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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Atenció social i
ocupació, grans
prioritats actuals 
del govern local

Les persones més desfavorides són les que més patei-
xen els moments de recessió econòmica. Per aquest mo -
tiu, aquest Ajuntament està fent un important esforç amb
l’objectiu d’intentar contrarrestar els efectes que l’actual
conjuntura econòmica produeix sobre les famílies amb
menys recursos.

Les xifres posen de manifest que en els últims cinc anys
gairebé hem duplicat la quantitat invertida en matèria d’a-
tenció social adreçada a les persones que més ho necessi-
ten.

L’any passat, es van destinar més de 2.645.000 euros en
aquest sentit. Això significa més d’un 7,3% del pressupost
total del Consistori. Es tracta d’un percentatge molt impor-
tant —la Gene r a litat xi fra en una mitjana del 4,4% el pes de
la despesa social per part del conjunt de corporacions lo-
cals—, que demostra la implicació que està tenint l’Ajun -
tament en aquest àmbit.

Davant aquest nou panorama social, l’Ajuntament d’Es -
plugues està treballant fort i amb responsabilitat per poder
donar serveis socials a la seva ciutadania, per tal de garan-
tir qualitat de vida i igualtat d’oportunitats.

Però l’atenció social no és l’únic camp d’actuació on ens
estem esmerçant. Crear oportunitats d’ocupació és l’altre
gran repte de les polítiques municipals en l’actualitat. Són
moments difícils i és per això que des del Servei d’Ocupació
de l’Ajuntament es coordinen un gran nombre de recursos
adreçats fonamentalment a persones en situació d’atur:
des d’una variada oferta formativa fins a plans d’ocupació,
passant pel disseny d’itineraris formatius o l’accés a una
borsa de treball.

Des de l’Ajuntament treballem per intentar que cap ciu-
tadana o ciutadà d’aquest municipi quedi desamparat pels
efectes de l’actual situació econòmica. 

Las personas más desfavorecidas son las que más sufren
los momentos de recesión económica. Por este motivo, este
Ayunta miento está haciendo un importante esfuerzo con el ob-
jetivo de intentar contrarrestar los efectos que la actual coyun-
tura económica produce sobre las familias con menos recur-
sos.

Las cifras ponen de manifiesto que en los últimos cinco años
casi hemos duplicado la cantidad invertida en materia de aten-
ción social dirigida a las personas que más lo necesitan. 

El año pasado, se destinaron más de 2.645.000 euros en es -
te sentido. Eso significa más de un 7,3% del presupuesto total
del Consistorio. Se trata de un porcentaje muy importante —la
Gene r a litat ci fra en una media del 4,4% el peso del gasto so-
cial por parte del conjunto de corporaciones locales—, que de-
muestra la implicación que está teniendo el Ayuntamiento en
este ámbito.

Ante este nuevo panorama social, el Ayuntamiento de Es -
plugues está trabajando fuerte y con responsabilidad para
poder dar servicios sociales a su ciudadanía, con el fin de ga-
rantizar calidad de vida e igualdad de oportunidades.

Pero la atención social no es el único campo de actuación
donde nos estamos esforzando. Crear oportunidades de em-
pleo es el otro gran reto de las políticas municipales en la ac-
tualidad. Son momentos difíciles, y es por eso que desde el
Servicio de Empleo del Ayuntamiento se coordinan un gran nú-
mero de recursos dirigidos fundamentalmente a personas en
situación de paro: desde una variada oferta formativa hasta pla-
nes de ocupación, pasando por el diseño de itinerarios formati-
vos o el acceso a una bolsa de trabajo.

Desde el Ayuntamiento trabajamos para intentar que ningu-
na ciudadana o ciudadano de este municipio quede desampa-
rat por los efectos de la actual situación económica.  

Atención social y
empleo, grandes
prioridades actuales
del gobierno local
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Las partidas del presupuesto municipal para
impulsar políticas sociales destinadas a los
colectivos más desfavorecidos han aumentado
en más de un millón de euros en el último lustro.
El Ayuntamiento de Esplugues dedica el 7,36%
de su presupuesto a atención social, tres puntos
más que la media catalana

El Ayuntamiento de Esplugues ha
en atención social en los últimos 

La atención de las personas con me nos
recursos económicos es una prioridad munici-
pal, que se ha visto acentuada con motivo de la
actual coyuntura de crisis. Lo demuestra la evo-
lución que ha tenido la inversión social en el pre-
supuesto municipal de Esplugues en los últimos
cinco años. En este periodo, y de forma progre-

siva, prácticamente se ha doblado la cantidad in-
vertida en materia de atención social. Así, se ha
pasado de destinar 1.419.000 euros a partidas
sociales en el presupuesto de 2005 a contar con
más de 2.645.000 euros en las cuentas munici-
pales correspondientes al año pasado.

Eso supone que el presupuesto en mate-

ria social ha pasado de representar un 5% res-
pecto a las cuentas globales del municipio a ser
un 7,36%.

La alcaldesa, Pilar Díaz, hizo balance el
pasado 13 de mayo de las actuaciones munici-
pales llevadas a cabo en los últimos cinco años
por parte del Ayuntamiento. Pilar Díaz destacó
el esfuerzo inversor que se está llevando a cabo
en un momento como el actual, en que la co-
yuntura económica tiene un claro efecto sobre
las personas con menos recursos económicos.
“Tenemos un nuevo panorama social, pero el
Ayunta miento de Es plu gues ha trabajado fuer-
te y con responsabilidad para poder dar servi-
cios sociales a la ciudadanía, con tal de garanti-
zar su calidad de vida”, destacó, ante una repre-
sentación de las entidades y profesionales so-
ciales del municipio.

1,2 MILLONES DE EUROS MÁS EN EL PRESUPUESTO PARA ALa inversión
en materia
social, al alza

ACTUALMENTE 1.600
PERSONAS HAN SOLI-
CITADO EL RECONOCI-
MIENTO DE DEPEN-
DENCIA. EN EL GRÁFI-
CO ROSA, LA EVOLU-
CIÓN DE LAS HORAS DE
ATENCIÓN DOMICILIA-
RIA.

EL DOBLE DE INVERSIÓN PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN

EL AÑO 2009 TAMBIÉN
HA SIDO EL AÑO DE LA
DEPENDENCIA Y DE LA
IMPLANTACIÓN DE UN
NUEVO MODELO DE
SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA. EN EL
GRÁFICO AZUL, LA
EVOLUCIÓN DEL PRE-
SUPUESTO EJECUTADO
PARA ESTE SERVICIO.
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EL PRESUPUESTO MUNICI-
PAL EN MATERIA SOCIAL
PRÁCTICAMENTE SE HA
DOBLADO (GRÁFICO VERDE).
EL AÑO 2009 HA SUPUESTO
UN 7,36% DEL PRESUPUES-
TO GENERAL (GRÁFICO RO-
JO). EN CATALUNYA ESTÁ EN
TORNO AL 4,5%.
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ha doblado la inversión 
s cinco años

El gasto social supera la media
de Catalunya

Otro indicador que muestra la implicación
municipal en atender las necesidades sociales
es que el 7,36% que Esplugues dedica a aten-
ción social en su presupuesto está muy por en-
cima del 4,46% en que está cifrado el peso del
gasto social por parte de las corporaciones lo-
cales, según un estudio de la Generalitat.

Más recursos humanos
Este incremento de la inversión social ha

venido acompañado también de un aumento de
los recursos humanos en los servicios sociales.
Frente a los seis profesionales que había en
2005, actualmente hay 13 personas em plea das
en servicios sociales, sin contar la dirección y la
gestión del Servicio de Atención Domiciliaria.

Asimismo, el número de las intervencio-
nes (información, orientación, asesoramiento,
trámites...) también se ha duplicado: de las 5.600
de 2005 se ha pasado a más de 12.200 en 2009.
Este aumento responde tanto al crecimiento de
la demanda por parte de la ciudadanía como al
de la capacidad de cobertura del servicio. Por lo
que respecta a las problemáticas más tratadas
por los profesionales, la económica (ingresos in-
suficientes, deudas...) y la laboral (situación de
paro, trabajo esporádico, dificultades para bus-
car el primer empleo...) son, con diferencia, las
más comunes. Según la presidenta del ámbito
de Servicios a las Per so nas, Sara Forgas, “el
Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo
para atender a todos los colectivos, tanto perso-
nas mayores, población infantil como cualquier
familia sin recursos”. 

Más prestaciones
puntuales, becas, 
asistencia a domicilio 
y aportaciones a 
entidades sociales
• Otro aspecto a destacar es el aumento
de las prestaciones económicas puntua-
les (de 44.400 euros en 2005 a 88.730 en
2009), que se otorgan en situaciones de
extrema precariedad económica para
ayudar a cubrir necesidades básicas.
• También se ha doblado en estos últi-
mos cinco años el número de becas
para la infancia y la adolescencia (co-
medor escolar, escuelas deportivas,
esplais, campus y casals, talleres, es-
colarización en guarderías municipa-
les...): de 442 a 817.
• El presupuesto para el Servicio de
Atención Domiciliaria ha pasado de
254.300 a 451.100 euros.
• El Ayuntamiento aportó 90.367 euros
en 2009 a las entidades sin ánimo de
lucro, más de 29.000 más que cinco
años atrás, para apoyar programas so-
ciales.

RA ATENCIÓN SOCIAL
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1.419.556,20 1.567.905,75 1.728.711,58 2.325.490,77 2.645.499,38

La alcaldesa, Pilar Díaz, y la presidenta del ámbito del Servicio a las Personas,
Sara Forgas, durante la presentación de los cinco años de acción social
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Can Vidalet estrena el nuevo
vestíbulo de la L5 de metro
Permite el acceso adaptado a personas con movilidad reducida 
desde la calle Maladeta y mejora la comodidad de los viajeros

El esperado nuevo vestíbulo de la estación de la L5 de metro de
Can Vidalet entró en servicio el pasado 25 de mayo. Se trata de un es-
pacio de 300 m2 que permite el acceso adaptado a personas con mo-
vilidad reducida desde la calle Maladeta y mejora la comodidad de los
viajeros. La actuación, que ha comportado una inversión de 8,6 millo-
nes de euros, se ha completado con la reurbanización de las calles
del entorno de la estación.

Hasta ahora, la estación de Can Vidalet disponía de un único ves-
tíbulo de dimensiones reducidas, de 150 m2 aproximadamente, situa-
do en uno de los extremos de la estación, con una única salida hacia

el exterior, con escaleras fijas. Con el objetivo de adaptar la estación
a personas con movilidad reducida y mejorar la comodidad de los via-
jeros en los desplazamientos por el interior de la estación, la
Generalitat impulsó la construcción de un segundo vestíbulo. Tam -
bién se han construido nuevas salidas de emergencia.

Todo ello beneficiará a cerca de 18.000 viajeros que diariamente
utilizan esta estación y que a partir de ahora se podrán desplazar por
la estación con más comodidad, con nuevos ascensores para comuni-
car los diferentes niveles y espacios más amplios.

Por otro lado, la actuación ha comportado mejoras en el entor-
no de la estación, concretamente en la calle Maladeta, en tre las ca-
lles Rosa d’Alexandria y Hortènsia. Este tramo se ha reformado y
reurbanizado, lo que ha permitido la creación de nuevos espacios para
uso ciudadano. Así, se han construido aceras de anchura variable de
entre 3,5 y 6 metros, que facilitan los desplazamientos de peatones, y
se ha reordenado la calzada para acoger la carga y descarga, el apar-
camiento de vehículos y los contenedores de residuos.

Las mejoras beneficiarán a cerca de
18.000 viajeros que diariamente
utilizan esta estación y que podrán
desplazarse con más comodidad

El ‘conseller’ de Política Territorial, Joaquim Nadal, y las alcaldesas de
L’Hospitalet y Esplugues, Núria Marín y Pilar Díaz, visitaron las nuevas ins-
talaciones de la estación de metro de Can Vidalet el pasado 25 de mayo
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Mejoras en el alumbrado de
la calle Joan Corrales

La calle Joan Corrales completará la reforma que ha re-
forzado el carácter comercial de esta vía del barrio de La Plana
con la renovación del alumbrado, cuyas obras comenzaron a
principios de mayo. Esta actuación significará una mejora en
la eficiencia energética, ya que se utilizarán lámparas que fa-
vorecen un menor consumo. Asimismo, los nuevos puntos de
iluminación permitirán emitir una mayor cantidad de luz en la
zona. Los trabajos para la nueva canalización eléctrica se des-
arrollarán por tramos. El conjunto de las obras, que realiza la
empresa Elecnor, tienen una duración prevista de tres meses.

Constituït el consorci que
desenvoluparà els nous
sectors Montesa i Can Cervera

L’Ajuntament d’Esplu gues i l’Institut Català del Sòl (In casol)
han constituït un consorci urbanístic que promourà les noves àrees
residencials estratègiques (ARE) Montesa i Can Cervera. Les ARE
són nous sectors dotats dels serveis necessaris, amb una qualitat
urbanística garantida i on la meitat, com a mínim, dels seus habitat-
ges seran de protecció.

El nou sector Montesa inclourà 2.105 habitatges potencials, la
meitat dels quals tindran algun tipus de protecció oficial. La nova
ordenació preveu l’obertura d’una nova avinguda de caràcter metro-
polità, l’avinguda de l’Electricitat (actual carrer Verge de la Paloma),
que enllaçarà l’avinguda del Baix Llo bregat amb l’Hospitalet, i la mi-
llora de les connexions amb la Ronda de Dalt.

El nou sector Can Cervera comptarà amb 1.360 habitatges po-
tencials, la meitat dels quals tindran algun tipus de protecció oficial.
La nova ordenació incorpora el parc de la Solidaritat, un gran parc
central que formarà part del corredor verd entre Collserola i
l’Hospitalet. S’aprofitarà l’existència de dos aqüeductes per establir
una connexió per a vianants entre Can Vidalet, Can Clota i La Plana.
També obre una gran oportunitat per a la dinamització comercial
amb la creació d’un important eix comercial a l’avinguda Ciutat de
l’Hospitalet.

Constitució del consorci entre Ajuntament i Incasol

Una vez finalizados estos trabajos, los ayuntamientos de Es -
plugues y L’Hospitalet han acordado con el Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la Generalitat ampliar la actuación de
urbanización al resto de la calle Maladeta. Las obras, que se iniciarán
en los próximos días, consistirán en modificar el tramo entre las ca-
lles Hortènsia y Pere Pelegrí con ampliación de aceras, renovación de
la calzada, instalación de nuevo alumbrado y mobiliario urbano, y
plantación de árboles. 

Una reivindicación vecinal de más 
de diez años

“Sentimos una gran alegría por la entrada en servicio del
nuevo vestíbulo y del nuevo acceso, algo por lo que llevamos lu-
chando más de diez años”, señala Antonio González, presidente
de la Asociación de Vecinos de Can Vidalet. González opina que
por fin el barrio cuenta con una estación de metro “adecuada a
los tiempos modernos, accesible para las personas mayores, con
discapacidad o con carros para niños” y sobre todo “con más de
un acceso, ya que uno solo para 18.000 viajeros diarios era muy
peligroso”.

La actuación ha comportado la
reforma de la calle Maladeta, entre
las calles Rosa d’Alexandria y
Hortènsia

Las obras han permitido que se pueda
acceder con ascensor al nuevo vestíbulo
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La riquesa del teixit associatiu d’Esplugues va quedar palesa el
passat 9 de maig. Més de 90 entitats de diversos àmbits (culturals, es-
portius, juvenils, socials, de salut, d igualtat...) van omplir la rambla
del Carme amb els seus projectes i les seves  inquietuds per mostrar-
los a la ciutadania, que va respondre positivament.

La Fira d’Entitats, que se celebra amb caràcter bianual, s’ha fet
coincidir amb dues mostres sectorials, la de cooperació i comerç just,
per una banda, i la de salut, per l’altra, que durant l’última dècada
varen adquirir un nom propi a Esplugues. Aquest còctel associatiu va

donar com a  resultat una gran mostra en què la ciutadania va poder
observar el treball diari que es realitza des d’entitats vinculades a la
cultura tradicional i popular fins a  associacions i institucions que tre-
ballen projectes de solidaritat, passant pel ric teixit d’entitats esporti-
ves de la ciutat, les d’àmbit juvenil o les que tracten temes de salut o
d’atenció social.

A més a més de passejar entre las carpes, les persones visitants
van tenir l’oportunitat de presenciar espectacles i activitats desenvolu-
pades per algunes entitats —dansa del ventre, taller flamenc, ball,
bastoners, bàsquet...— en els diversos escenaris que es van habilitar
a la rambla del Carme, a la plaça Mahatma Gandhi i al carrer Verge de
Guadalupe.

Amb aquesta nova mostra, a la qual s’ han unit la Fira d’Entitats,
la   Festa de la Solidaritat, la Festa del Comerç Just i la Fira de la Salut,
la rambla del Carme es consolida com a recinte firal, després del ba-
teig de l‘any passat amb motiu de Firesplugues. 

La gran mostra de 
les entitats

La rambla del Carme es va convertir
el 9 de maig en l’aparador de la
riquesa associativa d’Esplugues

La iniciativa permet fer difusió de la diversitat de l’associacionisme a Esplugues. A la foto, Taller Flamenco
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La Fira d’Entitats va coincidir amb la
Festa de la Solidaritat i del Comerç
Just i amb la Fira de la Salut. El
públic va respondre de forma
massiva, com mai

La solidaridad va tenir un gran protagonisme
La magnitud de la mostra no va treure protagonisme a la 10a

Festa de la Solidaritat i 7a Festa del Comerç Just, un certamen anual
organitzat conjuntament per l’Ajuntament, el Consell Municipal de
Cooperació i la Fundació Santa Magdalena, que reflexa el treball de
més d’una desena d’entitats de la ciutat per tal de crear un món més
just i solidari. Aquest esdeveniment va comptar amb un fort compo-
nent sensibilitzador, a través de xerrades, activitats infantils i expo-
sicions que llançaven missatges sobre la necessitat de revertir els
diners de la compra d’alguns productes en las zones en vies de
desen volupament en les que es produeixen.

La conscienciació infantil hi juga un paper important mitjan-
çant el 3r concurs de dibuixos sobre comerç just. Els premiats d’a-
quest certamen es van donar a conèixer durant la festa: Claudia
Cabello, Víctor Sánchez, Abril Valverde, Paula García, Steffy Lucín i
Judith Cendrero. 

L’animació va estar present a la Fira d’Entitats Actuació d’Amics del Ball, de l’AV La Plana

Espectacle infantil a la Festa de la Solidaritat i el Comerç Just

Autoritats municipals, visitant un dels estands

Tots els premiats del concurs de dibuix de comerç just
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Els serveis d'atenció a les persones són
un dels sectors econòmics que en l'actualitat,
malgrat la crisi econòmica, està generant més
llocs de treball. Per aquest motiu, l'A junta -
ment d'Esplugues participarà d'un projecte
europeu d'ocupació per formar per sones atu-
rades en aquest camp. El projecte Iloquid
(Iniciatives Lo cals d'Ocupació per a la Qualitat i
Dina mit zació del sector de Serveis d'Atenció a
les Persones), que està subvencionat pel Fons
Social Europeu i per la Dipu tació de Barcelona,
té com a objectiu la inserció laboral de perso-
nes en situació d'atur i en dificultats d'integra-
ció en el mercat laboral. Unes cent persones
d’Esplu gues van acudir el 19 de maig a una
sessió informativa sobre del projecte.

Projecte per formar aturats
d’Esplugues en el camp de
l’atenció a les persones

Iloquid permetrà que més de 1.000 per-
sones de la província siguin orientades i for-
mades per fer pràctiques en empreses del
sector d'atenció a les persones, o bé per crear
noves iniciatives empresarials. El resultat serà
doble: donar treball a les persones aturades i
crear activitat empresarial a cada territori.
Gràcies a la implicació de l'Ajunta ment, una
part d'aquest miler de persones beneficiàries
seran d'Esplugues.

La nostra ciutat compta amb un antece-
dent reeixit pel que fa a la posada en mar-x a
de polítiques d'ocupació centrades en el sec-
tor de l'atenció a les persones. El passat mes
de febrer es va cloure un taller d'ocupació d'a-
tenció sociosanitària, que durant un any va
permetre la capacitació professional de 16
persones en les especialitats d'atenció a do-
micili i d'atenció a persones dependents en
centres socials. En acabar el taller, un 75%
dels participants havien aconseguit un lloc de
treball, la qual cosa demostra les possibilitats
d'accedir-hi si es té la formació ade quada i si
aquesta s'orienta a un àmbit econòmic en crei-
xement. 

El taller d’ocupació d’atenció sociosanitària que va acabar
al febrer va tenir un gran èxit d’inserció laboral

Cent persones
d’Esplugues es van
interessar pel projecte en
una sessió informativa
que es va fer el 19 de maig

Un espluguense 
diseña la primera lente
para hipermetropía

El óptico espluguense Jaume
Pauné ha diseñado la primera lente de
contacto del mundo que elimina la
hipermetropía sin cirugía. La innovación,
por la que Panué ha recibido el premio
nacional del Colegio de Ópticos y
Optometristas de España, mejorará la
calidad de visión de miles de personas
sin tener que pasar por el quirófano. La
técnica consiste en modelar la córnea
para corregir defectos de la visión, como
la miopía, el estigmatismo y la
hipermetropía de niveles medio o bajo, a
través de lentes de contacto rígidas,
permeables al oxígeno, únicas e
intransferibles, fabricadas a medida para
cada paciente.

Par Impar Sabaters
ingressa a la confraria
més antiga de Barcelona 

La sabateria espluguenca Par
Impar ha ingressat a la Confraria Sant
Marc Evangelista de Mestres Sabaters.
Fundada al 1202, és la confraria gremial
més antiga de Barcelona. La cerimònia
es va fer a la Catedral barcelonina (foto).

Itinerarios formativos
para jóvenes sin
titulación

El Ayuntamiento de Esplugues
llevará a cabo este año un proyecto de
acompañamiento laboral y social que
beneficiará a unos 40 jóvenes de la
ciudad menores de 25 años. El
proyecto pretende diseñar itinerarios
formativos, partiendo de las
necesidades actuales y futuras del
mercado de trabajo, dirigidos a
jóvenes que han abandonado o se
prevé que abandonen en breve el
sistema educativo.
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Esplugues lucha contra el cam
La alcaldesa, Pilar Díaz, firma en Bruselas el Pacto de Alcaldes contra el Cambio C
que se compromete a reducir un 20% las emisiones de CO2 a la atmósfera de aquí 

La implicación del Ayuntamiento de Esplugues en la lucha contra
el cambio climático se ha hecho patente con la participación de la alcal-
desa, Pilar Díaz, en la delegación catalana que el pasado 4 de mayo par-
ticipó en el  Pacto europeo de alcaldes y alcaldesas contra el cambio cli-
mático, que se realizó en el Parlamento Europeo de Bruselas. El acto
contó con la participación de más de medio millar de representantes de
municipios de toda la Unión Europea, que firmaron un documento en el
que se comprometen a reducir les emisiones de CO2 un 20% antes del
2020.

Con el Pacto de Alcaldes, en el que hasta ahora ya se han subscrito
1.680 ciudades de Europa, los  firmantes  se comprometen a analizar y
cuantificar las emisiones actuales de CO2, a indicar las medidas que se
proponen aplicar para cumplir con el objetivo fijado y  a evaluar sus ac-
tuaciones. También se comprometen a organizar campañas informati-
vas entre la ciudadanía. En este sentido, el Ayuntamiento de Esplugues
se ha comprometido a continuar realizando la Semana de la Energía, en
la que se hacen charlas y talleres de sensibilización para luchar contra
el cambio climático. La Comisión Europea ha recordado que las institu-
ciones locales desarrollan un papel fundamental en la lucha contra el
cambio climático. 

La delegación catalana, con la alcaldesa de Esplugues, y el comisa-
rio europeo de Energía, Günter Oettinger (en el centro de la imagen)

La política medioambiental de la ciudad,
reconocida nuevamente con la Bandera Verde

La política medioambiental de Esplugues ha sido reconocida
nuevamente  este año con el premio Bandera Verde-Municipio Res-
ponsable, que otorga la Federación de Usuarios-Consumidores Inde-
pendientes (FUCI), con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. Esplu-
gues ha sido uno de llos dos ayuntamientos catalanes (se presenta-
ron una veintena), galardonados este año. La calidad de la gestión me-
dioambiental de Esplugues ha sido reconocida  en cuatro apartados:
recogida de residuos y limpieza viaria; compromiso ambiental; edu-
cación y participación ciudadana; y consumo energético y contamina-
ción. Nuestro municipio ya había recibido con anterioridad este distin-
tivo entre los años 2000 y 2008, a excepción de 2007, año en que no se
convocó el premio. El galardón  fue recogido  por el concejal de Medio
Ambiente, José Blas Parra, el pasado día 7 de mayo en Madrid.

IMATGE CEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

IMATGE CEDIDA PER FUCI
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ambio climático
o Climático, 
uí hasta el 2020

ACCIONES LOCALES CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

RECOGIDA DE RESIDUOS AÚN MÁS EFICIENTE.
La ciudad cuenta con unos buenos niveles de re-
cogida selectiva, gracias, entre otras cosas, a la
ampliación del servicio de  ‘deixalleria’ móvil (que
pasa dos veces por semana por puntos diversos
de la ciudad) y a la Deixalleria de la Fontsanta.

PROMOCIÓ DE LA BICI I EL TRANSPORT PÚ BLIC.
El Ayuntamiento apuesta por la construcción de ca-
rriles y de aparcamientos específicos para la  bici, la
inminente implantación de aparcamientos seguros
(Bicibox) y por el transporte público, con las líneas
de Esplubús y  el tranvía. También se ha compro-
metido a realizar un plan de movilidad urbana.

A LA VANGUARDIA EN ENERGÍA SOLAR. Se ha do-
tado con placas solares térmicas a la escuela Gras
Soler y al centro Proa. Este sistema ya se había ins-
talado en el CEM La Plana y el Poliesportiu de Can
Vidalet. También se han instalado placas fotovoltai-
cas en la escuela Isidre Martí.

UNA CIUDAD DE PARQUES Y ZONAS VERDES. La
superficie de todos los parques y zonas ajardinadas
de Esplugues suma más de 460.000 m2, lo que equi-
vale a 46 campos de fútbol. Esta cifra aumentará
con el nuevo sector Porta BCN, con 22,5 hectáreas
de nuevas zonas verdes i más de 3.000 de árboles.

1
2
3
4

SENSIBILIZACIÓN EN LAS AULAS. Durante este
curso se están realizando más de 70 actuaciones en
las escuelas dentro del Programa municipal de
Actividades Educativas Complementarias, tratando
temas como el consumo de agua, los residuos, la
energía solar, el ruido o los parques.

5

Sostenibilidad,
sinónimo de austeridad

LA OPINIÓN

El Pacto de Alcaldes contra el
cambio climático, al que nuestra ciu-
dad se ha adherido, es un compromi-
so firme de las ciudades europeas en
materia medio ambien tal. El mensaje
es cla ro. El calentamiento global es
cuestión de todos y, desde las ciuda-
des y sus habitantes, es posible actuar
para combatirlo.

Fruto del Pacto estamos redac-
tando el Plan de Acción para la Ener -
gía Sostenible. Este plan desarrolla una serie de acciones cuya fi-
nalidad es la consecución de los objetivos para 2020. Algunas me-
didas tienen carácter energético y otras no, pero todas persiguen
el mismo fin: mitigar el cambio climático.

Mejorar la eficiencia energética en las dependencias muni-
cipales y en viviendas particulares, y sustituir las lámparas del
alumbrado público y de la red semafórica por lámparas de menor
consumo y lar ga duración son algunas de las medidas que ya se
están aplicando.

Asimismo, se está trabajando en la adecuación de las insta-
laciones eléctricas y de calefacción de los centros escolares. La
instalación de captadores de energía solar térmica y fotovoltaica
en los centros educativos e instalaciones deportivas ya es una rea-
lidad que va extendiéndose de forma paulatina a otros edificios.

La gestión del ciclo del agua y la generación y recogida de
residuos también tiene una vital trascendencia. Así, disponer de
sistemas de riego más eficientes de nuestras zonas verdes y con-
tinuar con la minimización del consumo de agua en nuestros ho-
gares son líneas a subrayar de lo que estamos haciendo. En rela-
ción a los residuos, hay que remarcar la mejora en el servicio de
recogida de basuras y limpieza viaria, el incremento de las frac-
ciones (muy especialmente la orgánica) y merece especial men-
ción la alta aceptación ciudadana de los servicios de la Deixalleria
municipal.

Un ámbito generador de emisiones son los desplazamientos
en vehículo de motor. Para que la movilidad sea realmente soste-
nible y segura tenemos que continuar apostando por el transporte
público (nuestra ciudad tiene una de las ratios más elevadas de
usuarios, según la Entitat Metropolitana del Transport). El aumen-
to del número de carriles y de aparcamientos para bicicletas y el
proyecto de Ronda Verda son iniciativas que van en la senda de la
sostenibilidad. 

Todas estas actuaciones y las venideras son importantes. No
obstante, para el logro de los objetivos es esencial la conciencia-
ción de todos en nuestro día a día, ciudadanos y Administración.
Aún queda trecho por recorrer, pero juntos podremos conseguirlo.

José Blas Parra, concejal de Participación, Juventud y
Medio Ambiente

La lucha contra el cambio climático no se libra sólo desde
los gobiernos y las instituciones supraestatales, sino que

también es una tarea que compete a los ayuntamientos y a
todas las personas en las actividades que hacemos día a
día. El Ayuntamiento de Esplugues hace años que lleva a

cabo acciones medioambientales que contribuyen a reducir
las emisiones de CO2 en la atmósfera
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El conseller va signar al Lli -
bre d’Honor davant l’alcaldessa
i altres membres del Consistori

Interès del conseller de
Governació, Jordi Ausàs, per
projectes pioners d’Esplugues

El conseller de Governació de la Ge ne ra -
litat, Jordi Ausàs, va fer una visita oficial a Es -
plugues el passat 5 de maig per conèixer el pro-
jecte Ajuntament Obert Digital i per visitar les
obres de millora realitzades als darrers mesos
al carrer Josep Anselm Clavé. Ambdós projec-
tes compten amb el suport econòmic de la Ge -
neralitat.

Administració electrònica
El gerent de l’Ajuntament, Josep Maria

Ferré, va ser l’encarregat de presentar el pro-
jecte Ajuntament Obert Digital, que el Consistori
ha engegat enguany amb l’objectiu d’agilitzar la
relació entre Adminis tració i ciutadania. Aquest
pla té com a principals reptes potenciar la utilit-
zació de l’Adminis tració electrònica, simplificar
les passes que han de fer els ciutadans a l’ho ra
de fer tràmits i millorar l’atenció presencial amb
la creació de la finestreta única. L’objectiu final
és “escurçar els temps de les tramitacions i
que la ciutadania pugui estalviar passejos cap a
l’Ajuntament”, va dir l’alcaldessa, Pilar Díaz.

Es va interesar pel projecte de modernització
digital de l’Ajuntament i per les obres de millora
del carrer Anselm Clavé

El conseller va felicitar l’Ajuntament per
aquest projecte de modernització administrati-
va: “Hi estarem al costat, perquè aquests tipus
d’avenços no tenen marxa enrere”. Ajuntament
Obert Digital, que té previst finalitzar abans de
2012, compta amb un pressupost de més d’un
milió d’euros, la ma jor part del qual corre a cà-
rrec de l’Ajun tament.

Millores al cor de Can Clota
Posteriorment, l’alcaldessa, acompanya-

da del tinents d’alcaldia Enric Giner i Juan An -
tonio Fernández, va mostrar a Ausàs les obres
de millora efectuades al carrer Josep Anselm
Cla vé. Aquests treballs —inclosos al Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya— han permès
l’execució d’una nova xarxa de clavegueram per
tal de millorar-ne la funcionalitat i la millora de
les condicions del trànsit tant rodat com de via-
nants a aquesta via central del barri de Can
Clota, amb la incorporació d’un carril bici.
També s’ha renovat el paviment, així com l’en-
llumenat públic i l’arbrat. 

Moció en defensa de la
legitimitat de l’Estatut

El Ple municipal del mes de
maig va aprovar una moció presentada
pel PSC en defensa de la legitimitat de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Van donar-hi suport ICV, CiU i ERC, a
més de PSC, mentre que el PPC va
votar en contra.

El Hospital Sant Joan de
Déu tendrá un nuevo
edificio de urgencias 

El Hospital Sant Joan de Déu
estrenará dentro de dos años el nuevo
edificio que está construyendo y que
acogerá el servicio de urgencias y las
consultas externas. El gerente del
centro sanitario, Manel del Castillo, ha
explicado que el proyecto supondrá
una inversión de 80 millones de euros
y ha subrayado que "nuestra
intención no es tanto incrementar la
actividad del centro, que también
conseguimos con la operación, sino
mejorar las instalaciones y hacerlas
más amables para los pacientes". El
gerente del hospital señala que todas
las UCI serán más amplias para que
los familiares puedan estar las 24
horas del día con el paciente o que se
incorporarán nidos en las
habitaciones de maternidad para que
todas las curas que los niños
necesiten se puedan hacer dentro de
la habitación. El nuevo edificio, en la
zona del antiguo aparcamiento,
tendrá 20.000 m2 y cuatro plantas de
altura. Acogerá el servicio de
urgencias y consultas externas y
además se construirá un helipuerto
para poder acoger a los pacientes que
llegan al centro desde fuera de
Catalunya.

El próximo chat de la
alcaldesa, el 28 de junio 

La segunda sesión de
L’alcaldessa et respon, el chat que
mantiene la alcaldesa, Pilar Díaz, con
las personas que quieran plantearle
dudas o preguntas, tendrá lugar el
lunes 28 de junio. Más información, en
www.esplugues.cat.
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Inici de la campanya contra el mosquit tigre
Des de fa uns anys, el mosquit tigre s'ha convertit en un

maldecap quan arriba el bon temps a molts punts de l'àrea
metropolitana, entre ells, Esplugues. El Consell Comarcal del
Baix Llobregat ja ha activat la campanya contra aquest molest
insecte. Enguany està previst reforçar el tractament als
embornals urbans, és a dir, els canals de desguàs que es
troben a la via pública.

Mejoras de accesibilidad en el Esplai 
de Gent Gran del Gall

El Ayuntamiento de Esplugues está ultimando los trabajos
para la supresión de barreras arquitectónicas en el Esplai de Gent
Gran del Gall. Estos trabajos consisten en la formación de una
rampa y en la adecuación de la entrada con el objetivo de mejorar
la accesibilidad al local de personas de movilidad reducida.

Concert de gòspel solidari
L’església de Santa Magdalena va acollir un concert solidari

de Gospel Link , formació de Sant Just, organitzat per Càritas
Esplugues. La recaptació dels diners anirà destinada a comprar
aliments per enviar als països amb necessitats.

La ciudadanía se involucra en la 12ª
Semana de la Salud de Esplugues

Esplugues celebró la segunda semana de mayo su anual Semana
de la Salud, que ha cumplido ya 12 ediciones. A traves de charlas, talleres
y cursos, el Ayuntamiento de Esplugues, con la colaboración del mundo
sanitario y educativo, traslada a la ciudad la necesidad de adquirir los há-
bitos adecuados para alcanzar una vida saludable. En esta edición, la ali-
mentación ha constituido el principal eje temático de la Semana.

Uno de los actos más destacados fue la conferencia de la dietista
Aida Soler sobre los llamados alimentos light, los transgénicos o los fun-
cionales, entre otros, que permitió dar conocer al público asistente lo que
hay de realidad y lo que hay de mito tras esos conceptos. Por su parte, la
doctora Imma Nogués, del centro de atención primaria Lluís Millet, ofre-
ció una charla sobre las dietas depurativas, es decir, aquellas que tienen
la función de limpiar el organismo y establecer un equilibrio corporal. Sin
abandonar el tema alimenticio, se desarrolló un año más un curso de for-
mación continuada para cocineras de escuelas, en este caso sobre aler-

gias alimentarias, que corrió a cargo de la Diputació de Barcelona.
El Centro de Atencion y Seguimiento (CAS) Fontsanta organizó un

interesante taller, dirigido sobre todo a personas mayores, con recursos
para dejar de fumar. En otra sesión, la Associació Grups d'Aprenentatge i
Salut llevaron a cabo un curso sobre salud mental, dirigido a profesiona-
les que trabajan con jóvenes. El mundo educativo también participó en la
Semana de la Salud, con el taller de combinados de zumos, como alter-
nativa saludable a las bebidas alcohólicas, que tuvo lugar en la Escuela
Matilde Orduña, y con la entrega de la 7ª promoción de jóvenes agentes
de salud que lleva a cabo el Institut La Mallola.

Como preámbulo, tuvo lugar la Fira de la Salut, el escaparate con el
que una decena de entidades que trabajan temas de salud dan a conocer
sus actividades a la ciudadanía. En esta ocasión, la Fira de la Salut se
desa rrolló conjuntamente con la Fira d'Entitats y la Festa de la Cooperacio
i del Comerç Just. 

A la izquierda, participantes en el curso de formación para cocineras de escuelas. A la derecha, taller de zumos en la Escuela Matilde Orduña
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L’ensenyament públic, a subhasta

El colectiu de mestres de l’escola pública està en lluita: con-
voquen jornades de vaga, manifestacions, etc…. I us preguntareu:
¿volen millores salarials?, ¿demanen una reducció de les hores de
treball? Curiosament, no. Protesten per les noves reformes impo-
sades contra vent i marea, i sense negociació de cap tipus, pel
Conseller Ernest Maragall, les quals no afecten a la qualitat de vida
dels mestres, ni els retallen cap dret.

L’ànima de la reforma és la conversió del model de gestió
basat en la pedagogia per un altre model basat en l’economia.
L’educació dels nostres fills surt molt cara al govern. Per fer-ho, es
retallen les assignacions anuals als centres, es tanquen línies a es-
coles i instituts i se n’obren a centres concertats propers, es retar-
da el nomenament de professors substituts per estalviar dies de
salari, s’augmenta el nombre de nens per aula sense augmentar el
nombre de docents, s’impossibilita el desdoblament dels grups en
certes hores, s’estableix un sistema competitiu entre centres que
abocarà als de zones més desfavorides a disposar de menys recur-
sos, augmentant la fractura i la segregació social i molts altres des-
propòsits. Les escoles privades i concertades fan una selecció d’a-
lumnat, evitant admetre alumnes conflictius o en risc d’exclusió
mitjançant trampes legals, la qual cosa els permet assolir uns re-
sultats acadèmics millors que la majoria d’escoles públiques i els
permetrà accedir a subvencions més sucoses.

Mentrestant, les escoles públiques es converteixen poc a poc
en factories de ma d’obra barata, disposades a obeïr sense pensar
les ordres de l’elit, educada en escoles privades i concertades, pa-
gades, per a més inri, per tots nosaltres. Amb els nous canvis, s’a-
favoreix que determinats centres públics de zones benestants tin-
guin accés a paquets económics més importants, donats els mi-
llors resultats académics i que centres situats a zones més desfa-
vorides vegin reduits dràsticament els seus recursos, creant així
escoles de primera, de segona i, fins i tot, de tercera o quarta.

Recull la Constitució que l’escolarització és un dret gratuït,
universal i sense discriminació de cap tipus. Tots sabem que no és
gratuït ni universal i, a partir d’ara, tampoc lliure de discrimina-
cions.

Pel futur dels nostres fills, donem suport al professorat en
aquesta lluita de tots!!! Volem una escola pública de qualitat!!!

Marc de Miguel i Millà

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

el pont@esplugues.cat

TRIBUNA OBERTA

BORSA 
DE TREBALL

Ref. 804 Home de 32 anys s’ofereix per treballar en empreses de
metal·lúrgia o de neteja. Té experiència en ambdues feines.
Ref. 805 Administrativa, amb titulació de FP-II , títol de català nivell B
i experiència de 30 anys, busca feina.
Ref. 806 Home de 35 anys busca feina com a electricista, pintor, lam-
pista o polidor de parquet. Té àmplia experiència en totes aquestes
feines.
Ref. 807 Dona de 35 anys amb estudis de FP-I administratiu i expe-
riència en gestories fent tasques administratives i tràmits en diver-
sos organismes oficials, busca feina. Té moto i cotxe per poder fer
desplaçaments i tràmits

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

Gent Gran (reunió del 7 d’abril de 2010)
Es fa un repàs de la programació complerta de la Set -

mana de la Gent Gran, que té lloc del 31 de maig fins al 5 de
juny. Es fa esment del nou taller Històries de vida, que es fa a
l’Esplai de Gent Gran del Gall i a l’Edifici Cadí de Can Vidalet,
per estimular els records i les emocions de les persones grans
participants. S’informa del casal que, per primer cop, es farà a
l’estiu adreçat a gent gran, que inclourà activitats físiques i
sortides.

Dones (reunió del 22 d’abril de 2010)
Es presenta el Pla Estratègic d’Usos i Gestió dels Temps

a la Vida Quotidiana, de la Generalitat. Es recorda la realitza-
ció, a finals de maig a Viladecans, del 3r Congrés de Dones del
Baix Llobregat, del qual Esplugues és subseu amb el treball
No som botigueres, som empresàries. Es presenten dues
noves associacions: Sakura-Onna i Dones Actives.

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ

L’AJUNTAMENT INFORMA
La propera sessió de L’alcaldessa et respon, el xat de l’alcal-
dessa, amb la ciutadania, tindrà lloc dilluns 28 de juny, a par-
tir de les 18.30 hores.
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Moció sobre recollida de
residus en actes públics

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat
una moció presentada pel grup d'ERC
que demanava aplicar la recollida
selectiva de residus en els actes
públics. La proposta va comptar amb el
vist-i-plau de tots els grups municipals.

Esplugues tiene 
46.678 habitantes

Esplugues contaba a 1 de
enero de 2010 con una población de
46.678 habitantes, 335 menos que el
año anterior, según el padrón
municipal aprobado por el Pleno el
pasado 19 de mayo. Del total de
población, 23.890 son mujeres y
22.788 son hombres.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, es va inte-
ressar per les conclusions del taller

Esplugues, subseu del
Congrés de les Dones
del Baix Llobregat

Esplugues ha enriquit el debat del 3r
Congrés de les Dones del Baix Llobregat —
que al tancament d'aquesta edició se cele-
brava a Viladecans— amb un taller precon-
gressual sobre dones emprenedores. Unes
25 dones van participar a la taula de treball,
que, sota el lema No som botigueres, som
empresàries, va obrir un espai de reflexió
sobre la percepció que hom té de les dones
que han creat i tenen un negoci propi, i
sobre les dificultats que troben per desen-
volupar-se com a tals.

Les participants van arribar, entre
d'altres, a les següents conclusions: que els
estereotips de gènere segueixen molt inte-
rioritzats, la qual cosa fa que moltes dones
se senten en inferioritat respecte els homes
i no valoren d'igual manera la seva funció;
que hi ha una manca de formació específica
adreçada a dones per millorar les compe-
tències en gestió; i que cal crear xarxes de
dones empresàries. Aquestes propostes
s'han portat al congrés comarcal, del qual
Esplugues ha estat una de les nou pobla-
cions subseus.

La celebració d'aquest taller precon-
gressual s'emmarca en el projecte D-
Dones, posat en marxa l'any passat per part
de l'Ajuntament d'Esplugues i que treballa
amb l'objectiu d'informar i formar tant
dones empresàries com en situació d'atur
amb la finalitat de facilitar la seva autono-
mia personal i lideratge. 

La nostra ciutat participa amb un taller que reflexiona
sobre les dificultats de les petites emprenedores

El taller va concloure 
que hi ha una manca 
de formació específica 
i que cal crear xarxes 
de dones empresàries

La Generalitat presenta
el Pla Estratègic d’Usos 
i Gestió dels Temps 

La secretària de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania del
Departament d'Acció Social de la
Generalitat, l’espluguenca Carme
Porta, va presentar al Saló de Plens,
acompanyada de l’alcaldessa, Pilar
Díaz, el Pla estratègic sobre els usos i
la gestió dels temps a la vida
quotidiana. Es tracta d’un pla que
planteja mesures i actuacions per als
propers 10 anys adreçades a canviar la
concepció dels temps i els seus usos
amb una organització territorial i social
que afavoreixi un major benestar de la
ciutadania. Entre altres mesures, el Pla
tracta de la necessitat de reduir el
temps de trasllat, la responsabilitat
social de les empreses, o el
reconeixement de les tasques de la llar
i de la cura dels familiars. El programa
Minuts Menuts és un altre exemple
d’aplicació del Pla d’usos del temps.
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Asume las concejalías de los barrios
Centre, El Gall y La Plana

Isabel Molina
sustituye a Salazar
como concejal

Isabel Molina tomó posesión el 19 de mayo, durante el transcurso
del Pleno municipal, del cargo de concejal que quedó vacante el pasado
mes de abril tras el fallecimiento de Antonio Salazar. Molina fue la nú-
mero 13 en la lista del PSC que se presentó a las últimas elecciones
municipales, en las que el Partit dels Socialistes de Catalunya obtuvo
doce ediles. Molina asume las concejalías de los barrios Centre, El Gall
y La Plana.

Isabel Molina, nacida en 1955, ha estado vinculada durante los úl-
timos dos años a la Associació de Veïns Districte I, del barrio Centre, de
la cual era tesorera. En la asociación ha impulsado la rea lización de
cursos de costura, pintura y sevillanas. Anterior mente, como comer-
ciante del sector de la moda, fue la impulora de los primeros desfiles
que tuvieron lugar en Esplugues. Además, ha sido voluntaria en la
Residència Fèlix Llobet. “Siempre me ha gustado el contacto con la
gente. Por eso, el cargo de concejal es para mí la mayor de las satis-
facciones”, ha afirmado a EL PONT. En la ejecutiva local del PSC es se-
cretaria de las Políticas del Bienestar. 

Els joves preparen la 3a
Audiència Pública als Nois 
i Noies d'Esplugues 

Un total de 21 alumnes (10 de l'Institut La Mallola, 9 del
Severo Ochoa i dos del Joaquim Blume) van participar el 29 d'abril
a la sessió intercentres que va tenir lloc al Casal de Cultura Robert
Brillas com a pas previ a la celebració de la 3a Audiència Pública
als Nois i Noies d'Esplugues, procés participatiu impulsat per
l'Ajuntament que dóna veu a nois i noies de 3r i 4t d'ESO perquè
elevin propostes de projectes d'interès per a la població de la seva
edat. L'audiència d'enguany, que tindrà lloc durant aquest mes de
juny, versarà sobre La participació del jovent en la vida social.

Sessió intercentres al Casal de Cultura

La alcaldesa, presente en el
primer Parlament Metropolità

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, formó parte de los 45
representantes municipales —entre ellos, 15 alcaldes y alcalde-
sas— del área metropolitana que el pasado 7 de mayo se some-
tieron a las preguntas de diferentes entidades ciudadanas en la
primera edición del Parlament Metropolità, iniciativa del diario 20
minutos. Pilar Díaz respondió a dos preguntas planteadas por la
Associació de Famílies Nombroses (FANOC) y por el Consell
Nacional de la Joventut de Cata lunya.

IMATGE CEDIDA PER ‘20 MINUTOS’

Isabeñ Molina, durante la toma de posesión de
su cargo de concejal en el Pleno municipal de mayo
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Infants, joves i, enguany, també la gent gran d’Esplugues tenen al
seu abast un ampli ventall d’activitats per fer el proper estiu. L’Ajunta -
ment d’Esplugues i diverses entitats de la ciutat han preparat una nova
edició de l’Espluestiu, un ampli programa d’activitats per fer durant els
mesos de juny i juliol: casals, campus esportius, activitats a la natura, ac-
tivitats físiques per a la gent gran i els tallers de l’Escola Municipal de
Música. En total, més de 3.000 places per gaudir jugant i aprenent.

Els Casals d’Estiu —que tindran lloc del 28 de juny al 30 de juliol (hi
ha la possibilitat d’apuntar-se entre una i cinc setmanes)—, ofereix 600
places adreçades a nens i nenes de 3 a 12 anys a les escoles Isidre Martí,
Folch i Torres, Lola Anglada, Can Vidalet i Joan Maragall, on tindran la
possibilitat de jugar, aprendre i fer amics. El Casal Jove (30 places) comp-
ta amb activitats pensades per a nois i noies de 12 a 16 anys i es farà del
5 al 30 de juliol a l’Espai Jove Remolí.

Per la seva banda, els Casals Esportius —entre el 23 de juny i el 30
de juliol, i entre el 30 d’agost i el 6 de setembre— ofereixen jocs, activitats
a l’aigua i iniciació esportiva a infants de 3 a 14 anys. Diversos clubs es-

3.000 places per gaudir de 
l’estiu jugant i aprenent
Espluestiu incorpora per primer cop activitats per a la gent gran. L’Ajuntament
oferta beques i fan possible que infants amb discapacitat hi puguin participar

portius organitzen campus per perfeccionar la pràctica d’un esport con-
cret: futbol sala, voleibol, tecnificació i platja, gimnàstica artística, bàs-
quet, futbol, patinatge artístic i, enguany com a novetat, handbol.

A més, les diferents entitats de lleure per a infants i joves d’Es -
plugues (Esplai Espurnes, Espluga Viva, Pubilla Cases-Can Vidalet, AE
Sant Jordi i GJ Santa Gemma-Sant Antoni en el lleure) organitzaran colò-
nies i altres activitats a la natura, mentre que l’Escola Municipal de Mú -
sica organitza un casal i tallers relacionats amb la música per a públic in-
fantil i adult.

La gran novetat d’enguany és la inclusió d’un programa d’activitats
esportives per a la gent gran, amb l’objectiu de promoure hàbits saluda-
bles entre la població major de 60 anys, que es farà del 28 de juny al 29
de juliol als parcs de la ciutat i la Piscina Municipal.

Per a moltes d’aquestes activitats, l’Ajun tament ofereix beques d’a-
jut, perquè totes les famílies hi puguin accedir. Un dels objectius d’a-
quests casals és permetre també la conciliació laboral i familiar de famí-
lies que treballen durant aquest període de vacances escolars. 

Infants participants als Casals d’Estiu de l’any passat
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L’Escola Municipal de Música, un
referent a l’àrea metropolitana

L’Escola Municipal de Música d’Esplugues és tot un referent a l’àrea
metropolitana en l’aprenentatge musical adreçat a totes les edats a partir
dels 4 anys. La formació que ofereix té com a objectiu mostrar els valors de
la música com a mitjà de desenvolupament personal i posar l’èmfasi en la
pràctica en grup. Al curs que està a punt d’acabar, un total de 353 alumnes
participen dels diferents ensenyaments que es porten a terme al Centre
Municipal Puig Coca. Però l’escola —finançada a través de les aportacions
de l’Ajuntament, la Generalitat i l’alumnat— té ja la mirada posada en el
proper curs, que vé carregat de novetats.

Un dels principals canvis afectarà el mètode pedagògic. Amb l’objec-
tiu de potenciar l’afecció musical en els infants i apropar més la música a
la ciutadania, es posarà més l’accent en l’aprenentatge pràctic i la partici-
pació en conjunts. Segons el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Esplu -
gues, Eduard Sanz, “l’Escola Municipal de Música està fent una gran tasca

L’escola té ensenyaments per a totes les edats, a partir dels 4 anys

De cara al proper curs, l’escola introduirà novetats en el mètode
pedagògic i classes de musicoteràpia, teatre i informàtica musical

educativa i cultural i la seva aposta per posar l’accent en l’aspecte pràctic
de l’aprenentatge demostra les seves inquietuds de millora”.

L’altra gran novetat del curs 2010-2011 serà la inclusió de tres nous
aprenentatges: la musicoteràpia, una oferta adreçada a totes les edats que
permet aprofitar els efectes curatius de fer i compartir la música en grup;
la informàtica musical, adreçada a persones amb coneixements de notació
musical, perquè es treballarà amb programes seqüenciadors i amb edi-
tors de partitures; i tres tallers de teatre musical adreçats a infants, joves i
adults.

Una àmplia oferta d’estudis i amb beques
Amb aquestes noves propostes, l’escola ampliarà el seu ja extens

ventall d’estudis musicals. Pel que fa als instruments, s’inclouen més d’una
vintena, des de l’acordió o la bateria, fins a la guitarra clàssica, el piano o la
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L’escola programa cicles de concerts on
l’alumnat pot mostrar el seu aprenentatge

Les preinscripcions de nous alumnes
per al proper curs tindran lloc entre 
el 31 de maig i el 4 de juny

trompeta, i es treballa una gran quantitat d’estils: blues, clàssica, jazz, pop,
rock, tradicional... A més, l’escola compta amb diverses formacions musi-
cals, que sovint fant concerts i audicions en activitats de la ciutat: la Banda,
la Coral, el Grup de Guitarres i l’Orquestra de Corda. Aquestes actuacions
donen a conèixer l’escola i faciliten la pràctica en grup de l’alumnat.

Les preinscripcions de nous alumnes per al curs 2010-2011 tindrà
lloc del 31 de maig al 4 de juny. La matriculació es farà del 25 de juny al 2
de juliol.

Tallers trimestrals oberts a la ciutadania
Un altre vessant de l’acció educativa de l’escola són els tallers, oberts

a la ciutadania. El curs vinent tornaran a fer-se els tallers de gospel, jazz
band, música tradicional i jazz flamenc. Són cursos trimestrals que es
poden prorrogar al llarg de tot el curs depenent del nombre d’alumnes
inscrits. En el mes de juny s’obre la inscripció als tallers del primer trimes-
tre del curs 2010-2011, que restarà oberta fins el començament del curs,
el dia 20 de setembre.

Per facilitar que l’aprenentatge musical pugui arribar a tothom,
l’Ajuntament disposa d’un sistema de beques. Les persones interessades
en obtenir més informació es poden adreçar al telèfon 93 372 04 16, en ho-
rari de 16 a 22 hores, de dilluns a divendres, o al correu electrònic escola-
demusica@esplugues.cat. 

Celia 
Lladonosa
“Tinc 9 anys i faig piano,
llenguatge musical i corals.
Totes m’agraden. Vaig
començar a l’escola fa cinc
anys. M’agrada molt la música
i aquí estic aprenent molt.”

Mireia 
Lluesma
“Tinc 12 anys i faig llenguatge
musical, flauta sola i banda.
Aquesta última és la que més
m’agrada, perquè hi ha més
gent i m’ho passo millor.
Aquest és el meu vuitè any a
l’escola. Si no vingués, ho
trobaria a faltar.”

Xavi 
Burgos
“Tinc 11 anys i faig percussió
i piano. El que més m’agrada
és que em vé a veure la meva
família quan fem un concert i
em feliciten. Porto a l’escola
des de fa quatre anys.”

Gemma 
Gubianas
“Tinc 9 anys i faig piano, corals i
llenguatge musical. Totes
m’agraden, però potser piano
una mica més. Porto cinc anys a
l’escola i el curs vinent faré grup
de teclat.”

Rafael 
García
“Tinc 47 anys. Fa dos anys que
vinc a l’escola per fer piano i
solfeig. Em vaig apuntar perquè
els meus fills venien aquí i tenia
interès per aprendre.”

LA CIUTADANIA PARLA
Què estudis fas a l’Escola de Música i
què és el que més t’agrada?
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Esplugues Televisió,
referent multimèdia

L'empresa de comunicació ETV-Llobre -
 gat TV s'ha llançat definitivament a l'aventu-
ra multimèdia. Vint-i-set anys després de
crear una televisió local que avui dia és refe-
rència a la comarca i un dels millors projec-
tes a Cata lunya, i transcorreguts dos anys
des del naixement del diari digital www.e-di-
gital.cat, el grup radicat a Esplugues acaba
d'ampliar la seva activitat amb l'edició d'un
setmanari comarcal: 30º L'Indicador del Baix
Llobregat. De moment, el primer número,
que va sortir al carrer a finals d'abril, va tenir
una gran rebuda per part del públic, amb
més de 1.200 exemplars venuts.

Una de les característiques que diferen-
cia aquest projecte d'altres de caire comarcal
és que és de pagament (es pot trobar als
quioscos cada dijous al preu d'1 euro). “Hem
volgut donar-li un valor, perquè molta de la
premsa gratuïta es queda sense llegir”, diu
el director d'ETV, Frederic Cano. A més, la pe-
riodicitat setmanal assegura que els contin-

guts no perdin actualitat i “serveix per crear
opinió i fer debat”. Segons Cano, el nou set-
manari neix amb la mateixa filosofia que va
impulsar la creació de la televisió: “Potenciar
un espai comunicatiu de proximitat en català
i intentar cohesionar la comarca”.

Projectes de ràdio
El director d'ETV admet que aquesta

aventura multimèdia és “una actitud de de-
fensa per buscar nous recursos econòmics
davant l'actual situació de crisi” i anuncia el
proper desembarcament del grup en el món
de la ràdio. De moment, juntament amb una
televisió local del Vallès, s'ha fet amb una lli-
cència de ràdio, l'antiga Radio Club 25, que
passarà a dir-se Amb2 FM i que properament
es podrà sentir a Esplugues per via digital. A
més, també participa a un projecte conjunt
de diversos grups multimèdia catalans per
crear una emissora de ràdio a la ciutat de
Girona. 

El director d’ETV-Llobretat TV, Frederic Cano, llegint el nou setmanari

El grup d'ETV amplia la seva activitat llençant als
quioscos un setmanari comarcal d'informació local Exposició dels 60 anys 

de la ‘Crònica de la 
Vida d’Esplugues’

La revista Crònica de la Vida
d’Esplugues ha celebrat el 60è
aniversari del seu naixement amb una
exposició al Casal de Cultura Robert
Brillas. Articles, cròniques, notícies i un
gran nombre d’imatges han mostrat
l’evolució d’aquesta revista, que reflexa
també l’evolució de la ciutat. L’acte
d’inauguració va deixar petitat la sala
d’exposicions del casal.

Moció amb motiu del
Dia del Donant de Sang

L'Ajuntament va aprovar en
sessió plenària una moció presentada
pel grup municipal del PSC recolzant
el Dia Mundial del Donant de Sang
2010, que tindrà lloc el dia 14 de juny.
El text va comptar amb el suport de
tots els grups.

Ayudas a personas
mayores para obras de
reformas de viviendas 

Las personas mayores de 65
años que deseen mejorar la
habitabilidad y la accesibilidad de su
vivienda (sustituir bañera por plato
de ducha, adaptación de váter,
instalación de calentador eléctrico...)
tienen hasta el 30 de junio para
solicitar una ayuda económica a los
servicios sociales del Ayuntamiento.
La subvención no podrá sobrepasar
los 1.516 euros, que el coste
estimativo de una obra de estas
características. Las personas
beneficiarias de las ayudas, que
forman parte de un programa de la
Diputación de Barcelona, deberán
tener ingresos inferiores a 1.126
euros mensuales.
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La Nit Esotèrica
omplí Esplugues
de màgia

Cues de gent davant taules on dones i
homes experts en el tarot o en altres arts
predictives, com la numerologia o les runes
celtes, responen a les inquietuds de la gent;
estands on es venen des de llibres fins a pe-
dres i figures màgiques; processons d’àni-
mes en pena; malabars, música... Tot això, i
més, és la Nit Esotèrica, un dels actes més
peculiars de la programació cultural d’Es -
plugues, i també un dels que atreu molts vi-
sitants d’altres municipis.

Milers de persones van passejar el 15
de maig enmig d’un ambient místic i espiri-
tual, a la recerca o no de respostes transcen-
dentals, pels carrers Església i Montserrat.

Molts altres van acudir simplement en
busca de passar una bona estona gaudint de
la gran diversitat d’activitats programades al
llarg de la nit: animació, malabars, música...
L’ac tua ció musical més destacada va ser la
del grup Hot Carajillo’s Happy Band, que va
allargar la festa fins entrada la matinada
amb música dels anys 40 i 50.

Abans, van obrir boca els correfocs que
van protagonitzar, primer, les colles infan-
tils Boiets Esquitxafocs i Toc de Foc de la
Bòbila i, després, els membres de Boc de
Biterna. La Nit Esotèrica es va completar
amb l’obertura dels Museus d’Esplugues
(vegeu pàgina 29). 

Les parades de productes esotèrics omplen l’últim tram del carrer Església

A les parades de tarots es van formar grans cues

Actes del 150è aniversari
de La Coloma

Un concert de gospel, a càrrec
d’Erwyn Seerutton, organitzat pel Grup
d’Estudis d’Esplugues, i una trobada
de corals amb els seus estendards,
amb una cercavila per tota la ciutat,
han estat els actes que han tingut lloc
aquest mes de maig per commemorar
el 150è aniversari de la Societat Coral
La Coloma. Aquesta entitat centenària
celebra l’efemèride amb un seguit
d’actes al llarg d’aquest any.

Can Vidalet vive una
nueva Cruz de Mayo 

El Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael llevó un año más a las calles de
Can Vidalet la tradición de la Cruz de
Mayo, celebración festiva y religiosa
con mucho arraigo en Andalucía. Al
final de la procesión, hubo un festival
de baile con los tres cuadros del
centro.

Aquesta singular activitat atrau públic de la resta
de l’àrea metropolitana

Representants de les corals, amb
l’alcaldessa i el regidor de Cultura

Concert d’Erwyn Seerutton
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Nit inoblidable als Museus
Prop de 2.500 persones van passar per Can Tinturé i La Rajoleta el
primer any de l’adhesió a la iniciativa La Nit als Museus

Els Museus d’Esplugues van estrenar amb un gran èxit la seva
adhesió a La Nit dels Museus, iniciativa a la qual per primera vegada
s’han afegit diversos municipis de l’àrea metropolitana el passat 15 de
maig. Prop de 2.500 persones van passar entre les 7 de la tarda i la 1
de la matinada pel Museu de Ceràmica La Rajoleta i pel Museu de Can
Tinturé, on es van programar activitats especials.

La Nit dels Museus va coincidir, a més, amb la Nit Esotèrica, acti-
vitat en la qual ja participa habitualment el Museu Can Tinturé, que ofe-
reix la possibilitat d'observar els estels des del seu terrat. En els seu
jardins, es va fer una demostració de rakú, tècnica tradicional oriental
per fer ceràmica, amb el suport de l'Escola Municipal de Ceràmica.

La gran novetat va ser l’obertura del Museu La Rajoleta. A més
de poder gaudir de l’exposició que recorda l’important passat ceramis-
ta d’Esplugues amb la Fàbrica Pujol i Bausis, el públic va tenir l’opor-
tunitat de presenciar Les ombres de la fàbrica, un espectacle de ca-
rrer itinerant que va portar a terme la companyia Teatrae. 

Una fornada molt especial a La Rajoleta
Esplugues va viure un esdeveniment ceramista de primer nivell

els dies 15 i 16 de maig. El Museu de Ceràmica La Rajoleta va acollir
una cuita experimental per produir peces de ceràmica de reflex
metàl·lic utilitzant una tècnica mil·lenària amb llenya i romaní, que va
comptar amb la participació de l'Escola Municipal de Ceràmica i
l'Associació de Ceramistes de Ca talunya. La Rajoleta va ser un pro-
ductor destacat d’aquest tipus de peces a finals del segle XIX i inicis
del segle XX i, fins i tot, conserva parcialment un forn de reflex
metàl·lic. Recentment, s’ha fet una rèplica d’un aquests forns. Per a
l’ocasió, es va comptar amb l’ajut d’Ale jandro Barberà, un dels últims
artesans a Espanya que coneix aquesta tècnica i que ha participat en
la direcció i la construcció del forn conjuntament amb personal muni-
cipal. El reflex metàl·lic és una tècnica de cuita ceràmica que dóna to-
nalitats semblants al metall: coure, plata i or. Es tracta d’un tipus de
producció, d’origen àrab, molt laboriós i que estava envoltat d’un gran
secretisme. La passió per aquesta tècnica es va recuperar al segle
XIX per arquitectes com Antoni Gaudí o Lluís Domènech i Montaner.

El públic que va entrar al Museu La Rajoleta
va poder gaudir amb un espectacle de teatre
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Projecte per
promoure el gust
per llegir a infants
de 0 a 3 anys

Implicar la comunitat que té cura dels infants en la promoció
del gust per la lectura des del primer any de vida dels nadons, i po-
tenciar que s'estableixi un vincle afectiu entre adults i petits al vol-
tant del llibre. Aquest és l’objectiu del projecte Nascuts per llegir, al
qual s’ha afegit Esplugues. El projecte es basa en el treball interdis-
ciplinari de llevadores, pediatres, infermeres pediàtriques, bibliote-
caris i altres professionals relacionats amb el món del llibre i la li-
teratura infantils.

Molts estudis han demostrat la importància que té el fet de lle-
gir en veu alta als infants. Explicar o llegir una història és una acti-
vitat que ajuda a millorar la relació entre l’infant i la seva família,
estimula el plaer d'escoltar, d'imaginar i crear, desenvolupa el gust
per aprendre, potencia la capacitat d'observació, l'atenció i la con-
centració, afavoreix l'adquisició del llenguatge i permet que el nen
entengui el món que l'envolta i el propi món interior.

És també un bon camí per abordar de forma integral la salut
de l’infant i la seva família. En aquest sentit, el projecte té en comp-
te que el concepte de salut ja no és només l'absència o no de malal-
tia. La OMS defineix salut com un estat de benestar físic, mental i
social.

A Esplugues, participen al projecte els dos centres d’atenció
primària, la Biblioteca Pare Miquel, la llibreria Esplugues i
l’Ajuntament. 

L'Escola Lola Anglada celebra 
la seva Festa Major

L'Escola Lola Anglada celebra cada any al voltant de Sant Jordi
la seva particular Festa Major, una diada festiva i educativa. Alumnes
actuals i antics, famílies i amics es van citar el 24 d'abril al centre
escolar per gaudir d'un matí ple de festa, amb la participació de la
Colla de Gegants d'Esplugues, de la Colla de Bas to ners, dels Boiets
Esquitxafocs i de la gegantona Mariona, de l'escola bressol La
Mainada, i per celebrar el 19è aniversari del gegantó de l'escola, El
Més Petit de Tots. També es va inaugurar una exposició centrada en
l'Any de la Biodiversitat.

La gent gran demostra la seva habilitat
recitant poesia

La sala d’activitats del Centre Municipal Puig Coca es va
omplir el 29 d’abril per sentir a la vintena de participants al tradi-
cional recital de poesia per a gent gran que es fa al voltant de les
dates de Sant Jordi. Es va omplir, literalment, de públic, ja que
l’acte va atreure un centenar de persones, però també d’emo-
cions, de sentiments i de vivències: les que van exposar els parti-
cipants amb els seus poemes. A l’acte va assistir l’acaldessa, Pilar
Díaz, i les regidores Adela Donaire i Sara Forgas.

‘Nascuts per llegir’ es va presentar el 23 d’abril a la Bi -
blio teca Pare Miquel, en un acte al qual va acudir l’alcaldes-
sa, Pilar Díaz, i representants de la sanitat i de la biblioteca

El Museu Can Tinturé acull una nova
trobada de col·leccionistes de rajola

Els jardins del Museu
Can Tinturé van acollir, per
quarta vegada, la Trobada
de Col·leccionistes de Rajo -
la Catalana i Cerà mica An -
ti ga. La mostra Els ràfecs
pintats. Una expressió d'art
popular i una demostració de pintada de rajoles amb la tècnica de la
trepa, així com l'activitat Encenem el forn van completar la jornada.
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

L’Esbart Vila d’Esplugues celebra un gran Festival de
Dansa en l’any del seu 25è aniversari

L'Esbart Vila d'Esplugues va celebrar el 8 de maig l’11è Festival de Dansa, una edició
especial, ja que enguany l’entitat celebra el seu 25è aniversari. En aquesta edició, a banda
dels amfitrions, a l’escenari del parc Pou d’en Fèlix van participar els esbarts Dansot de
Capellades, Bàrkeno de Barcelona i Dansaire de Sant Adrià del Besòs. Abans de la ballada,
es va celebrar una festa amb els Bastoners d'Esplugues i de Sant Adrià, la Colla de Cas te -
llers d'Esplugues i els Nans de l'Esbart. La tarda va acabar amb una interpretació conjunta
del Galop de Panderetes i del Ball del Babau per part de tots els participants. El 19 de juny
se celebrarà la segona part del festival, on els protagonistes seran els membres de les sec-
cions més joves de l'esbart.

Esplugues, seu de la trobada anual d’Escoltes Catalans
Els agrupaments d’Escoltes Catalans van escollir Esplugues per celebrar la tercera

edició de la Fularada, la gran trobada de totes les generacions que han passat per l’asso-
ciació. Prop de 1.000 participants, procedents d’arreu de Catalunya, van aplegar-se el 25
d’abril al parc Pou d’en Fèlix per gaudir de diverses activitats. Fularada és com en el món
de l’escoltimse s’anomena l’acció conjunta en què molta gent fa girar el seu fulard al cel en
senyal d’alegria i energia.

Exposició sobre els 25 anys
de ball de bastons a la ciutat

La sala d'exposicions del Casal de
Cultura Robert Brillas acull una mostra de la
Colla de Bastoners d'Esplugues per comme-
morar els 25 anys de la introducció d'aquesta
tradició popular a la ciutat. Amb aquesta ex-
posició retrospectiva, l'entitat vol donar a co-
nèixer a tota la població el que ha estat la seva
activitat durant els darrers 25 anys. La mos-
tra estarà oberta fins el 3 de juny.

Actuacions del Festival 
de Música Clàssica

La bona música continua sonant a l'es-
glésia Santa Magdalena gràcies al Festival
de Música Clàssica i Tradicional. El 30 d'a-
bril, el públic va gaudir amb obres de
Beethoven i Haydn, a càrrec de Quartet
Hargrave (foto), i el 14 de maig, la trentena
de components del grup Ars Tunae van in-
terpretar músiques de diferents estils (des
de Carlos Cano fins a Joan Manuel Serrat,
passant per la música del film El Padrino).

Moció sobre coordinació en
matèria d’immigració

El Ple municipal del mes de maig va
desestimar una mocio presentada pel PPC
per a la col·laboració i coordinació amb l'Ad -
ministració General de l'Estat en l'àmbit de la
immigració. PSC, ICV, CiU i ERC van rebutjar
la proposta, mentre que PPC va votar a favor.
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Prop de 400 alumnes
descobreixen jocs populars
i tradicionals

El Camp Municipal Salt del Pi va acollir
el 29 d'abril una jornada molt singular: la 1a
Trobada Local de Jocs Populars de centres
d'educació primària d'Esplugues. Un total de
389 alumnes de 3r i 4t de les escoles Isidre
Martí, Joan Maragall, Lola An glada, Prat de la
Riba, Can Vidalet i Matilde Orduña van gaudir
descobrint els jocs populars de la generació
dels seus avis. Les caniques, les gomes, les
xapes, la xarranca, la sogatira i les curses de
sacs, entre d’altres propostes lúdiques, van
ser algunes de les 13 proves que es van cele-
brar durant la trobada, que va culminar amb
el ball conjunt del bugui-bugui.

La jornada formava part del Programa
d’Esport Escolar que forma part del PAEC
(Programa d'Acti vitats Educatives Comple -
mentaries), que l'Ajuntament ofereix a totes
les escoles per completar la tasca educativa
dels centres. 

Circuit d’habilitats en bici
Dins del PAEC, del 18 al 20 de maig,

escolars del Folch i Torres, Lola Anglada,
Isidre Martí, Prat de la Riba i Joan Mara -
gall van realitzar circuits per aprendre a
anar en bicicleta i superar obstacles.
També es va fer un taller d'activitat física
adaptada (vegeu notícia a aquesta pàgi-
na).

Jocs com la xarranca i el sogatira van fer gaudir els infants

Clouen els Jocs Escolars,
amb gran participació

Els Jocs Escolars 2009-2010 ja són
història. Més de mig miler d'alumnes de
centres educatius i de clubs esportius
d'Esplugues, d'entre 6 i 18 anys, han
participat en un ampli ventall de
disciplines esportives, tant de conjunt
com individuals. Durant els dos darrers
mesos han tingut lloc les fases finals, on
els millors classificats han competit amb
escoles d'altres municipis. A les fases de
sector van arribar: en futbol 5, l'aleví
masculí del CCA Plaza Macael; en futbol
7, l'aleví masculí de l'Escola Alemana; en
bàsquet, el juvenil masculí del Club
Nazareth; i en voleibol, l'aleví femení del
CV Esplugues i l'infantil femení de
l'Institut La Mallola. Aquests dos últims
van arribar també a la fase territorial (les
noies de La Mallola van arribar fins a la
final, i els nois del Nazareth, fins a la
semifinal). A més, 58 nenes del Club
Gimnàstica Artística Les Moreres van
participar a la fase territorial d'aquest
esport, i 30 esportistes del Gimnàs Judo
Tao i de l'Escola Isidre Martí, a la fase
comarcal i única.

Altres activitats esportives
del PAEC

Pel que fa a l'àmbit esportiu, el
PAEC ha realitzat altres activitats
d'interés durant el darrer mes. Del 3 al
7 de maig, alumnes del Joan Maragall,
Can Vidalet, Prat de la Riba, Lola An -
glada i Matilde Orduña van fer un taller
d'activitat física adaptada perquè els
infants puguin apropar-se a la realitat
de les persones amb diferents tipus de
discapacitat. A la foto, la regidora
d’Esports, Montse Zamora, en un taller
sobre boccia (esport semblant a la
petanca per a persones amb
discapacitat), a l’Escola Lola Anglada.
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Xavi Arias es fixa 
el Manaslú com 
a proper vuitmil 

L'espluguenc Xavi Arias, que vol
convertir-se en el primer català que
puja als 14 cims més alts de la terra
(els 14 vuitmils de l'Himàlaia), va
haver d'abandonar el passat mes
d'abril el seu intent d'arribar al cim de
l'Annapurna (8.091 metres) degut a
forts dolors a l'esquena. L'Annapurna
no és la muntanya més alta del món,
però sí la més complicada
tècnicament. Al seu bloc, Arias relata
que “m'enduc una satisfacció major a
la dels altres cims —Lhotse, Everest,
Cho Oyu...— perquè sobreviure a una
allau de neu, blocs de gel i pedres
damunt els 6.500 metres a
l'Annapurna és infinitament més
satisfactori”. Tot i aquest
contratemps, l'alpinista del Gelade
manté la seva intenció de pujar a
principis de setembre el Manaslú
(8.163 m). Seria el seu sisè vuitmil.

Anna i Marc Serrallonga
triomfen als Campionats
d'Espanya d'Orientació 

Els espluguencs Anna i Marc
Serrallonga han demostrat que es
troben entre els millors especialistes en
curses d'orientació d'Espanya, ja que
entre tots dos van assolir set medalles
al campionats estatals, celebrats a la
província de Madrid. Anna, que participa
en categoria absoluta, va obtenir la
medalla d'or a la prova de relleus, el
sotscampionat a les curses de llarga
distància i de mitja, i el tercer lloc en la
d'esprint (foto). Marc, que va prendre
part a la categoria de fins a 18 anys, va
formar part del trio campió als relleus,
es va proclamar campió de mitja
distància i va assolir la segona plaça a la
prova de llarga distància.

Éxito de público en 
la Festa de les Rodes
Ciclistas, ‘skaters’ y patinadores se dieron cita 
el 16 de mayo en la celebración lúdico-deportiva

A diferencia del año pasado, la meteoro-
logía fue este año clemente con la celebración
de la Festa de les Rodes, un acontecimiento
singular que organiza el Servei d’Esports del
Ayunta miento de Esplugues, en colaboración
con diversas entidades, para promocionar la
actividad física sobre ruedas. Bicicletas, mo-
nopatines, tablas de skate, patines convencio-
nales... —todo vale con motivo de pasarlo bien,
al tiempo que se realiza ejercicio— se dieron
cita el 16 de mayo en el parque Pou d’en Fèlix.
La actividad también busca la promoción de
hábitos saludables entre la población y de res-
peto al medio ambiente.

Uno de los actos centrales de la Festa de
les Rodes de Esplugues fue la marcha ciclista
de 10 kilómetros que transcurrió por toda la

ciudad (con salida y llegada al parque, pasan-
do por El Gall, La Plana, Can Vidalet y La
Mallola. Los más pequeños participaron en un
circuito de 3 kilómetros, al alcance de sus po-
sibilidades). Mientras, jóvenes y mayores dis-
frutaban con las exhibiciones de skaters o de
patinaje artístico o probando su habilidad en
bici, sobre patines o en una zona de mini trial.

No faltó el elemento sensibilizador, con
una actividad para concienciar a la ciudadanía
sobre las dificultades que tienen las personas
que van en silla de ruedas para moverse por
la ciudad.

También hubo una actividad de anima-
ción infantil en la que el protagonista realizó
malabarismos subido, cómo no, sobre artilu-
gios rodantes.

La Festa de les Rodes incluyó una marcha ciclista
por la ciudad, con salida del parque Pou d’en Fèlix

IMATGE CEDIDA PER TONI SERRALLONGA
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El CV Esplugues, 
tercer al Campionat
d’Espanya infantil
femení
És el millor resultat en un 
campionat estatal de les actuals
campiones de Catalunya

El president de l’entitat remarca 
la importància que aquest ascens 
té en el projecte de futur del club

El CV Esplugues ha arrodonit una brillant temporada amb la
consecució de la tercera posició al Campionat d'Espanya infantil fe-
mení, que es va disputar el mes de maig passat a les localitats astu-
rianes de Cangas de Onís i Arriendas. El pas a les semifinals ja va
suposar el major èxit de la història del club. Tot i així, en la lluita per
la tercera posició del campionat, les noies entrenades per Montse
Sanmartí i Ruth González van derrotar al Benejúzar Voleibol Club
alacantí per un resultat de 3-1 (25-14 / 18-25 / 25-20 / 25-23).

La trajectòria del CV Esplugues en aquesta competició va ser
fantàstica, ja que l'equip va guanyar tots els partits amb tranquil·litat
i només va patir una derrota, la del partit de semifinals davant el
Guadalquivir Futura, de Córdoba, per un ajustadíssim 3-2 (16-14 en
el cinquè i definitiu set per a les andaluses).

Les campiones de Catalunya —títol que han aconseguit de
forma consecutiva durant els darrers tres anys—žacaben, doncs, per
primer cop la seva participació en el Campionat d’Espanya entre els
tres primers equips classificats, després de dos anys (2008 i 2009)
quedant-se a les portes de l’accés a les semifinals. Fins ara, el sisè
lloc assolit l’any passat era la millor classificació obtigunda per les
noies d’Esplugues al campionat estatal.

A més a més, aquesta tercera posició del CV Esplugues al
campionat celebrat a Astúries és la millor classificació d'un equip
català en aquesta categoria en els últims cinc anys. 

Equip que es va proclamar tercer del
Campionat d’Espanya infantil, a Astúries

El CB Nou Esplugues
acaba segon i 
assoleix l’ascens a 
Segona Catalana

S’havien marcat l’ascens, i ho han aconseguit. L’equip sènior
del CB Nou Esplugues pujarà la temporada vinent a Segona Cata -
lana, després d’una magnífica temporada en el grup 6 de Tercera. El
Nou Esplugues va acabar segon classificat —només superat pel
Sedis XXI—, amb 22 victòries i 6 derrotes.

Dos anys ha trigat el Nou Esplugues de sortir del pou, al qual
va caure per problemes burocràtics. “Pujar enguany era el nostre
objectiu pensant en el nostre projecte de futur, perquè això engres-
carà els jugadors de categories inferiors, sobretot els júniors, que
han de ser el futur de l’equip”, diu Francec Romo, president de l’en-
titat.

La idea, ara, és consolidar-se a la nova categoria “durant tres o
quatre anys”, temps durant el qual els jugadors del planter hauran
pujat al sènior. “D’aquesta manera, tindrem un equip fort fet amb
jugadors de la casa”, remarca Romo.

Un planter potent
L’equip sènior és només la punta de tota una estructura, que

compta amb un total de 14 equips i un sòlid grup humà que vol pro-
moure el bàsquet tant entre els nois com entre les noies. “Volem
anar a poc a poc, començant per les escoles”, diu el president. Però
els fruits comencen a arribar: “A categoria pre-mini ja som dels mi-
llors de la comarca”. 

Planter d’aquesta temporada del CB Nou Esplugues

IMATGE CEDIDA PEL CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES IMATGE CEDIDA PEL CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES
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Alt nivell al Campionat de Barcelona de
patinatge, celebrat a Can Vidalet

Una cinquantena de patinadors de les categories junior i sènior, dels millors d’Espanya,
van participar els dies 1 i 2 de maig al Campionat de Barcelona de patinatge artístic d’aquestes
categories, que es va celebrar al Poliesportiu Municipal Can Vidalet. El nivell, sobretot de sènior
femení, va ser molt alt, i va permetre que el públic gaudís amb figures molt plàstiques, com la
que es pot veure a la foto. La patinadora que entrena a Esplugues Goretti Mérida va ser cinque-
na, tot i patinar amb una lesió important a la cama dreta. Això li dóna accés al Campionat de
Catalunya, que tindrà lloc els propers 12 i 13 de juny a Girona.

Èxit de la Caminada pels espais lúdics
adreçada a gent gran

Un centenar de persones van participar el 19 de maig a la Caminada pels espais lú-
dics d’Esplugues adreçada a gent gran. Aquesta és una de les activitats organitzades des
del Servei d’Esports de l’Ajuntament per promoure la realització d’exercici físic per part
del col·lectiu de gent gran. Durant tot l’any, es fa un programa de dinamització esportiva,
que inclou diversos grups d’activitat física. A la foto, les persones participants —amb l’al-
caldessa, Pilar Díaz, al centre, i les regidores d’Esports, Montse Zamora, i de Gent Gran,
Adela Donaire—, en el moment de la sortida, a la plaça Catalunya.

Èxit de les tertúlies de
candidats a la presidència
del Barça

Amb un gran èxit de públic i un gran
ressò mediàtic continuen produint-se les
tertulies amb candidats a la presidencia del
FC Barcelona organitzades per L'Avenç
Centre Cultural i la Penya Barcelonista
l'Avenç, i que compten amb la col·laboració
del prestigiós comunicador i assessor d'i-
matge Josep Pons, que fa de moderador, i
de l'Ajuntament d'Esplugues. Durant
aquest mes de maig, el públic d'Esplugues
ha pogut sentir les propostes de Santiago
Salvat i de Jaume Ferrer, i el 2 de juny està
prevista la presència de Sandro Rosell. Les
eleccions tindran lloc el 13 de juny.

Campionat de balls de saló
El Complex Esportiu Municipal La

Plana va acollir el 23 de maig el 6è
Campionat de balls de saló Ciutat d’Es -
plugues, amb diverses especialitats i ca-
tegories. Més informació, a EL PONT 186.
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TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—
061 Urgències mèdiques
016 Telèfon d’atenció de violència de gènere
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

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

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

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 200 850 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, 130 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

La fórmula
de la
derecha
contra el
déficit:
cuanto peor,
mejor

El ajuste que se ha visto obligado a realizar el Gobierno de España, como
en otros países centrales de la Unión Europea, tiene como objetivo conseguir
la reducción del déficit, que en el 2013 ha de ser del 3%. Las medidas preten-
den no sólo alcanzar los compromisos europeos, sino también conseguir la
confianza internacional en la economía española. Una confianza necesaria
para reactivar nuestro sistema productivo que ha de fortalecerse para garanti-
zar el estado del bienestar y para crear ocupación.

Son medidas muy difíciles y difíciles de digerir. Es cierto. Pero totalmen-
te imprescindibles y urgentes. Por eso, en otros países de la Unión Eu ropea es
habitual que el principal partido de la oposición colabore con el gobierno para

salir de la crisis. Una crisis que se ha convertido en
una cuestión de Estado. Una crisis que hay que re-
cordar que es global, de carácter mundial y que
afecta especialmente a los países desarrollados.
Una crisis que ha obligado al presidente Zapatero a

lo que cualquier gobernante responsable hubiera hecho en las mismas cir-
cunstancias: cumplir dolorosamente con su deber. Y sin embargo, el PP se
dedica a lanzar insidias como la falsedad de que España está como Grecia y
pide, al mismo tiempo, reducir e incrementar gasto. 

Si se hubieran aplicado las medidas propuestas por el PP a lo largo de
la crisis, el déficit hubiera aumentado en al menos 15.000 millones de euros.
Tenemos la mala suerte de que el PP de Rajoy sea la única excepción en la
lucha de todos los partidos europeos contra la crisis. Por eso resulta descon-
certante que los ataques más agresivos vengan precisamente de aquellos que
no hace ni un mes criticaban a los socialistas por no tomar medidas. 

En Cataluña, las consignas del PP son las mismas que se aplican desde
la calle Génova para el conjunto de España: cuanto peor, mejor, porque la de-
recha de nuestro país siempre intenta aprovechar las crisis económicas para
“sacar” derechos y servicios que nunca vuelven. La fórmula del PP y de CIU
siempre es la misma: reducir impuestos + incrementar gasto con servicios +
reducir el déficit… Y esto, se ha de decir claro, nunca suma.

La derecha acusa a los gobiernos progresistas de “gastar mucho”… de
incrementar funcionarios… Lo que no dice es que 8 de cada 10 trabajadores/as
de la función pública nuevos en la Generalitat son profesores + médicos +
Mossos. Nos critican, pues, por invertir en educación, en sanidad y en seguri-
dad y prevención en los barrios. Ya nos podemos hacer una idea de lo que ha-
rían en el gobierno.

Es cierto que las medidas anunciadas por el Gobierno socialista supon-
drán un recorte del 1’5% del gasto social. Pero también es verdad que ha sido
el gobierno presidido por Zapatero el que ha aumentado este gasto en un 50%
en los últimos 5 años para hacer políticas sociales sin precedentes.

Son momentos de esfuerzos colectivos. Esfuerzos que también han de
compartir  las rentas más altas del país, como ha anunciado el Gobierno de
España. Un esfuerzo que también ha de implicar a todas las instituciones pú-
blicas, que han de ser corresponsables en la reducción del déficit.

Los socialistas de Esplugues lo tenemos claro: hace falta responsabili-
dad, austeridad, más eficiencia, políticas sociales y de proximidad. Y es en esta
línea en la que trabaja el gobierno municipal en nuestra ciudad.

Enric Giner| PSC
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Muchas cosas nos inquietan, la economía, el paro, que el Sr.
Zapatero no deje el Gobierno del Estado para que pare de estropear más
las cosas, y también nos preocupa  la incesante llegada de personas de
otros países no comunitarios. Un movimiento migratorio hacia nuestro
país, de gran envergadura, pues tenemos que tener en cuenta que aun-
que se hable poco, e incluso no se hable de este tema, el número de per-
sonas sin papeles que deambulan por toda España actualmente se esti-
ma en 1.200.000. Estas personas, que, tras pasar las penurias que
pasan, en su duro y largo viaje, donde muchas de ellas pierden la vida

en el camino, cuando llegan a su “Dorado”, lla-
mado España y gran parte de ellos a Catalunya,
se encuentran con la grave crisis que padece-
mos y se dan cuenta de lo imposible que es en-
contrar un trabajo con el que poder justificar la

obtención de los deseados papeles. Es tan difícil conseguirlo que inclu-
so los que ya estamos aquí no lo consiguen y por eso tenemos esa tasa
de desempleo que pasa, y mucho, de los 5.000.000 de parados, cuando
realmente sumas todos, que son los casi 400.000 autónomos que han
cesado en su actividad y los otros casi 400.000 personas más que justifi-
can, con la excusa de que se encuentran en formación.

Y esto alguien se lo tiene que decir a estas pobres personas, que
pretenden venir a España en busca de su oportunidad, pero antes de su
salida. Lo mismo que hicimos los emigrantes españoles cuando allá por
los años 50 hicimos algo parecido, hacia otros países, eso sí con el con-
trato de trabajo en la mano, para entrar como era debido en los muchos
países de acogida.

Por suerte. el anterior Gobierno del Partido Popular, allá por el
año 1997, promulgó una ley, por la cual amparaba a todos los recién lle-
gados, concediéndoles cobertura sanitaria y escolarización para sus
hijos, la misma que hoy disfrutan.

Es por eso, y con todo el respeto hacia la inmigración legal exis-
tente en España, que el Partido Popular de Catalunya en Esplugues pre-
sentó una moción solidaria y de orden, basada únicamente a favor de
estas personas desfavorecidas que se encuentran de forma ilegal, para
que el Ayuntamiento, de una forma colaboradora con el Estado, ponga a
disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad la información que de
ellos posee —vamos, como si de un catalán o español mas se tratara—,
cosa que actualmente no se hace; y simplemente es que para que todos
seamos iguales debemos de tener DERECHOS Y OBLIGACIONES. Y los
emigrantes ilegales sólo gozan de derechos.

SÍ A LA INMIGRACIÓN, PERO LEGAL.

Solidaridad 
y orden

Luis Ortega | PPC

El dia 20 de juny, totes aquelles persones majors de 16 anys que vivim
a Esplugues tenim l’oportunitat, mitjançant la consulta popular que hi ha
convocada,  de donar la nostra opinió sobre la independència de Catalunya.

Perquè hem d’anar a votar? 
• Perquè és un dret i alhora un deure el fet de poder decidir sobre el

nostre futur. 
• Perquè és un exercici que valora el grau de democràcia assolit

col·lectiva i individualment. 
• Perquè només volem que ens deixin saber què pensa la gent del

nostre poble.
• Perquè totes les posicions han de ser res-

pectades si es plantegen amb arguments i de for -
ma adequada.

• Perquè aquesta acció ens ha de dur en un
futur a tenir la capacitat de decidir el futur.

• Perquè les Nacions Unides defensen el dret a l’autodeterminació i
aquí, al nostre país, no ens és permès exercir-lo.

Tothom sap que ICV no és un partit sobiranista ni independentista,
encara que dins del partit hi ha persones i sectors de diferents sensibilitats
respecte aquest tema. 

El que  sí que som és un partit democràtic que parteix de la base que
la participació ciutadana ha de presidir l’acció política. Quina por ha de fer,
doncs, preguntar al poble? Quina por té el PSC d’Esplugues a que es faci
aquesta consulta popular? Perquè no són capaços de deixar cap local, cap
infraestructura? Ni tan sols les urnes ens deixaran? Perquè posen tants
pals a les rodes?

Els qui ens governen acusen d’alegal aquesta consulta. És alegal allò
que funciona sense haver estat reglamentat legalment. Que no ens engan-
yin amb les paraules perquè alegal no vol dir il·legal. Les consultes no estan
previstes per la legislació, com moltes altres coses, però tampoc estan pro-
hibides. I legalitat no sempre és sinònim de justícia, és legal fabricar mines
antipersona encara que hi hagi centenars de milers de víctimes innocents. I
l’administració municipal, que ens malgoverna, més d’una vegada s’ha sal-
tat la legalitat i ha estat condemnada.

Alegalitats a banda, us convidem i us animem a anar a votar el proper
20 de juny.  Aquest dia ha de ser la festa de la democràcia, i surti el que surti
de la consulta, serà un èxit perquè el poble haurà opinat. I Catalunya només
serà allò que els ciutadans i ciutadanes voldrem que sigui. 

I si algú preveu que no podrà anar a votar aquest dia, podeu emetre el
vostre vot anticipat en alguna de les carpes que s’instal·len per Esplugues o
amb alguns dels fedataris autoritzats per recollir-lo.

Ànims i gràcies als impulsors de la consulta per la feina que fan i  us
demanem que voteu d’acord amb el que penseu. Nosaltres hauríem preferit
que s’haguessin donat altres alternatives, la república federal per exemple,
però tot i així pensem que votar és un deure. Com diuen els promotors de la
consulta: VINE I VOTA TANT SÍ COM NO.

Esplugues
decideix

Isabel Puertas | ICV
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El 20 de juny,
Esplugues
decideix

El proper dia 20 de juny Esplugues decidirà. La plataforma cívica
“Esplugues decideix” crida tota la ciutadania d’Esplugues a votar, en
una consulta popular, on ens preguntaran la nostra opinió sobre la inde-
pendència de Catalunya. A la Plataforma Esplugues decideix s’han ad-
herit de moment 23 entitats diverses, 3 partits polítics i el gran nombre
de persones que, a títol individual, faran possible la consulta. Cal recor-
dar que aquesta consulta és similar a la dels centenars de poblacions
catalanes que ja l’han portat a terme a tot Catalunya.

Les consultes populars neixen amb un doble objectiu: avançar en-
vers la democràcia participativa i que la gent ens
pronunciem respecte al tema plantejat, en
aquesta ocasió la independència del nostre país.

Aquesta consulta es fa al marge de les ad-
ministracions públiques, sense cap tipus de

subvenció i s’autofinança amb aportacions econòmiques de particulars
o entitats. En algunes poblacions, els ajuntaments han col·laborat amb
la cessió de locals municipals i amb alguna infraestructura necessària,
com ara les urnes. En el cas d’Esplugues hem de dir que l’equip de go-
vern s’ha negat a fer qualsevol cessió d’infraestructures o locals mal-
grat dir que respectarà l’organització de la consulta. Des d’ERC cridem
a tota la ciutadania espluguina major de 16 anys a participar i votar en
aquesta consulta popular i que cadascú voti amb plena consciència del
que pensa, ja sigui a favor o en contra, ja que cal avançar en un sistema
polític on la veu de la ciutadania sigui presa en consideració més enllà
del vot puntual, que ara es demana cada quatre anys, per escollir els re-
presentants de la ciutadania en les institucions. Entenem la consulta
popular com una eina per avançar en un sistema polític més participatiu
enfront l’actual sistema únicament representatiu.

Són diversos els actes programats per Esplugues decideix aquest
mes de juny, on podeu donar el vostre vot anticipat com a substitutiu del
vot per correu. Us recomanem participar-hi.

Malgrat cridar a la participació, des d’ERC no podem restar neu-
trals en el sentit de la consulta. És prou conegut el postulat d’ERC favo-
rable a la independència del nostre país. Per tant, us animem a votar a
favor del ‘sí’ a la llibertat del nostre poble, us demanem un ‘sí’ ferm per
aconseguir formar un estat lliure dins d’una Europa social on el pes de
les nacions superi l’actual marc dels estats convertits en autèntiques
presons de pobles i nacions.

Per acabar, vull reproduir unes paraules popularitzades pel grup
musical Obrint Pas que considero molt apropiades: No et limitis a con-
templar les hores que ara venen, baixa al carrer i participa. No podran
res davant d’un poble unit, alegre i combatiu.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Volen dur a terme una reforma urbanística sense tenir en compte el parer
dels afectats. És una mostra de la poca sensibilitat (cap als ciutadans) que té un
govern a l'hora d'executar certes decisions. És també una mostra de la poca vo-
luntat de fer partícep a la ciutadania a l'hora de governar. El que es coneix com
negar la participació ciutadana.

Em fa gràcia veure un gran defecte del sistema. Un defecte que permet que
qui resolgui al·legacions a projectes urbanístics sigui el mateix govern municipal i
no un òrgan extern que no tingui cap vinculació amb el poder local. Quin sentit té
que qui et resoldrà les al·legacions que has fet per defensar els teus propis inte-
ressos és el mateix que ha proposat la reforma urbanística? Cap ni un perquè tot
ho cuina el mateix xef.

I és aquí on aquesta teoria es converteix en pràctica da-
vant la decisió que el PSC-PSOE ha pres, de reformar I'entorn
del Casal de Cultura Robert Brillas delimitat pels carrers Àngel
Guimerà, carrer Nou i Laureà Miró. Una reforma que en cap cas
contempla els quatre principals criteris de viabilitat que des de
Convergència i Unió creiem que són del tot necessaris:

1. Reducció dels metres edificables a l'espai indicat: Cal d'alguna manera
contenir i fins i tot reduir la densitat d'edificis que es puguin construir, cosa que
l'actual projecte contempla un increment de I'edificabilitat sobre el previst.

2. Eliminació de l'edifici previst al pas en ziga-zaga des del Casal de Cultura
cap a Laureà Miró: construir un edifici on ara només hi ha un accés cap a la carre-
tera ho trobem del tot equivocat. No només per I'increment d'edificabilitat al qual
ens referim al primer punt, sinó també perquè suposarà un mur visual des dels
jardins del Robert Brillas que ara no tenim. Cal evitar també l'efecte encaixonat
que pot suposar aquest nou edifici.

3. Connexió pendent del carrer Nou amb Josep Puig i Cadafalch: és el mo-
ment, ara que es vol reestructurar aquest tram del barri Centre, d'aprofitar la in-
tervenció per resoldre aquesta assignatura pendent, la connexió d'aquests dos
carrers, ara tallats pel pas de Laureà Miró i només accessibles amb una perillosa
seguretat vial en un sol sentit. Qualsevol accés des del carrer Nou cap a Puig i
Cadafalch amb aquesta solució permetria descongestionar els carrers Emili
Juncadella, Josep Campreciós i Joaquim Rosal, avui ocupats pels vehicles que re-
quereixen la connexió amb la part nord d'Esplugues.

4. Acceptació de les al·legacions dels veïns: Cal incorporar la veu dels veïns,
sobretot dels veïns afectats en aquest projecte, per tal d'integrar complicitats, i
sobretot per tal d'enriquir la proposta urbanística amb aquells elements que doten
de poder al govern municipal: els nostres conciutadans. De vegades s'oblida que
els polítics són polítics gràcies a la gent que ens dóna el seu suport. Cal, per tant,
màxim respecte a aquest punt.

Vistes, doncs, les diverses consideracions que des de Convergència i Unió
fem al projecte de modificació del barri Centre, entenem que dur endavant aquest
projecte sense les nostres propostes de millora suposa agreujar innecessària-
ment una reforma aventurada i no estrictament necessària ni urgent.

Són, doncs, aquests els motius pels quals ens hem vist obligats a votar en
contra d'aquest projecte urbanístic, perquè reforma però no millora, perquè obli-
da la gran majoria d'al·legacions que s'han presentat per part de veïns i botiguers
afectats.

Podem fer les coses d'una altra manera. Podem escoltar més a I'oposició,
als veïns, a les associacions de veïns i a aquells que no pensen estrictament com
els nostres governants. Però la voluntat no s'ha de perdre mai.

Creiem en el barri Centre. Creiem que és possible la preservació de la seva
qualitat de vida. Creiem que no podem permetre, un cop més, que es deixi de pre-
servar aquesta qualitat. Creiem en Esplugues i en la seva gent. Per sort.

Creiem en el
barri Centre

Roger Pons | CiU
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Pàgines especials

Barri Centre

El barri Centre acull les obres d’una de les
instal·lacions emblemàtiques de l’Esplu gues del
futur: el Complex Es portiu Municipal (CEM) Les
Moreres. Des de fa més d’un any, les màquines
treballen als terrenys on s’ubicava l’antic polies-
portiu per aixecar un equipament més modern i
a to amb els temps actuals.

El CEM Les Moreres se semblarà ben poc
a l’històric poliesportiu, un dels referents indis-
cutibles de l’esport espluguenc de les darreres
dècades. El nou equipament permetrà la pràcti-
ca de l’esport tant a nivell formatiu com de com-
petició. Estarà dividit en tres parts: dos pavellons
coberts destinats a entrenaments i partits ofi-
cials d’esports de sala (bàsquet, handbol, futbol
sala, voleibol...) i un gimnàs, que serà destinat,

fonamentalment, a l’activitat del Club Gimnàstica
Les Moreres.

La pista principal tindrà una superfície de
1.400 metres quadrats i, per les seves dimen-
sions, admetrà la realització simultània de fins a
tres entrenaments. Comptarà amb graderies per
a unes 800 persones. L’altre pavelló tindrà 1.100
m2 de superfície i el gimnàs, uns 800 m2. El CEM
Les Moreres també comptarà amb un aparca-
ment subterrani per a 174 vehicles.

Quan acabin les obres, el barri Centre hau -
rà guanyat l’equipament esportiu de qualitat que
el barri es mereix. No serà l’únic: al parc Pou
d’en Fèlix s’està ultimant la coberta de la pista
esportiva annexa a la biblioteca, per convertir-lo
en un espai polivalent inclús en cas de pluja. 

Les Moreres, 
el complex esportiu
que el barri es mereix
El nou equipament permetrà la pràctica de l’esport
tant a nivell formatiu com de competició

Pilar Díaz
Alcaldessa

d’Esplugues

El cor de la
nostra ciutat 

El Barri Centre és un barri es-
pecial. És l’essència, el cor d’Es plu -
gues. Els seus racons estan plens d’-
història, que són també la història de
la ciutat. Però això és un obstacle
perquè continuem fent millores, com
les que s’estan portant a terme, o
com les que començaran a executar-
se en breu, en equipaments tan em-
blemàtics com l’antic Polies portiu de
Les Moreres, que passarà a dir-se
Complex Esportiu, el Casal de Cul -
tura Robert Brillas i la Biblio teca Pare
Miquel. En un altre ordre, la reforma
de L’Avenç també és una excel·lent
notícia per al barri. 

El corazón de
nuestra ciudad

El Barrio Centro es un barrio es-
pecial. Es la esencia, el corazón de Es -
plu gues. Sus rincones están llenos de
historia, que son también la historia de
la ciudad. Pero eso no es un obstáculo
para que continuemos haciendo me-
joras, como las que se es tán llevando
a cabo, o como las que empezarán a
ejecutarse en breve, en equipamien-
tos tan emblemáticos co mo el antiguo
Polies portiu de Les Mo reres, que pa-
sará a llamarse Com plex Esportiu, el
Casal de Cultura Robert Brillas y la
Biblio teca Pare Miquel. En otro orden,
la reforma de L’Avenç también es una
excelente noticia para el barrio. 

La Biblioteca Pare
Miquel i el Casal de
Cultura s’ampliaran
enguany
pàgines II i III

L’Avenç, entitat centenària que 
mira al futur
pàgina IV

Imatge de com quedarà el futur complex esportiu
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La Biblioteca Pare Miquel i el Ca
Robert Brillas s’ampliaran dura
Els dos equipaments culturals
emblemàtics del barri Centre
incrementaran els seus espais. La
biblioteca, amb una sala polivalent 
i un espai multimèdia. El casal, 
amb una oficina que treballarà 
per la emancipació dels joves

El barri Centre es beneficiarà enguany del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), impulsat pel Govern es-
panyol per fomentar l’ocupació. Dues de les diverses actuacions que
es faran a Esplugues amb aquest fons al llarg de l’any 2010 tenen
com a destinataris dos equipaments municipals emblemàtics del

barri —tot i que són equipaments de referència de la ciutat— i es-
tretament relacionats amb la cultura: la Biblioteca Pare Miquel i el
Casal de Cultura Robert Brillas.

Ampliació de la biblioteca amb nous espais
La biblioteca s’ampliarà amb dos nous espais annexos a les

actuals dependències: una sala polivalent i un espai multimèdia.
Aquesta ampliació respon, d’una banda, a l’aposta de l’Ajuntament
per dotar la Biblioteca Pare Miquel d’eines informàtiques i per faci-
litar a las personas usuàries l’accés a les noves tecnologies i a in-
ternet, així com a qualsevol tipus d’informació digital. Amb aquest
objectiu s’ha dissenyat la creació de l’espai multimèdia, que consta-
rà d’una sala d’autoservei per imprimir o enregistrar documents,
digitalitzar imatges i visualitzar arxius, entre d’altres serveis; així
com una sala per a la realització de tallers informàtics i cursos.

L’espai polivalent permetrà la realització de xerrades, confe-
rències, concerts i altres activitats de difusió cultural. Actualment,

1
2

3
4

51
La biblioteca Pare Miquel serà ampliada

2
La pista del parc Pou d’en Fèlix tindrà una coberta

Actuacions al
barri Centre

El barri Centr
amb equipam
de referència 
tota la ciutat
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Casal de Cultura
rant aquest any

aquestes activitats es porten a terme en un espai contigu a la sala
de lectura. Quan l’ampliació finalitzi, la realització d’activitats cultu-
rals es podrà realitzar sense perjudicar el silenci a la sala que es fa
servir per consultar o llegir.

Espai per a emancipació de joves al Casal de
Cultura Robert Brillas

L’altre gran equipament del barri que es podrà reformar en-
guany gràcies al FEOSL és el Casal de Cultura Robert Brillas. Les
obres consistiran en adaptar una part de la planta baixa de l’edifici
antic, on actualment es fan exposicions, per tal de donar servei a di-
ferents activitats vinculades a la cultura de la ciutat i de dotar un
espai per a emancipació dels joves.

L’oficina d’emancipació de joves constarà de diversos espais,
com ara d’atenció individualitzada, d’assessorament i una sala poli-
valent, entre d’altres. Els treballs també inclouen la climatització de
la sala de la planta baixa de l’edifici nou. 

Els Museus d’Esplugues, punts d’obligada
referència al barri Centre

Entre els equipaments culturals d’obligada referència del
barri Centre ocupen un lloc destacat els Museus d’Esplugues.
Aquesta denominació inclou l’eix format pel Museu Can Tinturé
i la Fàbrica Pujol i Bausis.

El Museu Can Tinturé acull el primer museu monogràfic
de rajola de mostra de l’Estat espanyol. El fons està constituït
principalment per la col·lecció de Salvador Miquel, que va ser
adquirida l'any 1999 per l’Ajuntament d’Esplugues. La col·lec-
ció, que consta de més de 3.000 rajoles de diferents estils i mo-
dels, descobreix la importància com a expressió artística i pa-
trimoni cultural de la rajola de mostra, un producte ceràmic
que ha servit per al revestiment dels habitatges de Catalunya i
de la resta de la Península Ibèrica des de l'època medieval fins
al moment en què es va començar a industrialitzar el seu pro-
cés de fabricació.

La  Fàbrica Pujol i Bausis, coneguda popularment com
La Rajoleta, va ser un dels més importants centres de produc-
ció de ceràmica industrial de Catalunya i adquirí un protago-
nisme especial durant el Modernisme, època en què va ser
proveïdora d’arquitectes de renom, com ara Gaudí, Domènech
i Muntaner, Puig i Cadafalch o Gallissà. Des de l’any 2002,
l’Ajuntament d’Esplugues organitza visites al recinte que ocu-
pava aquesta fàbrica.

Edifici del Museu Can Tinturé

Fàbrica de Pujol i
Bausis, coneguda popu-
larment com La Rajoleta

3
El Casal de Cultura guanyarà un nou espai

4
Obres al Complex Esportiu Les Moreres

5
L’edifici Vil·la Pepita ha estat reformat

ntre compta
aments 
cia per a
at
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L’entitat amb més solera del barri Cen -
tre és L’Avenç Centre Cultural. Nascuda a
l’any 1906 per fomentar la cultura local en
un context on l’activitat cultural o esportiva
començava a obrir-se a una part important
de la societat, amb el pas dels anys, la seva
vitalitat i la seva adequació als temps van fer
que esdevingués l’entitat de referència de la
societat d’Es plugues, no només cultural i
associativa, sinó també social. Cent quatre
anys després, L’Avenç atresora aquest pas-
sat esplèndid, al qual mira amb orgull, però
té la mirada posada en el present i el futur.

En l’actualitat, L’Avenç aglutina fins a
12 seccions esportives i culturals (teatre,
cine-club, sardanes, billar, pesca, Penya
Barcelonista, excursionisme, espeleologia,
colombicultura, tennis taula, jocs de taula i
futbol veterans), una entitat adherida (es-
cacs) i tres més que hi tenen la seu (Coral la
Coloma, Agrupament Escolta Sant Jordi i
Crònica de la Vida d’Esplugues). En total,

mou a un miler de persones.
El gran repte actual de l’entitat en

aquests moments és la reforma de l’històric
centre. Obligat a emprendre reformes a l’in-
terior per qüestions de seguretat, l’actual
junta directiva, presidida per Sergi Reca -
sens, ha optat també per millorar la façana i
recuperar els porxos que van desaparèixer
amb l’incendi que va cremar gairebé tot l’e-
difici l’any 1969. “Volem recuperar la visió
antiga, amb els porxos, que era molt boni-
ca”, diu el president de l’entitat.

Les obres suposaran una gran despesa
per a L’Avenç. Recasens apel·la a la col·labo-
ració de la ciutadania d’Esplugues: “Ens
agradaria que la gent ens donés suport
fent-se socis”. Tot això, amb l’objectiu de
mantenir la flama viva d’aquesta “entitat ca-
talanista, com diuen els nostres estatuts” i,
sobretot, apunta el president de L’Avenç, per
continuar sent “el motor de la cultura a
Esplugues”. 

L’Avenç, una entitat amb
passat i amb la mirada
posada en el futur
El centenari centre cultural vol continuar
sent “el motor de la cultura a Esplugues”

Actual junta de L’Avenç, amb el seu president, Sergi Recasens, el quart per l’esquerra

Josep Ll Álvarez,
president de l’AVV
Districte I: “En dos 
anys hem demostrat 
que tenim raó de ser”

• Al barri Centre s’estan executant o a
punt d’executar-se importants obres
en equipaments públics. Quines des -
tacaria?

Penso que la més important de totes
és la reforma del Poliesportiu de Les
More res, per la
se va transcendèn-
cia. També te  nen
la seva im por tàn -
cia l’adequació del
Ca sal de Cul tu ra
Ro bert Bri llas i
l’am pliació de la
Bi blioteca.
• A banda d’aquests, quins són els
principals reptes que té ara el barri?

Una de les principals coses que tenim
pendents és l’arranjament de carrers. A
banda dels carrers Jacint Verdaguer,
Àn gel Guimerà i Església, la resta es -
tan com estaven fa 20 o 30 anys. Sóc
conscient del moment de crisi actual,
pe rò crec que s’hauria d’anar fent a poc
a poc.
• Quin grau de participació de la gent
del barri hi ha a les activitats que féu?

Fa dos anys que vam recuperar l’as-
sociació i ja som 150 socis. S’ha demos-
trat que tenim raó de ser. A més, la
col·laboració per part dels comerciants,
a l’hora de muntar alguna activitat, és
molt bona, així com la resposta de la
gent. Cada cop, la gent s’interessa més
pel que fem i pregunta si farem més
coses.
• A banda d’activitats al carrer, què
més oferiu?

Anem ampliant el ventall de cursos
que oferim. Actualment, es fa costura,
anglés, pintura i sevillanes, i tenim pre-
vist donar classes a gent gran per fer
servir ordinadors i els telèfons mòbils.
• Costa més mobilitzar el veïnat del
Centre que el d’altres barris?

Potser costa més, perquè és gent de
tota la vida, mentre que a altres barris
molta gent va a l’associació amb l’objec-
tiu d’integrar-se.
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