
Rosario Flores
encapçala el
programa d’una
Festa Major 
que ens farà
viure
intensament la
ciutat  

pàgines 4 a 9 

Al setembre, festes majors a la
Plana i la Miranda, celebració de la
Diada i nova temporada teatral

L’Agenda 

L’estació de metro de Can Vidalet
està fora de servei, fins al
novembre, per un tall a la línia 5 

pàgina 15 

EL PONTD’ESPLUGUES
Núm. 177

Revista municipal d’informació | setembre de 2009

www.esplugues.cat

Culminada la
transformació
de l’antiga
fàbrica La
Baronda en un
centre cultural 
i empresarial  

pàgina 13  

elpont@esplugues.cat

Imatge promocional
de Rosario Flores, que
protagonitzarà l’actua-
ció estrella de la prope-
ra Festa Major. El pro-
grama compagina les
actuacions de figures
convidades de gran pes
amb un bon nombre
d’activitats promogudes
per les entitats locals

Andrea Fuentes guanya una medalla
d’or i cinc de plata al Campionat del
Món de natació sincronitzada

pàgina 35  

IMATGE  CEDIDA PER GRUPO TAU ICESA

el pont  177 (2) BOBOBO corregit:Maquetación 1  21/08/09  6:57  Página 1



SERVEIS

| EL PONT D’ESPLUGUES
177 | setembre de 2009

2

sumarisumari

Premi Arrel de la Diputació de Barcelona a la millor publicació municipal de
Catalunya (1994)

Edita: Ajuntament d’Esplugues. Telèfon 93 371 33 50
Direcció: Xavier Aguilera | Redacció: Juan Carlos Ruiz
Fotografies: Lluís Tarrés i Francesc Rubio
Compaginació: Traç edicions | Disseny: Monogràfic | 
Publicitat: Publimpacte (tel. 93 473 64 11). Els continguts dels anuncis són
responsabilitat de l’empresa que es publicita.
Distribució: SMS 91 | Impressió: T.G. Alfadir |
Tiratge: 20.700 exemplars | D.L.B: B-46.327/88
Per adreçar un e-mail a l’Ajuntament: ajuntament@esplugues.cat

EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 36,8 graus (23 de juliol) 
Temperatura mínima més baixa: 16,7 graus (19 de juliol)
Major velocitat del vent: 48,3 km/h (23 de juliol)
Dia més plujós: 41 litres (9 de juliol)

Període:abril 2008. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteoro-
lògica (http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues
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Diversió a dojo per
a infants i joves de
la ciutat durant
l’estiu, amb més
de 2.000 inscrits

Del 18 al 21 de setembre és Festa Major:
viviu-la amb passió... i amb civisme

Dades meteorològiques

FLORS D’ESTIU ALS JARDINS DEL CASAL DE CUTURA ROBERT BRILLAS

Període: juliol 2009. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteorològica
(http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues
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Una Festa Major
diversa, acollidora...
molt nostra

Les festes de Sant Mateu són a tocar. Queden poques set-
manes perquè Esplugues celebri amb alegria, optimisme i
il·lusió la seva Festa Major i perquè la seva gent surti al carrer
per gaudir dels seus actes i espectacles. És una festa entra -
nyable, molt nostra, caracteritzada per la diversitat d’actes que
inclou, per la gran acollida de la gent, per la complicitat de les
entitats... En definitiva, perquè és la festa de tothom, la que mi-
llor reflecteix el nostre orgull de pertinença a Esplugues. Una
festa que és una mostra més de la nostra vitalitat com a ciutat
i un element que, en el context de la intensa vida cultural i so-
cial que ens caracteritza, juga un paper fonamental en la cohe-
sió de la ciutat, dels diferents barris i de la seva gent.

Tenim al davant una celebració que ens espera amb moltes i
atractives novetats. I també amb cites ja clàssiques que són
l’essència i l’ànima de la Festa. Tindrem la música de Rosario
Flores, Los Diablos i Los Romeros de la Puebla. I el ritme de la
batuka dels germans Expósito. I la màgia castellera dels Mi -
nyons de Terrassa en el quinzè aniversari dels Cargolins. Vi si -
tarem el Mercat Medieval i gaudirem de la cultura i de l’esport
de la mà de les nostres entitats locals. Més de 100 actes que
podrem captar amb el mòbil i participar al concurs de fotogra-
fia “De festa amb el mòbil”, una novetat per fer un Sant Mateu
encara més participatiu.

La ciutat progressa, avança, evoluciona i dóna noves oportu-
nitats a la seva gent. I ho fa mantenint els seus senyals d’iden-
titat, que ens ajuden a créixer i a mirar cap al futur amb il·lusió,
sense oblidar els nostres orígens. La Festa Major és un d’a-
quests senyals d’identitat. Us convido, a totes i a tots, a gaudir-
la i a compartir-la. 

Una Fiesta Mayor
diversa, acogedora...
muy nuestra

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Las fiestas de Sant Mateu están muy cerca. Quedan pocas
semanas para que Esplugues celebre con alegría, optimismo e
ilusión su Fiesta Mayor y para que su gente salga a la calle para
disfrutar de sus actos y espectáculos. Es una fiesta entrañable,
muy nuestra, caracterizada por la variedad de actos que inclu-
ye, por la gran acogida de la gente, por la complicidad de las
entidades... en definitiva, porque es la fiesta de todas y todos, la
que mejor refleja nuestro orgullo de pertenencia a Esplugues.
Una fiesta que es una muestra más de nuestra vitalidad como
ciudad  y un elemento que, en el contexto de la intensa vida cul-
tural y social que nos caracteriza, juega un papel fundamental
en la cohesión de la ciudad, de los diferentes barrios y de su
gente.

Tenemos por delante una celebración que nos espera con
muchas y atractivas novedades. Y también con citas ya clásicas
que son la esencia y el alma de la Fiesta. Tendremos la música
de Rosario Flores, Los Diablos y Los Romeros de la Puebla. Y
el ritmo de la batuka de los hermanos Expósito. Y la magia
‘castellera’ de los Minyons de Terrassa en el decimoquinto ani-
versario de los ‘Cargolins’. Visitaremos el Mercado Medieval y
disfrutaremos de la cultura y del deporte de la mano de nues-
tras entidades locales. Más de 100 actos que podremos captar
con el móvil y participar en el concurso de fotografía “De fiesta
con el móvil”, una novedad para tener un Sant Mateu aún más
participativo.

La ciudad progresa, avanza, evoluciona y da nuevas oportu-
nidades a su gente. Y lo hace manteniendo sus señales de iden-
tidad, que nos ayudan a crecer y a mirar al futuro con ilusión,
sin olvidar nuestros orígenes. La Fiesta Mayor es una de estas
señales de identidad. Os invito, a todas y a todos, a disfrutarla y
a compartirla. 
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FESTA MAJOR 2009

Més d’un centenar d’actes
per celebrar Sant Mateu
Des del pregó del divendres 18 fins al piromusical del dia 21, Esplugues viurà
quatre dies de Festa Major amb propostes de tot tipus i per a totes les edats 

El de setembre, a Esplugues, és el mes de la Festa Major. Un mes in-
tens, màgic, molt viu, que té els seus dies més importants del 18 al 21,
durant els quals se celebren més d’un  centenar d’actes per commemo-
rar Sant Mateu, la festa de l’any més multitudinària a la nostra ciutat.
Des del pregó que pronunciarà la presidenta de l’Associació de Dones de
La Plana, Carme Pallarés, el divendres 18, a les 9 del vespre, des del
balcó de la casa consistorial, fins al piromusical del dilluns 21, a les 10
de la nit,  la Festa Major proposa a la gent d’Esplugues més d’un cente-
nar d’activitats per viure al carrer durant aquests quatre dies.

La cantant Rosario Flores és un dels caps de cartell de la Festa.
La petita de la nissaga Flores (amb el permís de la seva neboda Elena,
que s’inicia en la interpretació) protagonitzarà el concert ‘estrella’ de la
festa, al seu escenari principal, que enguany s’ubicarà al final de la ram-
bla del Carme, al costat mateix del CEIP Folch i Torres. Les obres del
tea tre auditori municipal, a la plaça Catalunya, obliguen a canviar-lo
d’emplaçament. El grup Los Diablos també hi actuarà, tot protagonit-
zant el concert revival de la Festa, com en anys anteriors ho van fer els
Sírex o els Mustangs.

El nom de Los 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 organitzat pel Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael, a l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet.  La distribu-
ció territorial i la diversitat d’escenaris és un altre dels trets caracte-
rístics de la celebració de Sant Mateu, ja que pràcticament tots els ba-
rris de la ciutat amb més població acolliran algun acte, des de Can
Vidalet fins al Gall.  

Més d’un centenar d’actes, per a totes les edats i gustos, integren
el programa de la Festa Major d’enguany. No hi faltarà el Mercat Me -
dieval, que en aquesta edició s’estendrà pels carrers Església i Mont -
serrat, amb més parades i novetats que segur que el convertiran en un
dels fets més multitudinaris. I també s’organitzaran activitats que ja
s’han convertit en clàssics amb el pas del temps, com les diades basto-
nera i castellera —els Cargolins celebren el 15è aniversari amb convi-
dats de luxe com els Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa—,
la Trobada de Puntaires, els concursos de truites i de menjadors de
mongetes amb botifarra, el festival de l’Esbart, el festival internacional
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Les entitats d’Esplugues, l’ànima d’una
festa que brilla amb llum pròpia

Les entitats d’Esplugues són l’ànima de la Festa Major. De
fet, ho són de la vida cultural, social, cívica i esportiva de la ciutat
durant tot l’any, però és a la Festa Major quan aquest fet adquireix
la seva màxima expressió. Moltes de les activitats incloses al pro-
grama són organitzades directament per les pròpies associacions
ciutadanes, més enllà del seu àmbit d’actuació habitual. Gràcies a
la seva aportació i a la seva participació activa, la Festa Major té
una singularitat especial, perquè tot Esplugues, organitzant-la i vi-
vint-la, hi posa el seu segell.  

La major de les festes 

L’OPINIÓ

La Festa Major
d’Es  plu gues és la major
de les nostres festes.
Aquest joc de paraules
reflecteix el que signifi-
ca per a la ciutat i per a
la seva gent la celebra-
ció de Sant Mateu. Una
festa viva, participativa i
plena d’ac  tivitats per a
tots els públics i per a
totes les edats. 

La fes ta d’en-
guany té tots els ingre-
dients d’una gran celebració. Des d’esdeveniments multitudinaris
fins a actuacions i activitats de petit format, cada persona tindrà el
seu moment (o molts moments) per gaudir d’una festa que desta-
ca, sobretot, perquè la fem entre totes i tots. Amb un lideratge
compartit per l’Ajuntament i el conjunt de les entitats a l’hora d’or-
ganitzar totes les activitats i amb una participació ciutadana que
creix any rere any. 

Moltes de les propostes que integren el programa mereixen
destacar-se amb majúscules. Tenir a Esplugues la Rosario Flores
és un luxe a l’abast de poques ciutats. És una de les cantants que
més minuts de ràdio i més descàrregues han protagonitzat en-
guany gràcies al seu disc Parte de mí, del qual ha destacat amb
llum pròpia la cançó No dudaria. Altres actuacions destacades
seran la de Los Diablos o la de Los Romeros de la Puebla. També
tindrem el Mercat Medieval, que enguany ocuparà durant tres dies
els car rers Església i Montserrat. 

Tornarem a gaudir d’una cercavila que és un compendi de la
cultura d’arrel tradicional que es treballa a la nostra ciutat i  tindrem
una gran diada castellera de commemoració del quinzè aniversari
dels nostres Cargolins, amb colles de tant prestigi com els Minyons
de Terrassa o els Capgrossos de Mataró. I tantes i tantes altres acti-
vitats impossibles d’enumerar en aquesta columna. I en els esports,
combinarem competició i participació popular, amb el torneig 
d’handbol juvenil Ciutat d’Esplugues i la sessió de fitness que lide-
raran els germans Expósito com a gran referència.

Vull agrair, una vegada més, la gran implicació de les entitats
de la ciutat, que tenen un paper molt actiu a la festa i organitzen el
gruix de les activitats incloses al programa. I enguany, també s’hi
sumen moltes botigues, per fer realitat la campanya “Per Sant
Mateu, millor preu”, que promocionarà el comerç local i donarà
encara més caliu a les festes de Sant Mateu. Us convido a gaudir
un any més de la festa. Segur que cada un i cada una de vosaltres
ja té subratllada en vermell aquella proposta que no es perdrà per
res del món. Vingueu a l’acte que vingueu, benvingudes i benvin-
guts a la Festa Major! 

Eduard Sanz, regidor de Cultura

de titelles, els correfocs, les exhibicions de balls (jotes aragoneses, balls
extremenys i andalusos, balls de saló..),  les passejades amb poni, amb
tartana i amb tren de vapor... I per tercer any es porta a terme la cercavi-
la de dissabte a la tarda, amb la participació de les entitats espluguen-
ques de cultura popular i d’altres de convidades. Per la seva banda, les
entitats esportives fan durant tot el mes la seva aportació a la festa en
forma de competicions esportives que, a més, els serveixen de prepara-
ció davant l’imminent inici de la temporada. El plat fort d’esports serà,
però, en el vessant participatiu, la masterclass de fitness amb la batuka
i els germans Expósito com a grans protagonistes. Finalment, per al pú-
blic jove, hi ha diverses actuacions específiques: les finals del certamen
Esplugues m’encanta, la Nit Jove i la festa de Ràdio Flaixbac, presenta-
da per Carles Pérez, dins del Va parir Tour 2009.

Concurs popular de fotografia amb mòbil
Per incentivar la participació activa de la gent a la Festa Major, s’ha

convocat un concurs popular de fotografia captada amb mòbil, que aju-
darà a conèixer, a més, la visió que té la ciutadania de la Festa. Les bases
es poden consultar al programa oficial de la Festa Major 2009 i al web
municipal www.esplugues.cat. Més informació sobre les festes de Sant
Mateu a L’Agenda. 
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Carme Pallarés: “Mai no
m’havia pensat que algun
dia seria la pregonera”

Què va pensar quan li van proposar ser la pre-
gonera?

Va ser una gran sorpresa i, alhora, un
motiu de gran satisfacció, perquè tot i que he
fet moltes coses per Esplugues mai no se 
m’havia acudit pensar que algun dia seria la
pregonera de la Festa Major. 
Ja ha pensat com serà el seu pregó?

El tinc ja força avançat. He fet algunes
proves i crec que me’n sortiré (riu).
Ha compartit ja amb algú el contingut?

Amb els de casa. Però com que hi ha
coses que no pensem igual, me l’estic fent jo
soleta.
Com era la Festa Major d’Esplugues quan hi
va venir a viure, ara fa 51 anys?

Hi havia un envelat, que col·locaven on
ara hi ha els edificis Symbol. També instal·laven

unes atraccions. I poca cosa més... Esplugues
era només un poble!
Per tant, la Festa Major ha canviat molt?

I tant. Com el mateix poble. Fa mig segle,
Esplugues era un municipi molt petit i li man-
caven moltes coses, tot i que no n’érem cons-
cients nosaltres, d’aquelles mancances. Ara ha
millorat molt. 
Què no es perd mai de la Festa Major?

Jo la visc d’una manera molt intensa.
Pensa que visc al davant de la plaça Catalunya,
on es fan moltes activitats diferents i, per tant,
en gaudeixo molt directament. Les activitats de
cultura tradicional sempre m’han agradat
molt. I, per suposat, la Trobada de Puntaires
que organitzem les Dones de la Plana. Convido
a tothom a venir a contemplar l’habilitat d’a-
questes artistes de les puntes al coixí. 

La pregonera de la
Festa Major, a casa seva,
al barri de la Plana

La presidenta de l’Associació de Dones de la Plana farà
l’obertura oficial de la Festa, el divendres 18 (9 nit)

José Conejo
“Suelo ir con mi mu -
jer sobre todo a las
actividades folclóri-
cas, como bailes de
sevillanas o jotas
ara  go nesas. Del pro grama de este año,
lo que más nos interesa, en principio, es
la actuación de Los Ro me  ros de la
Puebla.”

Noemí,
Laia y
Tamara
“ S o l e m o s
quedar para
ir a los conciertos con amigos y ami-
gas. El año pasado nos gustaron mu -
cho la discoteca móvil y el concierto de
Dover. ¿Este año viene Rosario? Se -
guro que nuestras madres no se lo
pierden.”

Anna Maria
Constantí
“Les que més es-
pero són el Corre -
foc i totes les ac-
tuacions per a la
ca nalla, per anar-hi amb la me va filla.
I també les musicals, ja que, a més, hi
participo com a integrant de la Coral
Musicórum.”

LA CIUTADANIA
PARLA
Quines activitats incloses al
programa de la Festa Major
d’Esplugues t’agraden més?

Alberto Ruiz
“Todas las activi -
dades son buenas,
por que cada una
tie ne su público. A
mí me gustan espe-
cialmente las actividades populares,
como el Correfoc o los Castellers. De los
conciertos de este año, intentaré ir con
mi mujer al de Los Diablos.”
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Botigues d’Esplugues
oferiran descomptes
per la Festa Major

Comprar determinats productes a les
botigues d’Esplugues sortirà a compte du-
rant la propera Festa Major de Sant Mateu.
L’Ajuntament, amb la Unió de Botiguers i
Comerciants de la ciutat, posarà en marxa,
des del 14 de setembre fins a finals d’aquest

per part dels botiguers com dels compra-
dors, es va estendre des del 13 de juliol fins
a finals de mes.

Amb aquestes iniciatives es vol dina-
mitzar el comerç d’Esplugues i oferir a la
ciutadania productes de qualitat i a bon
preu. 

major del barri, es va fer una campanya si-
milar sota el lema Al Gall, preus de festa. En
aquella ocasió, s’hi van adherir més d’una
trentena de comerços i establiments d’hos -
ta leria i de serveis del barri. Aquesta cam -
panya, que va tenir una bona acollida, tant

L’Ajuntament, amb la Unió de Botiguers i Comerciants,
llança la campanya Per Sant Mateu, millor preu

mes —la Festa Major és del 18 al 21—, una
original iniciativa, batejada amb el nom de
Per Sant Mateu, millor preu. Els establi-
ments comercials que prenguin part en la
campanya oferiran descomptes en diversos
productes i serveis. Per a la clientela serà fà -
cil indentificar-los, ja que als aparadors es
penjaran cartells amb l’eslogan esmentat.

Èxit al Gall
De fet, per a comerciants i compradors

del barri del Gall l’experiència no serà del
tot innovadora, ja que amb motiu de la festa

Amb aquesta imatge que-
daran identificats els comer-
ços participants a la campanya

La iniciativa es va
experimentar al Gall
durant la festa major
del barri, el passat
juliol, amb bona acollida

Aprovats els dos dies
festius locals del 2010 

Els dilluns 24 de maig (Segona
Pasqua) i el 20 de setembre (primer
dilluns més proper a Sant Mateu)
seran els dos festius locals de 2010. 

Rotary beca una alumna
de l’IES La Mallola 
per estudiar anglès

El Rotary Club d’Esplugues va
lliurar el passat 24 de maig una beca
d’estudis a l’estranger a Núria Franco,
de l’IES La Mallola. Des de l’any
passat, la delegació espluguenca
d’aquesta organització filantròpica
internacional atorga ajuts perquè
alumnes de la ciutat aprenguin anglès
a un país estranger.

Trobades especials d’ex
alumnes dels IES Joanot
Martorell i Isidre Martí

36 exalumnes de la primera
promoció dels llavors estudis de BUP i
COU de l’institut Joanot Martorell, la
que va anar de 1975 a 1979, van fer una
trobada el passat 11 de juny.  D’altra
banda, ex alumnes de l’IES Isidre Martí
s’estan reunint amb motiu de la
imminent celebració del centenari del
centre, que tindrà lloc al 2010.

Moció d’ERC al Ple
municipal de juliol 

La moció d’ERC al Ple municipal
de juliol per impulsar la creació dels
anomenats Plans educatius d’entorn
als centres escolars d’Esplugues va
ser rebutjada amb els vots del PSC.
Per la seva banda, PP, CiU, ICV i ERC hi
van votar a favor.
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ENTREVISTA

Alcaldessa, han passat ja dos anys des de
la seva victòria a les urnes, el 2007. Quin balanç
fa de la primera meitat del mandat?

El balanç és molt positiu. En dos anys
hem posat en marxa la pràctica totalitat dels
projectes que ens havíem compromès en el
nostre programa electoral. Hem treballat molt
fort, a un ritme molt alt, i tot i la situació de crisi
actual l’esforç inversor és importantíssim. D’u -
na banda, volem contribuir a crear ocupació a
tra vés de l’impuls de les nombroses obres que
tenim en marxa i, de l’altra, complir amb els
nostres compromisos amb la ciutadania.  El ba-
lanç general és, per tant, molt satisfactori.

Ara fa poc, en una conferència que va pro-
nunciar, va explicar que tots els grans projec-
tes planificats per a aquest període ja estan en
marxa. Això vol dir que estan complint el que
van prometre?

Sí, en un percentatge molt elevat estem
complint la nostra paraula. Jo sóc de les que
pensen que quan la gent et vota no et dóna un
xec en blanc; ho fa amb la il·lusió que qui gover-
na acompleixi els seus compromisos. Dels 60
punts principals que teníem al programa elec-
toral amb què vam concórrer a les eleccions
municipals de 2007, la major part o ja estan fets
o estan en marxa. I no parlem de compromisos
senzills: hem posat en marxa les obres del
Teatre Auditori Municipal, del Complex Esportiu

Les Moreres o els mercats, uns projectes espe-
rats i molt necessaris per a la ciutat. La posada
en marxa de la Llei de la dependència també
significava un repte que estem superant de for -
ma satisfactòria. Som el municipi del Baix
Llobregat amb un major nivell d’aplicació, se-
gons una informació apareguda a la premsa co-
marcal ara fa unes setmanes.

Una reflexió que va fer en aquella confe-
rència va ser: treballem per fer d’Esplugues
una millor ciutat, i ho fem amb humilitat i es-
coltant la gent. Per què va destacar aquests dos
trets del seu estil de govern?

Perquè possiblement són els més impor-
tants. Ser humil t’ajuda a trobar la complicitat
de la gent i si no escoltes les persones el teu
projecte de ciutat queda incomplet. Per poder
fer realitat qualsevol projecte has de tenir en
compte tant el criteri dels tècnics i el model de
ciutat en què creus com el que pensen les per-
sones a les quals va destinat. Ningú no enten-
dria, per exemple, que per fer una ins tal· la ció
esportiva no escoltéssim primer la gent del
món de l’es port. No tindria cap sentit i possible-
ment ens equivocaríem en el seu disseny o en
la seva construcció. Això passa a tots els nivells.

El nostre adversari actual és la crisi eco-
nòmica? Com ens en sortirem? Vostè ha defen-
sat sempre un model econòmic diferent, basat
en un comerç emprenedor, la implantació d'em -

preses de sectors menys sensibles a les crisis
econòmiques i una fiscalitat moderada. Per què?

Són tres preguntes en una. A la primera,
la resposta es sí. La crisi és el nostre adversari.
I qui pensi cap altra cosa, s’equivoca. Per sortir-
ne, hem de lluitar, tots a l’una, contra aquest
rival comú que es diu crisi. Si ens dispersem, si
pensem més en el benefici particular que en el
general, trobar-ne la sortida serà més compli-
cat. Hi ha lleugers signes que ens permeten ser
prudentment optimistes, però sóc conscient
que aquesta millora trigarà a ser percebuda per
la gent. El nostre model econòmic? Esplugues
és una ciutat petita. La nostra vocació és la de
ser un municipi tranquil i segur. I volem ser una
ciutat de serveis, amb una fiscalitat moderada,
on els ingressos per impostos es gestionin de la
millor manera per aconseguir uns serveis (ne-
teja, seguretat, atenció a les persones...) de
qua litat. Tenir una elevada activitat econòmica i
comercial ens permetrà generar riquesa, nous
llocs de treball i més ingressos per reinvertir-
los en el benestar de la gent. 

Esplugues està vivint el període d'inver-
sió més alt dels últims temps. Què ens aporta-
ran les obres que ara estan en marxa?

La inversió que estem portant a terme no
té precedents. Només durant 2009 estem inver-
tint més que en tot el mandat 2003-2007.
Tindrem nous equipaments, millorarem alguns

Pilar Díaz,
alcaldessa
d’Esplugues:
“M’agrada escoltar
la gent, estar-hi a
prop i treballar 
per la seva 
qualitat de vida”

el pont  177 (2) BOBOBO corregit:Maquetación 1  21/08/09  6:58  Página 10



EL PONT D’ESPLUGUES|
177 | setembre de 2009

11

ENTREVISTA

carrers que demanaven a crits una reforma i
guanyarem benestar. Sóc conscient que totes
les obres provoquen molèsties, que mirem de
minimitzar al màxim possible des de les admi-
nistracions, però el guany, a la llarga, serà molt
important. Podrem passejar millor pels nostres
carrers i gaudir de l’espai públic, podrem fer es-
port en millors condicions, al Teatre Auditori hi
podrem veure els millors espectacles i impul-
sarem la cultura local... La nostra qualitat de
vida millorarà de manera substancial.

Vostè ha dit repetidament que, ara més
que mai, cal estar al costat de la gent d'Es -
plugues. Com es reflecteix això en la gestió mu-
nicipal?

Hem de ser propers. Per escoltar la gent,
per saber què pensa i quins problemes té, hi
hem d’estar a prop. És evident que nosaltres
sols no serem capaços de sortir de la crisi però
sí que podem tirar endavant mesures pal·liati-
ves que ajudin a afrontar les situacions adver-
ses que algunes persones o famílies puguin

tenir. Hem augmentat, per exemple, els diners
que destinem a formació i a ocupació per reci-
clar laboralment les persones a l’atur. També
hem incrementat els recursos destinats a
afrontar les emergències socials, a beques... Vol
dir això que l’Ajuntament té ara més diners que
abans? No. Simplement, hem prioritzat l’aten-
ció a les persones i per poder fer-ho hem reduït
les despeses en aquells àmbits on un estalvi de
recursos no significa prestar un servei públic de
pitjor qualitat.

Ara fa un any ens deia que la seguretat
ciutadana i l'habitatge són dues de les qües-
tions de les quals li parlava més la gent quan
l'aturava pel carrer. Perquè creu que aquests
dos temes preocupen la gent? Ha notat algun
canvi en les consultes de les persones amb què
es troba?

Hi ha hagut algun canvi. Ara, possible-
ment, el que més preocupa, en el cas de les
persones desocupades,  és trobar un lloc de tre-
ball, o no perdre el que tenen. El tema de l’habi-

Les preguntes més curtes 
no són sempre les 
més fàcils de contestar
• Quin acte de la Festa Major no es perd
mai? Procuro no perdre-me’n cap
• Les lloances afalaguen. Pero..., i les
crítiques? Si són constructives, són sem-
pre oportunitats de millora
• Expliqui'm un hobby que li agradi culti-
var en el seu temps lliure. Cuinar i anar
amb bicicleta
• Llegir ens fa més... Oberts i rics inte-
riorment
• Recomani'm un lloc per anar de vacan-
ces (l'any que ve). La costa catalana
• Què és el primer que fa al matí quan
arriba al despatx? Saludar amb entusias-
me i atendre els temes més immediats
• Quins valors aprecia més en una altra
persona? L’honradesa, la lleialtat i la sin-
ceritat
• Quines cançons omplen la banda sono-
ra de la seva vida? El rock i les italianes
• Què mira a la televisió? Poca cosa. Els
telenotícies i els programes d’humor

“ En dos anys hem posat en marxa la majoria de projectes
que ens havíem compromès a fer” • “Som el municipi de la
comarca amb una major aplicació de la llei de la
dependència” • ˝Amb les obres en marxa guanyarem
benestar i qualitat de vida” 

tatge continua preocupant, però una mica
menys, després del sorteig de 351 pisos de pro-
moció municipal i de la perspectiva que, en pocs
anys, farem més de 2.000 habitatges més de ti-
pologia protegida a Esplugues, la qual cosa farà
possible el nostre objectiu: que la gent jove no
hagi de marxar de la ciutat. La seguretat i la
convivència al carrer sempre preocupen, per-
què vivim en un entorn metropolità on és im-
possible blindar el municipi. La nostra aspiració
és tenir els índexs de criminalitat més baixos
possibles, i per fer-ho afavorim la coordinació
de tots els cossos de seguretat que operen a la
ciutat (Policia Local, Cos de Mossos d’Esquadra
i Cos Nacional de Policia). Mantenir un bon ni-
vell de convivència també ens preocupa, per
això adoptem mesures com la creació de l’agent
tutor, que està ajudant a detectar conductes de
risc en l’àmbit educatiu (secundària).

Ha passat l'estiu i el curs comença amb
la Festa Major. L'espera amb il·lusió?

Amb moltíssima, com sempre. Setembre
és un mes molt maco a Esplugues. Co men cem
amb la festa de la Plana, continuem amb la Dia-
da i acabem amb la Festa Major i amb la de la
Miranda. Espero les festes de Sant Mateu amb
molta il·lusió. És una celebració per a tot hom,
amb un programa molt complet i molt engres-
cador. Estic convençuda que, si el temps ens
acompanya, podrem gaudir d’una gran festa. 

En la imatge, amb alumnes de l’IES Severo Ochoa, durant la celebració de l’Espluday, el
mes de maig passat a la plaça Catalunya

IMATGE D’ARXIU

IMATGE D’ARXIU
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Acoge a importantes  empresas líderes de sus respectivos sectores económicos
y también está preparada para albergar exposiciones y otras actividades culturales

El proceso de recuperación del recinto de
la antigua fábrica de cerámica La Ba ronda está
prácticamente finalizado, tras tres años de
intenso trabajo. El re sul ta do de la rehabilitación
es un edificio, bautizado como  Es  pai Baronda,
que compagina la actividad eco   nó mica —es
sede del grupo Tau Icesa, del es  tudio Alonso
Balaguer y arquitectos asociados, y de la em -
presa da nesa Es can dinavian To bacco Group— y
la cul  tural, ya que una parte del re cinto puede
ser uti lizada por entidades de Es plu gues y por
el pro pio Ayun tamiento pa ra la rea li za ción de
ta lle res, ac tividades cul turales y so  cia les, reu -
nio nes aso ciativas, se minarios y con   gresos.
Ade más, el ves tíbulo de entrada al complejo es
un hall museístico, abierto al público, que aco -
ge rá una exposición per ma nente de la colección

Recuperación del
patrimonio industrial

La rehabilitación de la Baronda su-
pone un claro ejemplo de recupera-
ción del patrimonio industrial, orien-
tándolo ha cia unos usos que benefi-
ciarán al con junto de la ciudad. Cons -
truida a fi na les de los años 40 del siglo
XX por la familia Gaya, su nombre res-
ponde a la unión de la primera sílaba
de Barcelona con el de Onda, munici-
pio del que procedían los Gaya. Fun -
cionó hasta los años 90 (en los úl timos
tiempos sólo como almacén) y luego
pasó a ser de propiedad municipal.
Cons ciente de la necesidad de su re -
habilitación, el Ayun ta miento acordó
su recuperación con la sociedad Ba -
ron da Futur (participada por Grupo
Tau Ice sa -80%- y Alonso Balaguer Ar -
qui tectos Aso ciados -20%-), con el re-
sultado ahora evidenciado. 

le gada por la cera mis ta Angelina Alós, y otras
de carácter tem poral, como la de las obras pre -
miadas en las dife rentes ediciones de la Biennal
de Ce rá mica de Esplugues.  Este con  cepto in -
no  vador de con  vi ven cia de activi da des pú blicas
y pri va das con vierte a Espai Ba ron  da en un cen -
tro pio nero en Catalunya y, sin du da, hace de él
un centro de referencia en el sec tor.

En el parque dels Torrents
El edificio está ubicado en el entorno del

parque dels Torrents, que con la suma de La
Baronda refuerza su centralidad en Es plu -
gues. Se accede a él por la calle La Ri ba, en
Can Clota, una vía que también ha si  do reha bi -
litada, con nuevas aceras y pa vi men to de la
cal zada. En un futuro también se po  drá ac ce -

IMATGES  CEDIDES PER GRUPO TAU ICESA

Finalizada la recuperación
de la antigua fábrica 
de cerámica La Baronda

der al recinto a través de una pa sa  rela y un as -
cen sor que lo unirán con la pla za Cata lunya.
Su apertura también ha permitido disponer de
un acceso directo a las piscinas mu nici  pa les
Parc dels Torrents desde Can Clo ta, atra ve -
sando la zona perimetral de la anti gua fábrica. 

Espai Baronda cuenta con 6.000 m2 de
superficie, repartidos en cinco cuerpos y dos
plantas. La recuperación del edificio se ha lle -
vado a cabo basándose en criterios de pro tec -
ción, reha bilitación y reutilización funcional. Se
han conservado las partes más em ble má ti cas
de la vieja fábrica, como la cubierta, la es  truc -
tu ra interior de las naves y la fachada prin  cipal,
pre servando así parte de la tra di ción catalana
del siglo XX. El edificio será inaugurado de ma -
nera oficial en otoño. 

El edificio rehabilitado es pionero en Catalunya 
por su concepto innovador de convivencia 
de actividades empresariales y culturales  
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Aprovació inicial de la modificació puntual a l’àmbit
delimitat pels carrers Laureà Miró (del 277 al 313),
Nou (1 al 25), Àngel Guimerà (48 al 58) i el Casal de
Cultura Robert Brillas

El Ple municipal va aprovar inicialment la modificació puntual a
l’àmbit delimitat pels carrers Laureà Miró (del 277 al 313), Nou (1
al 25), Àngel Guimerà (48 al 58) i el Casal de Cultura Robert Brillas,
amb la resolució dels suggeriments presentats als criteris previs
aprovats per Ple el 10 de març de 2006. L’apro va ció comporta la
suspensió, durant un any, de l’atorgament de llicències de
parcel·lació, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d’instal·lació d’activitats o usos concrets en el sec-
tor.
El projecte de modificació puntual del PGM i l’aprovació del Ple se
sotmeten a informació pública, de l’1 de setembre al 2 d’octubre.
Es poden consultar al tauler d’anuncis dels punts d’atenció a la
ciutadania i a www.esplugues.cat.  

L’AJUNTAMENT INFORMABORSA 
DE TREBALL
Ref.  742. S’ofereix mosso de magatzem amb carnet de carretons
elevadors i 1 any i mig d’experiència.
Ref.  743. Dona de 52 anys s’ofereix per a neteges a domicilis, tenir
cura d’infants, de persones grans o malaltes.
Ref. 744. Jove de 21 anys busca feina com a peó de construcció. Ha
realitzat un curs de paleta a l’Institut Gaudí i aporta experiència com
a peó d’obra d’un any.
Ref. 745. S’ofereix lampista amb experiència.
Ref. 746. Noia amb experiència s’ofereix per treballar en empreses
de neteja.
Ref. 747. Jove de 29 anys busca feina de repartidor.
Ref. 748.Veí d’Esplugues busca feina de vigilant de parcs i jardins.
Ref. 749. Jove de 32 anys amb experiència com a electricista, lampis-
ta, instal·lador d’alarmes i sistemes de seguretat, aire condicionat,
etc. busca feina.
Ref. 750. Llicenciada de 32 anys s’ofereix com a formadora.
Ref. 751.Cambrer amb experiència en barra i menjador busca feina.
Ref. 752.Professora de primària i anglès s’ofereix per a reforç de pri-
mària i ESO i d’anglès.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de
l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic a
mfuente@esplugues.cat
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La estación de metro de Can Vidalet, fuera
de servicio hasta el 10 de noviembre

Las obras de construcción del nuevo
vestíbulo y las nuevas entradas de la estación
de metro de Can Vidalet son una de las cau-
sas por las que el servicio de la línea 5 de
metro estará interrumpido a su paso por Can
Vidalet hasta el 10 de noviembre. La empresa
Gisa, de la Ge n eralitat, decidió hacer coincidir
estos trabajos con los de la construcción de
una nueva estación en tre Pubilla Cases y Coll -
blanc, lo que ha significado el corte de la línea
5 entre Can Boixeres y Collblanc del 3 de
agosto al 9 de noviembre, ambos incluidos.

La mejor alternativa es acudir a otros
medios de transporte próximos al barrio. Así,

durante el tiempo que no funcione la estación
de Can Vidalet se han habilitado autobuses es-
peciales —a partir de septiembre pasarán
cada 6 minutos en hora punta— que permiten
acercar a las personas afectadas hasta el
tranvía (Ca n’Oliveres) y la línea 1 de metro
(Can Serra) des de las paradas provisionales
ins taladas en la calle Mo lí, entre las calles Jo -
sep Gras y Ave Maria.

El Trambaix permite ir, en sentido Bar -
ce lona, hasta la Diagonal o, por ejemplo, al
Hos pital General de L’Hospitalet (parada de
Can Rigal). Y en sentido contrario, hasta Cor -
nellà, Sant Joan Despí y Sant Feliu. La línea 1

Funciona un servicio especial de autobuses hasta el tranvía y la línea 1 de metro

de me tro permite acceder al centro de Bar ce -
lona, en un sentido, y hasta Bellvitge, en el
otro. En cada parada hay personal que infor-
ma a los usuarios de la incidencia y de las al-
ternativas recomendadas.

La estación, más accesible
Con las obras en curso, la estación de

Can Vidalet ganará en accesibilidad con un
vestíbulo tres veces más grande que el actual,
una nueva boca de acceso, desde la calle
Maladeta, y tres ascensores. La nueva esta-
ción podría entrar en funcionamiento durante
el primer semestre del año próximo. 

Pubilla
Cases

Can Vidalet

Can Buxeres

Florida

Rambla Just
Oliveras

L5

L5

L5

L1

L1

L1

Can Serra

Corn
ellà

 Centre

Gava
rra

Sant Il
defons

Can Buxe
re

s

Can Vidalet

Collb
lanc

Badal

Plaça
 de Sants

Sants 
Esta

ció

L5
L1

L3

Can Serra

L’Hospitalet

Rambla Just
Oliveras

Ca n
’O

liv
er

es

Can
 Riga

l

Dirección Horta

B3

B2

B2

B3

De Can Vidalet quiero ir a...

Corn
ellà

 Centre

Gava
rra

Sant Il
defons

Can Buxe
re

s

Can Vidalet

Collb
lanc

Badal

Plaça
 de Sants

Sants 
Esta

ció

L5

L1

L1

L1

L3

Can Serra

L’Hospitalet

Rambla Just
Oliveras

Ca n
’O

liv
er

es

Can
 Riga

l

Dirección Horta

B3

B2

B2

De Can Vidalet quiero ir a...

Servicios de
transporte
alternativo

Entre el 3 de agosto y el 9
de noviembre, la línea 5
del metro está cortada
entre las estaciones de
Can Buxeres y Collblanc
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L’Ajuntament d’Esplugues està portant a
terme durant aquest estiu una campanya de
sensibilització ciutadana contra el soroll noc-
turn. Les agents cíviques, amb el suport de la
Policia Local, estan visitant les principals àrees
d’oci nocturn de la ciutat —les rambles Verge
de la Mercè i Àngel Guimerà, la plaça Gandhi i
l’avinguda de Cornellà—, per conscienciar les
persones usuàries de la importància de com-
patibilitzar el lleure nocturn amb el dret de les
persones a gaudir d’un bon descans.

L’Ajuntament ha elaborat un fullet infor-
matiu —se’n repartiran 5.000 entre els caps de
setmana de juliol i setembre— en què ressalta
els principals comportaments incívics que po -
den pertorbar la tranquil·litat a la ciutat i que,
per tant, cal evitar:

• Parlar i cantar en veu alta o vociferar
• Arrossegar el mobiliari (especialment tau-

les i cadires)
• Tancar bruscament les portes dels cotxes 
• Apujar el volum de la televisió de manera

desmesurada
• Accelerar bruscament o donar cops de gas

Esplugues planta cara
al soroll nocturn
L’Ajuntament porta a terme una campanya per evitar
excés de soroll a les nits i garantir el descans veïnal

innecessaris a la moto o al cotxe
• Utilitzar inadequadament algun tipus d’a-

parell i/o element acústic musical.
L’Ordenança municipal de convivència

ciutadana i ús de la via pública preveu l’aplica-
ció de sancions econòmiques per a les conduc-
tes i comportaments que atemptin contra la
convivència ciutadana. L’Ajunta ment, però, ad-
voca per la prevenció i la conscienciació ciuta-
dana com a vies per poder assolir l’objectiu de
garantir el descans veïnal i fer-lo compatible
amb el lleure nocturn.

Una agent cívica informa del contingut de la campanya un client d’una terrassa de bar

Conveni amb el Centre
d’Iniciatives per a la
Reinserció per construir
la nova escola bressol 

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar
Díaz, i el gerent del Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció
(CIRE), Adolf Cabruja, van signar el 17
de juliol, en presència del secretari de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil de la Generalitat,
Albert Batlle, un conveni de
col·laboració per a la construcció de
l’escola bressol Marta Mata, que
l’Ajuntament obrirà aquest curs 2009-
2010 al carrer Josep Anselm Clavé.
Segons l’acord, participen en la
construcció  de l’escola bressol
persones sotmeses a mesures
penals, internades en establiments
penitenciaris de Catalunya,
alliberades condicionals o sotmeses a
mesures penals alternatives. 

La T-12 permitirá viajar
gratis a escolares desde
el 14 de septiembre

La nueva tarjeta anual de
transporte T-12, que permitirá a
escolares de entre 4 y 12 años
desplazarse gratuitamente en trans-
porte público de la primera corona
(tranvía, metro y bus, entre otros) y
sin límite de viajes, funcionará desde
el 14 de septiembre, coincidiendo con
el inicio del curso escolar. Será
personalizada y llevará la foto del
niño o niña. Para obtenerla, debe
rellenarse la solicitud remitida por el
Ayuntamiento a los posibles usuarios
y enviarla al apartado de correos
indicado, previo pago en Caixa de
Catalunya (35 euros por gastos de
emisión y gestión), o a través de la
web de la Entidad Metropolitana del
Transporte (EMT).

L’alcaldessa, Pilar Díaz, amb Albert
Batlle (esquerra) i Adolf Cabruja

Cal evitar accions com
cantar al carrer, posar
la música alta,  tancar
portes bruscament,
arrossegar mobles o
donar cops de gas
innecessaris  
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ECONOMIA

Medicamento
‘made in
Esplugues’ para
Estados Unidos

Laboratorios Salvat, empresa con sede en Esplugues, se ha
convertido en la primera compañía farmacéutica española en con-
seguir autorización para lanzar un medicamento en Estados Unidos.
Se trata de Cetraxal, un antibiótico indicado para el tratamiento de
la otitis externa. Salvat ha obtenido tres años de exclusividad —plazo
sujeto a ampliación— en el mercado estadounidense para el fárma-
co, surgido del centro de investigación del barrio del Gall y que en
España se comercializa desde 1995.

La compañía ha invertido 7,2 millones de euros en este pro-
yecto, que le permite continuar con su plan estratégico, “basado en
la internacionalización y la innovación”, según señala la empresa
en un comunicado. La firma, con presencia en más de 40 países,
destina el 18% de su facturación a I+D (innovación más desarrollo).

Laboratorios Salvat es una de las empresas que en los últimos
años ha escogido Esplugues para ubicar su centro de investigación
(General Electric Security, Enantia...) o su sede central (Panrico, Co -
bega, Codorniu, Espherica...). El proceso de implantación de la far -
macéutica en Esplugues fue gradual: en 1963 se instaló el departa-
mento de fabricación, en 1984 se trasladaron las oficinas y en 2000
el centro de investigación. Actualmente emplea a 280 trabajadores,
la gran mayoría en Esplugues. 

Laboratorios Salvat lanza al mercado
USA un antibiótico para la otitis
desarrollado en su centro del Gall

Salvat lleva casi 50 años en Esplugues

Pilar Díaz, en diversos foros
sobre gestión municipal 

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, ha participado re-
cientemente de forma activa en diversas jornadas relacionadas
con la Administración pública. Los días 30 de junio y 1 de julio
intervino en Madrid en los actos inaugurales de dos cursos for-
mativos organizados por la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) —Pilar Díaz es vicepresidenta de la comi-
sión de Modernización y Calidad de la FEMP—: el primero, para
dar a conocer la norma UNE 66182, una guía para la evaluación
integral del gobierno municipal; y el segundo, para presentar
la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos. Por otra parte, la alcaldesa clausuró el 7 de
julio la jornada Sensorización de la ciudad, acerca de la aplica-
ción de redes de sensores para la gestión urbana, celebrada en
el Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya y or-
ganizada por la cátedra Red.es. La inauguración de esta jorna-
da la realizó el concejal de Educación del Ayuntamiento de Es -
plugues y presidente de la cátedra, Juan Antonio Fernández.

IM
AT

G
E 

C
ED

ID
A 

P
ER

  L
AB

O
R

AR
IS

 S
AL

VA
T

Pilar Díaz i Marta Selva signant el conveni

Conveni per reforçar el servei
d’informació i atenció a dones 

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i la presidenta de
l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, van signar el 28 de
juliol un conveni de col·laboració per reforçar el Servei d’infor-
mació i atenció a les dones d’Esplugues. Aquest servei ofereix
informació, orientació i assessorament en tots els àmbits re-
lacionats amb la vida de les dones: laboral, social, personal,
familiar... 

El Ayuntamiento, referente
en gestión de calidad

El Ayuntamiento de Esplugues es un referente a nivel estatal
en la aplicación de criterios de calidad en la gestión pública. Así
quedó patente en el último número de la revista Visión, del Club
Excelencia en Gestión, que escogió a la alcaldesa, Pilar Díaz, para
ofrecer su punto de vista sobre la excelencia en tiempo de crisis en
representación de la Adminis tración pública. La alcaldesa formaba
parte de un selecto grupo de líderes de opinión, entre quienes tam-
bién estaban Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto, y Luis
Atienza, presidente ejecutivo de Red Eléctrica.
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L’estiu és la millor època de l’any perquè els infants aprenguin i es
diverteixin alhora amb activitats que durant el curs escolar no han
pogut gaudir tant com segurament haguessin volgut. Més de 2.000 in-
fants i joves d’Esplugues han aprofitat bona part de les seves vacances
escolars per aprofundir en la pràctica de tota mena d’esports, fer ex-
cursions o estades de diversos dies a espais plens de natura, aprendre
a tocar algun instrument musical o, simplement, compartir moments
de lleure educatiu amb nens i nenes de la seva edat.

El programa Espluestiu, impulsat per l’Ajuntament d’Esplugues i
diverses entitats de la ciutat, s’ha consolidat amb els anys com una de
les millors opcions perquè els infants gaudeixin d’activitats profitoses

un cop acabades les classes, durant els mesos de juny i juliol, a través
de casals, campus esportius, activitats a la natura i tallers. Enguany,
es van oferir més de 2.000 places adreçades a infants i joves d’entre 3 i
16 anys, amb possibilitat de demanar beques d’ajut perquè cap família
en quedés exclosa. Aquestes activitats juguen també un paper impor-
tant a l’hora que pares i mares puguin conciliar la seva vida laboral i
familiar, ja que es tracta d’una època de l’any en què normalment
estan treballant i no poden fer-se càrrec dels infants.

Els casals d’estiu van atendre prop de 500 nens i nenes de 3 a 12 anys,
del 29 de juny al 31 de juliol. Per a aquests infants, és una forma de pas-
sar una o més setmanes de juliol compartint jocs, experiències i activi-
tats i fent noves amistats. Enguany, s’han dut a terme als CEIP Isidre
Martí, Folch i Torres, Gras Soler, Matilde Orduña, Joan Maragall i Can
Vidalet. Els nois i noies de 12 a 16 anys també han comptat amb el seu
propi Casal Jove, a l’Espai Remolí, amb activitats específiques per a la
seva edat. Es tracta d’un casal on la demanda és cada any més gran.

Una altra oferta important va ser la dels casals i els campus espor-
tius. Als primers, uns 600 infants de 3 a 13 anys van gaudir amb jocs

Més de 2.000 nois i noies han participat a casals d’estiu i esportius, campus
d’esports, colònies i tallers musicals durant el període de vacances escolars

Un estiu ple d’esports, natura
i música per a infants i joves

Les activitats d’Espluestiu ajuden 
que pares i mares puguin 
conciliarla vida laboral i familiar
durant els mesos de juny i juliol

Les piscines Parc
dels Torrents van
acollir la cloenda dels
Casals Esportius 2009
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d’iniciació a l’esport, activitats aquàtiques, excursions i tallers didàc-
tics. Els campus esportius van permetre a prop de 300 nens i nenes de
6 a 14 anys gaudir i millorar les seves habilitats en esports concrets,
com futbol sala, voleibol, tecnificació i platja, gimnàstica artística, bàs-
quet, futbol i patinatge artístic, amb la col·laboració de les entitats es-
portives. Els de bàsquet i futbol sala van ser els més sol·licitats.

A més, les diferents entitats de lleure per a infants i joves d’Es -
plugues van organitzar colònies i altres activitats a la natura (els es-
plais Pubilla Cases-Can Vidalet, Espurnes i Espluga Viva també fan
casals fins al 10 de setembre), mentre que l’Escola Municipal de
Música va organitzar durant el juliol un casal d’iniciació a la música
per a infants i diversos tallers específics per a petits i grans. 

Conveni amb entitats de lleure juvenil
L’alcaldessa, Pilar Díaz, va signar el 18 de juny un conveni de

col·laboració amb l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, l’AE Espluga
Viva i l’Esplai Espurnes per al desenvolupament de projectes so-
cioeducatius per a infants i joves fins al 2012. Aquests projectes
inclouen els casals d’estiu i el Casal Jove. A la signatura també hi
va assistir el regidor de Joventut, José B. Parra.

Els infants dels casals d’estiu, com aquests del CEIP Folch
i Torres, aprenen i juguen a l’hora

Nens del Casal del CEIP Isidre
Martí, divertint-se amb activitats

Un moment del Casal Jove, a l’Espai Remolí

Participants al campus esportiu de futbol sala, amb Pilar
Díaz, i la regidora d’Esports, Montse Zamora

Campus de gimnàstica artística
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140 propostes per gaudir
el temps de lleure

Setembre és el mes dels retrobaments
i quan gairebé tot torna a començar de zero.
Passa amb la feina i amb l’activitat escolar,
però també amb el temps de lleure. És el mo-
ment d’interessar-se per fer activitats que no
només omplin forats del dia, sinó que servei-
xin per adquirir nous coneixements i ajudin,
en definitiva, a la formació de les persones.

A Esplugues, de propostes n’hi ha un
munt per escollir. Estan recollides a la guia
No et quedis a casa, editada per l’Ajuntament
i distribuïda a totes les llars (també es pot
consultar en format electrònic a www.esplu-
gues.cat), que inclou més d’un centenar de
propostes de diferents àmbits.

L’art i els idiomes,
en centres consolidats

Una de les opcions és desenvolupar la
capacitat artística que un pot portar a dins. En
aquesta línia treballen centres plenament con-
solidats com el Taller Municipal de Pin tura i

Esport per a tothom
Fer exercici de forma regular i

amb l’assessorament d’especialistes és
una altra de les opcions que es plan -
tegen a la tornada de vacances. En
aquest sentit, el Complex Esportiu Mu -
nicipal La Plana realitza cursos de na-
tació per a totes les edats, de gimnàs-
tica 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 activitats per estar en
forma i específiques de gimnàstica per
a gent gran. La població infantil té al
seu abast fins a onze escoles esporti-
ves (futbol, bàsquet, handbol, patinat-
ge artístic, atletisme, natació, judo...)
organitzades per entitats, sense obli-
dar els jocs escolars esportius.

Dibuix i l’Escola de Ceràmica (tots dos, ubicats
al Centre Municipal Puig Coca), que inclouen
en el seu programa acadèmic cursos norma-
litzats d’iniciació i de perfeccionament i altres
de monogràfics, per a totes les edats.

L’aprenentatge d’idiomes és una eina
més que útil, necessària en molts casos.
L’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues realit-
za l’ensenyament reglat d’anglès, francès,
alemany i italià, mentre que el Servei Local
de Català ofereix cursos per a tothom, segons
el seu nivell.

Per a infants i joves,
i per a gent gran

L’oferta de les entitats que eduquen en el
lleure —Espluga Viva, Espurnes, Esplai Pu billa
Cases-Can Vidalet, Agru pament Sant Jordi i
Sant Antoni-Santa Gemma— va adreçada a
l’en treteniment d’infants i joves amb una forta
càrrega de formació educativa i sensibilització
envers el medi ambient o la solidaritat. Ofe rei -
xen serveis de ludoteca, tallers de dibuix, cuina,
música o ball, entre d’altres, i excursions.

La gent gran té al seu abast tallers de
teatre, literatura, cultura general, memòria i
informàtica. I  l’Escola d’Adults Eugeni d’Ors
garanteix l’aprenentatge a qualsevol edat.

Altres ofertes més lúdiques són els cur-
sos de balls de saló que fa el Centro Cultural
Standard Latino o els tallers culturals i juve-
nils d’Esplujove (des de tai-txi fins a danses
afrocaribenyes o cuina mexicana) que es rea-
litzen al Casal de Cultura Robert Brillas i a
l’Espai Jove Remolí. 

El programa ‘No et quedis a casa’ convida petits i
grans a formar-se fora de l’horari acadèmic. Es pot
aprendre ceràmica, pintura, idiomes, balls de saló...

Participants a un taller de danses de
Bollywood al Casal de Cultura. Els tallers són
una de les moltes propostes per aprendre du-
rant el temps de lleure per al curs 2009-2010
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COOPERACIÓ

Els projectes solidaris d

3

2
TXERNÒBIL, PARAGUAI,
CUBA I BOLÍVIA
ASSOCIACIÓ DONES DEL GALL
Realització artesana de benes amb
agulles i fil de cotó 

BOLÍVIA
ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA
Prevenció de desastres naturals a
través del maneig integral de mi-
croconques a El Torno i Samaipata

1

ÍNDIA
AV CAN VIDALET
Projecte destinat a que 40 infants
de l’àrea de Landlapenta tinguin
dret a l’educació

6

5
EL SALVADOR
CEIP ISIDRE MARTÍ
Posada en marxa d’un centre de
formació integral a la Comunitat
Segundo Montes

MARROC
FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA
Programa per a la integració labo-
ral i sindical de joves del nord del
país

4

BOLÍVIA
FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
Millora de les infraestructures de
l’institut psiquiàtric San Juan de
Dios de Cochabamba

7
NICARAGUA
COM. SOLIDARITAT LA MALLOLA
Capacitació de joves del camp per
produir millor amb noves tècni-
ques de conreu i ramaderes

1

3
4

5

6

7

8

13

L’Ajuntament destina enguany més de 170.000 euros a diferents programes
d’ajut a països en vies de desenvolupament

Esplugues dedica
el 0,8% a cooperació

Els ajuts serviran per millorar
sobretot aspectes educatius i
sanitaris bàsics de països en vies de
desenvolupament

L’Ajuntament d’Esplugues continua sent capdavanter en temes de
solidaritat i cooperació internacional. Des de fa alguns anys, l’aportació
municipal a projectes d’ajut de cooperació al desenvolupament és del 0,8%
dels ingressos propis, per sobre de la famosa xifra del 0,7% que els països
rics haurien de destinar per eradicar les desigualtats al món, però que pocs

compleixen en realitat. A més, des d’aquest any les subvencions municipals
a les entitats d’Es plugues que impulsen els projectes de cooperació estan
regulades al programa Esplugues Cooperació, que va ser aprovat pel Ple
municipal el mes de juliol passat.

Aquest programa contempla les línies estratègiques de la política
municipal en cooperació. Entre d’altres aspectes, recull el compromís
municipal d’aportar el 0,8% a accions de cooperació in ternacional, que
aquestes vagin dirigides prioritàriament al desen volupament humà dels
països del sud i que les entitats d’Esplugues mantinguin vincles amb ONG
dels països beneficiaris.

Durant aquest any s’hi destinaran més de 170.000 euros. Bona part,
uns 100.000 euros, aniran destinats a la realització dels projectes impulsats
per tretze entitats de la ciutat que ajudaran a construir equipaments i
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Bany solidari per sensibilitzar
sobre l’esclerosi múltiple

Prop d’un centenar de persones van participar el passat
12 de juliol a Esplugues a la campanya Mulla’t per l’esclerosi
múl  tiple, que es va fer a més de 600 piscines catalanes per
sen sibilitzar sobre aquesta malaltia, entre les quals hi havia
les Piscines Parc dels Torrents, on els nedadors van recórrer
un total de 35.965 metres. Entre els participants, hi havia
l’alcal dessa, Pilar Díaz, i diversos regidors i regidores. Els di-
ners que s'aconsegueixen amb la campanya de la Fundació
Esclerosi Múltiple es destinen a la investigació.

Exposición sobre la
maternidad de Elna en el
nuevo Espai Baronda 

Unas 300 personas visitaron la exposición La Maternitat
d'Elna, bressol de l'exili. 1939-1944, que tuvo lugar en el nuevo
equipamiento Espai Baronda del 22 al 30 de junio. La muestra iti-
nerante, organizada por el Memorial Democràtic de Catalunya y el
Ayuntamiento de Elna y que recaló en Esplugues gracias al Consell
Municipal de les Dones, recoge a través de fotografías y textos la
historia de la residencia que fundó la enfermera suiza Elisabeth
Eidenbenz en la población francesa de Elna para ayudar a dar a
luz a mujeres españolas exiliadas de la Guerra Civil e internadas
en campos de concentración franceses. Se trata de la primera
muestra celebrada en el Espai Baronda, construido en el recinto
de la antigua fábrica de cerámica (ver página 13).

Les Piscines Parc dels Torrents, escenari del bany solidari

La muestra estrenó el nuevo Espai La Baronda

d’Esplugues

13

12
REPÚBLICA DEM. DEL CONGO
PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA
Adquisició d’un equip de ràdio per
a una escola de formació de ràdio i
televisió de Boma

PERÚ
IES JOAQUIM BLUME
Millora de dues aules i d’un mòdul
de serveis higiènics a Caya Caya

11

UCRAÏNA
GLAC, COORD. GRUPS MUSICALS
Adquisició d’equipament (finestres
i portes) per a l’orfenat de
Pridneprovsk

10

9
HONDURES
IES SEVERO OCHOA
Construcció d’aules a l’escola
Carlos Hartiling, a la població
d’El Escano

COLÒMBIA
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Escola de formació de nens i
nenes de la Org. Femenina
Popular de Barrancabermeja

8
EQUADOR
IES JOANOT MARTORELL
Capacitació de dones de comuni-
tats indígenes en temes de salut,
primers auxilis i medi ambient

infraestructures bàsiques en comunitats que es troben en vies de
desenvolupament. Aquestes entitats són: Associació de Veïns de Can
Vidalet, Associació de Dones del Gall, CEIP Isidre Martí, Comissió de So li -
daritat La Mallola, IES Joanot Martorell, IES Joaquim Blume, IES Severo
Ochoa, Creu Roja, Fundació Josep Comaposada, Fundación Juan Ciudad,
Fundació Pau i Solidaritat, Glaç Solidari i la parròquia de Santa Magdalena.

Es tracta d’associacions i centres escolars que normalment man -
tenen vincles amb comunitats concretes i que han de sufragar una part dels
projectes, ja que la subvenció municipal, tot i ser important, en cap cas pot
superar el 80% del cost total ni els 9.000 euros per projecte.

La majoria, a Llatinoamèrica
Majoritàriament, aquests ajuts es destinen a països llatinoamericans.

Dels 13 projectes, nou tenen com a objectiu millorar les condicions de vida
de comunitats de països com Nicaragua, El Salvador, Honduras, Bolívia,
Equador, Perú, Colòmbia, Paraguai o Cuba. La resta d’ajudes van adreça-
des al Marroc, la República Democràtica del Congo, l’Índia i Ucraïna. La
majoria corresponen a projectes educatius —construcció o millora de cen-
tres, formació...— i de sanitat bàsica (vegeu requadre superior). Entre les
ONG amb les quals treballen les entitats locals hi ha la Fundació Vicente
Ferrer, a l’Índia.

L’Ajuntament també aportarà enguany  29.100 euros al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, que serviran per reforçar les ajudes a
projectes a El Salvador, promogut pel CEIP Isidre Martí, i a Nicaragua, així
com 22.000 euros a campanyes de sensibilització i 17.000 a situacions d’e-
mergència. 
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Can Clota y El Gall
celebraron sus fiestas
con diversidad de actos
Bailes regionales, gastronomía y cultura catalana
tradicional, entre la amplia oferta

Con el buen tiempo proliferan las activi-
dades festivas en la calles y, de paso, los barrios
de Esplugues hacen bandera de su identidad a
través de sus fiestas mayores. Los primeros en
abrir el fuego fueron Can Vidalet y Finestrelles,
como informó el anterior número de EL PONT.
A continuación lo hicieron Can Clota y El Gall.

El barrio de Can Clota celebró su fiesta el
último fin de semana de junio, con folclore, bai-
les y gastronomía como ingredientes principa-
les. El viernes 26 de junio, junto al pregón pro-
nunciado por Eduardo de De lás, propietario de
la Masia Can Clota, fue el día de la actuación de
ACAE y del Centro Aragonés de Esplu gues, dos
entidades muy vinculadas al barrio, así como
una velada de canción flamenca y discoteca
móvil. El sábado 27, la Gran Caldereta atrajo a

numerosas personas, así como el baile de la or-
questa Pen sylvania. La actuación del Esbart
Vila d’Es plugues, una sesión de coros y danzas
y habaneras cerraron las fiestas el domingo 28.

En las fiestas del Gall, que tuvieron lugar
del 16 al 19 de julio, también hubo mucha va-
riedad. El primer día abrieron boca la Colla de
Ge ganters y el Grup de Percussió Atabalats con
un pasacalles. El viernes destacaron la merien-
da para las personas mayores, el correfoc in-
fantil y el pregón, a cargo de Diego, un conocido
comerciante del barrio. El sábado se sucedie-
ron actividades durante todo el día: campeona-
to de petanca, exhibiciones de artes marciales,
baile de bastons, country, danza del vientre,
baile, espectáculo de variedades... Una exhibi-
ción castellera cerró la fiesta. 

Convocada una nova
edició del premi de
novel·la negra de la
biblioteca La Bòbila

La biblioteca La Bòbila promou
el premi internacional de novel·la
negra L’H Confidencial, del qual s’han
publicat ja les bases per a l’edició del
2010. El certamen és un dels més
prestigiosos del gènere. Els originals
es poden lliurar fins al 30 de
setembre. El premi està dotat
econòmicament amb 12.000 euros. 

L’Endoll porta a escena
una obra de Mihura

Maribel y la extraña familia, una
de les obres més conegudes de l’autor
teatral Miguel Mihura, va ser
representada del 10 al 12 de juliol pel
Grup de Teatre L’Endoll a L’Avenç. Joan
Morera va dirigir l’obra còmica, que
recull les relacions entre una prostituta
i un client de províncies.

La evolución de Can
Vidalet, en imágenes

El Molí acogió del 22 de junio al 3
de julio Imatges i paraules de Can
Vidalet, una exposición sobre la
evolución del barrio en los últimos 80
años a través de fotografías cedidas
por vecinos y asociaciones.

Acto infantil y bailes aragoneses, en las fiestas de Can Clota

Correfoc infantil y danza del vientre, en las fiestas del Gall
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Un estiu ple de vida i
d’activitats a Esplugues

L’oferta de lleure d’Esplugues a l’estiu és
cada any més forta. Al juliol, no hi va haver
pràcticament cap dia sense una o més activi-
tats al carrer. El programa A Esplugues, l’estiu
més viu, organitzat per l’Ajuntament i les enti-
tats, va preparar més de mig centenar de pro-
postes lúdiques, la gran majoria a l’aire lliure:
concerts, cinema, poesia, esports...

Poder sentir música o veure cinema a la
fresca és un dels grans avantatges que permet
l’estiu. En aquest sentit, Les Nits de Jazz van
omplir de bona música els jardins del Museu
Can Tinturé durant quatre nits de divendres.
Un altre cicle musical van ser els Espais de
Música Jove, amb actuacions, entre d’altres,
d’El Niño de la Hipoteca, Chuso i Solo & CiA
(als jardins del Casal de Cultura Robert Bri -

llas), 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 tres dissab-
tes, mentre que els jardins del Robert Brillas
van acollir sessions de contes, recitals poètics
i degustacions gastronòmiques d’altres paï-
sos. I per a qui s’estima més posar-se en for -
ma, les propostes van anar des d’una marxa
nocturna a Sant Pere Màrtir fins a sessions
d’aeròbic i tai-txi, o de tennis taula a la fresca.

Però l’estiu també és un bon moment
per aprendre a ballar o a cuinar. Grups de joves
van aprofitar el juliol per fer tallers de break-
dance, salsa, cuina fresca o tast de cerveses a
l’Espai Jove Remolí i al Casal de Cultura Ro -
bert Brillas. 

Les Nits de Jazz van omplir els
jardins del Museu Can Tinturé de bona
música

Degustació de cuina libanesa, al
Casal de Cultura Robert Brillas

La gent jove va gaudir amb
l’Esplurockfest, al parc de les Tres
Esplugues

Dos exem-
ples d’activitats
a la fresca.
A dalt, ai-
guagym popu-
lar a les
Piscines Parc
dels Torrents.
A l’esquerra,
una sessió de
contacontes
als jardins del
Casal de
Cultura Robert
Brillas

Més de 7.000 persones gaudeixen de
concerts, cinema, poesia i esports a la
ciutat durant el mes de juliol

La Bicicletada d’estiu, una altra acti-
vitat dins ‘A Esplugues, l’estiu més viu’
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Els balls propis i el ginjoler
protagonitzen Santa Magdalena

Quan la ventada del passat mes de gener va fer caure un pi sobre
el ginjoler situat als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, moltes
persones van pensar que la Festa de Santa Magda lena d’enguany es
quedaria sense un dels seus elements més simbòlics. Però la
Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular d’Es plugues, organitzadora
de la festivitat, va aconseguir que el petit arbre rebrotés i, tot i que no
presentava l’alçada de l’any passat, va tornar a ser el centre neuràlgic
la tarda del 22 de juliol.

La curta història d’aquest ginjoler està plena d’ensurts. En ser un
arbre de la fusta del qual se’n fan gralles i tenores, el constructor d’ins-
truments Pau Orriols li va donar l’any 1988 al músic Marcel Ca sellas,
que el va plantar fora d’època. La tasca del llavors conserge del Casal,
Juan Fuentes, va ser primordial perquè l’arbre sobrevisqués.

Des de llavors, un dels sis balls propis que configuren el cos prin-
cipal de la festa porta el seu nom. Els altres són el Babau, el Ball de
Nans, el Valset d’Esplugues, el Ball de Gegants i la sardana Terra de
Gegants. L’Esbart Vila d’Esplugues i les colles de bastoners i geganters,
acompanyats de la Nova Cobla d’Esplugues i sota la direcció de Marcel
Casellas, van interpretar aquests balls, a alguns dels quals es van afegir
un bon nombre de persones del públic, al voltant del ginjoler. Una de-
mostració que la seva força vital és també la que caracteritza aquest as-
pecte de la cultura tradicional, recuperada a Esplu gues fa una vintena
d’anys.

La segona part de la festivitat va tenir lloc, com és habitual, a l’es-
glésia de Santa Magdalena, plena de gom a gom, on les entitats fan les
seves ofrenes i els seus balls. Menció a part mereix l’aparició dels Cas -

tellers i el pilar caminant que fan des de l’entrada a l’església fins a l’al-
tar. Com a acte previ als balls al Casal, es va plantar als jardins un ginjo-
ler en honor de la revista Crònica de la Vida d’Esplugues, que és a punt
de fer 60 anys.  

Els jardins del Casal de Cultura Robert Brillas van acollir bona part dels actes de celebració de la Festa Major petita, Santa Magdalena. A la
dreta, una de les ofrenes a la patrona d’Esplugues a l’Església que porta el seu nom

La recepció a les magdalenes, més tard
El dol oficial decretat a tot Catalunya amb motiu del tràgic in-

cendi del 21 de juliol a Horta de Sant Joan, on van morir quatre bom-
bers, va fer que s’ajornés la tradicional recepció municipal a les
dones d’Esplugues que es diuen Magdalena. La recepció es va fer el
29 de juliol, al convent de Montsió, compartida per  les homenatja-
des i els seus  familiars, algunes religioses del convent, regidores i
regidors i l’alcaldessa.
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Roger Mas: “Tocar a una
biblioteca és una cosa més
íntima i més despullada”

Joves Musicorum actua
al Palau de la Música

La coral Joves Musicorum
d’Esplugues va ser una de les
convidades a la trobada anual de les
corals del Club Sant Jordi, de la
Fundació Viure i Conviure de Caixa de
Catalunya, que va tenir lloc el passat
17 de juny al Palau de la Música
Catalana. Sota la direcció de Sònia
Gatell i l’acompanyament al piano de
Mar Vizoso, Joves Musicorum va
interpretar dues cançons en solitari
(Sona la cançó i Chitty Chitty Bang
Bang) i tres amb les corals del Club
Sant Jordi. La coral jove de Musicorum
va participar, conjuntament amb El Cor
de la Nit, a la trobada de 2007 al Liceu.

Éxito de la ‘6a Trobada
de Motos Custom’

Las calles de Esplugues se
llenaron más que nunca de motos de
gran cilindrada el pasado 5 de julio con
motivo de la ‘6a Trobada de Motos
Custom’. Organizada por la Peña
Motera Cilindros Rebeldes de
Esplugues, el encuentro atrajo a más
de 800 participantes, procedentes de
toda Catalunya. “Cada vez viene más
gente y aumenta también el número de
mujeres”, asegura el presidente de la
entidad, Bartolomé Zamora. La calle
Andreu Amat fue el punto de reunión,
donde también hubo baile country y
danza del vientre antes de iniciar un
recorrido por las calles de Esplugues.

El CCA Plaza Macael
cumple 20 años con un
buen estado de salud

Lo que empezó hace 20 años en Can Vi -
dalet como una reunión de amigos para difundir
la cultura andaluza a través de un centro cultu-
ral se ha convertido, dos décadas después, en
una de las entidades más dinámicas del barrio y
de la ciudad. El Cen tro Cultural Andaluz Plaza
Macael celebra su vigésimo aniversario con un
buen estado de sa lud, como lo demuestra el
grado de convocatoria que tienen sus principa-
les actividades. Y como quedó corroborado en la

pera actualmente es su papel cohesionador en
el barrio”, explica Giráldez, que afirma que cada
vez hay más personas de otros orígenes en la
entidad. Actualmente, el centro cuenta con 150
familias asociadas.

De las actividades que se realizan cada
año, el presidente de la entidad destaca el Pe -
sebre Viviente, “uno de los más reconocidos de
esta zona de la comarca”, así como el Car naval
(“la rúa se recuperó en Esplugues gracias al
CCA Plaza Macael”, dice) y los actos del Día de
Andalucía. El centro ha celebrado diversas acti-
vidades extraordinarias para celebrar los 20
años, como una exposición fotográfica o un tor-
neo de fútbol sala. El colofón lo pondrá el con-
cierto de Los Romeros de la Puebla durante la
Fiesta Mayor de Esplugues. 

en la fiesta de Carna val.
Pero poco a poco el abanico de actividades

se fue ampliando. Al poco surgió la idea de crear
equipos de fútbol sala y, con el tiempo, la reali-
zación de clases de guitarra, de baile o de teatro,
cursos de cocina, concursos gastronómicos y
exposiciones, entre otras. “Hemos ido abrién-
donos a las necesidades de las personas aso-
ciadas, independientemente de si tenía relación
con la cultura andaluza o no, ya que lo que im-

El centro cultural nació para difundir la cultura
andaluza y ha ido ampliando sus actividades

cena conmemorativa de  esta efemérides en el
hotel Abba Garden, en Esplugues, que contó con
un amplio respaldo institucional y a la que asis-
tieron más de 150 personas.

Francisco Giráldez lleva 18 años de presi-
dente y vivió de cerca el alumbramiento del cen-
tro. “Las primeras reuniones se hicieron en una
marisquería que había en la plaza Macael. De
ahí vino el nombre de la entidad, y también en
agradecimiento al pueblo almeriense de Ma -
cael, que donó el mármol con el que se cons-
truyó la plaza”, comenta. El objetivo inicial fue la
difusión de aspectos tradicionales de la cultura
andaluza, por lo que se constituyeron un cuadro
de baile, un coro rociero y, como hecho distinti-
vo, y debido al origen gaditano de muchos de sus
fundadores, un grupo de chirigotas para actuar

Amplio respaldo
institucional
En tre otras personalidades, acu-
dieron a la cena del 20 aniversa-
rio el diputado en el Congreso
José Vicente Muñoz; el delegado
de la Junta de Andalucía,
Francisco J. Gomar; la alcaldesa,
Pilar Díaz; la diputada de Cultura
Popular de la Dipu ta ción, Carme
García Lores; el presidente de la
FECAC, Francis co García Prie to,
y el ex alcalde, Antoni Pérez.

IMATGE CEDIDA PER MUSICORUM
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Emotiva gira del grup
Jelek per Sèrbia
Quatre dels components tenen vincle amb
Esplugues. La formació es va crear fa 4 anys a
l’aixopluc de Balkiber, entitat cultural de la ciutat

El grup Jelek acaba de fer una emotiva i
reeixida gira per Sèrbia, la terra natal d’un dels
seus components i creadors, Tigran Masic. La
for  mació, especialitzada en música d’arrel, hi
va anar per actuar, entre d’altres, al II Beo -
gradsko Vrelo, un important festival de música
an tiga sèrbia, fet a Belgrad, i al 39è Festival de
folclore “Crno recje en la cançó i dansa” a
Boljevac (sudest de Sèrbia).

“Van ser uns dies molt emocionants, tant

sula ibèrica i de la península balcànica, d’acord
amb l’esperit de l’Associació Balkiber, l’entitat
que l’aixopluga. Balkiber, amb seu a Esplugues,
impulsa l’agermanament i l’aproximació entre
aquests dos àmbits culturals tan diversos. 

La presència a Sèrbia de Jelek (la parau-
la jelek, en serbi, significa armilla, una prenda
bàsica en la indumentària dels músics als
Balcans) permetrà que en un futur formacions
d’aquell país puguin actuar a Esplugues. De fet,

Integrants del grup Jelek, a un carrer de Belgrad durant una cercavila
popular prèvia a una de les seves actuacions en terres balcàniques

des del punt de vista personal com del musical.
L’acollida va ser excepcional i les crítiques que
vàrem rebre van ser extraordinàries” ha expli-
cat Rosa Orive, una de les integrants del grup. 

Tot i els seus quatre anys d’existència i de
ser la música sèrbia una de les seves especial-
tats, els integrants de Jelek havien afrontat la
gira amb molt de respecte, ja que era la prime-
ra vegada que actuaven al país balcànic i que ho
feien a escenaris i amb públics tan selectes com
els que van tenir al davant durant la gira, sobre-
tot en els dos festivals. Les crítiques van ser
unànimement favorables. “Fins i tot un diari
d’allà va dir que molts grups serbis havien d’a-
prendre de nosaltres” explicava Tigran Masic,
un altre dels integrants de Jelek. El repertori
del grup va incloure música antiga de la penín-

alguns dels millors grups serbis ja han actuat
a la nostra ciutat els darrers anys.  

Jelek està in tegrada per Tigran Masic,
Rosa Orive, Cris ti na Galtés, Carlos Palacín,
Litus Codina i Iliana Elenkova. Quatre d’ells
viuen a Es plu gues o tenen un vincle molt direc-
te amb la nostra ciutat. 

La formació,
especialitzada en música
d’arrel, va actuar en dos
importants festivals, a
Belgrad i Boljevac, entre
altres concerts

Èxit del primer festival
infantil de dansa

El primer Festival Infantil de
Dansa va aplegar el passat 21 de
juny un nombrós públic al parc Pou
d'en Fèlix. Hi van actuar els grups
infantils i juvenils de l’Esbart Vila
d'Esplugues i de Sant Joan Despí.

Celebrat un Campionat
de ProEvolution Soccer 

El Casal de Cultura Robert Brillas
va acollir el 17 de juliol el torneig de
Catalunya i Aragó del Campionat Oficial
de Pro Evolution Soccer 09, un dels jocs
virtuals més coneguts, amb prop de
mig centenar de participants.

Homenatge a una dona
centenària

Julia Monente, que l’1 de juliol va
fer 100 anys, va rebre el reconeixement
a tota una vida de part de l’alcaldessa,
Pilar Díaz, de la regidora de Gent Gran,
Adela Donaire, i de la secretària de
Polítiques de Familia de la Generalitat,
Carme Porta.

IMATGE CEDIDA PÈR BALKIBER
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Dos grans projectes per impulsa
femení de competició a Esplugu
El CH Esplugues presenta un programa que replanteja la manera de treballar en l’handb
el seu equip a la Superliga 2, la segona categoria més important del voleibol espanyol, a u

Alguna cosa es mou en l’esport femení de la nostra ciutat. D’un
temps cap aquí, els majors èxits de la ciutat són obra de dones. Andrea
Fuentes, Patricia del Soto, les noies de gimnàstica artística, de natació o
de patinatge... són molt sovint notícia agradable, sense desmerèixer els
seus col·legues masculins. Cada cop hi ha més dones que fan esport i els
resultats són evidents. Però per fer el salt qualitatiu que la nostra ciutat
requereix calen projectes valents i innovadors com els que han impulsat
dues entitats de la ciutat, el Club Handbol Esplugues i el Club Voleibol
Esplugues.   

El primer ha posat en marxa el Projecte d’handbol femení d’elit a
Esplugues, en què l’entitat i els seus tècnics replantegen la manera de
preparar un equip d’handbol de primera línia competitiva. El projecte
està pensat i fet per a les dones i té en compte les seves necessitats, les
seves expectatives i els seus interessos. S’ha desenvolupat a partir de les
característiques pròpies del gènere femení i trenca amb la tendència
existent fins ara en què homes i dones eren entrenats d’una mateixa ma-
nera. Els objectius últims de l’Handbol Esplugues són incrementar la
pràctica d’aquest esport entre les dones de la nostra ciutat, que aquest
sigui una eina de socialització i d’aprenentatge de valors per a la gent
jove i que l’entitat sigui a partir d’ara un referent en l’esport femení. La in-

tenció és que l’equip sènior, que enguany ha estat sotscampió de
Catalunya i ha jugat el Campionat d’Espanya de la seva categoria, esde-
vingui un conjunt protagonista de l’handbol a Catalunya i a Espanya. Els
seus responsables són Isabel Cuesta, llicenciada en Ciències de l’Activitat
Fisica i l’Esport, Gabriel Daza, professor d’INEFC i José Luís Villanueva,
entrenador nacional, amb una àmplia experiència a la divisió d’honor fe-
menina i a la lliga ASOBAL i feliçment recuperat per l’Esplugues. Cuesta,
també jugadora, creu que el projecte és necessari perquè “l’esport fe-
mení és un altre esport i mereix una altra  dedicació”. Daza, per la seva
banda, creu que aquest “és un projecte de canvi”.  

El club va presentar el projecte el 8 de juliol passat, durant un acte
que va comptar amb la presència del gerent d’ASOBAL, Jordi Pallarés,
els directius de la Federació Catalana Francesc Huguet i Lluís Español,
el jugador del Barça Cristian Ugalde i la regidora d’Esports, Montserrat
Zamora.

El Club Voleibol Esplugues, a la superlliga
femenina 2

L’equip sènior del Club Voleibol Esplugues està ara més a prop de
l’elit. La propera temporada, que s’iniciarà el 17 d’octubre, militarà a la

Jugadores de l’equip femení sènior d’handbol, durant la presentació del projecte 
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El projecte del Club Volei Esplugues es veurà reforçat amb
la presència de l’equip senior a la superlliga femenina 2

sar l’esport
ues
dbol femení. El club de vòlei inscriu
a un pas de la divisió d’honor 

superlliga femenina 2, la segona categoria més important del volei es-
panyol. A un pas, doncs, de la divisió d’honor, en una aposta decidida del
club que presideix Álex Gusano per consolidar a l’elit una entitat que en
els últims anys ja ha brillat a nivell nacional i internacional en les catego-
ries de base i que ara també tindrà la possibilitat de fer-ho a la sènior.
Esplugues i Barça són els dos equips catalans de la categoria.  

L’Ajuntament vol un major paper 
de les dones d’Esplugues en l’esport

Garantir la plena igualtat d’accés, participació i representació
de les dones de totes les edats i condicions, en tots els àmbits i a
tots els nivells: practicants, gestores, dirigents, entrenadores, tèc-
niques, àrbitres, jutgesses, periodistes i investigadores. Amb
aquest objectiu es va aprovar en el Ple municipal del mes de juny
una moció  amb la qual es vol incrementar la participació femenina
en els diferents vessants de l’esport d’Esplugues. Iniciatives com
les que es presenten en aquest reportatge ajuden a aconseguir
l’objectiu establert.

Paula Sánchez triomfa a campionats
d’Espanya i de Catalunya alevins

El futur de la natació a Es -
plu gues té un nom: Paula Sán -
chez. Aquesta nedadora del CN
Es plu gues d’11 anys va acon -
seguir una medalla d’or i una de
plata als Cam pionats de Cata -
lunya d’Estiu aleví, disputats a
Reus, i dues de plata i una bron ze
als Cam pio nats d’Es panya es co -
lars, celebrats a Gi jón. A Reus,
Sánchez es va proclamar campio-
na de Catalunya per a nadadores de la seva edat a la categoria
dels 100 papallona, i va ser se gona als 200 papallona. A Gijón va
ser plata en 100 papallona i 4x100 estils, i bronze als 200 papa-
llona. “És la meva especialitat, però vull progressar en la resta,
sobretot en esquena”, diu Paula, que va ingressar a l’escola del
club als 5 anys i actualment entrena una hora i mitja diària.

Pluja de medalles per al C. Gimnàstica
Les Moreres al Campionat d’Espanya

El C.G.A. Les Moreres va tancar la seva participació al
Campionat d’Espanya de gimnàstica amb un sotscampionat
d’Espanya general individual, aconseguit per Sara Cusó a nivell 9,
i una tercera plaça de nivell 4, assolida per Irina Muñiz. Per apa-
rells, el resultat va ser també excel·lent, amb set medalles d’or
(Irina Muñiz dues, Sara Cusó, dues més, Lydia Martín, Laura
Menéndez i Clara Vila) , dues de plata (Laura Menéndez i Clara
Vila) i tres de bronze (Olalla Heredia, Anna Hernández i Sara Cusó).

Estiu intens del Club de Patinatge Artístic
El CPA Esplugues ha tingut un estiu mogut. Al juny va tancar

la temporada 2008-2009 amb el seu festival anual, on una de les
atrac cions va ser el seu grup de show, que a la Copa Catalana
d’enguany s’ha quedat a les portes del podi. Al juliol, el Club va
sortir al carrer, per fer al parc Pou d’en Fèlix una activitat oberta
per difondre aquest esport i el club als qui encara no el coneixen.
Finalment, l’entitat va participar al VII Trofeu Nacional de l’Amistat
Vila de Pallejà. Les espluguenques Lidia Sastre (plata) i Montse
González (bronze) van pujar al podi en les seves categories. El Club
celebra a l’octubre el Trofeu Ciutat d’Esplugues de grups.

IMATGE D’ARXIU
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El Pinto gana el trofeo
de fútbol sala femenino 

El Pinto ganó el II trofeo de
fútbol sala femenino de Esplugues,
disputado en el Complex Esportiu
Municipal la Plana. Ganó en la final
al Vallirana (6-1). El Penya Esplu-
gues, club organizador, llegó a semi-
finales, donde cayó por penalties.

El Club Ciclista, amb el
Tour de França

El Club Ciclista Esplugues va
participar a la Nit d’or, en què es va
retre homenatge a Federico Martín
Bahamontes amb motiu del 50
aniversari de la seva victòria al Tour.

Jordi Hereu, Tono Cirach i Indurain

Baldomero Pagès, Mero, el hombre que
dedicó buena parte de su vida a la UD Esplu -
gues —club que presidió hasta su fusión con el
CF La Plana—, recibió un merecido homenaje
el pasado 5 de julio en el Camp Municipal Salt
del Pi. En medio de un ambiente espléndido,
ya que fue el colofón al II Torneo 24 horas de
fútbol 7 Ciutat d’Esplugues, se disputó un par-
tido en tre un equipo formado por ex jugadores
de la UD Esplugues y el RCE Espanyol a la me-
moria de Mero, que falleció en febrero del año
2008.

“La gente lo vivió con mucha emotividad,
porque si alguien se merecía ese homenaje
era Mero, que se entregó totalmente al club.
Por citar sólo dos ejemplos, no se perdía nin-
gún partido y cuidaba del campo, entonces de
tierra, como si fuera su huerto”, afirma An -
tonio Morilla, presidente de Vete rans Esplu -
guenc, entidad que impulsó el homenaje. Bal -
domero Pagès fue distinguido con el Premio El
Pont del Deporte en la edición del año 2001,
junto con otros dos históricos: Joaquim Ma ñes,
actual presidente del FA Espluguenc, y Roque
Peñalver (d.e.p.).

Sentido homenaje a ‘Mero’,
histórico presidente
de la UD Esplugues
Un partido entre ex jugadores del club y del Espanyol
clausuró el II Torneo de 24 horas de fútbol 7

El partido de homenaje, que acabó con
empate a dos goles, fue la guinda del torneo de
fútbol 7 organizado por Veterans Esplu guenc,
en el que participaron 12 equipos del Baix Llo -
bregat y Barcelona. El vencedor fue La Barra,
de Barcelona, que, con ex jugadores de Pri -
mera División como Dani García (ex del R.
Madrid, Espanyol, del Mallorca y del Barça),
venció en la final a la Peña Bética de Cornellà
por 2 a 1. Ve terans Espluguenc quedó tercero y
se lle vó los trofeos al club más goleador y
menos goleado de la competición.

La segunda edición del torneo fue muy
elogiada por los equipos participantes, ya que
se concibió como una gran fiesta deportiva y
lúdica. Además de los partidos, desde la tarde
del sábado 4 de julio hasta la del domingo 5,
hubo actuaciones de un taller flamenco y del
grupo de percusión Atabalats, así como una
paella, que generaron un gran ambiente. El
torneo ha sido el punto final de una gran tem-
porada de Veterans Espluguenc, que consiguió
el ascenso a la Segunda División del Cam -
peonato de Cata lunya de veteranos, sector
Barcelona. 

La viuda, en el centro, durante el minuto de silencio antes del partido 

Primer torneo de fútbol
7 del F.A. Espluguenc 

El Camp Municipal Salt del Pi
acogió en julio el primer torneo de
fútbol 7 organizado por el F.A.
Espluguenc. El torneo fue un éxito
de participación, con once equipos, y
de organización. El vencedor fue
Parvu Killers.

IMATGE CEDIDA PEL C.C.ESPLUGUES
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Èxits de la SIES-L’Avenç
al Camp. de Catalunya  

Pere Rodríguez (SIES) va
guanyar el 4t Campionat de Catalunya
de tècniques de progressió vertical i
dues medalles al 1r Torneig estatal
de progressió vertical de Ter ras sa,
puntuable per al ranquing espanyol.

Andrea Fuentes brilla
en el mundial de ‘sincro’
Con seis medallas, una de oro y cinco de plata, se
confirma como una de las líderes de la seleccion

IMATGE D’ARXIU

Patricia del Soto, en la
selección de waterpolo

La también espluguense Patricia
del Soto fue la portera titular de la se-
lección española de waterpolo. Vigente
sub campeona de Europa, la selección
acabó octava en el mundial. Esta mis -
ma temporada, Del Soto ha ganado la
Co pa de Europa de Clubs con su actual
equipo, el Voulagniemi griego.

El Campeonato del Mundo de natación
sin cronizada se saldó para el equipo español
con un rotundo éxito, con siete medallas, seis
de plata y una de oro. Para las dos espluguen-
ses que forman parte de la ahora confirmada
como segunda potencia mundial, la seleccio-
nadora Anna Tarrés y la nadadora Andrea
Fuentes, el campeonato ha resultado un verda-
dero espaldarazo. Nadie duda a estas alturas
que Anna Tarrés es la verdadera artífice del mi-
lagro de la ‘sincro’ española. Con apenas 400
licencias, frente a las decenas de miles de
Canadá o Rusia, ahí está España, segunda en
el medallero y considerada por la Federación
Internacional como la mejor selección del
Mun  dial. De 0 a 100 en 18 años, la suya ha sido
una aceleración pausada pero imparable. Mu -
chas personas dicen, incluso, que de no ser por
los jueces el botín de medallas —el más impor-
tante de los cosechados por España en un
mun dial— habría sido aún mejor. 

Para Andrea también ha sido un año im-
portante. Para muchos, los que no la conocen,
era sólo la compañera de Gemma Mengual. Sin
desmerecer el liderazgo mediático de la barce-
lonesa, la de Esplugues se ha erigido  en una
de las líderes naturales del equipo español.
“Espontánea y dicharachera, Fuentes ha asu-

mido con rapidez sus galones dentro del grupo
y ha relevado a Gemma en algunas funciones”
explicaba la periodista Noelia Roman (diario
Público) en una crónica mundialista que no po -
día ser más explícita. Salvo en el solo, Fuentes
estuvo en las otras seis pruebas en las que par-
ticipó el equipo español. El resultado fue un ex-
ceso de peso (cinco medallas de plata y una de
oro) en la maleta de vuelta a casa y su confir-
mación como gran referente de la sincronizada
española. “Andrea acepta gustosa el mando y,
contando siempre con las veteranas, hace
aportaciones a las coreografías que idea Anna
Tarrés (...) y se enfrenta a los micrófonos con
tremenda soltura y sinceridad” concluye. 

Pol Bartolomé, amb 
la selecció catalana
infantil d’handbol  

El Club
Handbol Es-
plu gues va
aportar un ju-
gador, Pol
Bartolomé, a
la selecció
catalana que
va participar al
Torneig Nacional d’Autonomies de
Cangas de Narcea (Astúries),
considerat el Campionat d’Espanya
oficiós.

El Judo Tao organizó un
torneo de taekwondo 

El Gimnasio Judo Tao organizó
el 27 de junio el primer Campeonato
promoción júnior de taekwondo,
memorial Jordi Martínez Banzo, en
el CEM La Plana. De los integrantes
del Judo Tao destacó el primer lugar
de Raquel Rivas en minimosca.
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La alcaldesa, con los Europeos
de atletismo Barcelona 2010 

Pilar Díaz participó el 25 de junio en la recepción que or-
ganizó el Ayuntamiento de Barcelona en el palacete Albéniz
para agradecer a los 57 municipios de la provincia, entre ellos
Esplu gues, que han firmado un convenio de colaboración con
los Cam peonatos de Europa de atletismo de 2010. Esplugues,
como el resto de ciudades que prestan su apoyo a este evento,
colabora en la captación de personal voluntario y en la promo-
ción del Campeonato. Barcelona 2010 contó con un stand in-
formativo en la última Fiesta del Parc dels Torrents, en el que
dio a conocer su celebración el año próximo.
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Pilar Díaz, entre los alcaldes que dan apoyo explícito a la ce-
lebración del Campeonato de Europa del año próximo  

El Cornellà vence en el trofeo
juvenil Ciutat d’Esplugues  

El Cornellà se alzó con el triunfo en la segunda edición
del trofeo de fútbol juvenil Ciutat d’Esplugues, jugado en el
Camp Municipal de Futbol El Molí, tras vencer en la final al
Espanyol (0-0, por penalties). El Can Vidalet llegó a semifina-
les y el Espluguenc se quedó en la fase previa. El trofeo, orga-
nizado por el C.F. Can Vidalet, contó con la presencia de algu-
nas de las entidades que mejor trabajan el fútbol base en
Catalunya.

Los jugadores y cuerpo técnico del equipo campeón, junto a
la alcaldesa tras la entrega de trofeos  

La Peña Madridista gana 
el torneo de fútbol sala  

La Peña Madridista de Esplugues se alzó con el triunfo
en el Torneo Interpeñas que organiza la Penya Espanyolista.
La P. Bética Sant Joan Despí  fue segunda, la Penya Espa nyo -
lis ta tercera, y la Penya Barcelonista L’Avenç, cuarta.  La cele-
bración de esta competición se enmarcó en la conmemoración
del sexto aniversario de la Penya Espanyolista d’Esplugues,
durante la cual hubo también diferentes competiciones de jue-
gos de mesa, reservadas a sus socios y socias. Una cena ofi-
cial, durante la cual se nombró presidente honorífico de la
Penya a Joan Riera, cerró la celebración.

El trofeo se enmarcaba en la celebración del sexto aniversa-
rio de la Penya Espanyolista d’Esplugues  

Xavi Arias presenta el projecte
dels catorze ‘vuitmil’ 

Xavi Arias ha presentat a l’Ajuntament el projecte per ser
el primer alpinista català de fer el cim a les catorze munta-
nyes de més de 8.000 metres. Arias s’ha fixat com a data per
aconseguir-ho l’any 2014, cosa que l’obligaria a fer nou cims
en cinc anys (en el seu palmarès hi figuren el Cho Oyu, el Dau -
laghiri, el Shisha Pangma, l’Everest i el Lotse). En la presenta-
ció del projecte, Arias va estar acompanyat del president de
L’Avenç, Sergi Recasens.

Va presentar-lo a l’alcaldessa, Pîlar Díaz, el primer tinent
d’alcaldia, Enric Giner, i la regidora d’Esports, Montse Zamora  
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Obrim una
nova etapa
amb un
Estatut i un
finançament
molt millors

El nou acord de finançament que ha tancat el govern de la
Generalitat amb el govern d’Espanya és històric. És un acord bo, just i ajus-
tat a l’Estatut. És bo per a Catalunya i bo per al conjunt de l’Estat i les seves
comunitats autònomes. Substitueix el pactat entre CiU i PP l’any 2001 i
permetrà que, per primera vegada, Catalunya rebi un finançament per
sobre de la mitjana espanyola. Es tracta d’un acord estatutari, just i solida-
ri amb la resta d’Espanya, que cobrirà les necessitats de despesa de
Catalunya. Corregeix una injustícia i, a la vegada, mostra la solidaritat de
Catalunya envers la resta de les autonomies.

Catalunya necessita més recursos per
donar solucions a temes que afecten el nostre dia
a dia. A més, amb el govern del President Montilla
es garanteix que el nou finançament activi noves
respostes contra una crisi econòmica que afecta

especialment als treballadors, a les famílies i a la viabilitat de moltes em-
preses. Per això, els recursos del nou finançament prioritzaran polítiques
socials i d’ocupació per millorar la formació de persones aturades, per ac-
tivar plans locals anticrisi, per reforçar les prestacions i les polítiques so-
cials o per contribuir al manteniment de l’activitat emprenedora, entre
d’altres. Quatre de cada cinc euros del nou finançament es destinaran a
polítiques socials.

Parlem, per tant,  d’un important increment de recursos econòmics
que  donaran  resposta a l’ampliació o millora de serveis i equipaments
bàsics com escoles, ambulatoris i hospitals, mobilitat, prevenció i segure-
tat ciutadana. Un nou acord que possibilitarà articular, entre ajuntaments i
Generalitat, noves respostes quotidianes a les necessitats dels nostres ba-
rris, pobles i ciutats. Hem resolt qüestions que havien estat impossibles
en 23 anys de govern de CiU.

El govern del President Montilla ha liderat una important victòria,
una victòria que és un èxit de la societat catalana, de tothom, que s’ampli-
fica si considerem que la majoria de l’electorat català avala l’acord, perquè
la majoria creiem que és un pas important per a tothom que ens permetrà
obtenir en un any el que el model de CiU i PP va trigar sis.

La realitat és que en dues legislatures s’ha avançat més en autogo-
vern que en dues dècades de govern de CiU, i el PSC ha tornat a demos-
trar que és el partit més útil: fort a Catalunya i fort a Espanya.

Finalment, permeteu-me que, en nom del grup municipal socialista,
aprofiti aquestes línies per desitjar a tothom una bona Festa Major. Una
excel·lent ocasió per sortir al carrer, per conviure i per gaudir de les pro-
postes que les entitats i l’Ajuntament han preparat per viure intensament
la festa i Esplugues.

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
900 900 120 Línia d’atenció a les dones en situació de violència
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

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

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

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 250 365 Informació Gas Natural
902 50 77 50 Endesa
010 Informació transports metropolitans
93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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No quiero parecer catastrofista, ni ser el que llame al mal tiempo,
pero este pais va camino de la bancarrota empresarial y familiar.

Es triste ver pasar los dias y observar cómo no cambia nada para
mejor, en España, incluida  Catalunya, los que hoy nos desgobiernan,
PSOE y PSC, no levantan la vista de su ombligo, siendo incapaces de ver
la realidad de lo que sucede a su alrededor, a sus ciudadanos, a todos,
los que les votan y los que no, los ignoran completamete. Por mucho
que disfracen la situación,  mes tras mes el desempleo va creciendo, los
autonómos, esos ciudadanos que el señor Zapatero considera de se-

gunda, van cerrando sus negocios y comercios y
van desapareciendo, sin subsidio alguno que los
ampare, las empresas, las industrias, grandes y
pequeñas, siguen cerrando y engrosando sus
trabajadores las listas del paro, amparado por

esa fornula legal para despedir denominada ERE.
Los bancos y cajas, los únicos favorecidos por el sr. Zapatero (al

que se le llena la boca con su política de izquierdas), son los que seguro
sobrevirán a esta hecatombe económica mundial, sí mundial, pero aquí
en España agravada por la ineptitud de nuestro presidente sr. Zapatero,
el cual les facilita avales y créditos por cantidades inimaginables para
que abran los grifos del crédito a las familias y las empresas, pero que
no lo hacen. En vez de eso, lo utilizan para sanear sus propias cuentas,
en su propio beneficio; es más, pongo de manifiesto que es vergonzoso,
de que además de que no abren los grifos del crédito, las entidades fi-
nancieras reciben el dinero al 1% de interés y los pocos créditos que
otorgan los establecen al 9% de interés. Ellos son los que sobrevivirán a
esta crisis, sí, ellos lo harán, además considero que deben hacerlo, pero
no de esta manera ni a este alto precio. Dónde está el control del Estado,
del Presidente, para hacer que se cumpla el principal precepto para el
cual se estableció este sistema de ayuda, que consistia en que repercu-
tiera como ya he dicho en las familias y en la economía productiva, todo
una gran mentira. ¿HASTA CUÁNDO?

Sr. Zapatero, despierte o váyase.
Igualmente os deseo que paséis y que participéis activamente en

la Festa Major d’Esplugues en conmemoración de Sant Mateu.
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A la deriva
y sin rumbo

Luis Ortega | PPC

Per mirar de pal·liar una crisi que han provocat la dreta o les polítiques
fiscals  de dretes, només es pot fer des de l’esquerra, amb una fiscalitat d’es-
querres.

Això és el que pretenia Joan Herrera d’ICV, al Parlament espanyol quan
va pactar amb el PSC-PSOE (el pacte només va durar unes hores) una pro-
posta fiscal que gravava de forma clara els sectors més rics i que, per tant,
tenia una orientació clarament d'esquerres  representant un  gir important
en l'actual política fiscal.  I és ben clar que aquest gir era clarament d’esque-
rres perquè la dreta catalana per antonomàsia, CiU, va respondre immedia-

tament, oferint el seu suport a Zapatero per tal de
no tirar endavant la nostra proposta a canvi de ga-
rantir una mica d’estabilitat parlamentària  a un go-
vern espanyol que pateix de debilitat en el
Parlament. I, és clar, CiU té més diputats que ICV.

Aquest gir que preteníem donar a la fiscalitat de l’Estat no era en detri-
ment de les classes mitjanes, ni de les petites i mitjanes empreses, com diu
la dreta; era perquè ens sembla de justícia que els grans capitals, els gran-
díssims sous, les inqualificables fitxes d’esportistes d’elit, que tots aquests
que s’enriqueixen,  hi hagi o no hi hagi crisi, paguin més percentatge en els
impostos que no pas les classes populars i treballadores que, en definitiva
som els qui  estem pagant la maleïda crisi.

I a Esplugues, què passa? Doncs que la política fiscal que porta a terme
el nostre Ajuntament tampoc és una política d’esquerres. A hores d’ara tenim
ben implantat entre nosaltres l’atur, la caiguda del sector immobiliari, la in-
flació i la reducció del consum que afecten una part important de la nostra
població.

Què caldria fer?
Primer de tot, els pressupostos municipals haurien de basar-se en

l’austeritat i la contenció de la despesa pública (congelar i/o rebaixar sous
d’alts càrrecs, de polítics..., contenció en viatges i propagandes...) i dedicar
grans esforços a les polítiques socials que beneficiïn directament les perso-
nes, amb una bossa ben plena i sense fons per a les emergències socials,
que n’hi ha i n’hi haurà encara més i massa vegades no es resolen satisfac-
tòriament.

S’hauria de treballar per aconseguir pactes locals entre els agents
econòmics i socials  per  a l’ocupació. S’haurien de dur iniciatives locals per a
facilitar l’obertura  de nous negocis i no posar entrebancs innecessaris (a
Esplugues s’estan tancant botigues d’una manera accelerada) tot oferint, si
cal,  ajut formatiu. 

Per fer tot això ens cal un govern municipal valent amb idees clares i
prioritats ben definides, amb ganes de prendre decisions importants i d’es-
querres per afrontar la crisi i afavorir els menys afavorits.

No n’hi ha prou amb dir “Estem al costat de la gent d’Esplugues”
En aquests moments no ens sembla que el govern del PSC a

Esplugues tingui centrada la seva atenció en aquests temes.
Tot i la crisi us desitgem que hagueu passat un bon estiu i esperem re-

trobar-nos el setembre amb unes millors perspectives econòmiques.

Crisi de 
dretes?
Solucions
d’esquerres

Isabel Puertas | ICV
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Inconsciència
en el PSC

Durant el Ple del mes de juliol, ERC va presentar una moció per
reclamar la redacció i posada en funcionament dels plans educatius
d’entorn. Els plans  d’entorn són una eina per crear cohesió social, per
afavorir l’arrelament en la nostra societat de les persones nouvingudes i
per crear un sentiment de ciutadania i d’identitat complementant el
paper educatiu de l’escola, tot buscant la complicitat de l’alumnat, el
professorat, les famílies i el teixit associatiu de la població. El Pla d’en-
torn funciona magníficament en aquelles poblacions o escoles on s’ha
aplicat. Dissortadament, el PSC d’Esplugues sembla no voler treballar

en la recerca de la cohesió social o l’arrelament
identitari en la nostra Esplugues, fins i tot pot-
ser els fa por que els nens i nenes de la ciutat i
les seves famílies puguin conèixer l’entorn ciu-
tadà on viuen o puguin potenciar el teixit asso-

ciatiu, malgrat la millora formativa i cultural que això significa i l’arrela-
ment ciutadà a Esplugues que això comporta.

Parlo del PSC per la trista raó que va ser l’únic partit polític de
l’Ajuntament que va votar en contra de la proposta presentada per ERC
amb l’argument que estan treballant en la redacció d’un Pla educatiu de
ciutat que pot (o no) incloure el pla d’entorn proposat per ERC.  Per cert,
després de 2 anys des de la constitució de l’actual Ajuntament encara no
tenen redactat el Pla, mostra de l’interès real que posen en el projecte.

Òbviament, el vot del PSC va ser un vot partidista, encaminat a no
perdre protagonisme en l’àmbit educatiu. No va ser un vot pensant en la
ciutadania ni en polítiques de diversitat, senzillament van votar-hi en
contra perquè ho havia presentat un partit de l’oposició; el marc de la
ciutat educadora que van posar com a excusa és diferent als plans d’en-
torn. Està més pensat per a la totalitat de la comunitat educativa per
igual i no es centra en les problemàtiques d’aquelles escoles amb un alt
grau de presència de famílies nouvingudes.

Desgraciadament, aquesta no és una actitud puntual. El PSC ens
demostra, any rere any, que no té una política clara envers les persones
d’origen estranger que viuen a la ciutat. Encara les seves actuacions
únicament a les polítiques socials i, amb el compromís de la Generalitat,
comença a aplicar altres tipus de polítiques davant el compromís del
Pla de barris a Can Vidalet, oblidant-se de la resta d’Esplugues. Malgrat
tot, des d’ERC no ens desanimem a reconduir les polítiques d’immigra-
ció de la nostra ciutat 

Per acabar, voldria desitjar una gran Festa Major a tots els esplu-
guins i espluguines. Una festa que canvia d’escenari central, canviant la
plaça de Catalunya per l’aparcament del final del c. del Carme. Una da-
rrera reflexió: quedarà algun espai ciutadà per aplegar-hi grans quanti-
tats de persones en el futur? 

Jordi Figueras |
ERC-AM

És habitual que els dies previs a les vacances d’estiu tothom corri
per enllestir temes pendents o assumptes que convé deixar resolts abans
de gaudir d’uns dies de descans. I sembla que mostra d’això és el que
està passant aquests dies al nostre País.

Unes presses per pactar un nou model de finançament que aporta-
rà a la baixa una recaptació pactada amb la resta d’autonomies i que obli-
da la bilateralitat del pacte Generalitat-Govern de l’Estat tal com esta-
bleix l’Estatut. El tripartit ha aprofitat l’ocasió de mantenir hipotecades
les finances nacionals amb aquest pacte que li ha donat “el gobierno

amigo”. I tot degut a les presses que tenien per
poder vendre’l abans de vacances. Poca ambició
nacional la d’aquesta gent!

Però sembla que les actituds tendencioses
es contagien, perquè a Esplugues, al Ple de ju-

liol, el PSC-PSOE també va evidenciar símptomes de pressa atès que va
aprovar tot solet un nou projecte urbanístic que afectarà l’enclavament
situat entre els carrers Àngel Guimerà, Nou i Laureà Miró. I és que han
tingut molta pressa de voler aprovar en fase inicial un pla que, a banda
d’incrementar força l’edificabilitat que fins ara hi havia prevista, preveu
crear unes muralles en forma de pisos just al darrere del Casal de
Cultura Robert Brillas. Tot això i més, sense demanar l’opinió formal dels
veïns i veïnes afectats. És que potser volien aprovar aquest despropòsit
fent el menor soroll possible que suposa el mes de juliol?

Però entre presses també ens hem trobat l’aprovació d’un nou crè-
dit municipal. Han tornat a tenir molta pressa a aprovar-lo al juliol.
Sembla que el fet que juliol quedi eclipsat per l’agost dóna ales a aquesta
gent per accelerar aprovacions impopulars, o simplement inadequades.
Han justificat que dels pràcticament 5.000.000 euros que han demanat,
havien de pagar 3.200.000 euros a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Curiós que a primers d’any només paguessin 900.000 euros i ara aquests
tres milions... Curiós que per haver planificat malament la gestió econò-
mica haguem de pagar-ne els plats trencats els ciutadans.

I entre situacions curioses, ens hem sorprès molt que hagin apro-
vat rebaixar pràcticament un 1% la subvenció que atorguen a la par rò-
quia Santa Magdalena. Sort que tenim un govern d’esquerres que vetlla
pels més desafavorits! És que la “iniciativa privada” d’una reconeguda
institució com és la parròquia no es té en compte davant la tasca de su-
port social que fa? Això sí, el PSC-PSOE ha incrementat els impostos
més d’un 4% i encara redueixen aquest 1% al suport social.

Anem ben servits amb governants com aquests que aprofiten la
calor per aprovar determinades decisions impròpies d’un govern que 
s’hauria d’estimar Esplugues molt més.

Només em queda esperar que hagin tingut un bon estiu i desitjar-
los una bona Festa Major.

Presses
curioses

Roger Pons | CiU
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