes de la junta:
Cristóbal Abuelo (tesorero),
Domingo Bartolín (vicepre-
sidente) y José Fernández
Navarro (presidente)

LA CIUTADANIA PARLA Què t’agrada més
de Can Clota?

José María
Cuadros
“La tranquilidad es
el sello de identidad
de Can Clota, que no
ha perdido tras su
vertebración. Siem -
pre será como un
pueblecito.”

Mari
Campaña
“Me gusta todo. A
pe sar del gran
cam bio que ha
hecho, sigue sien-
do un barrio y si -
gue teniendo el
ca lor de la gen te.”

Josep Maria
Sardà
“Amb les obres que
s’han fet, vivim en el
millor barri d’Es pa -
nya. Estem aïllats,
no és un barri de
pas, però ho tenim
tot molt a prop.”

José Fernández Barrero,
presidente de la AVV Can
Clota: “Estoy contento con
la implicación de la gente”

• ¿Las obras de Anselm Clavé han cul-
minado la reforma del barrio?

Estamos contentos de cómo ha que-
dado, pero creemos que quedan cosas
por hacer.
• ¿Cómo ha cambiado Can Clota en la
última década?

Ha cambiado mucho. El barrio ha ex-
perimentado un cambio total, que hacía
falta. Res pecto a diez años atrás, se han
ganado espacios para el paseo y se ha
modernizado todo el barrio.
• ¿Es un barrio bien equipado?

En lo que respecta a colegio y guar-
derías, sí. Pero hace falta un centro mé-
dico y también un acceso más directo a
la piscina del parque dels Torrents.
• ¿Cuáles son los próximos retos del
barrio?

Además del centro médico y de los
accesos al parque, creemos que es ne-
cesario el soterramiento de los conte-
nedores y también que se haga realidad
el aparcamiento previsto en la calle
Lleialtat.
• ¿La gente del barrio se implica en los
asuntos importantes?

Estoy contento con la implicación de
las personas de Can Clota. Eso se nota
en las fiestas, sobre todo en la Fiesta
Ma yor del barrio, en la que la gente, aún
sin pertenecer a la junta de la asocia-
ción, se vuelca a la hora de colaborar.
• ¿Las personas que viven en Can Clota
se sienten orgullosas de su barrio?

Sí. Somo gente humilde que sentimos
orgullo y estamos muy contentos de
nuestro barrio. Vi vimos casi en el cora-
zón de Esplugues, pero a la vez es un
barrio muy tranquilo y seguro, ya que
apenas hay delincuencia.

Marta Tomàs

“He treballat en far-
màcies d’altres
llocs de Catalunya i
enlloc he trobat gent
com la d’aquí. Són
agradables, comu-
nicatius, entranya-
bles i gent propera.”

El Esplai dinamiza la vida de las
personas mayores del barrio

En Can Clota viven unas 650 personas
mayores de 65 años. Buena parte de ellas tie-
nen en el Esplai de Gent Gran del barrio un es-
pacio para el entretenimiento en compañía. El
presidente del centro, José Fernández Nava -
rro, dice que “se ha creado como una gran fa-
milia” entre las personas que asisten habi-
tualmente. El esplai organiza actividades se-
manales (dos sesiones de bingo), así como
una decena de fiestas al año, con baile y me-

rienda incluidas. “Son personas que esperan
ilusionadas estos eventos”, comenta Fernán -
dez. También es habitual ver cada día grupos
de personas que se reú nen para jugar a las
cartas o al dominó. Además, se ofrecen servi-
cios como el de peluquería (miércoles, jueves
y viernes) y ordenadores para perfeccionar el
curso de informática del Ayuntamiento (mar-
tes). También se realiza un taller de memoria
(miércoles). 
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