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ACTIVITAT SOLIDÀRIA ‘MULLA’T PER L’ESCLEROSI’, QUE VA TENIR LLOC A LA PISCINA PARC DELS TORRENTS L’11 DE JULIOL

CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI):
1-10-2010 (DOMICILIATS FRACCIÓ 3A)
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):
DEL 3-9-2010 AL 4-11-2010
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Tradició, innovació 
i participació. 
Arriba la Festa Major

El mes de setembre és el de la tornada a la normalitat, i
a Esplugues, aquesta tornada es veu feliçment trasbalsada
per la celebració de la nostra Festa Major de Sant Mateu.
Una festa que ha estat preparada amb il·lusió, esforç i de-
dicació, per part de l'Ajuntament i d’un gran nombre d'enti-
tats que composen el teixit associatiu de la nostra ciutat.

Per aquest motiu, i també perquè és l’esdeveniment que
probablement millor representa el nostre sentiment de
pertinença a Esplugues, la Festa Major de Sant Mateu és la
festa de tots els espluguencs i les espluguenques. El pro-
grama festiu, que enguany es perllongarà durant cinc dies
—de divendres 17 a dimarts 21, festivitat local de Sant
Mateu—, conté un ampli ventall d’activitats adreçades a
totes les edats i que mira també de satisfer tots els gustos.

En aquest sentit, podrem gaudir dels grans espectacles
de la mà d’un popular David Civera, d’uns llegendaris Tony
Ronald & Llorenç Santamaria o d’uns alegres Los Romeros
de la Puebla; participar en actuacions de gran qualitat i ben
nostres, com ara la Diada Castellera, el Correfoc o la Cer -
cavila; o passejar per un Mercat Medieval que és ja tot un
referent metropolità en activitats familiars.

És, a més, una festa descentralitzada. Només cal passe-
jar durant aquests dies per Esplugues i comprovar que a
qualsevol racó de la ciutat és possible trobar alguna pro-
posta.

Us convido a fer-ho i a gaudir amb aquests cinc dies
plens d’alegria i optimisme. 

El mes de septiembre es el de la vuelta a la normalidad, y en
Esplugues, esta vuelta se ve felizmente alterada por la cele-
bración de nuestra Fiesta Mayor de Sant Mateu. Una fiesta que
ha sido preparada con ilusión, esfuerzo y dedicación, por parte
del Ayuntamiento y de un gran número de entidades que com-
ponen el tejido asociativo de nuestra ciudad.

Por este motivo, y también porque es el acontecimiento que
probablemente mejor representa nuestro sentimiento de per-
tenencia a Esplugues, la Fiesta Mayor de Sant Mateu es la fies-
ta de todos los espluguenses y las espluguensas. El programa
festivo, que este año se prolongará durante cinco días —del
viernes 17 al martes 21, festividad local de Sant Mateu—, con-
tiene un amplio abanico de actividades dirigidas a todas las
edades y que trata también de satisfacer todos los gustos.

En este sentido, podremos disfrutar de los grandes espectá-
culos de la mano de un popular David Civera, de unos legenda-
rios Tony Ronald & Llorenç Santamaria o de unos alegres Los
Romeros de la Puebla; participar en actuaciones de gran cali-
dad y muy nuestras, como la Diada Cas tellera, el Correfoc o el
Pasacalles; o pasear por un Mercado Medieval que es ya todo
un referente metropolitano en actividades familiares.

Es, además, una fiesta descentralizada. Sólo hace falta pa-
sear durante estos días por Esplugues y comprobar que en
cualquier rincón de la ciudad es posible encontrar alguna pro-
puesta.

Os invito a hacerlo y a disfrutar con estos cinco días llenos
de alegría y optimismo. 

Tradición, innovación 
y participación. 
Llega la Fiesta Mayor

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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Festes de Sant Mateu: cinc
dies per gaudir al carrer
Un centenar d’actes per a totes les edats conformen 
la programació de la Festa Major d’Esplugues, que 
es viurà entre divendres 17 i dimarts 21 de setembre

El Mercat Medieval te
un torneig medieval
i una obra de teatre

No hi faltarà el Mercat Me dieval,
que com l’any passat s’estendrà pels ca-
rrers Església i Mont serrat i que vé ca-
rregat d’importants novetats: la repre-
sentació d’un torneig medieval i d’una
obra de teatre al carrer, L’Aman si ment
de la Fúria. El Mercat Medieval ha agafat
un gran protagonisme durant els últims
anys a la Festa de Sant Ma teu, i de fet és
visitada per nombroses persones de fora
de la ciutat. L’any passat ja es va haver
d’ampliar l’espai, la qual cosa va afavorir
també la celebració de noves activitats.

Enguany, Sant Mateu, 21 de setembre,
cau en dimarts, la qual cosa fa que la Festa
Major d’Esplugues se celebri durant cinc
dies. La majoria d’actes, però, tindran lloc,
com és habitual, durant el cap de setmana
anterior. En total, un centenar d’actes per a
totes les edats i per complaure tots els gus-
tos. La distribució territorial i la diversitat
d’escenaris és un altre dels trets caracte-
rístics de la celebració de Sant Mateu, ja
que pràcticament tots els barris de la ciu tat

amb més població acolliran algun acte.
El tret de sortida festiva es donarà la nit

de divendres 17 de setembre, amb el tret de
sortida del pregó, que enguany servirà d’ho -
menatge a l’entitat degana de la ciutat, la
Societat Coral Centenària La Coloma (im-
mersa en el 150è aniversari). Responsables
de la coral sortiran al balcó de l’Ajunta ment
per donar inici oficial a les festes.

El cantant David Civera serà un dels
caps de cartell de la Festa. Civera, que va

Imatges de la Festa  Major de 2009: Nit Jove (sota aqueste línies), actuació de l’Esbart Vila
d’Esplugues, ball de la Penya Barcelonista i Mercat Medieval, a la part dreta
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David Civera, Tony
Ronald, Llorenç
Santamaría i Romeros
de la Puebla, estrelles
musicals de les festes

La implicació de les
entitats és part vital de la
festa: castellers,
correfocs, bastoners,
balls regionals...

La cultura popular, els
esports i espectacles
per a joves completen 
la programació de Sant
Mateu 2010

El pregó correrà a
càrrec de la Societat
Coral La Coloma, que
enguany celebra 150
anys

sortir a la fama a principis de dècada grà-
cies a programes televisius, protagonitzarà
el concert estrella de la festa, al seu esce-
nari principal, al final de la rambla del Car -
me, al costat mateix de l’Escola Folch i Tor -
res. Aquest escenari també acollirà l’actua-
ció de dos noms clàssics de la música dels
anys 60 i 70: Tony Ronald i Llorenç San -

tamaría.
El nom de Romeros de la Puebla, el

grup de sevillanes amb més solera i més
important de tots els temps, també destaca
en el marc de  la Festa Major, en un concert
que tindrà lloc a l’avinguda Ciutat de l’Hos -
pitalet.

El pes de les entitats
La implicació de les entitats és una

part vital de la festa. Sense aquestes, no
s’entendria el caràcter festiu de Sant Mateu.
Són les organitzadores d’activitats que ja
s’han convertit en clàssics amb el pas del
temps, com les diades bastonera i castelle-
ra, la Trobada de Puntaires, els concursos
de truites i de menjadors de mongetes amb
botifarra, el festival de l’Esbart, el festival
internacional de titelles, els correfocs, les
exhibicions de balls (jotes aragoneses, balls
extremenys i andalusos, balls de saló..) o la
cercavila de dissabte a la tarda, amb la par-
ticipació de les entitats de cultura popular i
d’altres de convidades.

Pel que fa a la vessant esportiva, el
tor neig d’handbol juvenil Ciutat d’Esplu -
gues, que compleix 25 anys, i un festival
d’aeròbic obert a tothom són algunes de les

activitats programades.
Finalment, per al públic jove, hi ha di-

verses actuacions específiques: les finals
del certamen Esplugues m’encanta, la Nit
Jove i la festa de Ràdio Flaixbac, presentada
per Carles Pérez, dins del Va parir Tour
2009.

Més informació, a l’Agenda. 
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A menys d'un any de la finalització de
mandat, es pot dir que aquest govern municipal
complirà els compromisos adquirits amb la ciu-
tadania?

Dels 60 compromisos que vam portar al
nostre programa electoral, la gran majoria s'han
complert. Però també és veritat que es tem im-
mersos en una conjuntura econòmica complica-
da. Els nostres compromisos locals pràctica-
ment els hem tirat tots endavant, però han apa-
rescut nous problemes i nous reptes, als quals
estem intentant donar solució.

Certament, estem en un moment de re-
cessió econòmica que toca de ple a l'adminis-
tració local. Afectarà això als serveis municipals
que rep la població d'Esplugues?

En el Ple de juliol vam aprovar el Pla d'es-
talvi i eficiència econòmica, on hi ha contempla-
des una sèrie de mesures que el que fan és inci-
dir més en l'austeritat, però sense perdre de
vista l'eficiència i l’eficàcia dels serveis munici-
pals. La situació és complicada, i els ingressos
que els ajuntaments re bem són cada vegada
més petits. Això fa que s'hagin de buscar fórmu-
les per tirar endavant els compromisos que
tenim. Ara bé, això no ha d'influir, al contrari, en
l’àmbit dels serveis socials, que hem reforçat
malgrat el pla d’estalvi, sobretot allò que té a
veure amb beques, ajuts d'emergència, suport a
les famílies que ho es tan passant malament o

que són socialment vulnerables. Un altre servei
on farem un esforç important és el de l'ocupa-
ció, continuant amb l’orientació laboral i els cur-
sos ocupacionals i amb els serveis que podem
oferir.

És veritat que no ens quedarà més remei
que reprogramar alguna de les inversions pre-
vistes, decidir nous calendaris per l'acabament
de les grans inversions que estem fent. Però
l'impacte no el veurem en els serveis bàsics i
quotidians que arriben a la ciutadania.

La situació econòmica de l'Ajuntament
permet afrontar aquesta crisi amb una mica de
tranquil·litat?

“El pla d’estalvi que hem
aprovat incidirà en
l’austeritat, però sense
perdre de vista l’eficiència
dels serveis municipals” 

“Els fons estatals d’inversió
local, sense precedents, ens
han permès fer obres que
eren imprescindibles i que
no hauríem pogut fer” 

L'Ajuntament d'Esplugues té una situació
sanejada des del punt de vista financer. Però, a
menys ingressos, s'hauran de produir menys
despeses. No hi ha una altra fórmula. El que
hem fet és determinar les prioritats actuals.

I quina repercussió tindrà aquesta situa-
ció sobre els projectes del Pla de Millora
Integral de Can Vidalet?

Dels 42 projectes, hi ha una sèrie de pro-
jectes que són essencials, perquè impacten en
una part important de la població del barri.
Aquest estan tirant ara mateix endavant i conti-
nuaran amb el calendari establert. També es -
tem pendents de la reprogramació que pugui fer
la Generalitat, ja que el pla està finançat al 50%
entre Ajuntament i Generalitat.

L'actual situació econòmica no ha impedit
la instal·lació de noves empreses a la ciutat, so-
bretot del sector terciari o d'activitats vincula-
des a les tecnologies de la informació i de la co-
municació. Als darrers mesos, vostè ha visitat
moltes d'aquestes empreses. Quina valoració fa
de la implantació d'aquestes activitats?

Abans m'agradaria posar de relleu un
altre tema important malgrat la crisi: el Fons es-
tatal d'inversió local, tant del 2009 com del 2010.
Hem rebut del Govern espanyol un volum impor-
tantíssim de diners per poder fer coses que eren
imprescindibles i que, sense aquest suport, que
no té precedents en la història de l'actual demo-

Pilar Díaz, 
alcaldessa d’Esplugues:

“Els serveis
bàsics no patiran
per l’impacte 
de la crisi. 
Al contrari, 
els reforçem”
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cràcia, nosaltres no haguéssim pogut tirar en-
davant. Parlo d'actuacions tan importants com
la carpa del mercat de Can Vi dalet, la xarxa de
fibra òptica, la remodelació del carrer Ma nuel
Riera o de Ba ro nessa de Maldà..., que tenen in-
cidència en l'activitat econòmica i en el comerç.
A Es plu gues, malgrat algunes veus a nivell esta-
tal, hem invertit els diners del Fons en projectes
prioritaris i de gran impacte per a la nostra ciu-
tat. No hem arreglat carrers que no s'havien d'a-
rreglar.

Pel que fa a la valoració de l'activitat eco-
nòmica que s'està implantant a la ciutat és molt
positiva. Necessitem una ciutat on l'activitat eco-

nòmica faci de motor. Hem de tenir en compte
quin model de ciutat volem: una ciutat que sigui
agradable, amable, amb espais públics ben cui-
dats... Però, al costat d'això, i d'una forma molt
harmònica, necessitem una economia local sos-
tenible i de futur.

Precisament, l'últim gran equipament in-
augurat a Esplugues va ser l'Espai Baronda, que
acull algunes d'aquestes noves empreses però
que conté nous espais per a la ciutadania. Què
ha guanyat Esplugues amb aquesta nova
instal·lació?

El primer factor que vull emfatitzar és que
aquest és un espai comunitari pioner que pro-
dueix una certa sana enveja entre els municipis
propers. Així va quedar de manifest no fa gaire
en una visita que van fer alcaldes de la comarca.
Fins i tot, diria que comença a ser tot un referent,
expressat en paraules del propi president de la
Generalitat. També han mostrat interès alguns
municipis de la resta de l’Estat per aprendre com
hem impulsat aquest tipus d'equipament, quina
combinació té d'activitat econòmica però també
d'activitat cívica i social. Esplugues ha guanyat
un espai que no teníem, una activitat econòmica
que dóna riquesa a la ciutat, que és capaç de
crear llocs de treball en un moment tan difícil
com l'actual, i al mateix temps ofereix espais
oberts a la ciutat, per a tot tipus d'activitats. I, a
més, li dóna molta centralitat al lloc on es troba

Preguntes curtes

Actualment està llegint... La reina en el
palacio de las corrientes de aire, la ter-
cera de la trilogia d’Stieg Larsson.
L’última pel·lícula que l’ha impactat ha
estat... Celda 211.
Si no s’hagués dedicat a la política, ara
seria... enginyera de telecomunicacions.
Forma part d’alguna xarxa social virtual?
No
Prohibiria les corrides de toros? No m’a-
grada prohibir.
Com convenceria una persona perquè
vingués a viure a Esplugues? Invitant-li a
fer un tomb per la ciutat.
Què recomanaria de la Festa Major?
Tenim activitats que atrauen molta gent,
però potser el més singular de tots sigui
el Mercat Me dieval, ja que a més de les
paradetes incorpora tota una sèrie d'ac-
tivitats pa ra l·leles, per a totes les edats,
que el distingeixen d'altres mercats me-
dievals. De fet, és visitat per molta gent
d’altres municipis.

“L’Espai Baronda comença 
a ser un referent al nostre
país, per la seva barreja
d’activitat econòmica i
activitat social i cívica” 

“Les futures àrees
residencials de Montesa i
Can Cervera satisfaran tota la
demanda d’habitatge públic
que hi ha a Esplugues” 

ubicat, el parc dels Torrents, al costat de les pis-
cines, el camp de futbol Salt del Pi, el complex
esportiu La Plana, el futur teatre-auditori...

Recentment s'ha constituït el conveni per
a la urbanització de les àrees residencials es-
tratègiques de Montesa i Can Cervera. Què sig-
nificaran per a Esplugues?

Bàsicament destacaria que acaba la tra -
ma de ciutat en dos espais que ara mateix no
tenim ben ordenats: Montesa, per la presència
de naus antigues, i Can Cervera, pels horts que
hi ha des de fa dècades i que són focus de pro-
blemes, fins i tot sanitaris. L'altre gran virtud és
que permetrà construir habitatge protegit: la
suma d'ambdues ens farà tenir una oferta equi-
parable a la demanda d'habitatge públic que
tenim a la nostra ciutat. A més, ens permetrà
tenir també una part de terciari, afegir una nova
activitat econòmica.

Des d'aquest any, compta amb una nova
eina de contacte amb la ciutadania: el Xat de
l'Alcaldessa. Quines són les principals qües-
tions plantejades per la ciutadania?

Són diverses les qüestions que amoïnen a
cadascú: de serveis, urbanístics, propis de la
gent gran... Penso que és una eina molt útil. A
l’Ajuntament tenim oberts molts canals perquè
ens facin arribar queixes i suggeriments, però
aquest, pel fet de ser tan interactiu, el fa molt
agradable i molt suggerent. 

En la imatge, amb persones usuàries de l’Esplai de Gent Gran de Can
Clota, el president de l’esplai i les regidores Adela Donaire i Isabel Molina
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A lo largo de 2010 y 2011 se ahorrarán más de 10,6 millones de euros con el
aplazamiento de inversiones y las reducciones en gastos de personal,
contratos, consumo energético y otros gastos corrientes

El Ayuntamiento de Esplugues 
garantizar las políticas sociales

Garantizar las políticas sociales de atención a las personas y de ge-
neración de empleo y mantener un alto nivel de inversión y un espacio
público de calidad. Con la mirada puesta en la consecución de estos ob-
jetivos, el Ayuntamiento de Esplugues ha elaborado el Plan de ahorro y
eficiencia económica, que fue aprobado por el Pleno municipal del pasa-
do 21 de julio. El plan contempla la aplicación por parte del Ayuntamiento
de medidas de ajuste por lo que respecta al gasto corriente, así como
una reprogramación de las inversiones. En total, se prevé un ahorro de
más de 10,6 millones de euros a lo largo de 2010 y durante 2011.

Buena parte de ese ahorro (8,8 millones) procederá de la reprogra-
mación de las inversiones previstas. El Ayuntamiento de Esplugues ha
mantenido durante este mandato una fuerte política de inversiones, sus-
tentada gracias a un volumen de ingresos importante. Esta capacidad ha
estado condicionada en los dos últimos años por la crisis económica.
Tras la aprobación del Real decreto ley del Gobierno español que no per-

mite a los ayuntamientos endeudarse el próximo año, el Ayuntamiento,
en la línea de lo que están haciendo otras administraciones, ha aplazado
durante año y medio una serie de inversiones (construcción del Teatro
auditorio, expropiaciones, diversas mejoras en vía pública...).

Los 1,7 millones restantes procederán de las medidas de ahorro
del gasto corriente. El objetivo del plan de austeridad municipal es ajus-
tar los gastos no prioritarios para garantizar aquellas políticas que en
una situación de crisis como la presente se consideran estratégicas (bá-

• Reducción retribuciones cargos
electos: 10%

1 REDUCCIÓN DE 
GASTOS DE PERSONAL

• Aplicación del Real decreto ley del Gobierno, que rebaja en un 5% el
salario de todos los empleados públicos
• Gestión de las plazas vacantes, cubriendo sólo las estrictamente ne-
cesarias y aplazando todo lo que se pueda su incorporación

EL PLAN DE
AHORRO DEL

AYUNTAMIENTO
DE ESPLUGUES

El Ayuntamiento pone el acento en la
reducción del gasto corriente y en la de
programas no vinculados a acción social,
promoción económica, seguridad y educación

Ahorro estimado 2010-2011
10,6 millones de euros
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s aplica un plan de ahorro para
es y de creación de empleo

reducción de páginas de la revista municipal El Pont y de la Agenda cul-
tural. El ahorro estimado en este apartado para 2010 y 2011 asciende a
415.000 euros.

• CONSUMO. El plan prevé un ahorro de 175.000 euros en el próxi-
mo año y medio, gracias a las inversiones que este año se están rea -
lizando en materia de eficiencia energética en centros educativos, edifi-
cios municipales, vía pública y parques y jardines. Estas actuaciones pre-
vén importantes reducciones en el consumo eléctrico y de gas, sobreto-
do en las escuelas.

• ACTIVIDADES Y SUBVENCIONES. Las actividades culturales, de-
portivas y de ocio ya tenían este año una reducción presupuestaria del
10% respecto al año anterior. Con el objetivo de alcanzar un ahorro de
unos 200.000 euros hasta finales de 2011, se volverá a reducir el gasto de
las actividades un 10% de cara al 2011 y también se reducirán las sub-
venciones a entidades. Este año se reduce el coste del programa
Esplugues entra en escena, las fiestas populares y la Festa Major.

• GASTOS GENERALES. Se contempla la reducción de diferentes
servicios, como los gastos de uniformidad, postales, el servicio de la
Unidad Montada de la Policía Local o la revisión de alquileres de solares
y edificios, siempre y cuando no afecte a la calidad de los servicios que se
presta. 

• Reducción en consumos de
electricidad, agua,
telecomunicaciones

• Reducción de  gastos en
actividades culturales, deportivas 
y de ocio 2009-2011: 20%

• Aplazamiento de diversas
inversiones: 1 año y medio

REPROGRAMACIÓN
INVERSIONES2 3REDUCCIÓN DE 

GASTOS CORRIENTES

• Reducción de un 5% el coste del suministro eléctrico del alumbra-
do público para el segundo semestre de 2010
• Reducción de los gastos para la Fiesta Mayor y de
los de estructura municipal
• Reducción de gastos de uniformidad y de envíos
postales

Inversiones reprogramadas:
• Construcción Teatre Auditori
• Expropiaciones
• Mejora y grandes reparaciones de diversos edificios y vía pública
• Material inventariable e informática

sicamente, las de atención social, las de creación de empleo y las que
contribuyan a la reactivación económica de la ciudad). En este sentido, el
Ayuntamiento pone el acento en la reducción del gasto corriente y en la
de programas que no estén vinculados directamente a la acción social, la
promoción económica, la seguridad y la educación:

• GASTOS DE PERSONAL. Uno de los ejes centrales de este apar-
tado es la aplicación del Real decreto ley, que, entre otras medidas, esta-
blece una rebaja, en general en torno al 5%, del salario de los empleados
públicos. El Ayun t a miento de Esplugues ha incluido otras medidas com-
plementarias, como la reducción en un 10% de las retribuciones e in-
demnizaciones de los cargos electos y eventuales, la no cobertura de las
plazas vacantes salvo que sea estrictamente necesario, la reducción del
número de horas extras retribuidas, etc. Con estas medidas se prevé al-
canzar un ahorro de unos 900.000 euros durante este año y el próximo.

• CONTRATOS. Se han adoptado nuevas medidas para profundizar
en la contención del gasto, que se venía aplicando desde 2009. Destacan
la reducción de costes en el contrato de limpieza viaria y recogida de re-
siduos (que este año será del 4,7 y el 5,95% y en 2011 será del 5,9 y el
7,5%, respectivamente), así como del contrato de limpieza de las depen-
dencias municipales (5% en 2011), el mantenimiento de los costes en el
contrato de jardinería para 2011 pese al incremento de zonas verdes y la
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Incluye reformas, mejora de la eficiencia energética, supresión de
barreras e instalación de ascensores, entre otras mejoras

Ayudas para la rehabilitación
de edificios en Can Vidalet

El Ayuntamiento de Esplugues ha activado las ayudas para la
rehabilitación y para la mejora de la accesibilidad y de la eficiencia
energética de los edificios residenciales en el ámbito del Plan de
Mejora Integral de Can Vi dalet.

Pueden ser objeto de ayuda: la rehabilitación de patologías, de-
ficiencias constructivas o elementos de deterioro de los edificios que
supongan un riesgo para la seguridad; la adecuación de las redes co-
munitarias de saneamiento, agua, electricidad y gas que estén en mal
estado; la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia energética (mejo-
ra del aislamento térmico o acústico e instalación de sistemas de cap-
tación de energía solar); la supresión de barreras arquitectónicas e
instalación de ascensor; y la implantación de nuevas tecnologías.

Las comunidades de vecinos interesadas deberán dirigirse al
Punto de Atención a la Ciudadanía de Can Vidalet, donde se les infor-
mará de los pasos a seguir y se tramitará la solicitud.

La cuantía de las ayudas será de un máximo de 15.000 euros por
edificio en los tres primeros casos (rehabilitación de patologías, ade-
cuación de redes y mejora de la eficiencia energética), de 23.000 euros

para la supresión de barreras y la instalación de ascensores y de
2.000 para la instalación de nuevas tecnologías. Estas ayudas pueden
sumarse a las que también otorgan la Ge neralitat y el Consorci
Metropolità de l’Habitatge, que gestiona la Oficina Técnica del Plan
de Mejora.

Las obras deberán comenzar dentro de los seis meses siguien-
tes a la notificación de la ayuda y deberán ejecutarse en un plazo de
dos años. Las ayudas a la rehabilitación de edificios de Can Vidalet
son una de las 42 actuaciones contempladas en el Plan de Mejora
Integral de Can Vidalet, que financian el Ayun tamiento de Esplugues
y la Generalitat. 

La subvención puede sumarse a las
ayudas que otorgan la Generalitat y el
Consorci Metropolità de l’Habitatge

Las ayudas son una de las 42 actuaciones del Plan de mejora
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Renovación de colectores en
La Plana y La Mallola

La Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana
está realizando, por encargo municipal, la sustitución de los
colectores de las calles Verge de Guadalupe, en el barrio La
Plana, y Rafael Casanova, en La Mallola. En el primer caso, se
ha renovado el tramo del colector situado entre las calles Ma -
nuel Riera y Joan Corrales para mejorar la capacidad hidráuli-
ca de la red y cambiar un conducto que estaba dañado. En el
segundo caso, se está actuando para sustituir el colector y so-
lucionar el problema histórico de inundaciones de La Ma llola.
Ambas obras están financiadas por el Fondo Estatal de Empleo
y Soste nibilidad Local 2010.

La pista deportiva del parque
Pou d’en Fèlix estrena cubierta

Una estructura metálica de más de 40 metros de longi-
tud y de 27 de ancho cubre desde mediados de julio la pista de-
portiva del parque Pou d’en Fèlix anexa a la biblioteca Pare
Miquel d’Esplu gues. La cubierta ha dotado a los barrios Centre
y El Gall de un espacio para llevar a cabo actividades ciudada-
nas a cobijo de la lluvia u otras inclemencias meteorológicas.
Bajo la nueva estructura se han celebrado ya algunos aconte-
cimientos, como la Trobada de Corals que se celebró con mo-
tivo del 150 aniversario de la Coral La Coloma, o la instalación
de una pantalla gigante para presenciar los partidos de España
(semifinal y final) de la Copa del Mundo de fútbol.

La cubierta acogió durante el mes de julio algunos aconteci-
mientos de primer orden

Obras de reurbanización en las calles Maladeta, 
Pere Galvany, Pubilla Casas y Hortènsia

En Can Vidalet se están llevando a cabo importantes obras
que supondrán una mejora notable del barrio a corto plazo. Uno
de los ejes viarios más importantes, la calle Maladeta, que se-
para Esplugues de L’Hospitalet, está siendo objeto de mejora
tras la finalización de las obras de ampliación del vestíbulo de la
parada de metro. Las obras consisten en la renovación del pavi-
mento de la calzada central y la ampliación de las aceras. Así, la
acera del lado Esplugues pasará a tener una anchura de 3,6 me-
tros y la acera lado L’Hospitalet será de 3,2 metros. Se manten-
drá un único sentido de circulación —en dirección a la plaza de
la Bòbila— y los vehículos podrán estacionar a ambos lados.

El proyecto incluye la renovación de alumbrado, la instala-
ción de nuevo mobiliario urbano (pilonas, papeleras y aparcam-
mientos de bicicletas) y la plantación de 69 árboles. Las obras,
promovidas por la Generalitat y los ayuntamientos de Esplugues
y L’Hospitalet, tienen un coste de 830.000 euros y está previsto
que finalicen en octubre.

Por otra parte, a principios de agosto comenzaron las
obras de reforma y mejora de la accessibilidad de las calles
Pubilla Ca sas, Pere Galvany y Hor tèn sia. Estos trabajos, que
mejorarán las condiciones del tráfico rodado y de peatones, con-
sistirán en la renovación del pavimento, del alumbrado público y
del arbolado, y la instalación de mobiliario urbano. Igualmente,
se renovará la red de alcantarillado. Las obras durarán aproxi-
madamente ocho meses.

Contenedores soterrados 
en la plaza de l’Escorxador

El tramo de la calle Josep Anselm Clavé que limita con la
plaza de l’Escorxador, en el barrio de Can Clota, ha estrenado
el sistema de contenedores soterrados. Este sistema ya se
aplica desde el año pasado en la rambla Verge de la Mercè, en
Can Vidalet. Se trata de propuestas de mejora incorporadas
por las empresas que ejecutan obras en la zona.

Arriba, visita a las obras de la calle Maladeta. Abajo, ima-
gen virtual de cómo quedará la calle Pere Galvany
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La consellera Mar Serna i l’alcaldessa, Pilar Díaz,
durant la inauguració de la nova Oficina de Treball

La consellera Mar Serna crida a les dones
a ser el motor del canvi de la societat

Moció d’adhesió a
‘Compartim el temps’

El Ple de juliol va aprovar una moció
d’ERC d'adhesió a la campanya Compartim
el temps, del Departament d'Acció Social i
Ciutadania, dirigida a assolir un repartiment
més equitatiu de les feines domèstiques. La
moció va comptar amb el vot afirmatiu de
PSC e ICV, i el contrari de CiU i PP.

La Generalitat incrementa
els ajuts per a serveis
socials

L'Ajuntament d'Esplugues rebrà
enguany 941.504,85 euros del
Departament d'Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat per desenvolupar
programes socials i finançar els serveis
socials bàsics. Aquesta xifra és un

28,2% superior a la rebuda l'any passat.
L'increment permet desenvolupar dos
nous programes: un d'inclusió social i
un altre, de suport a famílies en situació
de vulnerabilitat.

També han augmentant
substancialment els serveis socials
bàsics, com el servei d'atenció
domiciliària per a persones amb
dependència.

Va participar al cicle El Dijous de les Dones

El cicle El Dijous de les Dones, que or-
ganitza de forma mensual el Consell Mu ni -
cipal de les Dones, va tenir el passat mes de
juliol una convidada de luxe: la consellera
de Treball de la Generalitat, Mar Serna. El
Casal de Cul tura Robert Brillas es va omplir
per sentir Serna, que va plantejar la neces-
sitat d’avançar en la igualtat entre homes i
dones per afrontar la sortida de l’actual si-
tuació econòmica.

Aquesta igualtat, que ha de passar, se-
gons la consellera, per una major presència
encara de les dones en el món laboral, i so-
bretot en càrrecs directius, “ha de ser el

mo tor del canvi de la nostra societat”. Ho
va argumentar de la següent manera:
“Tenim les dones més formades de tota la
història; per tant, si parlem que anem cap
a un model d’economia diferent, basat en el
talent, no es pot deixar de banda el 50% de
la població”.

Aquesta necessitat, va afegir, es fa
més evidet en temps de crisi: “Aportem al-
tres perspectives, noves formes de liderar,
sabem treballar en equip, empatia...”.

Davant aquesta realitat, el Govern de
la Generalitat, va explicar Mar Serna, “està
apostant com mai per polítiques específi-

Nova seu de l’Oficina de
Treball de la Generalitat 
al carrer Manuel Riera

La consellera de Treball, Mar
Serna, acompanyada de l'alcaldessa
d'Esplugues, Pilar Díaz, i del director
del Servei d’Ocupació de Catalunya,
Joan Josep Berbel, va inaugurar el 28
de juliol la nova oficina de l'Oficina de
Treball de la Generalitat (OTG) a
Esplugues, situada al carrer Doctor
Manuel Riera, 17. Aquesta oficina
substitueix la ubicada fins ara al ca-
rrer Anton Fortuny per oferir a les per-
sones usuàries del servei públic, així
com a les persones que hi treballen,
un espai més gran i millors serveis
d’atenció que els que fins ara s’hi ofe-
rien.

ques en el món del treball per fer efectiva
la igualtat entre dones i homes”. Com a
exemples, va dir que s’estan subvencionant
plans d’igualtat a les empreses, plans de
conciliació “també per a homes” i s’està im-
pulsant la formació de les dones en habili-
tats i capacitats directives, a les quals tradi-
cionalment hi tenen poc accés.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va
destacar de Mar Serna “la seva implicació en
la defensa de les oportunitats de les dones”.
En finalitzar la conferència, es va obrir un torn
de preguntes entre el públic. La indecisió de
moltes dones a l’hora d’engegar un negoci o
la poca presència de dones en estudis supe-
riors que permeten accedir a càrrecs direc-
tius van ser alguns dels temes plantejats. 
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Nuevo servicio
municipal dirigido 
a las pymes

Acompañar a las pequeñas y medianas
empresas (pymes) en su camino hacia la in-
novación de una forma práctica, realista y
próxima. Éste es el principal objetivo del pro-
yecto Esplugues Innova, que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de Esplugues —con
apoyo de la Diputación de Barcelona y de la
Cambra de Comerç de Bar celona— para
apoyar a este sector, uno de los más vulne-
rables a la actual situación de recesión eco-
nómica.

Mediante esta iniciativa, las pymes de
la ciudad se podrán beneficiar de un servi-

Esplugues Innova ofrece asesoramiento en materia de
innovación para las pequeñas y medianas empresas

La alcaldesa, Pilar Díaz, y el concejal de Promoción del Empleo, Ramon Cervera,
con más de una veintena de personas que recibieron los diplomas el 19 de julio

Entrega de diplomas a participantes en seis cursos 
de formación ocupacional

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, hizo entrega el 19 de julio de los diplomas
acreditativos de los cursos de formación ocupacional llevados a cabo durante el último
año desde el Servei d’Ocupació del Ayuntamiento. En total, han tenido lugar seis cur-
sos, con 86 personas inscritas, sobre telefonista-recepción de oficina, administrativa
contable, administrativa de personal, Nominaplus, Contaplus e informática.

cio gratuito que les permitirá, en primer lu -
gar, evaluar sus necesidades en innovación,
y, a continuación, realizar una diagnosis y
recibir asesoramiento sobre sus posibilida-
des de mejora y de iniciar nuevos proyectos
de valor añadido. El asesoramiento lo reali-
za una consultora con amplia experiencia en
innovación del tejido empresarial.

La empresas interesadas en recibir
este servicio pueden dirigirse a KIMbcn-
Departament d’Innovació (al correo electró-
nico ijorge@kimbcn.org. o al teléfono 93 266
71 38). 

El plan de empleo local
ofrece formación y
trabajo a 69 personas

Un total de 69 personas de
Esplugues que estaban en el paro y
no cobraban prestación contributiva
alguna han sido contratadas durante
seis meses por el Ayuntamiento,
previa formación, para desarrollar
dos proyectos incluidos en los
Planes extraordinarios de empleo
local. El Servei d’Ocupació de
Catalunya cofinancia estos planes
como respuesta inmediata a la
situación de crisis económica y de
destrucción de empleo. Del total de
personas beneficiarias en
Esplugues, 45 (entre peones,
oficiales, encargados, auxiliares
técnicos y arquitectos técnicos)
llevarán a cabo trabajos
relacionados con la rehabilitación de
dependencias municipales, y
actuaciones en vía pública mientras
que 24 (23 auxiliares administrativas
y una coordinadora) participarán en
la digitalización de registros
municipales.

Clausura del curso
intergeneracional de
alfabetización digital

Unas 80 personas, entre
escolares y personas mayores,
clausuraron los primeros talleres de
alfabetización digital intergeneracional,
que han tenido lugar en el ámbito del
Plan de Mejora Integral de Can Vidalet.
Los cursos han consistido en que
escolares de 4º de primaria de las
escuelas Matilde Orduña y Can Vidalet
han enseñado a usar el ordenador y las
nuevas tecnologías a la generación de
sus abuelos.
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Un munt de possibilitats per
aprendre durant el temps de lleure

Un any més, Esplugues ofereix a la ciu-
tadania un munt de propostes per al temps
de lleure que serveixen per adquirir nous co-
neixements i ajuden a la formació de les per-
sones. Estan recollides a la guia No et quedis
a casa, editada per l’Ajuntament, que inclou
més d’un centenar de propostes esportives,
artístiques, culturals, d’aprenentatge d’idio-
mes, de formació d’adults o d’educació en el
lleure per a infants i joves:

• Pintura, ceràmica i idiomes. Aprendre
art és una de les opcions. En aquesta línia tre-
ballen el Taller Municipal de Pin tura i Dibuix i
l’Escola de Ceràmica (tots dos, ubicats al Cen -
tre Municipal Puig Coca), que inclouen en el
seu programa acadèmic cursos normalitzats
d’iniciació i de perfeccionament i altres de mo-

nogràfics, per a totes les edats. Altra possibi-
litat és aprendre idiomes. L’Escola Oficial
d’Idiomes d’Esplugues realitza l’ensenya-
ment reglat d’anglès, francès, alemany i ita-
lià, mentre que el Servei Local de Català ofe-
reix cursos per a tothom.

• Infants i joves. L’oferta de les entitats
que eduquen en el lleure —Espluga Viva, Es -
purnes, Esplai Pu billa Cases-Can Vidalet, Agru -
pament Sant Jordi i Sant Antoni-Santa
Gemma— ofe rei xen serveis de ludoteca, tallers
de dibuix, cuina, música o ball, entre d’altres, i
excursions. Altres ofertes són els tallers cultu-
rals i juvenils d’Esplujove (dansa, pilates,
bollywood, teatre...) que es realitzen al Casal
de Cultura Robert Brillas i a l’Espai Jove
Remolí.

El programa ‘No et quedis a casa’ convida petits i grans a cursos de ceràmica,
pintura, idiomes i esports organitzades per l’Ajuntament i diverses entitats

Aprendre dansa del ventre és una de les
possibilitats per fer durant el temps de lleure

• Gent gran. Per a aquest col·lectiu hi
ha tallers de teatre, literatura, cultura gene-
ral, memòria i informàtica, així com l’Es cola
d’Adults Eugeni d’Ors.

• Esports. El Complex Esportiu Mu -
nicipal La Plana realitza cursos de natació
per a totes les edats, de gimnàstica i aeròbic
per a gent gran, de ioga i de salut (activitats
terapèutiques o de rehabilitació). El Gimnàs
Munici pal Eugeni d’Ors també ofereix activi-
tats per estar en forma i específiques de
gimnàstica per a gent gran. La població in-
fantil té al seu abast diverses escoles espor-
tives (futbol, bàsquet, handbol, patinatge ar-
tístic, atletisme, natació, judo...) organitza-
des per entitats, sense oblidar els jocs esco-
lars esportius. 
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El propietario de Autocares Tena,
escogido mejor conductor del año

La Asociación de Transporte Internacional por Carretera
(Astic) ha concedido a Tomás Tena, propietario de la compañía
espluguense Autocares Tena SL, uno de los diplomas de honor
que otorga anualmente a los mejores conductores de tráfico
nacional e internacional “por sus servicios y sus cualidades
morales”. Tena, que ha recorrido más de 3 millones de kiló-
metros durante su vida profesional, obtuvo el premio en el
apartado de servicio discrecional. El conductor fue recibido
por la alcaldesa, Pilar Díaz, y el primer teniente de alcaldía,
Enric Giner (foto).

Cinc experiències de l’Ajuntament
d’Esplugues, seleccionades pel Banc de
Bones Pràctiques

El Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local, un
servei impulsat per la Diputació de Barcelona, la Fundació
Carles Pi i Sunyer i els ajuntaments de la província de
Barcelona que identifica i difon experiències innovadores de
govern i gestió de l'àmbit local, ha seleccionat cinc experièn-
cies dutes a terme per l’Ajuntament d’Esplugues. Tres d’elles,
amb la categoria de Bona Pràctica, i dues, amb la de Pràctica
Significativa.

A la primera categoria han estat seleccionats els projec-
tes Equips de captació d’energia solar en tres edificis munici-
pals (que va ser portat a terme per membres d’un taller ocu-
pacional), Servei de prevenció socioeducatiu per a menors (es
valora que no separa els menors en funció de les seves dificul-
tats socials o dels recursos amb que compten) i Literatura i
música (cicles temàtics de música a la biblioteca).

Com a Pràctica Significativa, el Projecte de dinamització de
la gent gran i el Programa d’activitats esportives a l’escola.

Premio a las mejores
recetas de cocina

Maria Dolors Farrés y Karla Sabina Maite, usuarias respectivamen-
te de los mercados municipales de La Plana y Can Vidalet, fueron las ga-
nadores en Esplugues de la segunda edición del concurso Del mercat a
la cuina, de ámbito provincial, que premia las mejores recetas presenta-
das por personas usuarias de mercados municipales. En la edición de
este año se ha valorado especialmente que las recetas fueran de bajo
coste y que los ingredientes fueran productos de mercado. M. Dolors Fa -
rrés ganó con su receta de sardinas al hor no, mientras que Karla Sabina
Maite lo hizo con chuletas con arroz y lentejas. El premio fue un trofeo
donado por la Diputación de Barcelona y la participación en un taller de
cocina de mercado que se celebró en julio en el Casal de Cul tura Robert
Brillas. Además, las recetas ganadoras formarán parte de un libro que
editará la Diputación y que se entregará en todos los mercados de la pro-
vincia a principios del 2011. 

Reparteixen 2.000 bosses
reutilitzables als mercats

La Fundació Privada Gaspar de Portolà, que dóna feina a persones
amb discapacitat, va repartir unes 2.000 bosses tèxtils reutilitzables als
mercats municipals de La Plana i Can Vidalet. Amb aquesta acció, l’enti-
tat va voler afegir-se al Dia Internacional Lliure de Bosses, que reivindica
l’ús d’aquest tipus de material reutilitzable, i per tant ecològic, en comp-
tes de les bosses de plàstic. A la foto, membres de l’entitat amb les regi-
dores Maria Mena (quarta per l’esquerra), Sara Forgas (segona per l’es-
querra) i l’entrenadora de la selecció espanyola de natació sincronitzada,
la veïna d’Esplugues Anna Tarrés (entre ambdues). 
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La ministra, acompañada de la
alcaldesa, Pilar Díaz, visita uno de
los niños del programa Cuida’m

Declaració dels alcaldes i alcaldesses
del Baix en defensa de l’Estatut

Alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, entre els qui hi era
l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, van realitzar el 8 de juliol una
declaració conjunta per manifestar el rebuig contra la sentència
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Ca talunya. Segons el
manifest, l’Estatut que es va aprovar en referèndum "representa-
va l’expressió unitària d’autogovern del poble de Catalunya", i re-
corda que "al llarg d’aquests anys els ajuntaments del Baix
Llobregat han expressat reiteradament el seu suport i defensa de
l’Estatut, convençuts que es tracta d’una eina de govern que res-
pon a la norma constitucional i que està destinada a afavorir el
desenvolupament del país".

Interès del president de la Diputació per
l’ampliació de la Biblioteca Pare Miquel

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, i el regidor de Cul -
tura, Eduard Sanz, han presentat al president de la Diputació de
Barcelona, Antoni Fogué, el projecte d'ampliació de la Bi blioteca
Pare Miquel d'Esplugues. El projecte consisteix bàsicament en
l'habilitació d'una sala polivalent per realitzar activitats vincula-
des a la biblioteca i una aula dedicada exclusivament a les tec-
nologies de la informació i la comunicació.

Mocions al Ple sobre la sentència del
TC i la independència de Catalunya

El Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de juliol va debatre tres
mocions relacionades amb la sentència del Tribunal Cons titu cio nal
sobre l'Estatut. El plenari va aprovar una moció del PSC en defensa
de l'Estatut, amb el suport de CiU, el vot negatiu del PP i les abs-
tencions d'ICV i ERC. Una moció d'ICV de rebuig a la sentència del
Constitucional i que demanava que l'Ajuntament es declarés mo-
ralment exclós de la Constitució va ser rebutjada amb els vots con-
traris de PSC i PP, i el suport de CiU i ERC. ERC va presentar una
moció per la independència nacional, que va ser desestimada amb
els vots negatius de PSC i PP, l'abstenció d'ICV i el suport de CiU.

Sant Joan de Déu y
Defensa colaboran en
un programa solidario

El Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues tratará a niños en-
fermos procedentes de zonas en conflicto donde están desplegados
militares españoles. Este es el objetivo del convenio firmado por la
ministra de Defensa, Carme Chacón, y el gerente del Hospital Sant
Joan de Déu, Manuel del Castillo. Con este acuerdo, el Ministerio de
Defensa se suma al programa Cuida'm, que el centro hospitalario
desarrolla desde 2004 y que hasta ahora ha permitido atender a 120
niños de diversas partes del mundo.

La ministra Chacón destacó que los militares españoles des-
plegados en zonas de conflicto serán los encargados de detectar a
niños enfermos y susceptibles de ser tratados en el centro hospita-

lario. "Ponemos a disposición del hospital los servicios de telemedi-
cina de los que dispone el Ejército y que en principio están destina-
dos al tratamiento de los profesionales, pero que también se utili-
zan para tratar a los civiles que lo requieren", dijo Chacón.

Mediante los servicios de telemedicina de los que dispone el
Ejército, los profesionales del Hospital de Sant Joan de Déu harán un
primer diagnóstico y valorarán si procede su traslado al centro sani-
tario para su tratamiento. Fundamentalmente, se pueden beneficiar
del programa los niños que tienen malformaciones, que requieren
cirugía o que tienen problemas en la vista. Desde que en 2004 se
puso en funcionamiento, el programa Cuida'm ha permitido atender
a 120 niños, en su mayoría de América Latina y África, y últimamente
de Europa del Este. 

IMATGE CEDIDA PER L’AJUNTAMENT DE SANT BOI
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L'opció de gaudir de l'estiu fent activitats per a les quals és difícil
trobar moments durant la resta de l'any està cada cop més extesa a
Esplugues. El programa Espluestiu, impulsat per l'Ajuntament d'Es -
plugues i diverses entitats de la ciutat, ha superat aquest 2010 les xi-
fres de participació de l'any passat. El programa d'enguany ha comp-
tat amb la novetat de la inclusió d'un casal per a la gent gran.

A l'estiu segueix actiu va ser el lema de les activitats per a gent
gran. Unes 50 persones van poder gaudir de moments de piscina, acti-
vitats aeròbiques, tai txi, risoteràpia o excursions. Aquestes activitats
que van tenir lloc al mes de juliol complementen el Programa d'ani-
mació sociocultural de la gent gran, que acaba al juny, tot i que el casal
d'estiu té un component més de lleure i de gaudi. Les persones parti-
cipants van mostrar la seva satisfacció i van fer desitjos perquè el pro-
grama es prolongui fins i tot durant l'agost en futures edicions.

Mentre, els casals d'infants, adreçats a nens i nenes d'entre 3 i 13
anys, gaudien d'una alta participació, en bona part afavorida per la po-
lítica municipal de beques d'ajut perquè cap família en quedés exclo-
sa. Els casals d'estiu duts a terme a diverses escoles d'Esplugues van
tenir 517 participants (superant la xifra de l'any anterior, de 480). El
casal esportiu, que combina activitats aquàtiques, jocs d'iniciació a
l'esport i tallers didàctics, va comptar amb gairebé 600 infants, lleuge-
rament més que el 2009. Els campus organitzats per diverses entitats
esportives d'Esplugues per perfeccionar la pràctica d'un esport con-
cret també van incrementar la participació: 375, davant dels 316 del
juliol anterior (el d'handbol va doblar la participació respecte l'any an-
terior). L'Escola Municipal de Música, el Casal Jove i les colònies i al-
tres activitats organitzades per les diferents entitats de lleure van com-
pletar l'oferta per gaudir i aprendre a l'hora durant l'estiu. 

Uns 2.000 infants
han participat a
casals, campus
esportius i colònies.
Per primer cop, la
gent gran han tingut
enguany les seves
activitats d’estiu

Àmplia participació
a les activitats
d’Espluestiu

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i la
regidora d’Esports, Montse
Zamora, amb infants partici-
pants al programa Espluestiu
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Els casals esportius permeten durant juliol compartir, jugar i
aprendre sense sortir d’Esplugues

Aprendre gimnàstica artística és una de les opcions del 
programa Espluestiu

‘A l’estiu seguex actiu’, lema de les activitats per a gent gran

Rotary beca una alumna 
per estudiar anglès

Una alumna de l’institut La Mallola, Cristina Arranz, ha estat
la beneficiària de la tercera beca Isidre Arch i Roig, convocada pel
Rotary Club d’Esplugues. La delegació espluguenca d’aquesta
organització filantròpica internacional atorga des del 2008 ajuts
perquè alumnes de la ciutat aprenguin anglès amb una estada a
Lon dres.

Remullada solidària
Unes 280 persones van participar l’11 de juliol a la piscina

municipal Parc dels Torrents per fer un bany de sensibilització so-
cial i solidaritat amb les persones que pateixen esclerosi múltiple.
Els diners aconseguits amb la campanya Mulla’t per l’esclerosi
múltiple es destinen a la investigació per lluitar contra la malaltia.

Esplugues explica la seva tasca
pionera amb llibres electrònics

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, la primera bibliote-
ca municipal de Catalunya en incorporar els e-books o llibres
electrònics entre la seva oferta habitual, va presentar la seva ex-
periència en les II Jornades de la Xarxa de Biblioteques Muni -
cipals d’Arona (Tenerife). La ponència, a càrrec del director de la
biblioteca, Narcís Fluvià, va descriure alguns conceptes clau que
envolten el llibre electrònic, com ara els drets d'autor, els for-
mats més estesos i les característiques de la tinta electrònica. Va
analitzar com es va gestar el projecte de préstec de llibres elec-
trònics a Esplugues, la implicació de l'Ajuntament i va oferir els
primers resultats d'ús i les possibles línies de treball futures.

El lliurament
va tenir lloc al
Saló de Plens
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ELS MUSEUS SÓN NOTÍCIA...

Esplugues, entre els fundadors de la Xarxa
de Museus de Ceràmica de Catalunya

Els Museus d’Esplugues, juntament amb el Museu de Ceràmica de Barcelona, el Museu
Terracotta de La Bisbal, el Museu del Càntir d’Argentona i el Museu de Ceràmica Popular de
l’Ametlla de Mar van constituir el 16 de juliol la Xarxa de Museus de Ceràmica de Catalunya,
que neix amb l’objectiu de cercar fórmules de col·laboració per preservar i promocionar
aquestes institucions. D’aquesta manera, Can Tinturé i La Rajoleta es posicionen com a refe-
rents museogràfics catalans en el món de la ceràmica. L’alcaldessa, Pilar Díaz, va signar el
conveni de constitució, que va tenir lloc al Palau de la Virreina.

Experts ceramistes lloen la figura
d’Angelina Alós a l’Espai Baronda

L’Espai Baronda, equipament que acull una col·lecció de 31 peces de la prestigiosa cera-
mista Angelina Alós —que va residir a Esplugues des dels anys 40 del segle passat fins a la
seva mort, a l’any 1997—, va ser l’escenari d’una taula rodona sobre la figura de l’artista que va
reunir diversos estudiosos del món de la ceràmica. Els ceramistes Julio Bono i Madola, el crític
d’art Daniel Giralt Miracle i el ceramòleg Emili Sempere van lloar la seva figura i la importància
de la seva obra conceptual i avanguardista. L’alcaldessa, Pilar Díaz, va destacar que amb les
peces donades per la filla de l’artista, Blanca Morales, “podrem realitzat un recorregut de la
ceràmica molt complert i difícil de trobar en una altra ciutat: des de la ceràmica medieval de
la rajola de mostra del Museu Can Tinturé, passant per la ceràmica industrial del modernis-
me de La Rajoleta, fins a la ceràmica artística i de creació que suposa la col·lecció de l’espai
Baronda”. L’acte va cloure amb una visita a l’exposició (foto).

Èxit de les visites guiades
gratuïtes

El Museu Can Tinturé i La Rajoleta
van oferir visites guiades gratuïtes a la
ciutadania durant els diumenges de juliol.
La iniciativa, que es feia enguany per pri-
mer cop, va tenir un gran èxit, ja que va
reunir prop de 30 persones de mitjana
cada diumenge. Els visitants van poder
endinsar-se d'aquesta manera en el pri-
mer museu monogràfic de rajoles de
mostra del país i en els forns que van
coure la ceràmica del Modernisme.

Tiquets de descomptes
per visitar en família
atractius turístics

El Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, amb la col·laboració de 9 es-
pais turístics de la comarca, entre els
que es troben els Museus d'Es plugues,
han posat en marxa una acció de promo-
ció adreçada a les famílies. Es tracta
d'un cupó amb descomptes i promocions
que es lliurarà a cada escolar o estudiant
que visiti qualsevol d’aquest espais tu-
rístics amb la fi d'animar a les famílies a
descobrir la resta. Junta ment amb els
Museus d’Esplugues, hi participen la Co -
lònia Güell, el Canal Olímpic de Ca ta -
lunya, els Espais Na turals del Delta del
Llobregat, el Parc Arqueològic Mines de
Gavà, les Coves del Salnitre de Collbató,
Catalunya en Miniatura, les Termes Ro -
manes de Sant Boi i el Museu Agbar de
les Ai gües de Cornellà.

Més informació, al telèfon 93 685
24 00 (ext. 552) o al correu electrònic tu-
risme@elbaixllobregat.cat.
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L’Ajuntament concedeix la Medalla
d’Or de la Ciutat a l’Avenç i la Coloma

Dues entitats històriques d’Esplugues,
la Societat Coral Centenària La Coloma i l’As -
so ciació l’Avenç, Centre Cultural, van ser dis-
tingides el passat 9 de juliol amb la Me dalla
d’Or de la Ciutat. Se sumen, així, a la llista de
celebritats i col·lectius que han re but la mà-
xima distinció honorífica per part de l’Ajunta -
ment d’Es plugues (l’anterior va ser l’any pas-
sat per al cantautor Joan Manuel Serrat).

El Saló de Plens de l’Ajuntament es va
omplir per assistir a una cerimònia solem-
ne, en què va quedar palesa la tasca social i
integradora portada a terme per aquestes
dues entitats, que tenen més de cent anys
de vida cadascuna. L’alcaldessa, Pilar Díaz,
va fer lliurament de les medalles als presi-
dents d’ambdues entitats, Sergi Recasens i
Alfons Sangrà, respectivament. L’alcaldessa
va subratllar que, amb aquesta distinció,

“retem homenatge a les dues entitats de la
ciutat amb més trajectòria i que són reflex
de la riquesa associativa de la qual gaudim
a la nostra ciutat”.

L’Avenç, un referent associatiu
L'entitat va ser fundada l'any 1907 amb

el nom de L'Avenç Centre Cultural i Re crea -
tiu. Segons el text aprovat pel Ple municipal
proposant la concessió de la medalla, “és un
local de trobada on petits i grans hi tenen un
lloc per aixoplugar-s'hi” i que “el treball en
equip, la innovació, l'esforç co l·lectiu, la poli-

Membres del Consistori, amb els presidents de les entitats que van rebre les medalles d’or,
al Saló de plens de l’Ajuntament

Es destaca la tasca social i integradora d’aquestes dues entitats centenàries,
així com els valors que han transmès durant generacions

Acte central pels 150 anys de la
Coloma

Una gran jornada musical, amb més
de 200 músics i cantaires, va constituir el
passat 11 de juliol l’acte central de les activi-
tats programades per la Coral La Coloma
per celebrar el seu 150è aniversari. El parc
Pou d’en Fèlix va acollir la trobada, a la qual
van participar la Banda Simfònica de Bada -
lona i les corals Orfeó La Lira de Barcelona,
Coral Sant Adrià i Coral Anoia/Baix Llobregat
de la Federació de Cors de Clavé.

“Són reflex de la riquesa
associativa de la qual
gaudim a la nostra
ciutat”, va dir l’alcaldessa

valència en la realització d'activitats i la seva
constància, entre d'altres, han estat i són va-
lors que formen part de l'ànima de l'entitat”.

En l’actualitat, L’Avenç aglutina fins a
12 seccions esportives i culturals, una enti-
tat adherida i tres més que hi tenen la seu.

La Coloma, entitat degana
L'entitat, que va ser fundada l'any 1860,

i per tant commemora enguany el seu 150è
aniversari, és l'entitat degana d'Es plugues.
L’Ajuntament destaca que La Co loma “ha
sabut transmetre els valors culturals i so-
cials que representa el cant coral. El treball
en equip, l'estudi de cadascuna de les peces,
l'esforç col·lectiu, el coneixement de cadas-
cuna de les obres, la persistència i la cons-
tància, entre d'altres, han estat i són valors
que formen part de l'ànima de l'entitat”. 
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Santa
Magdalena, el
pes de la tradició

Esplugues es va impregnar un any més de l’ambient de cultu-
ra tradicional la tarda del 22 de juliol, amb la 21a edició de la Festa
de Santa Mag dalena. Aquesta festivitat, organitzada per la Coordi -
nadora d’Entitats de Cultura Popular d’Es plugues, arranca als jar-
dins del Casal de Cultura Robert Brillas amb un homenatge al gin-
joler —arbre del que surten gralles i tenores— que es va plantar fa
més de 20 anys i que ja ha sobreviscut a diversos ensurts. Un dels
sis balls propis que configuren el cos principal de la festa porta el
seu nom. Els altres són el Babau, el Ball de Nans, el Valset d’Es -
plugues, el Ball de Gegants i la sardana Terra de Gegants.

La segona part de la festivitat va tenir lloc, com és habitual, a
l’església de Santa Magdalena, plena de gom a gom, on les entitats
fan les seves ofrenes i els seus balls. Un moment àlgid és l’aparició
dels Cas tellers i el pilar caminant que fan des de l’entrada a l’esglé-
sia fins a l’altar.

Per la seva banda, l’Ajuntament celebra aquell dia un home-
natge a les dones de la ciutat que porten el nom de Magdalena.
Enguany, la recepció va tenir lloc al Museu La Rajoleta, on es van
apropar homenatjades i familiars.  

Ball d’homenatge al ginjoler, que enguany presentava un aspecte
molt recuperat després dels danys soferts per la ventada de 2008

L’homenatge el ginjoler i les ofrenes de
les entitats, punts centrals de la festa

La recepció municipal a les ‘magdalenes’ va tenir lloc en-
guany a La Rajoleta

Seguici fins a l’església de Santa Magdalena

Ofrena dels Castellers a l’església de Santa Magdalena
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Gran ambiente popular
en las fiestas de barrio
de Can Clota y El Gall
Bailes regionales, gastronomía y cultura catalana
tradicional, entre la amplia oferta

Disfrutar de actividades en la calle, apro-
vechando el buen tiempo, y con las personas
con las que compartimos el barrio. Éstos son
los dos grandes activos de las fiestas mayores
de barrio. Tras Can Vidalet y Finestrelles, de las
que informó el anterior número de EL PONT,
llegó el turno de Can Clota y El Gall.

El barrio de Can Clota celebró su fiesta el
último fin de semana de junio, con música, bai-
les y gastronomía como ingredientes principa-
les. El viernes 25 de junio, junto al pregón pro-
nunciado por el primer teniente de alcaldía,
Enric Giner, fue el día de la Banda de Trom -
petes, Cornetes i Majorettes Triangle de Sants y
de la actuación del grupo Solo & Compañía, li-
derado por Víctor Rubio, vecino de Can Clota. El
sábado 26, la Gran Caldereta atrajo a más de

600 personas, así como el baile de la orquesta
Cadillac. La actuación del Grup de Percussió
Atabalats y de la Colla de Geganters d’Esplu -
gues, y habaneras cerraron las fiestas el do-
mingo 27.

Las fiestas del Gall, que tuvieron lugar del
22 al 25 de julio, también destacaron por su va-
riedad. Una fiesta infantil abrió boca el primer
día, mientras que el 23 el protagonismo fue
para el Esbart Vila d’Esplugues y la Colla de
Diables Boiets Esquitxafocs. El sábado 24 se
sucedieron actividades durante todo el día:
campeonato de petanca, exhibiciones de artes
marciales, bailes regionales, de salón y de bas-
tons, orquesta... Un paseo en bici hasta el fla-
mante Parc Ciclista y una exhibición castellera
cerraron la fiesta. 

Pregón, a cargo del primer teniente de alcaldía, Enric Giner, y actuación
de Atabalats, en las fiestas de Can Clota

Exhibición de bailes de salón y pregón, a cargo de la presidenta del Centro
Aragonés de Esplugues, Basilisa Alcalde, en las fiestas de El Gall

Una mostra repassa 
els 25 anys de l’Esbart
Vila d’Esplugues

El Casal de Cultura Robert Brillas
va acollir durant el mes de juliol una
mostra que recollia el primer quart de
segle de l'Esbart Vila d'Esplugues, a
través d'àlbums i arxius que han
mostrat la tasca que ha desenvolupat
aquesta entitat. L'esbart es dedica a la
difusió i conservació de la dansa
tradicional catalana, a més de
participar en actes destacats de la
ciutat, com la Festa de Santa
Magdalena i les festes de Sant Jordi.

Espriu, protagonista del
Correllengua 2010

Una composició poeticomusical
sobre l'obra de Salvador Espriu, a
càrrec del guitarrista i cantant Vicente
Monera i del narrador Jaume
Catalayud, va servir el 17 de juliol a la
Masoveria de Can Tinturé per
inaugurar els actes d'enguany del
Correllengua.

Bitxos Teatre porta
‘Callejeras’ al Raval

La companyia de teatre
espluguenca Bitxos Teatre va portar la
seva primera obra, Callejeras, al
Teatre del Raval de Barcelona el
passat 30 de juliol. L'obra, dirigida per
Cristina Baeza i que combina teatre,
comèdia i cabaret, es va estrenar a
Esplugues el mes de març.
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Un estiu per viure-ho intensament 
Música, cinema, contes, exercici físic... A Esplugues, l’estiu es presta per viure-ho inten-

sament al carrer. El programa A Esplugues, l’estiu més viu, organitzat per l’Ajuntament i les
entitats, va preparar durant el mes de juliol mig centenar de propostes lúdiques, la gran majo-
ria a l’aire lliure.

Durant els últims anys, els jardins del Museu Can Tinturé s’han consolidat com a un punt
de referència per sentir música de qualitat durants les nits de divendres al mes de juliol. La
música de cinema del pianista i compositor Xavier Torras o el jazz tradicional de la barcelonesa
Dixieland Jinx Jazz Band en van ser un exemple. Un altre cicle musical van ser els Espais de
Música Jove, amb actuacions del cantautor Miguel Ángel Bueno (guanyador del darrer certa-
men Esplugues m’enCanta), el Silent Orchestra i Solo & CiA (als jardins del Robert Brillas), així
com el festival Esplurockfest (al parc de les Tres Es plu gues).

La pista de L’Avenç es va convertir en sala de cinema a la fresca durant les nits de dissab-
te, mentre que als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas van sonar contes, poemes, sarda-
nes i música de coral. El públic també va poder participar a sessions de tai txi i aquagim, o
participant en tallers d’alimentació, de danses o d’introducció al món casteller.

Les Nits de Música i Jazz van omplir
els jardins del Museu Can Tinturé de
bona música. El compositor i pianista
Xavi Torras va fer gaudir el públic amb
‘Cinema a dues mans’

Taller d’introducció del món casteller
a persones nouvingudes

Sessió de tai txi a l’aire lliure

Silent Orchestra, grup de rock japo-
nès liderat per una espluguenca, va ser
un dels concerts joves

Sessió d’aquagim a les Piscines
Municipals Parc dels Torrents

La Trobada de Motos Custom és un
altre clàssic de les activitats d’estiu a
Esplugue
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DEL 17 AL 21 DE SETEMBRE DE 2010
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La ciudadanía de
Esplugues acude a
conocer el Parc Ciclista
Llobregat

Durante los meses de junio y julio, centenares de espluguen-
ses aficionados a la bicicleta han podido conocer las flamantes ins-
talaciones del Parc Ciclista Llobregat, situadas a caballo entre los
términos de Esplugues, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern. El
punto culminante de esta campaña de promoción gratuita del Parc
Ciclista para la ciudadanía de Esplugues se produjo el domingo 25
de julio. La jornada arrancó con un paseo ciclista que se inició en el
parque Pou d'en Fèlix, desde donde las personas participantes se
dirigieron hasta el parque ciclista. En la nueva instalación hubo tam-
bién actividades para los más pequeños, como una gimcana. 

Paula Sánchez, campeona
de España de 100
mariposa de su edad

Els infants han pogut conèixer les noves ins-
tal·lacions

Paula Sánchez, del CN Esplugues, continúa sumando éxitos a
su corta carrera deportiva. En el Campeonato de España infantil,
celebrado entre el 14 y 18 de julio en Mallorca, se proclamó campe-
ona de Es paña de nacidas en el año 1997 en la prueba de 100 me-
tros mariposa. En la final absoluta, con nadadoras de más edad,
quedó cuarta. Asimismo, Paula se clasificó 4ª de su edad en la prue-
ba de 200 m mariposa y quinta en 200 m estilos.

Estos resultados muestran una progresión, ya que el año an-
terior su mejor resultado en los Estatales de su categoría fue un se-
gundo puesto. 

IMATGE CEDIDA PER JORDI RAMON

Sara Ramón, campeona de España de
waterpolo cadete con el Mediterrani

A sus 16 años, la waterpolista espluguense Sara Ramón
aspira a seguir los pasos de su vecina Patricia del Soto, la
mejor portera española de la actualidad. Sara, que defiende la
portería de CE Me diterrani, se proclamó campeona de Es paña
cadete, tras la final disputada en Madrid en la que su club de-
rrotó al CN Sa badell. Además de portera de waterpolo, Sara
Ramón también practica natación sincronizada, con el Club
Natació Es plugues.

Esplugues vibró con ‘la Roja’
Una pantalla gigante instalada por la Peña Madridista de

Esplugues en el parque Pou d’en Fèlix, con la colaboración del
Ayuntamiento, permitió que numerosos espluguenses vibra-
ran con el triunfo de Es paña en el Mundial de fútbol.

El CF Can Vidalet continúa con la
formación en valores

Dentro de su campaña de formación de valores dirigida a
los jugadores que integran los diversos equipos del CF Can
Vidalet, el pasado 17 de junio se desarrolló una jornada de refle-
xión que concluyó con una charla del ex jugador del Barça Joan
Vilà, ex entrenador de Xavi Hernán dez y Carles Puyol, entre
otros. La formación de valores que han de estar presentes den-
tro y fuera del terreno de juego es uno de los objetivos del club.
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Un govern
municipal
que impulsa
l’estalvi i
l’eficiència
econòmica

El Ple Municipal de juliol va aprovar un Pla d’Estalvi i Eficiència Eco -
nòmica per a l’Ajuntament  a fi de garantir la sostenibilitat i la solvència de
les finances municipals, d’acord amb les mesures adoptades pel conjunt de
les administracions públiques. Un pla que també continua amb la política
d’austeritat en la despesa municipal iniciada el 2009.

Es tracta de mesures que tenen com a objectiu garantir les polítiques
socials i d’ocupació, així com mantenir un alt nivell d’inversió i de qualitat a
l’espai públic. Mesures que contribueixen a impulsar la reactivació econò-
mica i aprofundir en la política de racionalització de despeses. Perquè ens

entenguem: el que fem és  aplicar a l’Ajuntament
allò que faríem en les economies de casa nostra:
davant la reducció d’ingressos, apretar-se encara
més el cinturó i prescindir o reduir certes despe-
ses. I ho fem per garantir el projecte de ciutat que
impulsem des del govern municipal socialista, que

posa davant de totes les prioritats l’atenció a les persones.  
Aquests ajustos suposaran un estalvi per a la ciutat  de 10.602.799

euros durant 2010 i 2011. Constitueix, doncs, un esforç important per a un
Ajuntament que  té com a un dels seus criteris bàsics de gestió l’eficiència
econòmica i la qualitat dels serveis.  I fem aquest ajust mantenint un impor-
tant nivell d’inversió però adequat als recursos existents. Reprogramant,
per exemple les obres del Teatre Auditori,  que haurà d’inaugurar-se més
tard. Prescindint de despeses, que donada la situació de crisi econòmica, no
són tan prioritàries, reduint costos d'estructura o bé reduint programes que
no estan vinculats directament a l'acció social, la promoció econòmica, la
seguretat i l'educació. S’han ajustat contractes de serveis, s’ han impulsat
mesures d’eficiència energètica en els consums dels subministraments. Es
redueixen les despeses en activitats públiques, així com les despeses d’es-
tructura, entre d’altres.

Una important mesura d’ajust econòmic ha estat l’aplicació del Real
Decret Llei impulsat pel Govern d’Espanya que ha afectat a tot el personal
municipal, així com la reducció de les retribucions i indemnitzacions de cà-
rrecs electes, i aprofito aquestes línies per agrair, en nom del govern muni-
cipal, l’esforç realitzat pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament,
equip de direcció i membres de la Corporació. 

Estem travessant a Europa i a Espanya un dels moments més difícils
dels darrers trenta anys. Estem demanant col·lectivament un sacrifici al
conjunt de la societat. Moltes persones que treballen a empreses han per-
dut la feina. Cal, doncs, que les administracions fem el que estigui en les
nostres mans, per estalviar i per, des de les responsabilitats de cadascú,
prioritzar projectes que contribueixin a la cohesió social del territori.

I en aquesta corresponsabilitat, els ajuntaments tenim un gran aliat.
El Govern que presideix Montilla. Un Govern que ha prioritzat la creació
d’hospitals i escoles, l’impuls de polítiques actives d’ocupació, el serveis so-
cials universals i la prevenció i seguretat ciutadana.

Estem segurs, no obstant, que Esplugues es recuperarà abans i mi-
llor perquè estem millor situats per fer front a la crisi.

Finalment, desitjar a tota la ciutadania una molt bona Festa Major.

Enric Giner| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—
061 Urgències mèdiques
016-900 900 120 Telèfon d’atenció de violència de gènere
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal
93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 470 02 18 Museu Can Tinturé
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 
93 480 31 94 Espai Jove Casal/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, 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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En el pasado Pleno Municipal del día 21 de junio tratamos un punto
del orden del día, el que da título a mi artículo y asunto que considera-
mos desde el Partido Popular de suma importancia, dado que hace
pocos meses atrás, los socialistas, tanto desde el Estado como desde la
Generalitat, como aquí en Esplugues, y siendo conocedores de esa ver-
dad, no sólo nos negaban, sino que nos seguían vendiendo las grande-
zas de ese aficionado de Santa Claus llamado José Luis Rodríguez
Zapatero, que se le llenaba la boca regalando lo que ni tenía ni era suyo.
Y por eso a la hemeroteca me remito, donde en múltiples artículos pu-

blicados en esta revista expresé tanto mi opinión
como las hoy verdades demostradas, de la in-
competencia demostrada de nuestros diri gen-
tes en el Gobierno del Estado como de
Catalunya.

Aquí en Esplugues han seguido la cuerda hasta donde han podido
y hemos pasado del modesto superávit del año 2009, con las adverten-
cias que les hicimos desde el Partido Popular sobre la cautela en el
gasto para afrontar el año que íbamos a entrar y en el que nos encon-
tramos, peor que el anterior y sin brotes verdes.

Bien, pues dentro de este afán por contener el gasto, nos presen-
tan una fórmula que para ahorrar 3.035.000 euros este año 2010 y
7.567.799 euros el próximo año 2011 —en total los dos años suman
10.602.799 euros—, dicha reducción pasa entre otras cosas por parali-
zar las obras del auditorio, que sólo eso ya asciende a 8.862.799 euros,
de los importes citados. El resto, sólo 1.740.000 euros, se rebaja en gasto
corriente en los mismos dos años 2010 y 2011.

Eso sí, nos lo informaron gentilmente, pero no aceptaron ninguna
medida de contención económica que les propusimos desde el Partido
Popular; pero lo más grave es que 72 horas antes de este Pleno que ex-
plico, nos enteramos de que en la construcción del auditorio ya existe
una desviación en el presupuesto de 4.500.000 euros, es decir un 30%
de incremento; tiene narices el asunto.

De este asunto seguiremos hablando y mucho, hasta que lo consi-
gamos entender. Y, mientras, seguiremos intentando hacerles compren-
der que tenemos propuestas muy válidas para aportar y que nos ayuda-
rán a ahorrar mucho más dinero a las vecinas/os de Esplugues, que en
definitiva es lo que nos interesa.

Plan de
austeridad
económica??

Luis Ortega | PPC

Vet aquí que en aquest nostre poble hi ha uns terrenys al peu de
la muntanya que unes empreses immobiliàries i l’equip de govern del
nostre ajuntament volen cimentar, és a dir, omplir de gratacels, centre
comercial i diferents nivells d’alçada per a habitatges, tot multiplicant
per set l’edificabilitat de la zona per a benefici d’uns quants especula-
dors.

En el seu moment les associacions veïnals s’hi van oposar, però
poc a poc i d’una en una s’han anat retirant, dissimuladament i amb mil
excuses, fins a quedar-ne ben poques. Parlem del pla CAUFEC.

Passats 14 anys de lluita per una edifica-
ció més raonable i sostenible, per una urbanit-
zació de la zona respectuosa amb el medi, con-
tradient la política municipal i lluitant perquè no
s’arrenquin arbres. Tot just ara fa dos anys van

talar un seguit d’alzines i pins davant la NESTLE, perquè hi havia de
passar una via soterrada i avui, dos anys després, encara no s’hi ha fet
res i no s’hi farà. Han canviat els plans però els arbres no hi són.

L’equip de govern ven aquest pla com la meravella del segle XXI:
5.000 llocs de treball,  sales de cinema, 130 pisos de protecció (que
estan sortejats i adjudicats des de novembre del 2008), múltiples in-
gressos en concepte de lloguer d’oficines, més zones verdes... sense
dir que tot el terreny ja era zona verda sense el pla.  Tot a canvi de sote-
rrar les línies elèctriques, però només aquelles que molesten per cons-
truir. La muntanya segueix plena de torres elèctriques.

La situació ara és la següent:
Tot allò que no ha pogut aturar el poble i les entitats veïnals, ara

resulta que ho atura la crisi. Perquè l’empresa constructora, SACRESA,
ha fet fallida. Ens han arrencat els arbres, han destrossat el peu de la
muntanya i han deixat 130 famílies amb un pis adjudicat sense pis, per-
què encara ni tan sols havien aplanat el terreny.

I ara què?
Doncs ara és hora de replantejar-se les coses, no ser tan ambi-

ciós, no fer castells en l’aire, no enganyar més a la població i posar-se
a treballar per una Esplugues més sostenible i respectuosa i en uns
projectes que beneficiïn realment a la ciutadania i no als especuladors
de sempre que només pensen en fer-se rics a costa de qui sigui.

Des d’ICV proposem treballar doncs en aquesta línia de respecte
mediambiental i humà, sense cimentar la muntanya i fent una ciutat
realment agradable, viva i sana. Tot això passa per reduir considerable-
ment l’edificabilitat.

Aquesta història ja la va explicar Isop el segle VI aC amb el conte
de la lletera. L’equip de govern s’ha quedat sense el vestit de princesa,
sense pollets, sense ous, sense mantega, sense nata i sobretot sense
la llet que l’havia incitat a somniar.  Encara hi som a temps. Lluitem per
tenir una Esplugues més humana.

I ara què?

Lídia Ibáñez | ICV
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Setembre?
Festa Major

Quan escric aquest article la suor d’un calorós mes de juliol
continua essent el protagonista diari. Val a dir que la calor es va atu-
rar per festejar Santa Magdalena, una jornada festiva que va funcio-
nar prou bé, malgrat la decadència d’uns versots que cada cop s’as-
semblen més a un espectacle teatral de “varietés”, exceptuant es-
molades intervencions força honroses. Felicitacions a totes les co-
lles participants.

El darrer Ple de juliol va acabar malament. L’equip dels polí-
tics vàrem perdre per golejada davant d’una ciutadania cada cop

més cansada de veure com els seus proble-
mes no es resolen. El soroll dels camions al
carrer Antoni Maria Claret n’és un exemple
clar.  Vull suposar que tothom ha gaudit de les
vacances estivals i que iniciem aquest mes de

setembre amb els ànims renovats per encarar el que ens queda
d’any. A la tardor, després de la sentència del Constitucional i la
magnífica manifestació del 10 de juliol, eleccions nacionals al
Parlament català, on es veurà reflectida quina és la voluntat popu-
lar per designar un nou govern. Des d’ERC estem contents per la
feina feta, per haver aconseguit canviar la forma de fer de la
Generalitat mitjançant lleis que marquen drets per la ciutadania en
múltiples matèries, serveis socials, comerç, llengua, cultura, llei de
barris... Segurament no podem estar orgullosos de com ha anat tot
mediàticament, però és evident que hem estat capaços de portar el
debat independentista al centre del debat públic d’aquest país,
arrossegant al PSC més cap al catalanisme i a debatre sobre la seva
relació amb el PSOE.

A nivell d’Esplugues poca novetat podem afegir que sigui posi-
tiva. ERC, a banda de liderar les propostes mediambientals i de for-
çar al PSC a rectificar en política social (aturar la retallada a les
subvencions de les entitats d’aquest sector), podem dir que seguim
constatant el desgovern i la manca de planificació existent a les files
de l’equip de la senyora Pilar Díaz. L’auditori aturat, no per la crisi
econòmica, no per la manca de liquiditat econòmica del nostre
Ajuntament, aturat per no reunir el projecte les condicions que la
Generalitat demanava, tal i com ja va denunciar ERC ja fa 3 anys.
Quan van començar les obres de l’auditori i van “descobrir” un
col·lector de clavegueram no previst, ja tot apuntava a manca de co-
neixement i de previsió del govern del PSC.

Però comença el setembre. Dia 10 a la nit, Marxa de Torxes
per la Independència. Dia 11, a les 10 del matí, Commemoració de
la Diada de l’Onze de Setembre amb parlaments d’ERC. I després
Festa Major d’Esplugues, on espero tornar-vos a veure a tots!

Jordi Figueras |
ERC-AM

No hi ha res que lamenti més que haver-me de disculpar per haver-
nos equivocat en alguna cosa, perquè en el fons vol dir que no hem estat a
l’alçada de les circumstàncies, i al ple del mes de juliol es van produïr uns
fets lamentables que m’avergonyeixen com a català i em fan sentir impotent
com a representant públic.

Per aquest ple el nostre grup volia presentar una moció (una pro-
posta per debatre i votar) de suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
arran de la multitudinària manifestació d’unitat i de rebuig a la sentència
que el Tribunal Constitucional va emetre contra la màxima norma jurídica

catalana, del passat 10 de juliol, però vam decidir
no presentar-la atès que alguna altra força políti-
ca ja ho havia fet. 

Però la nostra sorpresa va arribar al veure
que a l’ordre del dia del ple hi havia 3 mocions dife-

rents dels tres partits que configuren el Govern de la Generalitat sobre el
mateix tema. 

• Primer error: el d’anar entrant mocions sense fer l’esforç de con-
sensuar-les atesa la importància d’aquest tema. Però una presa de contacte
amb els grups afectats emplaçant-los a consensuar una única moció va ser
un total fracàs. 

• Segon error: el de no haver insistit més en aconseguir una moció
unitària.

• Tercer error: haver permès la votació de les tres mocions i no haver
demanat que es quedessin sobre la taula. 

Fruit de tot plegat i d’alguna manera, per intentar corregir aquella in-
acceptable situació, el nostre grup va proposar que per al ple de setembre es
portés a votació el discurs que va fer el President Montilla arran de la sen-
tència, perquè enteníem que era el que podria unir els quatre grups polítics
que van donar suport a l’Estatut. La institució de la Presidència de la
Generalitat (al marge de qui la assumeixi), com a màxim òrgan de represen-
tació del poder executiu català, ha de ser el punt de trobada, i de fet, les mo-
cions presentades al ple tenien suficients elements d’unió com per fer-ne
una de sola si així s’hagués volgut.

Si a nivell municipal no hem estat capaços de posar-nos d’acord, com
podem esperar que Madrid ens escolti i ens respecti? Si no hem estat capa-
ços d’entendre’ns, com podem anar proclamant als quatre vents que els ca-
talans vam demanar en aquella manifestació unitat? 

Potser sigui hora que algú interpreti que la unitat comença també pels
nuclis més petits de la representació política, és a dir, als més de 900 muni-
cipis de Catalunya, Esplugues inclòs. El poble ha exigit unitat i els polítics no
hem sabut administrar aquest històric suport popular. Alguna cosa falla i
algú no se n’adona. Em preocupa.

En qualsevol cas, volia aprofitar aquesta tribuna per demanar pública-
ment les nostres disculpes a tota la ciutadania d’Esplugues per aquesta in-
acceptable situació que, al marge dels graus de responsabilitat, entre tots
hem generat.

Disculpeu,
espluguins

Roger Pons | CiU
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Pàgines especials

El Gall

El barri del Gall ha estat durant el darrer
any el destí de molts joves que tenien dificul-
tats per accedir a un habitatge, fins que van ser
beneficiaris d’algun dels pisos de promoció
pública que ha impulsat l’Ajuntament d’Esplu -
gues. Entre finals de l’any passat i la primave-
ra d’aquest any, desenes de persones de 18 a
35 anys han complert el seu objectiu d’inde-
penditzar-se i han anat a viure a una de les tres
promocions d’habitatge públic de lloguer per a
joves que s’han construït al barri. Es tracta de
les promocions que s’han desenvolupat a l’a-
vinguda Isidre Martí i als carrers Josep Ven -
tura i Gaspar Fàbregas.

De fet, El Gall, un barri amb un gran po-
tencial industrial i una gran xarxa d’equipa-

ments públics, ha concentrat la totalitat dels
pisos de lloguer per a públic jove contemplats
en l’actual Pla municipal d’habitatge. “M’ha
il·lusionat molt anar a viure a l’avinguda
Isidre Martí, perquè és un lloc que m’agrada”,
va dir Núria Álvarez, una de les adjudicatàries,
moments després de rebre les claus. En la
mateixa línia s’expressava Oriol Mas: “No serà
la me va llar definitiva, però sí un lloc per co-
mençar”.

Però el Pla municipal d’habitatge no no -
més contempla al Gall la construcció d’habi-
tatge de lloguer. També està prevista una pro-
moció de pisos en règim general de compra-
venda al carrer Josep Ventura, a través de
l’Institut Me tropolità de Promoció del Sòl. 

El Gall, centre de les
darreres promocions
d’habitatge públic
S’han construït tres promocions de lloguer per a joves i
es farà una quarta de compravenda de règim general

Pilar Díaz
Alcaldessa

d’Esplugues

Un barri que
es rejoveneix 

El Gall és un barri tradicional-
ment industrial, però que durant les
darreres dècades ha experimentat
un notable canvi, amb una vida as-
sociativa molt plena, uns eixos via-
ris que l’han acabat d’integrar a la
ciutat i una notable xarxa d’equipa-
ments a la seva disposició. Darre -
rament, la realitat del barri ha donat
un nou tomb amb la construcció de
diverses promocions de pisos de
lloguer per a joves a preu assequi-
ble. Aquest fet contribuirà a rejove-
nir el teixit social del Gall i a dotar-
lo de noves perspectives de futur. 

Un barrio que
se rejuvenece 

El Gall es un barrio tradicio-
nalmente industrial, pero que du-
rante las últimas décadas ha expe-
rimentado un notable cambio, con
una vida asociativa muy llena, unos
ejes viarios que lo han acabado de
integrar en la ciudad y una notable
red de equipamientos a su disposi-
ción. Últimamente, la realidad del
barrio ha dado un nuevo vuelco con
la construcción de diversas promo-
ciones de pisos de alquiler para jó-
venes a precio asequible. Este he -
cho contribuirá a rejuvenecer el te-
jido social del Gall y a dotarlo de
nuevas perspectivas de futuro.  

El barrio gana
espacios más
accesibles y nuevos
equipamientos
pàgines II i III

Àngel Guimerà i parc Pou d’en Fèlix
són els punts de trobada
pàgina IV

Edifici d’habitatges de lloguer
del carrer Gaspar Fàbregas
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El barrio gana espacios más acc
equipamientos de calidad
La calle Baronessa de Maldà ha acabado su reforma. En los últimos meses
se han inaugurado dos grandes equipamientos supramunicipales a pocos
pasos del barrio: el Hospital Comarcal y el Parc Ciclista Llobregat

La calle Baronessa de Maldà, una de las principales arterias que
cruza el barrio y eje viario de gran importancia, ya que en ella se en-
cuentran dos equipamientos educativos —Escola Gras Soler y Escola
Bressol La Mainada—, ha sufrido una notable transformación en los úl-
timos meses. Las obras de reforma acometidas en el tramo situado
entre las calles Josep Argemí y Doctor Ramon Turró, han dejado una
calle con aceras más anchas y accesibles, una nueva ordenación del
aparcamiento, una renovación del alumbrado público y el soterramien-
to de líneas eléctricas y telefónicas aéreas. Además, recientemente la
obra se ha completado con una mejora de la seguridad vial en el acce-
so a la escuela Gras Soler, gracias a la mejora de la acera y a la inclu-
sión de elementos de señalización para favorecer la movilidad a pie.

Un nuevo hospital a pocos metros y un parque
para los amantes de la bicicleta

Las personas que residen en El Gall han visto también mejorada
su oferta de equipamientos públicos. El más espectacular es, sin
duda, el flamante Hospital Comarcal Moisès Broggi, ubicado en el tér-
mino municipal de Sant Joan Despí, pero cuya proximidad hace facti-
ble que se pueda acceder a él a pie desde el barrio, cuando hasta
ahora debían acudir al hospital de Bellvitge o al Hospital General (an-
tiguo de la Cruz Roja) de L’Hospitalet. Se trata de un hospital —que in-
auguró en febrero el presidente de la Gene ralitat, José Montilla— con
unas modernas instalaciones y dotado de más de 300 camas, consul-
torios, salas quirúrgicas y boxes de urgencias, entre otros servicios.

1

2
34

5

1
Calle Baronesa de Maldà

2
Esplai de Gent Gran del Gall

Actuaciones
en el Gall

El barrio del Gall cuenta con equipamientos
de referencia para toda la ciudad

6

7
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ccesibles y

En las últimas semanas, el barrio alberga una nueva instala-
ción pública, en este caso de carácter deportivo: el Parc Ciclista
Llobregat, situado a caballo entre los términos de Sant Joan Despí,
Sant Just Desvern y Esplugues. Otro equipamiento de carácter su-
pramunicipal que el vecindario de El Gall tiene el privilegio de tener
al lado de casa. El Parc Ciclista permite la práctica de ciclismo con-
vencional y de bicicleta de montaña (BTT), con sendos circuitos ha-
bilitados para ambas especialidades. A él se puede acceder me-
diante abonos individuales o familiares, si bien se programarán du-
rante el año cursos y talleres familiares que promocionarán el uso
de la bicicleta entre la población infantil

Otra obra reciente que mejorará la calidad de vida de los veci-
nos del barrio, en este caso de las personas mayores, es la supre-
sión de barreras arquitectónicas para acceder al Esplai de Gent
Gran del Gall. Los trabajos han conseguido mejorar la accesibili-
dad de personas con movilidad reducida o que acuden en silla de
ruedas. 

Maria Gómez
(PRESIDENTA GRUP DE
DONES DEL GALL)
“El que més m'agrada és el
parc del Pou d'en Fèlix i la
Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues, perquè la
rambla està poc aprofitada i
els comerços no tenen vida.
S'haurien de prendre
iniciatives en aquest sentit”.

Concepción
Panuse (VECINA)

“Llegué hace 26 años
buscando un sitio para criar a
mis hijos, y me quedé aquí. Me
gustó sus ubicación, entonces
a las afueras de Esplugues, su
gente, su seguridad. Y con lo
que ha cambiado, lo considero
ideal para vivir”.

Diego Rodríguez
(VECINO Y COMERCIANTE)
“Llevo 42 años viviendo y 28
como comerciante, y lo que
más me gusta es el
ambiente que se respira de
pueblo y el trato de la gente,
que cuando te ven por la
calle se preocupan por ti y te
preguntan cómo estás”.

Benita González
(VECINA)
“Me gusta todo. Llevo 40
años viviendo en la calle
Fàbregas. El barrio ha
cambiado mucho y para
bien. Recuerdo cuando las
viñas y el barro lo separaban
del centro, y ahora está
integrado”.

LA CIUTADANIA PARLA
Qué le gusta más y qué piensa
del barrio del Gall?

5
Pisos de alquiler para jóvenes

6
Parc Ciclista Llobregat

7
Hospital  Moisès Broggi

43
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El carrer Àngel Guimerà és el gran eix
de dinamització i vertebració del barri del
Gall. La importància d'aquesta via ha anat
en augment al llarg dels últims anys, grà-
cies a les reformes urbanístiques tan im-
portants que s'hi han fet (aparcament i ram-
bla, parc Pou d'en Fèlix i arranjament de les
voreres fins a l'avinguda Isidre Martí).

L'altre gran punt de referència del ba -
rri és la Biblioteca Central Pare Miquel
d'Es plugues, emmarcada al mateix Parc
Pou d'en Fèlix, que completa un mapa d'e-
quipaments que compta, entre altres, amb
un ca sal de barri, un esplai, una residència i
un centre de dia de gent gran, tres escoles
de primària (dues públiques i una privada),
una escola bressol municipal i dos parvula-
ris privats, una clínica geriàtrica, un ambu-
latori i una deixalleria, entre altres.

El cementiri municipal i la seu de la
Policia Local i dels Jutjats i Registre Civil
també es troben al barri, així com un dels
dos hotels de la ciutat, l'Hotel Esplugues.

El teixit comercial és prou important i
l'activitat econòmica es centra al polígon in-
dustrial, el més important de la ciutat. El
carrer Àngel Guimerà i el parc Pou d'en
Fèlix són el punt de trobada del veïnat d'un
barri que ha sabut créixer respectant els
seus orígens industrials, la fesomia dels ca-
rrers més propers a l'avinguda de Cornellà
—amb edificis de poca alçada, recordant les
ciutats jardins que tan havien somiat les ge-
neracions precedents— i que ha guanyat en
vida social, amb el naixement i la consoli-
dació de noves entitats que han dinamitzat
una ciutadania il·lusionada per fer seus els
carrers que tenen més proper. 

Un barri amb
equipaments i una gran
potencialitat econòmica
El carrer Àngel Guimerà i el parc Pou d’en Fèlix són
el punt de trobada del veïnat d’un barri que ha sabut
créixer respectant els seur orígens industrials

El carrer Àngel Guimerà és la rambla del Gall, un dels
punts de trobada principals de la ciutadania del barri

Geni Salmeron, presidenta
de l’AV El Gall: “Les
promocions de lloguer han
rejovenit el barri”

• Com tractaria de convèncer algú per-
què anés a viure al barri del Gall?

Li diria que tenim el millor barri d’Es -
plugues, amb molts equipaments, un co-
merç incipient i espais per passejar, com
el parc Pou d’en Fèlix o la rambla Àngel
Guimerà. El Gall no és un barri tancat.
• Quins són els principals reptes que té
ara el barri?

Després de la remodelació del carrer
Baronessa de Maldà, creiem que queden
alguns carrers per reformar, com Gaspar
Fàbregas i Tomàs Breton. També tenim
pendent la construcció d’una parada del
tramvia a prop del cementiri, que, tot i
estar en el terme de Sant Just, ens dona-
ria molt servei.
• Com valora que les promocions de llo-
guer per a joves d’Esplugues s’hagin fet
al Gall?

Molt possitivament. Per una banda,
perquè evita que el jovent se’n vagi de la
ciutat, i per l’altra, perquè ha rejovenit el
barri.
• El Gall ha deixat de ser un barri emi-
nentment industrial?

Sí, ha canviat radicalment als darrers
anys. El model d’empresa també està
canviant, ja que ara s’instal·len sobretot
oficines. Recordo que fa temps, la gent
gran del barri, quan anava al centre
d’Esplugues, deia que anava al poble. Ara,
és impensable.
• Quin grau d’implicació té la gent en les
activitats que feu?

La gent participa activament a la Festa
Major del barri i la resta d’activitats que
fem durant l’any. Un exemple és el grup
de dones que es dediquen a fer costura i
que treballen molt temps per fer els ves-
tits de la carrossa dels Reis Mags.
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