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El Centre Cultural L’Avenç  ha co-
mençat a celebrar el seu centenari, 
amb dos actes organitzats per la 
seva Secció d’Escacs i per la Penya 
Barcelonista. Durant tot el 2006, es 
portaran a terme diferents activitats 
per celebrar la trajectòria d’una 
entitat molt important a  la història 
d’Esplugues.

1906-2006

Comença la 
celebració del 
centenari de 
L’Avenç

[ La prolongació de la línia 3 
del metro de Barcelona fins 
a Sant Feliu i la de la línia 
dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya entre 
Reina Elisenda i l’Hospital 
Sant Joan de Déu-Finestre-
lles formen part de la pro-
posta que la Generalitat 
ha fet als alcaldes per mi-
llorar la xarxa ferroviària i 
l’oferta global de transport 
públic de la comarca del 
Baix Llobregat, que també 
inclou una ampliació de la 
línia 1 entre Bellvitge i Sant 
Boi i la creació del Metro del 
Delta, entre Castelldefels i 
Cornellà. ]

[ La línia 3, que ara s’acaba a Zona Universitària, tindrà dues parades a Esplugues

LES OBRES DE MILLORA 
DE LA XARXA FERROVIÀRIA  

AL BAIX LLOBREGAT, 
QUE TAMBÉ INCLOUEN 

LA PROLONGACIÓ DELS 
FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT ENTRE 

FINESTRELLES I REINA 
ELISENDA, COMENÇARIEN 

D’AQUÍ A TRES ANYS

pàgines 4 i 5

La línia 3 del metro arribarà a 
Finestrelles i al centre d’Esplugues
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• Temperatura màxima més alta:
17,8 graus (31 gener) 

• Temperatura mínima més baixa:
0,7 graus (30 gener)

• Major velocitat del vent
51,5 km/h (30 gener)

• Dia més plujós: 
27,7 litres (29 gener)

Període: 21 gener 2006-15 febrer. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteorològica 
d’Esplugues  (http..//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

dades meteorològiques

consells municipals

Cultura

Reunió del 24 de gener 
Valoren la Cavalcada de Reis, 

de la qual es destaca l’afluència, 
especialment a la rambla Verge 
de la Mercè. Es ressalta la sus-
pensió del taller de fanalets i de 
l’espectacle d’animació infantil, 
previs a l’arribada dels reis, per 
la pluja.

S’anuncia que nou entitats 
participaran a la Rua de Carnes-
toltes, el recorregut de la qual 
era encara una incògnita aquell 
dia. En el torn de precs i pregun-
tes, s’explica que 485 persones 
van assistir a la festa de Cap d’Any 
al parc Pou d’en Fèlix. L’entitat 
organitzadora en fa una valora-
ció positiva tot i els problemes 
que han tingut per a la posta en 
marx de l’activitat.

Següents reunions: 20 de 
febrer, al Centre Municipal Puig 
Coca, a les 8 del vespre; i 6 de 
març, al mateix equipament i 
horari.

Dona

Reunió del 25 de gener
Presenten la campanya d’Am-

nistia Internacional No más vio- 
lencia contra las mujeres, per acon-
seguir que s’investiguin els actes 
de violència contra les dones a 
El Salvador, Guatemala i Mèxic i 
demanen el suport del Consell mit-
jançant la signatura i remissió d’un 
escrit al president de la República 
d’El Salvador. Valoren positiva-
ment l’acte del dia internacional 
contra la violència vers les dones, 
tant per l’organització com pel 
contingut, fent referència a l’èxit 
de la proposta de participació de 
totes les dones. D’altra banda, 
s’analitzen les propostes per a la 
programació de la Setmana de les 

Dones 2006 i decideixen que el 
punt de llibre de la col·lecció amb 
nomb de dona es dedicarà a Lola 
Anglada. Al respecte, proposen 
que el Consell Municipal de la 
Dona participi a la Comissió de 
nomenclàtor, en entendre que 
no hi ha gaire carrers amb nom 
de dona. 

Informen sobre el II Congrés de 
Dones del Baix Llobregat (5 i 6 de 
maig, Sant Feliu de Llobregat), que 
tindrà tres blocs de treball: Nous 
valors, nous rols, Violència contra 
les dones i Accions afirmatives per 
assolir la igualtat d’oportunitats. 
Propera reunió: dijous 23 de març, 
a les 19.30 h, al saló de plens de 
l’Ajuntament

Solidaritat

Reunió del 9 de febrer
Valoració molt positiva de la 
Fira de Santa Llúcia Solidària. 
Es decideix que la 6a Festa de la 
Solidaritat i la 3a Festa del Comerç 
Just es faran el 27 de maig, en un 
lloc a determinar. 

Sobre les activitats de sensibi-
lització que s’han de fer durant 
2006, Ayllu informa que els me- 
sos de març i abril farà un semi- 
nari sobre resolució de conflic- 
tes des de diferents àmbits (in- 
terpersonal, veïnal i internacio-
nal). 

També es comenta que Esplu-
gues per acollir properament  
l’exposició Desarmats, més se-
gurs? impulsada per la Diputació 
de Barcelona. D’altra banda, 
s’explica que la Parròquia Santa 
Magdalena organitzarà el 20 
de maig el concert Cançons de 
profetes del s. XX, amb poemes 
musicalitzats de Pere Casaldàliga 
i de diferents poetes catalans.
Propera reunió: 9 de març, a les 
7.30 del vespre. 

Si en acabar de llegir la revista no desitja guardar-la, li preguem que la dipositi al contenidor 
de paper per reciclar (contenidor blau). GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

serveis

telèfons d’interès
Punt d’Atenció al Ciutadà (tel. gratuït) ..................................... 900 30 00 82
Ajuntament ............................................................................... 93 371 33 50
Centre Sociocultural Molí-Cadí/ Punt d’Atenció de Can Vidalet 93 371 02 66
Policia Local d’Esplugues ................................................. 092/93 371 66 66
Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà) ........... 091/93 261 90 91 
Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal ..................................... 93 473 14 10
Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric .......................... 93 473 44 12
Complex Esportiu La Plana ...................................................... 93 473 34 04
Poliesportiu Les Moreres ......................................................... 93 473 19 21
Poliesportiu Can Vidalet ........................................................... 93 372 92 52 
L’Agència .............................  93 473 52 20 /c.e.: agencia1@ajesplugues.es
L’Agència Can Vidalet  .......... 93 372 97 06/c.e.: agencia2@ajesplugues.es
Equip Serveis Socials Centre ..................................................  93 372 04 16
Equip Serveis Socials La Plana ..............................................  93 372 04 16
Equip Serveis Socials Can Vidalet ........................................... 93 371 02 66
Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i Centre, escoles de mú-
sica i ceràmica, OMIC, Ocupació)  ........................................... 93 372 04 16
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues ......................................... 93 371 91 19
Biblioteca La Bòbila .................................................................. 93 480 74 38
Oficina Mpal. d’Inf. al Consumidor (OMIC) ....... 93 372 04 16/ 93 371 02 66 
Recollida de mobles i trastos vells ..................................900 30 00 82(PAC)
Oficina d’Ocupació de la Generalitat ........................................ 93 470 58 42
Bombers (L’Hospitalet) —urgències— .....................................................112
Organisme de Gestió Tributària ............................................... 93 473 46 88
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1  ................................ 93 371 49 66
Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2 ................................. 93 473 64 52
Jutjat de 1a Inst. i Instr. núm. 3 i de violència sobre la dona ........ 93 553 85 90
Registre Civil  ........................................................................... 93 473 81 65
Registre de la Propietat ............................................................ 93 372 34 00
Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat) ...................93 666 73 11
ABS Lluís Millet (ambulatori) .................................................... 93 470 29 29
ABS La Bòbila (ambulatori) ...................................................... 93 473 15 69 
Centre de Tractament de l’Alcoholisme ................................... 93 473 21 30
Hospital St. Joan de Déu ......................................................... 93 280 40 00
Creu Roja Esplugues ............................................................... 93 371 82 02
Urgències mèdiques ............................................................................... 061
Aigües BCN    900 710 710 (atenció de 8 a 20 h)/ 900 700 720 (avaries 24 h)
Inform. Gas Natural ................................................................... 902 250 365
Endesa (ENHER/ FECSA) ....................................................... 902 50 77 50
Informació transports metropolitans ........................................................ 010
Oficina de Comerç d’Esplugues ............................................... 93 372 04 16
Deixalleria de la Fontsanta ....................................................... 93 371 57 46
Museu Can Tinturé  .................................................................. 93 470 02 18
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La línea 3 del metro, más cerca

Lorenzo
Palacín

Badorrey
Alcalde d’Esplugues

“Podem afirmar 

amb rotunditat 

i il·lusió que 

l’arribada del 

metro al centre 

d’Esplugues  serà 

una realitat”

La línia 3 del metro, més a prop

Podemos afirmar con rotundidad e ilusión que 

la  llegada del metro al centro de Esplugues  

será una realidad. El Baix Llobregat contará con 

una mejora notable de la red de transporte público y, 

en concreto, Esplugues ganará en comunicación con 

nuestro entorno. Así nos lo comunicó el secretario 

de Movilidad hace unos días, en el transcurso de una 

reunión que tuvimos en el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques los alcaldes de las ciuda-

des del Baix Llobregat, en la que nos presentaron la 

nueva propuesta de mejora del transporte público 

que  supone una apuesta decidida por la mejora 

del transporte colectivo. En Esplugues recibimos con 

satisfacción este planteamiento, que dará respuesta 

a la reivindicación histórica de nuestros municipios. 

Nuestras ciudades se han visto relegadas, año tras año, 

por las inversiones en la red de metro hacia los núcleos 

urbanos del entorno inmediato de Barcelona.

Queremos remarcar la sensibilidad del Go-

vern de la Generalitat de Catalunya por ser 

partícipe de la voluntad municipalista de 

trabajar por la mejora de los servicios a la ciudada-

nía y combatir con acierto una de las carencias más 

destacadas de nuestra ciudad: disponer de un trans-

porte público completo y eficaz. A partir de ahora, 

empezamos a trabajar para que esta inversión en la 

red de transporte público sea realidad cuanto antes 

y los espluguenses dispongamos en el menor plazo 

posible de una buena movilidad.

Quisiera también celebrar el retorno de los 

denominados “papeles de Salamanca” a 

Catalunya. Tras largos y complejos trámites, 

por fin estos documentos que en tiempos de la guerra 

civil el ejército de Franco confiscó a la Generalitat de 

Catalunya, se encuentran en el Arxiu Nacional de 

Catalunya, en Sant Cugat. En su momento, el pleno 

municipal de Esplugues también se sumó a la solicitud 

pública que promovió la Comisión por la Dignidad 

para que estos documentos fueran restituidos. Ahora, 

se ha hecho justicia, porque Catalunya ha recupera-

do testimonios documentales de su propia historia. 

Como bien apreciaba el President Maragall, son los 

“documentos de la dignidad”, porque con su retorno 

Catalunya recupera la dignidad.

Podem afirmar amb rotunditat i il·lusió que 

l’arribada del metro al centre d’ Esplugues  

serà una realitat. El Baix Llobregat comptarà 

amb una millora notable de la xarxa de transport 

públic i, en concret, Esplugues guanyarà en comu-

nicació amb el seu  entorn. Així ens ho comunicà 

el secretari de Mobilitat fa uns díes, en el decurs 

d’una reunió que vam mantenir al Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques els alcaldes 

de les ciutats del Baix Llobregat, en què  ens van 

presentar la nova proposta de millora del transport 

públic que  suposa una aposta decidida per la millora 

del transport col·lectiu. A Esplugues rebem amb sa-

tisfacció aquest plantejament, que donarà resposta 

a la reivindicació històrica dels nostres municipis. Les 

nostres ciutats s’han vist rellegades, any rere any, 

per les inversions a la xarxa de metro cap als nuclis 

urbans de l’entorn immediat de Barcelona.

Volem remarcar la sensibilitat del Govern 

de la Generalitat de Catalunya per ser 

partícep de la voluntat municipalista de 

treballar per la millora dels serveis a la ciutadania i 

combatre amb encert una de las carències més des-

tacades de la nostra ciutat: disposar d’un transport 

públic complet i eficaç. A partir d’ara, comencem 

a treballar perquè aquesta inversió a la xarxa de 

transport públic sigui realitat com més aviat millor 

i els espluguencs disposem en el termini més breu 

possible d’una bona mobilitat.

Voldria també celebrar el retorn de los ano-

minats “papers de Salamanca” a Catalunya. 

Després de  tràmits llargs i complexos, per fi 

aquests documents, que en temps de la guerra civil 

l’exèrcit de Franco va confiscar a la Generalitat de 

Catalunya, es troben a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 

a Sant Cugat. En el seu moment, el ple municipal 

d’Esplugues també es va sumar a la sol·licitud pública 

que va promoure la Comissió per la Dignitat perquè 

aquests documents fossin restituïts. Ara, s’ha fet 

justícia, perquè  Catalunya ha recuperat testimonis 

documentals de la seva pròpia història. Com bé 

deia el President Maragall, són els “documents de 

la dignitat”, perquè amb el seu retorn Catalunya 

recupera la dignitat.
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La ampliación de la línea 3 y de los FGC 
completará la oferta de transporte público

[ La prolongación de la línea 3 del 
metro y de la línea de Reina Elisenda 
de los Ferrocarriles de la Generalitat 
de Catalunya completará la oferta 
de transporte público en Esplugues 
y garantizará la movilidad de nues-
tra ciudad. 

Esta doble ampliación, junto 
a la creación del metro del Delta 
del Llobregat, entre Cornellà y 
Castelldefels y la prolongación de 
la línea 1 entre Bellvitge y Sant 
Boi, fue acordada por el secretario 
para la Movilidad del Departa-
mento de Obras Públicas y Política 
Territorial y alcaldes y concejales 
de Viladecans, Castelldefels, Gavà, 
Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Just, 
Esplugues, Cornellà y Barcelona, 
en una reunión mantenida el 9 de 
febrero en Barcelona. El alcalde 
de Esplugues, Lorenzo Palacín, pre-
sente en la reunión, explicó que 
“estamos plenamente satisfechos 
con la nueva propuesta de prolon-
gación de la línea 3 del metro hasta 
nuestra comarca, porque supone 
una respuesta a una reivindicación 
histórica de los municipios que, 
como Esplugues, formamos parte 
del contínuo urbano de la ciudad 
de Barcelona”.

La línea 3

 Según fuentes del Departamen-
to de Política Territorial y Obras Pú-
blicas, “la prolongación de la linea 3 
de metro permite dar una solución 
específica a los municipios situados 
en el contínuo urbano de Barcelona 
con una mayor demanda prevista 
de viajeros diarios: Esplugues, Sant 
Just y Sant Joan Despí”. Esta prolon-
gación, de 5,8 kilómetros, incluirá 
seis nuevas estaciones:

• Finestrelles-Sant Joan de Déu, en 
Esplugues, que dará respuesta a la 
movilidad que genera el hospital 
infantil.
• Esplugues centro, con correspon-
dencia con el Trambaix.
• Sant Just centro, situada en el 
centro de la rambla y a 300 del 
tranvía.
• Hospital del Baix Llobregat, en 
Sant Joan Despí, para dar servicio 
al futuro centro sanitario y a los ba-
rrios limítrofes, entre ellos El Gall.
• Sant Joan centro, donde se sitúa 
el intercambiador con otras dos 
líneas de Renfe.
• Torreblanca, en el límite del tér-
mino municipal de Sant Feliu de 
Llobregat, donde habrá un inter-
cambiador con el tranvía.

Según ha informado el Depar-
tament, dadas las características 
del trazado y el hecho de que dis-
currirá por una zona fuertemente 

urbanizada, la ejecución de la obra 
se realizará con tuneladora. Según 
los estudios, la prolongación de la 
línea 3 de metro Zona Universi-
tària-Sant Feliu de Llobregat ten-
drá una demanda total de 42.097 
pasajeros diarios, de los cuales un 
30% serán usuarios habituales de 
la misma línea.

LAS DOS FUTURAS 
ESTACIONES DE METRO 
SERÁN FINESTRELLES, 

DE LA LÍNEA 3 Y 
CON CONEXIÓN CON 
FERROCARRILS DE 
LA GENERALITAT, Y 

ESPLUGUES CENTRE, CON 
INTERCAMBIADOR CON 

EL TRANVÍA

LA LÍNEA 3 SE 
PROLONGARÁ CON SEIS 

NUEVAS ESTACIONES 
(TORREBLANCA, SANT 
JOAN DESPÍ, HOSPITAL 
COMARCAL, SANT JUST 

CENTRE, ESPLUGUES 
CENTRE Y FINESTRELLES)

El alcalde ha explicado que “las 
dos paradas de la futura línea 3 
en Esplugues, en el centro mismo 
—junto al Ayuntamiento— y en 
el Hospital Sant Joan de Déu y el 
barrio de Finestrelles nos ofrece-
rán una excelente comunicación 
con Barcelona y con los municipios 
de nuestro entorno, Sant Just, 
Sant Feliu y Sant Joan Despí. La 
nueva propuesta de mejora del 
transporte público también tiene 
en cuenta una petición de nuestra 
ciudad: mejorar el acceso al  Hos-
pital Sant Joan de Déu, uno de los 
equipamientos más notables de 
nuestra ciudad”.

El secretario de Movilidad del 
Departamento de Política Territo-
rial y Obras Públicas, Manel Nadal, 
manifestó la voluntad de iniciar 
inmediatamente la redacción 
de los proyectos, con el objetivo 
de finalizarlos antes de dos años 

[ Esplugues 
mejorará sus 
conexiones con 
Barcelona y el 
conjunto del Baix 
Llobregat

transport
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LORENZO PALACÍN: “LA 
PROPUESTA RESPONDE 

A UNA REIVINDICACIÓN 
HISTÓRICA DE LOS 

MUNICIPIOS QUE, COMO 
ESPLUGUES, SOMOS UN 
CONTINUO URBANO DE 

BARCELONA”

y medio y poder comenzar las 
obras en un plazo no superior a 
tres años.

Ferrocarriles de la 
Generalitat

Esplugues se beneficiará direc-
tamente de otra de las decisiones 
adoptadas en la reunión entre 
los representantes autonómicos 
y municipales: la prolongación 
de la línea de Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya (FGC), 
desde la estación de Reina Elisen-
da hasta la de Finestrelles-Sant 
Joan de Déu, en la que habrá un 
intercambiador propuesto de la 
L3. Se trata de un tramo de unos 
2,5 kilómetros que contará con 
dos estaciones, Pedralbes y Avin-
guda d’Esplugues, además de la 
de Finestrelles.  

Palacín se manifiesta “agrade-
cido con la nueva propuesta del 
Govern de la Generalitat, porque 
demuestra que es un gobierno 
receptivo y atento a las propues-
tas de mejora que realizamos los 
municipios. El pasado 9 de febrero 
iniciamos la cuenta atrás para 
poder afirmar con rotundidad que 

Esplugues próximamente tendrá  
metro hasta el centro mismo de 
la ciudad y los espluguenses con-

tarán con una red de transporte 
público notable. Confiamos en 
el trabajo que a partir de ahora 
se debe realizar y que nos per-
mitirá mejorar sustancialmente 
la movilidad de los ciudadanos y 
ciudadanas de Esplugues”.

Otras propuestas

La mejora del metro en el Baix 
Llobregat incluye otras propuestas 
que mejorarán de manera ostensi-
ble la exigua oferta actual. Las más 
relevantes son la creación de una 
nueva línea, que gestionaría Renfe, 
entre Cornellà y Castelldefels, y que 
se denominaría Metro del Delta, y 
la prolongación de la actual línea 1 
del metro, entre la actual estación 

EL ALCALDE OPINA QUE 
“PODEMOS AFIRMAR 

CON ROTUNDIDAD 
QUE ESPLUGUES 

TENDRÁ METRO EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD. 

LOS ESPLUGUENSES 
CONTARÁN CON UNA RED 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 

NOTABLE”

[ El metro llegará a Finestrelles y al centro de Esplugues con la nueva propuesta

transport
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de Bellvitge, y Sant Boi. 
El metro del Delta conectará  

los dos lados del río, con paradas 
en Castelldefels (Platja, Campus 
de la Universitat Politècnica y 
Canyars), Gavà (Ponent y Centre), 
Viladecans (con estaciones en el 
sector conocido como Oliveretes y 
en el centro de la ciudad), Sant Boi 
(paradas en las plazas Catalunya y 
de la Generalitat y en Molí Nou), 
Sant Feliu, Sant Joan Despí y Cor-
nellà, donde enlazará con otras 
líneas de Renfe y con la L5 del 
metro. Esta línea contará con más 
de 40.000 pasajeros diarios.

La prolongación de la línea 1 de 
metro desde Bellvitge hasta sant 
Boi se prevé que pasará también 
por el Prat. ]
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Fomentando la convivencia

[ El Ayuntamiento quiere incremen-
tar los niveles de convivencia en la 
ciudad, fomentar el respeto entre 
las personas y erradicar las actitudes 
incívicas, y está invirtiendo recursos 
humanos y materiales para conse-
guirlo. La labor educativa es uno de 
los medios que el consistorio utiliza 
para lograr este objetivo. Las agen-
tes cívicas hacen, en este sentido, 
una labor inestimable. Pasado casi 
un año desde que  comenzaron  a 
estar presentes en la ciudad, “los 
ciudadanos han entendido que 
estamos en la calle para ayudarles 
y para atender sus preocupacio-
nes”, explica una de las agentes, la 
número 16, que cada día está en 
la calle para mantener un contacto 
directo con las personas. 

Las agentes cívicas son una 
especie de escáner permanente 
de la ciudad. Detectan cualquier 
anomalía y la comunican a los servi-
cios municipales correspondientes, 
para que la puedan subsanar rápi-
damente. Estas anomalías pueden 
ser de muchos tipos: desperfectos 
en la vía pública, incidencias de 
tráfico o, por encima de todo, com-
portamientos incívicos. “Estamos 
para reeducar al ciudadano, para 
explicarle cuándo ha actuado de 
manera incorrecta” explica la mis-
ma agente cívica, que añade  que 
“normalmente, la gente entiende 
que les expliquemos las cosas si 
ha actuado de manera incorrecta”. 
Incluso, su presencia en la calle 
permitió detectar la presencia 
repetida de una persona en una 
plaza frecuentada por niños. Este 
individuo resultó que estaba en 
busca y captura por parte de la 
policía.

Cuando llaman la atención a 
algún ciudadano en caso de una 
actitud incívica, las agentes le re- 

cuerdan la existencia de unas nor-
mas, incluídas en la Ordenanza de 
convivencia ciudadana y uso de la 
vía pública, que procuran evitar 
que las infracciones realizadas por 
colectivos minoritarios degraden 
progresivamente la ciudad y la 
convivencia de las personas que la 
habitan. Llevar a los perros sin atar, 
tirar bolsas de basura en lugares 
inadecuados, como papeleras, 
dejar un excremento de perro en 
la calle, pintar un grafitti o aparcar 

civisme

LAS AGENTES CÍVICAS 
LLEVAN A CABO  

UNA LABOR EDUCATIVA 
MUY IMPORTANTE.  

“LOS CIUDADANOS HAN 
ENTENDIDO QUE ESTAMOS 

EN LA CALLE PARA 
AYUDARLES Y ATENDER 
SUS PREOCUPACIONES” 
EXPLICA UNA DE ELLAS

y deportivos. Recientemente, se 
las pudo ver en la Cabalgata de 
Reyes, acompañando a las carrozas 
y cortando algunos de los cruces 
por donde pasó la comitiva.

La convivencia

“Con el paso del tiempo, las 
personas saben quiénes somos 
y confían en nosotras, hasta el 
punto que nos vienen a explicar 
cualquier anomalía que se ha-
yan podido encontrar” explica 
esta agente cívica al valorar si su 
función ha sido aceptada por la  
ciudadanía. “También estamos 
para recoger las quejas de las 
personas y trasladarlas a quien 
corresponda”.

La labor educativa y conciencia-
dora del consistorio en materia de 
civismo de estas agentes  continúa 
en las escuelas, con talleres y activi-
dades para los alumnos de educa-
ción infantil, primaria y secundaria. 
El curso pasado se realizaron dife-
rentes talleres y conferencias, Medio 
ambiente y civismo, Civismo y salud 
en el parque dels Torrents, Civismo 
y recogida selectiva de residuos y 
Ruido: minimización y actitudes 
cívicas, y este año, la labor educativa 
se centra en la divulgación del Pacto 
por el civismo y en la concienciación 
respecto al problema del ruido. El 
Ayuntamiento también organiza 
charlas-taller para entidades, en 
caso de que alguna se interese. ]

de manera incorrecta son algunas 
de las actuaciones anómalas que 
se encuentran con más frecuen-
cia. Entre las tareas de las agentes 
cívicas también figura la vigilancia 
de los accesos de los escolares a 
los centros públicos “y, llegado el 
caso, ayudamos a las personas 
mayores si tienen algún proble-
ma para cruzar la calle”. Además, 
se han convertido en un recurso 
inestimable de colaboración con la 
Policía Local en los actos culturales 

[ Una agente cívica da paso a dos peatones frente a la escuela Prat de la Riba, en Can Clota

El Ayuntamiento intensifica su labor educativa y concienciadora para fomentar el civismo y el respeto hacia los demás y el bien común

Dos agentes de la Policía Local reforzarán 
la educación vial y cívica en las escuelas

El Ayuntamiento destinará dos agentes 
de la Policía Local a labores formativas en materia de educación 
vial y cívica. Se trata de una medida innovadora —ningún otro 
municipio de  nuestro entorno la ha aplicado todavía— porque 
significa implicar directamente a la Policía Local en labores 
educativas de civismo. La incorporación de estas dos personas 
permitirá potenciar el programa de educación vial, que el Ayun-
tamiento lleva a cabo desde hace más de diez años, y ampliarlo 
al ámbito del civismo. 

La labor educativa de estos dos agentes no se limitará a las 
escuelas, porque también colaborarán en actividades incluídas 
en los programas de alternativa a la sanción o de conmutación 
de sanciones administrativas por trabajos en beneficio de la 
comunidad. Estos programas municipales también funcionan 
desde hace años y permiten que los infractores no abonen la 
multa correspondiente y, a cambio, asistan a una charla educativa 
o hagan un trabajo social, según el caso. Estos programas no se 
aplican a infractores reincidentes.

la novedad



FEBRER DE 20068 educació

El CEIP Lola Anglada 
és inclòs en el Pla 
d’autonomia de centres
[ El CEIP Lola Anglada ha estat 
inclòs en el Pla d’autonomia de 
centres, un projecte del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat 
amb el qual es pretén dotar els 
centres escolars de més autono-
mia organitzativa, pedagògica i 

de gestió de recursos. D’alguna 
manera, el Pla és com un vestit 
a mida del centre, que permeti 
resoldre les seves necessitats i 
expectatives.

Durant les últimes setmanes, 
el CEIP Lola Anglada ha estat en 
plena fase de diagnosi, a través 
de la qual es detectaran aquells 
aspectes del funcionament de 
l’escola susceptibles de millorar a 
través del Pla. Per portar a terme 
aquesta diagnosi, s’han estat fent 
entrevistes a personal docent, a 
pares i a mares i als alumnes de 
5 è i 6è de primària. La proposta 
del CEIP Lola Anglada és que el 
seu Pla d’autonomia es fonamenti 
en les noves tecnologies.

Si el calendari previst es com-
pleix, el conveni pel qual es con-
cedeix el Pla d’autonomia de cen-
tre se signarà durant el mes d’abril 
i s’aplicarà a partir del curs 2006-
2007. El Departament d’Educació 
ha impulsat la realització d’un 
Pla d’autonomia en 74 centres. El 
CEIP Lola Anglada és l’única escola 
d’Esplugues escollida. ]

Portes obertes 
a les escoles 
abans de la 
preinscripció 
[ Les escoles faran jornades 
de portes obertes durant 
el mes de març prèvies al 
termini de preinscripció del 
curs 2006-2007, que serà 
previsiblement a finals del 
mateix mes. Els dies de por-
tes obertes seran: CEIP Prat 
de la Riba, dies 7 (15.15 h) 
i 16 (17.30 h); CEIP Folch i 
Torres, dies 8 (17 h) i 11 (11 
h); CEIP Isidre Martí, dies 9 
(18 h) i 15 (10.30 h); CEIP Can 
Vidalet, dies 15 (10 h) i 24 
(15.15 h); CEIP Lola Anglada, 
dies 8 (10 h), 16 (15.15 h) i 23 
(19 h); CEIP Matilde Orduña, 
dies 16 (15.15 h), 21 (9.15 h) 
i 30 (11.30); CEIP Gras Soler, 
dies 7 (9.15 h) i 13 (17 h); i 
CEIP Joan Maragall, dies 14 
(17 h) i 18 (12 h).  ]
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FUNDADA L’ANY 1980, 
VA SER LA PRIMERA 

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL DE LA 

CIUTAT. ARA ES TROBA A 
L’EDIFICI EUGENI D’ORS, 

A CAN VIDALET

[ Una exposició mostrava fotografies dels 25 anys 
transcorreguts des de la inauguració

L’Escola Bressol Montserrat celebra 
el 25è aniversari de la seva creació
[ L’Escola Bressol Montserrat, de 
titularitat municipal, va fer el 28 
de gener passat la festa de cele-
bració del 25è aniversari de la seva 
creació. Alumnes, pares, mares, 
personal docent i l’Administració 
es van aplegar en un acte senzill 
que volia commemorar les noces 
d’argent del centre, que des de 
l’any 2000 està ubicat a l’edifici 
docent Eugeni d’Ors, al barri de 
Can Vidalet. L’anterior ubicació 
del centre va ser al carrer Pablo 
Picasso, també a Can Vidalet. 

L’Escola Bressol Montserrat va 
ser la primera de titularitat munici-
pal amb què va comptar la nostra 
ciutat. Es va fundar l’any 1980 i des 
d’aleshores ha estat el centre de 
referència per a moltes famílies 
del barri de Can Vidalet i de la 
resta de la població. Ara compta 
amb 84 alumnes, que gaudeixen 
d’unes instal·lacions que l’alcalde, 
Lorenzo Palacín, va qualificar 
“d’exemplars, fins al punt que 
altres administracions del nostre 
voltant vénen a prendre’n nota, 
quan volen renovar o crear alguna 
escola bressol al seu municipi”. 
El centre compta amb 6 aules, 
espais comuns i cuina pròpia, i hi 
treballen 9 educadores, moltes de 
les quals són les mateixes que van 
fundar l’escola, l’any 1980. En el 
seu nom, Carmen Rodríguez va 
agrair la col·laboració dels pares 
i les mares per garantir el projecte 

educatiu de l’escola bressol. Una 
exposició fotogràfica, amb imat-
ges d’aquests 25 anys, un festival 
de titelles  i un pastís commemora-
tiu van ser alguns dels ingredients 
de la festa. ] 

[ A l’esquerra, uns alumnes actuals del centre. A la dreta, l’alcalde amb un altre alumne i el 
seu pare, durant l’acte de celebració de l’aniversari
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Set centres públics 
s’adhereixen al dia 
escolar de la  
no-violència i la pau
[ Les escoles públiques d’Esplugues 
van seguir de manera majoritària 
la convocatòria del Dia escolar de 
la no-violència i la pau (30 de ge-
ner), una iniciativa de la UNESCO 
per conscienciar els infants de la 
importància de viure en un món 
en pau, en què la solidaritat, la 
justícia social i la igualtat siguin 
una constant i no una excepció. 
Veient el que veiem, aquest desig 
pot semblar una utopia, però no-
més es podrà aconseguir a partir 
de l’educació en valors dels més 
menuts. La convocatòria es fa el 
30 de gener perquè coincideix 
amb l’aniversari de la mort de 
Mohandas Gandhi.

Pluja, protagonista

Els CEIP Matilde Orduña, Gras 
Soler, Prat de la Riba, Lola Angla-
da, Can Vidalet, Isidre Martí i Joan 
Maragall van seguir la convoca-
tòria amb diferents actes lúdics 
que, en alguns casos, es van haver 
d’ajornar o replantejar a causa 
de la pluja. És el cas del CEIP Prat 
de la Riba, que va acabar fent al 
vestibul de l’escola i en dues tan-
des l’acte que volia fer al pati. La 
direcció del centre va muntar una 
exposició per mostrar els dibuixos 
participants a la convocatòria 
que el grup de solidaritat AYLLU 
va fer amb motiu de la Fira de 
Santa Llúcia Solidària, sota el 
lema 2014: objectiu pobresa zero 
(vegeu El Pont 143). Al costat dels 
dibuixos, alumnes de cada classe 
van llegir els desitjos elaborats 
pels companys, que expressaven 
anhels solidaris de futur. Aquests 
desitjos, escrits en una mena de 
pancarta, es penjaren d’un panell 
instal·lat per a l’ocasió al mateix 
vestíbul del centre. 

El CEIP Can Vidalet també va 
fer l’acte del Dia de la pau sota 
cobert. Tots els alumnes van cantar 
plegats una cançó la lletra de la 
qual parla de la pau al món, uns 
alumnes de 6è van llegir un poe-
ma i els estudiants de 5è i 6è van 
deixar la marca de les seves mans, 
pintades de blanc, en un colom de 
la pau dibuixat en un gran mural, 

que estava acompanyat pel lema 
Què pots fer tu per la pau?

Al CEIP Lola Anglada, la cele-
bració va començar amb la lectura 
d’un manifest per la pau i tres 
alumnes van llegir fragments de 
l’obra En Peret, de Lola Anglada. 
Finalment, acompanyats pels 
acords del Cant dels ocells, de Pau 
Casals, els alumnes van enganxar 
en un gran mural en forma de 
llibre uns punts de llibre confec-
cionats per ells mateixos.

Al CEIP Gras Soler, el protago-
nisme va ser per a Ghandi, la figura 
cabdal en els actes d’enaltiment de 
la pau. Els alumnes van llegir uns 
textos al·lusius a la persona que 
va aconseguir la independència de 
l’Índia a través de la pau. També 
va haver-hi cançons i una exposició 
de treballs.

Actes ajornats de dia

La pluja va obligar a ajornar 
els actes dels CEIP Isidre Martí, 
Matilde Orduña i Joan Maragall. 
L’Isidre Martí, que és escola as-
sociada de la UNESCO, va viure 
l’endemà, 31 de gener, una festa 
de gran envergadura, amb la 
lectura del manifest de la UNESCO 
amb motiu de la convocatòria i la 
interpretació de la cançó de la pau. 
Finalment, va actuar Noé Ribas, 
que amenitzà la festa.

Al CEIP Joan Maragall, l’acte va 
ser molt curt i simbòlic. Amb el fons 
musical de l’Adagio d’Albinoni, 
dos alumnes de 6è de primària van 
llegir unes frases curtes elaborades 

AQUESTA INICIATIVA 
DE LA UNESCO MIRA 
DE CONSCIENCIAR ELS 

MÉS MENUTS DE LA 
IMPORTÀNCIA DE VIURE 

EN UN MÓN AMB PAU,  
AMB JUSTÍCIA SOCIAL  

I IGUALTAT

passa a la pàgina següent
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per cada classe, des de P3 fins a 6è. 
Els alumnes, a més, van confeccio-
nar unes pancartes amb les frases 
elaborades i les van mostrar durant 
l’acte.  Al Matilde Orduña van refle-
xionar sobre el lema Fem del món 
la terra de tots, proposat per Mans 
Unides. Els alumnes van treballar les 
conseqüències que el modelde vida 
centrat en l’obtenció de beneficis 
al menor cost possible té sobre el 
nostre planeta i les persones que 
l’habiten. El dia 31, representants 
de cada curs van explicar a la resta 
de companys el que havien après 
els dies abans en temes tan impor-
tants com la cooperació, el treball 
en equip, la justícia, l’equitat, la 
solidaritat, els mals comportaments 
i la companyonia. ]

ve de la pàgina anterior 

[ Les celebracions del Dia de la no-
violència i la pau al CEIP Gras Soler 
(a dalt, a l’esquerra), al CEIP Matilde 
Orduña (al costat) i al CEIP Isidre Martí 
(a dalt, a la dreta). Els alumnes van 
participar-hi de manera molt activa

LES ESCOLES HAN 
TREBALLAT ELS 

CONCEPTES DE LA PAU 
I LA NO-VIOLÈNCIA A 
TRAVÉS DE DIBUIXOS, 

MURALS, REDACCIONS O 
CANÇONS
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   QUÈ ÉS L’OMIC?
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei gratuït de l’Ajuntament
d’Esplugues, l’objectiu del qual es augmentar la qualitat de vida i defensar els consumidors
i usuaris.

Serveis que l’OMIC ofereix > 1-Informació sobre drets i deures dels consumidors.
2-Orientació i assessorament a les consultes que els usuaris facin en relació als
temes: habitatge (lloguer i compra); higiene i qualitat dels aliments i establiments; frau
comercial i alimentari; serveis (rebuts de la llum, gas, telèfon); assegurances i comerç.
3-Recepció, gestió i tramitació de les denúncies i reclamacions, relacionades amb
aspectes de consum. 4-Formació en temes de consum: educació i distribució de fulls
informatius; programes d’educació per al consum en l’àmbit escolar. 5-Inspecció i vigi-
lància alimentària. 6-Informació al comerciant sobre els seus drets i deures en matèria
de consum, de la legislació de consum que l’afecta, segons el sector comercial al qual
pertany, i del funcionament i dels avantatges d’estar adherit al Sistema Arbitral de Consum.

On és l’OMIC > Els dilluns de 9 a 12 h i els dijous de 9 a 12 h i de 16.30 a 18.30 h, al Centre
Sociocultural Molí-Cadí  (rambla Verge de la Mercè, 1), tel. 93 371 02 66. Els dimarts, dimecres
i divendres de 9 a 12 h, al Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n), tel.
93 372 04 16 (cal demanar cita prèvia).

   ELS NOSTRES DRETS
La protecció > Dels interessos econòmics i socials: cal vetllar per l’economia domèstica
com a consumidor o usuari, estar alerta a l’hora de comprar ofertes, vendes amb regal
i rebaixes, i detectar les clàusules abusives en tota mena de contractes. De la salut i la
seguretat: els productes, les activitats i els serveis posats a disposició dels consumidors
no han d’implicar cap risc per a la vostra salut o seguretat, llevat dels usuals o reglamen-
tàriament admesos en condicions normals i previsibles d’utilització.

La indemnització > El consumidor o usuari té dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis
derivats del consum de béns o de la utilització de productes o serveis, a excepció dels que
es produeixin a causa del mal ús que faci del producte el mateix consumidor.

L’educació > En matèria de consum, amb l’objectiu de promoure més llibertat i racionalitat
en el consum de béns i la utilització de serveis.

La informació > Els productes i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris
hauran de dur una informació certa, eficaç i suficient sobre les seves característiques
essencials.

La representació i consulta > Per part de les organitzacions de consumidors, davant dels
poders públics.

DIMECRES 15 DE MARÇ DE 2006

Dia mundial
del consumidor

OMIC
OFICINA MUNICIPAL

D INFORMACI
AL CONSUMIDOR

[ Una informadora del Punt d’Atenció de Can Vidalet

Canvi d’uniforme del 
personal municipal 
d’atenció al ciutadà
[ Les persones que van habitual-
ment als diferents punts d’aten-
ció al ciutadà de l’Ajuntament 
s’hauran adonat del canvi d’imat- 
ge de luniforme del personal 
que se n’encarrega. L’antiga 
vestimenta de jaqueta i faldilla 

o pantaló de color verd i camisa 
blanca s’ha substituït per una altra 
que combina els colors gris fort i 
vermell. El nou uniforme ajuda a 
donar una imatge de modernitat 
al servei d’atenció al ciutadà de 
l’Ajuntament. El canvi ha afectat 
els i les informadores  i el personal 
del registre. L’Ajuntament compta 
amb tres punts d’atenció al ciutadà 
anomenats de primer nivell, a la 
casa consistorial, al departament 
de la Policia Local i a l’Edifici Molí, 
i altres d’especialitzats, com els 
dels Serveis Econòmics i d’Infor-
mació Urbanística, que es troben 
també a la casa consistorial, o el 
de l’Àrea de Desenvolupament 
Sociocultural i Cohesió Social, 
a l’edifici municipal del carrer 
Joaquim Rosal. ]

L’Ajuntament 
organitza un 
seminari sobre 
habilitats 
comunicatives
[L’Ajuntament organitza-
rà, a través de la Secció 
d’Ocupació, un seminari 
laboral sobre habilitats 
comunicatives, adreçat a 
persones en atur entre 16 i 
64 anys que vulguin millorar 
la seva capacitat expressiva. 
Entre els continguts, es trac-
tarà la comunicació verbal, 
el llenguatge corporal, l’es-
colta activa, les tècniques de 
control de l’ansietat, l’auto-
coneixement, l’autoconcep-
te, la comunicació assertiva 
i el desenvolupament de 
l’autoestima, que tant in-
flueixen, per exemple, a 
l’hora de fer una entrevista 
de feina. 

El seminari es farà del 20 
al 24 de maig, de 9 del matí 
a 1 del migdia, al Centre M. 
Puig Coca. La inscripció és 
gratuïta i les places limita-
des. Per assistir-hi, cal trucar 
al 93 372 04 16, de 9 del matí 
a 2 del migdia. ]
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DURANT ELS MESOS D’HIVERN...

• SI TENIU NECESSITAT DE VIATJAR A ZONES  

D’INTERIOR O DE MUNTANYA

• Assegureu-vos que porteu els pneumàtics en perfectes 

condicions: amb un bon dibuix de relleu i amb la pressió 

d’inflat adequada

• Haureu de dur un joc de cadenes i el seu manual de 

col·locació

• Porteu ple el dipòsit de combustible, perquè això us 

permetrà utilitzar la calefacció en cas d’una emergència 

motivada per una immobilització puntual

• És convenient dur un lot de piles a la guantera i la ràdio 

en perfectes condicions de funcionament, per tal de poder 

rebre els avisos i les recomanacions del Servei Català de 

Trànsit.

 C
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POLICIA LOCAL: 092 // 93 371 66 66
POLICIA NACIONAL: 091 // 93 261 90 91

[ El nuevo responsable de la co-
misaría del Cuerpo Superior de 
Policía de Cornellà-Esplugues-Sant 
Just, Antonio Corzo Soto, tomó 
posesión de su cargo el pasado 24 
de enero. Corzo, policía de una 
amplia experiencia en el cuerpo, ha 
estado vinculado en los últimos 25 
años a la comisaría de L’Hospitalet. 
El acto de toma de posesión contó 
con la presencia del delegado del  
Gobierno en Catalunya, Joan Ran-
gel, el alcalde de Esplugues, Lorenzo 
Palacín, y del jefe superior de Policía 
en Catalunya, José López, quienes 
felicitaron al comisario por su nuevo 
cargo. También asistieron al acto 
titulares de juzgados de Esplugues 
y Cornellà, concejales de Sant Just 
Desvern y Cornellà y los responsables 
de la Policía Local de Esplugues.

Corzo, que es vecino de Can 
Vidalet, donde reside desde hace 
24 años, se mostró decidido a con-
tribuir a incrementar la seguridad 
en los tres municipios y expresó su 

Toma posesión el nuevo comisario 
de Cornellà-Esplugues-Sant Just

voluntad de colaborar tanto con 
los ayuntamientos como con las 
asociaciones vecinales. Su priori-
dad será garantizar la convivencia 
de las personas en las ciudades 
bajo su competencia, así como 
la persecución de los delitos y de 
quienes los cometan.  José López 

le recordó la importancia de que la 
Policía Nacional siga trabajando de 
manera coordinada con las policías 
locales, y Joan Rangel reafirmó el 
compromiso del Gobierno con la 
seguridad ciudadana y explicó al 
nuevo comisario que “sus éxitos 
serán los de todos”. ]

[ El alcalde, con el nuevo comisario, Antonio Corzo, y el 
delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel

El curs de 
socorrisme 
bàsic de Creu 
Roja comença 
el 6 de març
[ El curs de socorrisme bàsic 
organitzat per Creu Roja 
d’Esplugues començarà fi-
nalment el 6 de març proper. 
Està adreçat a persones més 
grans de 16 anys que esti-
guin interessades a adquirir 
els coneixements necessaris 
per actuar correctament en 
cas d’una emergència mèdi- 
ca o sanitària. El curs es farà 
de dilluns a dijous, del 6 de 
març al 7 d’abril, a la seu 
de Creu Roja (carrer Severo 
Ochoa, 14, Esplugues), de 
7 a 9 del vespre. Les pre-
inscripcions es poden fer a 
la mateixa oficina de l’or-
ganització (tel. 93 371 82 02). 
L’organització ha informat 
que no farà el curs si no 
arriba a un nombre mínim 
d’inscrits. ]
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Esplugues tindrà 
un tanatori, 
que s’ubicarà al 
carrer 
Sant Gabriel
[ Esplugues tindrà ben aviat un 
tanatori, que s’ubicarà al carrer 
Sant Gabriel. El recinte funerari 
estarà distribuït en 4 plantes, 
amb una superfície útil per planta 
de 390 metres quadrats. Tindrà 
dues sales de vetlla, un oratori i 
aparcament.

El tanatori s’habilitarà en un 
edifi ci industrial ubicat al polígon 
industrial de Montesa. Segons ha 
informat l’empresa que el constru-
irà i gestionarà, serà la primera 
vegada que a Catalunya es duu a 
terme una reconversió d’aquest 
tipus en un polígon industrial.

Aquest nou equipament serà 
gestionat per Serveis Funeraris 
de Barcelona —participada pel 
Grup Intur i l’Ajuntament de 
Barcelona— i es pensa que por-
tarà a terme uns 1.000 serveis 
anuals. ]

El Pont lliura una 
guia de consells 
per prevenir 
riscos a la llar 
[ El Pont lliura aquest mes als seus lec-
tors una guia editada per l’Ajuntament 
amb consells i mesures de prevenció 
de riscos a la llar. És una publicació 
que s’ha elaborat amb la col·laboració 
d’Esteban Salvador, professional del 
Cos de Bombers de Barcelona i veí 
d’Esplugues, que recull els principals 
consells que s’han de seguir a la llar 
per prevenir-ne els riscos. 

L’ús d’aparells de gas, la distància 
que les estufes han de tenir respecte 
a altres objectes, la precaució amb el 
foc a la cuina, la custòdia de materials 
infl amables, la desconnexió de les 
claus de pas, el consum de tabac al 
llit, la connexió d’aparells elèctrics a 
l’abast dels infants, la sobrecàrrega de 
les preses de corrent  o l’ús d’aparells 
elèctrics prop de l’aigua centren aquests 
consells. La guia també explica que, 
en cas d’incendi, cal trucar al telèfon 
d’emergències 112. ]
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Es retiren 38 plaques d’habitatge 
públic amb símbols franquistes
[ L’Ajuntament d’Esplugues va procedir, la pri-
mera setmana de febrer, a retirar les plaques 
d’habitatges públics amb símbols franquistes 
que hi havia en 38 edificis de la nostra ciutat 
i a substituir-les per unes altres cedides pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat, la institució que ara té les 
competències en matèria d’habitatge. La decisió 
de retirar les plaques i de substituir-les per unes 

de noves la va prendre el Ple municipal ara fa 
uns mesos i s’ha pogut portar a terme quan la 
Generalitat ha fet arribar les noves plaques, 
en què es pot llegir que “aquests habitatges 
foren construïts en règim de protecció oficial”. 
Les plaques retirades explicaven que “esta casa 
está acogida a los beneficios de la ley de 15 de 
julio de 1954” i lluïen el símbol del Yugo y las 
Flechas, propi del règim franquista. ]

Substitució 
dels arbres 
morts plantats 
a la via pública 
d’Esplugues
[ L’Ajuntament ha començat aquest mes 
de febrer a substituir un total de 250 
arbres morts, plantats a la via pública. La 
replantació es farà seguint les varietats 
que hi ha en cada carrer o en funció dels 
canvis pertinents que es determinin. Cada 
arbre nou va acompanyat d’un tutor, un 
pal rodó de fusta que li serveix de suport 
i fa que, quan és jove, no es torci i creixi 
incorrectament.

La substitució dels exemplars morts o 
en mal estat és una operació que porta a 
terme cada any l’Ajuntament amb l’ob-
jectiu de mantenir l’arbrat viari en bones 
condicions. Les causes que els malmeten 
van des de la pròpia contaminació atmos-
fèrica o l’edat fins a conductes incíviques 
com els cops o l’abocament incontrolat de 
lleixius i detergents utilitzats per fregar 
escales i portals o d’olis o altres lubricants 
per a vehicles. ]

Esplugues compta amb un bon nombre de passos de vianants  
amb ressalt que preserven la seguretat dels vianants.  

Ensenyeu els vostres fills i filles a fer-los servir

[ Moments en què es retira una placa amb símbol franquista (esquerra) i es canvia 
per una de les noves, al carrer Gaspar Fàbregas
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Les dones volem i podem serà  
el lema de la celebració del  
Dia internacional, el 8 de març
[ Les dones volem i podem serà 
l’eslògan amb el qual Esplugues 
celebrarà el Dia internacional de 
les dones (8 de març). La comme-
moració començarà el 3 de març 
i s’acabarà pràcticament una 
setmana més tard. L’organització 
de les diferents activitats progra- 
mades compta amb la col·labora- 
ció del Consell Municipal de la 
Dona, les tres associacions de do- 
nes de la nostra ciutat (El Gall, 
Can Vidalet El Taller i La Plana), 
l’Institut català de les Dones i l’Ob-
servatori de les dones als mitjans 
de comunicació.

Els actes centrals i alhora més 
institucionals seran el mateix dia 
8 i es faran a la casa consistorial 
i al Centre Municipal Puig Coca. 
L’edifici de l’Ajuntament acollirà 
l’anomenat Espai d’expressió lliure, 
un mural en què totes les dones 
d’Esplugues que vulguin podran 
escriure allò que desitgin. Al ves-
tíbul de la casa de la vila hi haurà 
també una exposició informativa 
sobre l’Observatori de les dones 
als mitjans de comunicació, una 
iniciativa de diversos ajuntaments, 
entre ells el d’Esplugues, per vetllar 
pel bon tracte a les dones en els mit-
jans, especialment en els formats 
publicitaris. A la mostra es podran 
veure nou anuncis denunciats pel 
seu tractament sexista.

Al Centre Municipal Puig Coca 
es llegirà el manifest reivindicatiu 
del 8 de març i, després, una repre-
sentant d’Amnistia Internacional, 
pronunciarà la conferència El dret 
de les dones al món.

Altres propostes

L’Associació de Dones de La Pla-
na organitzarà al Casal de Cultura 
Robert Brillas una exposició on 
mostrarà les activitats i tallers que 
porta a terme al cap de l’any (del 
dilluns 6 al dissabte 11). També hi 

ha prevista una conferència sobre 
dietètica (3 de març), una sessió 
de música i ball (3 de març), una 
caminada pel parc de Can Vidalet 
(6 de març), la conferència Legisla-
ció en l’ambit familiar (6 de març), 
la projecció d’una pel·lícula (9 de 
març) i un recital de poesies, també 
el 9 de març, amb lectura d’obres 
de M. Antònia Salvà, Clementina 
Arderiu i Rosa Laveroni. Aquest 
acte, que clourà la celebració, es 
farà a la Biblioteca Pare Miquel, 
el dijous 9 de març, a partir de les 
7 de la tarda. ]

El punt de 
llibre amb 
nom de dona 
es dedica a 
Lola Anglada
[ El punt de llibre de la sèrie 
Amb nom de dona es dedica 
aquest any a Lola Anglada. 
Dins d’aquesta col·lecció de 
punts de llibre que recorden 
les dones amb els noms de 
les quals coneixem alguns 
carrers, espais públics o equi-
paments d’Esplugues,  cada 
8 de març s’edita un punt de 
llibre nou, amb motiu del Dia 
internacional de les dones. 
Els dos primers van ser dedi-
cats a M. Aurèlia Capmany i 
a Montserrat Roig, que do-
nen nom a un carrer de Can 
Vidalet i a un carreró i una 
placeta del centre històric, 
respectivament.

El personatge escollit 
enguany és Lola Anglada, 
escriptora, dibuixant, il·lus-
tradora, pintora, ceramista, 
autora teatral, figurinista, 
editora i càrrec públic, que 
dóna nom a una escola del 
carrer Manuel de Falla, al 
barri del Gall.  Precisament, 
el Museu Can Tinturé por-
tarà a Esplugues l’exposició 
Lola Anglada i l’ideal del 
llibre, que es podrà veure 
del 5 al 30 d’abril al Casal de 
Cultura Robert Brillas. ]

[ Mural reivindicatiu del Dia internacional, l’any passat
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La telefonia centra durant el 
2005 les consultes a l’Oficina 
d’Informació al Consumidor
[ La telefonia va ser el principal 
maldecap dels consumidors d’Es-
plugues durant 2005. L’Oficina 
Municipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC) de la nostra ciutat 
va rebre l’any passat 351 consultes 
i denúncies sobre aquesta qüestió, 
pràcticament una de cada quatre. 
L’habitatge també continua sent 
també motiu de preocupació per 
als veïns d’Esplugues, tant pel que 
fa a la venda i al lloguer com a 
aspectes relacionats directament 
amb aquest àmbit, com el derivat 
de les comunitats de propietaris. 

Durant 2005, les visites i consul-
tes a l’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor d’Esplugues 
van incrementar-se de manera 
notable: 1.268 usuaris la van fer 
servir, davant de les 939 de l’any 
anterior, una xifra que suposa un 
augment de més del 30 per cent. La 
major part de les demandes es van 
fer personalment, tot i que també 
se’n van fer per correu electrònic. 
De les 1.268 peticions d’informa- 
ció o demandes, el 75,52 per cent 
es van resoldre i arxivar, mentre 
que la resta s’han traslladat a dife-
rents organismes de consum (altres 
OMIC, juntes arbitrals o Agència 
Catalana) o estan pendents de la 
resposta del comerç o empresa 
demandat.

El Servei de l’OMIC

L’Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor (OMIC) és el ser- 
vei que l’Ajuntament posa a dispo-
sició de les persones per defensar 
els seus drets com a consumidors 
i usuaris. Dóna informació sobre 
drets i deures dels consumidors; 
orienta i assessora en les consultes 
que es facin; rep, gestiona i tramita 
les denúncies i reclamacions relacio-
nades amb consum, i porta a terme 
la inspecció i vigilància alimentà- 
ria. 

L’OMIC també informa els 
comerciants sobre els seus drets i 
deures en matèria de consum, de la 
legislació de consum que els afecta, 
segons el sector comercial al qual 
pertanyen, i del funcionament i 
dels avantatges d’estar adherits al 
Sistema Arbitral de Consum. 

El servei de l’OMIC és a dispo-
sició dels ciutadans els dilluns 
de 9 del matí a 12 del migdia i 
els dijous de 9 a 12 i de 4.30 a 

6.30 de la tarda a l’Edifici Molí, 
de Can Vidalet, i els dimarts, els 
dimecres i els divendres, també 
de 9 del matí a 12 del migdia, al 
Centre Municipal Puig Coca, al 
barri de La Plana. El proper 15 de 
març se celebra el Dia mundial del 
consumidor. ]

consum

[ La telefonia és motiu de consulta dels consumidors
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[ La Unió de Botiguers i de Comerciants d’Esplugues està portant a 
terme un curs d’iniciació a la informàtica i de disseny de pàgines web. 
El programa de formació, de dos mesos de durada, el fan dos dies per 
setmana, al migdia, en un centre de formació de noves tecnologies 
de la nostra ciutat, Edicurs.

El coneixement de la informàtica i, en general, de les tecnologies 
de la informació, pot ser una eina molt útil per als botiguers i els 
comerciants de la nostra ciutat, i hi tenen una gran oportunitat de 
publicitar-se i donar-se a conèixer, d’una banda, i de cercar noves 
maneres de vendre el seu producte, adaptant-se així a les necessitats 
i les exigències dels consumidors, d’una altra. ]

La Unió de Botiguers fa un 
curs de disseny de webs

La Oficina de Comercio 
de Esplugues atendió 231 
consultas durante 2005
[ La Oficina de Comercio de Es-
plugues atendió 231 consultas 
durante el año 2005. Los temas 
más frecuentes, demandados 
por comerciantes o aspirantes 
a serlo, fueron relativos a la 
normativa legal vigente, los ho-
rarios comerciales y diferentes 
aspectos de Firesplugues, que, 
recordemos, el año pasado ce-
lebró una nueva edición. 

La Oficina de Comercio es 
un organismo dependiente 
del Ayuntamiento a través del 
cual se vehiculan las acciones de 
apoyo y de promocón del co-
mercio de nuestra ciudad. Entre 
las diferentes cuestiones de las 
que se encargó durante el año 
pasado, figuraron el impulso de 
un curso de catalán para comer-
ciantes, a través del Servei Local 
de Català, o la ayuda prestada 
para que las asociaciones de 

comerciantes y los propietarios 
de establecimientos a título 
individual pudieran acceder a 
subvenciones a las que podían 
tener derecho. 

Este órgano municipal tam-
bién realizó durante el año 
pasado campañas informativas 
sobre las rebajas, el uso de las 
hojas de reclamaciones y la ley 
antitabaco e impulsó la realiza-
ción de campañas específicas de 
promoción del comercio coin-
cidiendo con fechas puntuales 
(días del Padre y de la Madre, 
rebajas de verano e invierno, el 
inicio del curso escolar...). 

Durante el año pasado, la 
Oficina de Comercio también 
realizó diferentes encuestas 
entre los comerciantes de las 
zonas de mayor concentración  
y conocer sus mayores preocu-
paciones. ]
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L’Ajuntament d’Esplugues  
reorganitza la recollida 
selectiva de roba usada
[ L’Ajuntament d’Esplugues ha 
reorganitzat el servei de recollida 
de roba usada, que a partir del 13 
de febrer haurà de dipositar-se 
únicament a la deixalleria mòbil, 
que setmanalment recorre el nos-
tre municipi o a la Deixalleria de 
la Fontsanta. Els contenidors que 
hi ha ubicats en diferents equipa-
ments municipals seran retirats.

Per tant, les persones que 
vulguin desfer-se de roba usada 
per ser reciclada podran portar-la 
personalment al “punt verd” de 
la Fontsanta, que es troba situat 
a la confluència de l’avinguda 
Baix Llobregat i el carrer Àngel 
Guimerà), de dilluns a divendres, 
de 10 del matí a 2 del migdia, i de 
4 a 7 de la tarda i els dissabtes de 9 
del matí a 2 del migdia, o utilitzar 
el servei de la deixalleria mòbil, 
que els dilluns a la tarda (de 4 de 
la tarda a 8 del vespre ) se situa 
successivament al parc Pou d’en 
Fèlix, a la rambla Verge de la 
Mercè, al carrer Severo Ochoa i a 
la rambla del Carme, i els dijous, 
al matí (de 9.30 del matí  a 2 del 
migdia), quan s’ubica successiva-
ment al carrer Nord, a la plaça 
Secretari Oliva, als parcs Pompeu 

Fabra i de la Solidaritat i a la plaça 
de l’Escorxador.

La roba usada per reciclar es 
destina a persones amb manca de 
recursos, tret de la que està en ma-
les condicions, que es destina a la 
confecció de draps industrials. ]      

[ La Mancomunitat de Muni-
cipis de l’Àrea Metrpolitana 
de Barcelona, encarregada 
del manteniment del parc 
de Can Vidalet, ha portat a 
terme la substitució de l’en-
llumenat públic d’aquesta 
zona verda. En concret, s’han 
instal·lat 160 punts de llum 
nous (columnes Nikolson i 
lluminàries Carandini), amb 
bombetes de sodi, que com-
pleixen la normativa vigent 
en matèria de contaminació 
lumínica i permeten un estal-
vi energètic important. ]

Substituït 
l’enllumenat 
públic del 
parc de  
Can Vidalet

[ Es pot dipositar a les deixalleries mòbil i fixa
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Celebrada la final de  
dòmino interclubs

L’Esplai Municipal de Gent Gran dels 
barris Centre i la Plana, ubicat en els 
baixos dels edificis Symbol, va acollir la 
final del torneig de dòmino  entre els 
diferents esplais municipals i el casal 
de Can Vidalet. Les parelles que van 
acabar primeres classificades van ser, 
per aquest ordre, Cosme Altidill i Víctor 
Tostado (Esplai el Centre), Juan Elena 
i Francisco Gonzalvo (Esplai El Gall) i 
Francisco Martín i José Orellana (Esplai 
El Gall). Es preveu que el lliurament de 
trofeus d’aquesta competició i de la de 
petanca, celebrada durant el desembre,  
es farà el mes de març al Casal de Cultura 
Robert Brillas.

La Festa de Carnestoltes 
serà el 25 de febrer

La festa unitària per a la gent gran del 
Carnestoltes 2006 serà el dissabte 25 de 
febrer, a partir de les 5 de la tarda. Hi 
haurà ball, un petit refrigeri i una desfi-
lada de totes les persones que vagin dis-
fressades. L’entrada a la festa, reservada 
a persones grans, serà gratuïta.

Activitats dels esplais

L’Esplai de Can Clota va fer un ball de 
Carnestoltes l’11 de febrer. El del Gall en 
farà un altre el 26 de febrer. El Centre-La 
Plana va fer una calçotada al Penedès, 
l’11 de febrer, i ha organitzat una ex-
cursió a Cambrils per al dissabte 11 de 

març. L’Esplai de Can Clota va passar 
un cap de setmana a Roses, els dies 4 i 
5 de febrer.

El Club Sant Jordi fa una xerrada 
sobre les pensions

El Club Sant Jordi, del barri de La Plana, 
va organitzar una xerrada, el 9 de febrer 
passat, per informar sobre les pensions, 

adreçada als socis i sòcies de l’entitat. 
El de les pensions és un dels temes que 
més preocupen el col·lectiu de la gent 
gran i durant la xerrada es va informar 
els presents de les diferents pensions 
existents i qui hi té dret.  Durant aquest 
mes, el Club ha programat dues sortides 
al teatre, per presenciar l’obra Mentiders 
i el dia 22 de febrer farà la festa de 
Carnestoltes.
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Carrers i equipaments
Aquesta secció dedicada a l’urbanisme i als projectes de la ciutat del futur 
us parla aquest mes de dos projectes emblemàtics: la reforma de la rambla 
Àngel Guimerà i la rehabilitació del Complex Esportiu Municipal La Plana. Les 
obres d’Àngel Guimerà donaran com a resultat un passeig més accessible i 

més agradable per als ciutadans. La reforma del Complex Esportiu Municipal 
La Plana significarà la conversió de l’equipament en un centre esportiu, de 
lleure i de salut de primera línia, apte perquè les persones de qualsevol edat 
puguin fer esport i mantenir-se amb un  bon estat de salut.

[ La rambla Àngel Guimerà canvia- 
rà d’aspecte i millorarà les pres-
tacions per als ciutadans quan 
s’acabin les obres de reforma 
que van començar el 13 de febrer 
passat. Durant onze mesos, aquest 
passeig central del barri del Gall 
serà sotmès a una important trans-
formació, cosa que comportarà 
també una important millora de 
l’accessibilitat.

Inaugurada l’any 1992, la ram-
bla Àngel Guimerà ha esdevingut 
un important punt de trobada dels 
veïns del barri del Gall. L’objectiu de 
l’Ajuntament i de la Mancomuni- 
tat de Municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, institució 
que aplega les ciutats de l’entorn 
de la capital catalana i que s’encar-
rega de portar a terme les obres, 
és reparar les possibles mancan-
ces detectades al llarg d’aquests 
anys i adaptar-la a les necessitats 
actuals.

Millor accessibilitat i  
nous elements

Els detalls més importants del 
projecte de remodelació són la 
millora de l’accessibilitat de la 
rambla i la incorporació de nous 
elements que reforcin el caire de 
punt de trobada de la zona central. 
S’eliminaran els desnivells existents 
entre les calçades laterals i el pas-

La rambla Àngel Guimerà tindrà àrees 
de jocs infantils i zones enjardinades

seig central, per facilitar l’accés  
dels vianants des de les voreres 
dels dos costats, i s’habilitaran 
espais enjardinats i zones de jocs 
infantils, de manera que la rambla 
serà un espai molt més agradable. 
Com es pot veure en el plànol que 
acompanya aquesta informació, 
s’instal·laran cinc espais enjardinats 
i dues àrees perquè els infants hi 
puguin jugar. A més, es plantaran 
una setantena d’arbres. També 
hi haurà nous bancs, individuals i 
col·lectius, nou enllumenat públic 
i altre mobiliari urbà. Els quatre 

LES OBRES PER 
REFORMAR AQUEST 

PASSEIG DEL BARRI DEL 
GALL VAN COMENÇAR 

EL 13 DE FEBRER, 
SERVIRAN PER CANVIAR-
NE LA FESOMIA I HAN DE 
DURAR UNS ONZE MESOS

accessos/sortides de vianants de 
l’aparcament subterrani es man- 
tenen, a l’igual que l’accés i sorti-
da de vehicles del mateix aparca-
ment. 

La reforma de la rambla Àngel 
Guimerà inclou també l’adequació 
de l’espai físic que hi ha davant de 
la Biblioteca Pare Miquel d’Esplu-
gues. Amb la utilització de dos pa-
viments diferents, s’urbanitzaran  
l’accés a la pròpia biblioteca i una 
zona d’estada, en forma de plaça, 
que comptarà amb bancs, enllu-
menat públic i altres elements. 

L’escultura Nu de dona, d’Eulàlia 
Fábregas, i el quiosc de venda de 
diaris i revistes seran reubicats a la 
mateixa zona.

Trasllat del mercat 
ambulant

Mentre durin les obres, tal com 
va explicar El Pont el mes passat, 
el mercat ambulant dels dissab-
tes s’ubicarà provisionalment en 
un altre tram del carrer Àngel 
Guimerà i a l’interior del parc Pou 
d’en Fèlix. ]
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[ La reforma del Complex Esportiu 
Municipal La Plana que se está 
llevando a cabo desde el mes de 
septiembre pasado (ver El Pont 
143) tiene como objetivo que la 
instalación se convierta en un 
centro de referencia del deporte, 
el ocio y la salud para toda la fa-
milia. El Ayuntamiento quiere que 
La Plana sea un centro que acoja a 
todo tipo de personas, desde niños 
hasta gente mayor, pasando por 
mujeres embarazadas y personas 
discapacitadas, que encontrarán 
en él un conjunto de servicios 
muy completo, que les permitirán 
aprender a nadar, mantenerse en 
forma, practicar la actividad física o 
acuática más innovadora, relajarse 
a la zona de aguas, hacerse un ma-
saje, diseñar una dieta equilibrada 
en el servicio de salud o divertirse 
a las diferentes salas destinadas a 
los más pequeños. 

El objetivo municipal es fo-
mentar los hábitos saludables, de 
manera que la actividad física se 
complemente con otros servicios 
que aporten bienestar y salud a 
las personas usuarias. De hecho, es 
la respuesta a la tendencia actual 
entre la gente, que ya no entiende 
el deporte como un medio para 
competir u obtener un cuerpo “10” 
sino como la manera más divertida 
y agradable de estar mejor y de 
disfrutar de un buen estado físico 
general. Además, los abonados de 
la instalación tendrán un aliciente 
extra durante el verano, ya que po-
drán acceder, de manera gratuita, a 
la nueva piscina descubierta que se 
ha de construir en La Baronda.

La remodelación del CEM La 

Complex Esportiu Municipal  
La Plana: horizonte 2008

Plana comportará, de entrada, que 
el acceso principal al equipamiento 
ya no sea por la calle Alegria sino 
por la plaza Catalunya, que se 
convertirá en un vestíbulo urbano. 
El cristal sustituirá al hormigón 
como revestimiento de las facha-
das principales, de manera que 
el CEM  La Plana será un edificio  
mucho más luminoso, con el co-
rrespondiente ahorro energético, y 
parcialmente transparente, con lo 
que las personas que pasen junto 
al equipamiento podrán ver parte 
del interior del recinto. Otra de 
las grandes novedades es que el 
equipamiento estará totalmente 

SERÀ UN CENTRO QUE 
ACOGERÁ A TODO 

TIPO DE PERSONAS, 
DONDE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA  Y ACUÁTICA SE 
COMPLEMENTARÁ CON 
OTROS SERVICIOS QUE 

DEN BENESTAR Y SALUD A 
LAS PERSONAS USUARIAS 

La reforma de la instalación se lleva a cabo para convertir el equipamiento en un lugar de referencia del 
deporte, el ocio y la salud  para toda la familia

LAS PERSONAS 
ABONADAS DE LA 

INSTALACIÓN TENDRÁN 
ACCESO GRATUITO A LAS 
PISCINAS DESCUBIERTAS 

DE LA BARONDA, 
JUNTO AL PARQUE DELS 

TORRENTS

[ El CEM La Plana será un equipamiento para toda la familia, 
donde el deporte, el ocio y la salud se darán la mano pasa a la página siguiente
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adaptado y contará, incluso, con 
un ascensor que permitirá que las 
personas con problemas de movi-
lidad puedan acceder a la primera 
planta del edificio, donde estarán 
parte de las salas de fitness y de 
actividades dirigidas y las gradas 
de la piscina.

Un cambio sustancial

Del CEM La Plana que conoce-
mos ahora sólo  quedará la piscina, 
que se complementará con una 
zona de aguas (dos saunas, dos 
baños de vapor y cuatro jacuzzis). 
El pasillo central se completará con 
vestuarios colectivos y de grupos 
y con los servicio de salud, donde 
los usuarios podrán disfrutar de 
masajes, asesoramiento médico, 
servicio de dietética... 

Donde ahora se encuentra la 
pista polideportiva se habilitarán 
diferentes espacios y servicios.  En-
tre ellos, una piscina de muy poca 
profundida (apenas 30 cm), desti-
nada principalmente a niños muy 
pequeños o a personas que, por 
problemas de movilidad, quieran 
disfrutar del agua sin riesgos y, al 
lado, unas piscinas de bolas (tipo 
chiquipark) con toboganes y otras 
atracciones para los más pequeños. 
También habrá salas de Internet 
para niños, que introducirá a los más 
jóvenes en las nuevas tecnologías a 
través del juego, y otras aulas para 
hacer iniciación deportiva o diferen-
tes tipos de actividades físicas con 
monitor. En la actualidad, el CEM 
La Plana imparte una veintena de 
actividades dirigidas diferentes, 
gratuitas para los abonados, una 
cifra que aumentará notablemente 
cuando se acabe la reforma actual 
del edificio. 

La instalación contará también 
con un servicio de ludoteca, que 
permitirá que los peques jueguen 
mientra los padres, madres, abue-
los, abuelas o hermanos mayores 
estén llevando a cabo alguna acti-
vidad deportiva.

Las obras permitirán ampliar la 

LA INSTALACIÓN ESTÁ 
SIENDO SOMETIDA 

A UNA IMPORTANTE 
TRANSFORMACIÓN   

Y GANARÁ ESPACIO Y 
NUEVOS SERVICIOS. 

TAMBIÉN MEJORARÁ SU 
ACCESSIBILIDAD

planta primera del edificio, en la 
que se habilitarán la gran sala de 
fitness, de 750 m2, otras salas para 
actividades físicas de última genera-
ción, como el ciclismo indoor, la ba-
tuka o el método Pilates y un centro 
de formación de profesionales de 
los servicios deportivos (monitores, 
mantenedores de instalaciones, 
gestores de actividades...). ]

viene de la página anterior

[ Zona de la piscina de poca 
profundidad y los juegos 
infantiles, vista desde el 
bar de la instalación

Los abonos del CEM La Plana son más baratos 
que los de otros centros de nuestro entorno
[ Los abonados del CEM La Plana pagan menos 
que los de otros centros deportivos de nuestro 
entorno más cercano. Un abono mensual, aquél 
que permite utilizar libremente  la instalación y  
todos sus servicios, cuesta en el CEM La Plana 26 
euros, una cantidad inferior que los abonados de 
otros centros de poblaciones de nuestro entorno 
pagan por el mismo concepto y que, en casi todos 
los casos superan, con creces, los 30 euros. Sólo en un 
caso en el que la instalación no cuenta con piscina 
cubierta, el precio del abono es inferior. 

En el caso de las personas mayores, la tarifa, 
que en Esplugues es de 19 euros, es también más 
económica. En otros municipios muy cercanos 
al nuestro llegan a pagar hasta 28,25 euros al 
mes.

El abono mensual es la fórmula de pago más 
usual en los centros deportivos, públicos y privados. 
La voluntad de que los usuarios de una instalación 
lo puedan ser de todos sus servicios y no sólo de 
uno concreto es la tendencia más habitual. 

En el caso del CEM La Plana, ser abonado per-
mite, además de practicar la actividad deportiva 
preferida, el acceso gratuito a cualquiera de las 
actividades con monitor, beneficiarse de un 30% 
de descuento en los cursos que se ofrezcan, el uso 
de la sala de fitness que se abrirá en marzo y de 
la nueva zona termal, que también estará muy 
pronto a disposición de los usuarios. 

A partir de este verano, el abono del CEM La 
Plana también facilitará el uso gratuito a la piscina 
descubierta de La Baronda. ]

[ Imagen virtual que muestra cómo será la sala de fitness 
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La deserció del PSC

JORDI FIGUERAS
(ERC-AM)

No, no us preocupeu, no us par-
laré del polèmic tema de l’estatut. 
Voldria parlar-vos de la deserció del 
PSC dels principals debats del nostre 
poble, Esplugues,  matisant, això si, 
que quan parlo del PSC ho faig en 
referència als seus representants 
a l’Ajuntament. El PSC no l’hem 
sabut trobar en les reunions amb 
la ciutadania preocupada per la 
violència contra els joves. Al PSC 
no l’hem vist en les reunions amb el 
veïnat per parlar del Casc Antic de la 
nostra població. Al PSC no el veiem 
ni entusiasmat ni gaire predisposat 
a l’hora d’afrontar els reptes nous 
que suposa l’emigració nova que 
rep Esplugues. Ni tampoc veiem al 
PSC a l’hora de consensuar amb els 
altres partits polítics diversos temes 
sensibles –cas d’en Pep Duch i ca 
n’Oliveres o de cal Suís- en definiti-
va a ERC ens preocupen els nostres 
governants, els socialistes, ja que 
són ells els que haurien d’encap-
çalar o donar resposta a qualsevol 
inquietud ciutadana i són ells els 
que haurien de dedicar-se a trobar 
complicitats i afrontar els proble-
mes que apareixen al nostre poble. 
Dissortadament han desertat o, 
pitjor encara, el PSC es veu abocat, 
dia a dia, a governar contra el poble 
o, com a mínim, a mantenir el po- 
ble desinformat d’aquells temes 
més sensibles o polèmics, creant, 
entre la població, incertesa i des-
encant no únicament envers el PSC, 
cosa que egoistament agrairíem, 
també, per extensió, envers els al-
tres partits politics que no tenim, 
de moment, responsabilitats de 
govern i hem d’aguantar un des-
crèdit que no ens mereixem. Per 
tant, des de la humilitat del més 
petit dels grups municipals del 
nostre Ajuntament m’atreveixo 
a demanar-li al PSC que torni al 
front, que defensi —si és que les 
pot defensar— les seves polítiques 
i que afronti la responsabilitat de 
la seva acció de govern. Si no estan 
disposats a informar a la ciutadania 
és que no són capaços d’afrontar els 
reptes de futur d’Esplugues en un 
clima de diàleg del qual fan bande-
ra però una bandera pràcticament 
invisible. El diàleg i la participació 
no s’han de confondre amb el 
monòleg i la quantitat de persones 
que assisteixen a un acte. Cal, per 
tant, que el PSC governi Esplugues 
fent gala de la seva ideologia i no 
a cops de majoria absoluta.

Millores 
convertides en 
paper mullat

ROGER PONS 
(CiU)

Com és habitual, el nostre grup 
sovint va presentant propostes al 
ple municipal per tal de contribuir a 
una millora de la nostra vila. És així, 
com al Ple del febrer vam presentar 
una proposta que demanava que el 
barri Centre disposés de nou d’un 
casal per a la nostra gent gran; un 
casal que anys enrere oferia un 
servei al barri Centre, i que avui, 
gràcies a la gestió del PSC-PSOE 
no n’hi ha.

Malauradament, el govern mu-
nicipal va votar en contra d’aquesta 
proposta, essent la votació 12 vots 
en contra i 9 a favor.

Aquest és un exemple del 
que passa en aquest Ajuntament. 
Convergència i Unió fa propostes 
de millora per a Esplugues, però la 
majoria absoluta frena i “decapita” 
aquestes propostes que, amb clara 
voluntat de servei, fem arribar als 
plens municipals.

 Al Ple del febrer va ser la 
proposta del Casal d’Avis del barri 
Centre, però altres cops han estat 
les propostes de millora d’accessos 
al barri de la Miranda, les propostes 
d’equipar Finestrelles amb un casal 
de barri, propostes de controlar els 
enderrocs al municipi, propostes 
de millora de Sant Pere Màrtir,  
propostes per millorar la seguretat 
de l’Institut La Mallola, propostes 
per garantir Ràdio Estudi Esplu-
gues (per cert, avui ja inexistent), 
propostes per millorar el civisme, 
entre moltes altres.

La gran majoria d’elles s’han 
quedat en això, en millores con-
vertides en paper mullat. Millores 
convertides en paper mullat perquè 
la manca de voluntat del govern 
municipal d’arribar a acords amb 
la oposició, per la poca sensibilitat 
de qui ens governa en solucionar 
molts dels problemes reals dels 
veïns estan a l’ordre del dia.

Des de Convergència i Unió 
volem un model de ciutat molt 
diferent, un model de ciutat que 
prioritzi totes aquelles propostes 
de millora, siguin fetes pel govern 
municipal o per la oposició. L’impor-
tant, és Esplugues, no ho oblidem. 
Altres però, no ho tenen tan clar. 
27 anys governant la mateixa gent, 
porten a adquirir vicis i a perdre 
la sensibilitat  i la il·lusió que avui 
Esplugues necessita.

A la tercera no 
anirà la vençuda

ISABEL PUERTAS
(ICV-EUiA)

 El dia 21 de febrer a les 12 del 
matí hi haurà un altre intent de 
desnonar en Pep Duch de Ca n’Oli-
veres. I serà per tercera vegada. Les 
altres dues la policia judicial no ho 
va aconseguir gràcies a la pressió 
que suposava la gent que s’havia 
concentrat davant la masia per 
evitar-ho.

El cas d’en Pep és un cas de  
manca de sensibilitat per part de 
l’equip de govern del nostre ajun-
tament, que és incapaç de ni tan 
sols proposar una negociació sobre 
una vivenda per a en Pep,  amb el 
gegant SACRESA (promotora del 
pla CAUFEC) que gràcies al nostre 
Ajuntament  que ha  permès  la 
requalificació d’uns terrenys (han 
passat de 36.000 metres quadrats 
de sostre a 243.0000), per a benefici 
d’un dels grups immobiliaris més 
potents de tot l’estat.  El negoci 
per a SACRESA és rodó: quasi 7.000 
milions de pessetes de benefici ex-
tra, a canvi de soterrar unes torres 
elèctriques que els costarà quelcom 
més de 1.000 milions i un benefici 
total estimat en uns 700 milions 
d’euros, és a dir, més de 100.000 
milions de pessetes.

En Pep és un home de 65 anys 
que ha nascut a Ca n’Oliveres. 
La seva família ha viscut fent de 
masovers de la finca els últims 150 
anys. Ara,  a ell, que està sol,  només 
amb la companyia  d’un parell de 
gossos, el volen desnonar. Només 
demana 10 metres quadrats de 
sostre a peu pla, amb una mica de 
pati per poder viure amb els seus 
gossos. No ho vol com a propietat, 
tampoc vol que li ho paguin, ell 
es vol pagar el lloguer. Només cal 
tenir una mica de sensibilitat per a 
resoldre aquesta situació i l’Ajun-
tament ho pot fer.

No creieu que una empresa 
que obtindrà tants guanys amb 
l’especulació d’un terreny no pot 
resoldre la situació d’en Pep?

Des d’ICV demanem un cop 
més que l’equip de govern faci les 
gestions que siguin necessàries per 
aturar aquest desnonament i que es 
negocií amb SACRESA la resolució 
del cas. I creiem que l’Ajuntament 
està en condicions de força sufici-
ents per fer-ho.

NO AL PLA CAUFEC
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El proyecto  
del metro

PILAR DÍAZ
(PSC)

Cuando finalicen los trámites regla-
mentarios y se apruebe definitivamente 
el nou Estatut de Catalunya, podremos 
comprobar que el mismo supondrá una no-
table mejora en materia de autogobierno 
y en materia de financiación para poder 
poner en marcha las políticas públicas de 
una sociedad avanzada. Será, por tanto, 
un eficaz instrumento para que nuestra 
ciudadanía pueda vivir mejor y para que el 
país avance al ritmo que se merece. También 
los Ayuntamientos vamos a ganar con la 
propuesta actual, lo que representará la 
victoria del municipalismo después de 25 
años de reclamaciones.

Al final del camino, se demostrará que, 
con el debate suscitado, el Partido Popular 
no ha manifestado su preocupación por 
España, sino su preocupación por quién 
gobierna en España. Ahora andan dedi-
cados a preguntar a la gente si quiere que 
en este país la ciudadanía tenga igualdad 
de derechos y prestaciones básicas. ¿Pero 
hay alguién que puede responder que NO? 
¿Qué les mueve para recorrer España for-
mulando esa pregunta tan elemental?

En otro orden de cosas, este mes de fe-
brero hemos conocido una noticia estupen-
da para nuestra población. El gobierno de la 
Generalitat ha acordado con los alcaldes de 
los municipios implicados el nuevo proyec-
to de transporte público de personas pa- 
ra la comarca del Baix Llobregat. El acuer- 
do alcanzado, que reformula el anterior 
diseño de la L12, permite llegar a una zona 
más amplia del territorio, optimiza el enlace 
de estos municipios con el resto de la red 
de cercanías y metro y facilita un acceso 
mejor y más directo desde la comarca hasta 
el centro de Barcelona.

En lo que a Esplugues se refiere, la 
propuesta planteada consiste en prolongar 
la L3 de metro desde Zona Universitaria 
hasta Sant Feliu con dos paradas en nuestra 
población: Finestrelles-Sant Joan de Déu y 
Esplugues centre, con correspondencia con 
el Trambaix. Al mismo tiempo, se prolonga-
rá la línea de los FGC desde Reina Elisenda 
hasta la estación Finestrelles-Sant Joan de 
Déu donde habrá un intercambiador con 
la prolongación propuesta de la L3.

Esta gran noticia es motivo de profunda 
satisfacción para la ciudadanía de Esplugues 
y para el gobierno de la ciudad. Después de 
muchos años de justas reivindicaciones, el 
actual Govern de la Generalitat ha hecho 
posible un acuerdo excelente que supone 
una mejora sustancial para la movilidad de 
nuestros ciudadanos y ciudadanas.

El equipo de gobierno siempre apostó 
por la llegada del tranvía y del metro pa-
ra mejorar la conexión con el centro de 
Barcelona y el resto de la comarca. Hasta 
hace apenas dos años sólo contábamos con 
una única parada de metro: Can Vidalet. A 
pesar de que algunas voces se opusieron 
frontalmente al tranvía argumentando 
que ello impediría la llegada del metro, 
nosotros siempre creímos en el tranvía 
como un primer paso en la mejora del 
transporte público, sin renunciar a con-
tinuar reclamando la llegada del metro. 
Y ciertamente, nuestra alegría es ahora 
doble, pues podemos afirmar que Esplu-
gues contará en pocos años con una red 
de transporte público notable.

¿Qué pasa con la 
reapertura de la 

radio de Esplugues?
LUIS ORTEGA

(PPC)

Ha pasado un año desde el cierre de Ràdio 
Estudi Esplugues; el único concurso  efectuado 
para la licitación de la gestión de la misma tuvo 
lugar el pasado mes de septiembre, estamos 
en febrero del año 2006 y seguimos sin saber 
nada al respecto. Por más que les solicito y 
apremio, tanto en los plenos municipales 
como en las juntas de portavoces, para que 
nos informen de cuál es el calendario para la 
apertura de la radio, hasta la fecha va pasando 
el tiempo y seguimos sin saber nada de nada; 
es como si quisieran jugar a ganar tiempo, 
para intentar que no llegue, como si en algo 
perjudicial les fuese.

Será que siento una cierta nostalgia por 
aquellos debates casi en tertulia, que nos brin-
daban en participar los entonces Ràdio Estudi 
Esplugues, a todos los portavoces en los que 
podíamos hablar libremente, tanto de temas 
candentes de nuestra población, como genéri-
cos de nuestro entorno en Catalunya y España 
que por su repercusión nos afectaban; esos 
reporteros que te encontrabas por nuestras 
calles pidiendo opinión a los ciudadanos/as, 
para los que siempre existía el micrófono 
abierto al tiempo necesario para que pudie-
ran expresar ampliamente su opinión como 
asociación vecinal o entidad cultural, por el 
que nos informaban de sus problemas e in-
quietudes cotidianas, haciéndonos partícipes 
de ellas, estamos en el año 2006 vivimos una 
era con un gran desarrollo tecnológico en la 
cual la inmediatez de la información se hace 
palpable, hasta nos retransmiten en directo 
sucesos que pasan por todo el mundo en 
tiempo real, vivimos una época donde a todos 
se nos llena la boca elogiando la libertad de 
expresión, ¿por qué entonces en Esplugues 
seguimos sin tener funcionando la radio?, tal 
y como acordamos, como se solicitó y como 
se precisa. Nuestras poblaciones vecinas y las 
de más allá, bien disponen de ese medio de 
comunicación, poblaciones con un número 
considerablemente inferior de habitantes 
pero que tienen su emisora de radio, todos 
menos nosotros que aún no sé por qué 
motivo seguimos sin ella. Pasamos de un 
cierre entre voluntario y necesario de Ràdio 
Estudi Esplugues dado lo insuficiente de las 
ayudas económicas municipales que se les 
otorgaba, pero que con un gran equipo hu-
mano de profesionales, suplían sus carencias 
y  llegaban a conectar con los problemas y 
las inquietudes de todas las personas que 
aquí residimos. Ciertamente y como reflexión 
pongo de relieve que es incomprensible 
que una población como Esplugues con 
47.000 habitantes censados y tan próximos a 
Barcelona y Hospitalet, no resaltemos nuestra 
propia identidad aprovechando al máximo 
nuestros medios de comunicación a través 
de esta tan solicitada radio de Esplugues 
que tiene que volver a estar en las ondas, así 
como Esplugues Televisió Comarcal, y no les 
ayudemos debidamente para obtener una 
mayor relevancia en la difusión de Esplugues 
al resto de poblaciones y ciudades vecinas. 
Suerte de esos buenos profesionales que 
tuvimos en la radio y que todavía tenemos 
en la televisión, que día a día se preocupan 
de mantenernos informados. Qué no harían 
con los recursos necesarios.

Creo que con lo expuesto queda clara 
mi reivindicación, pero por si no lo estuviese 
todavía la diré más claro: REAPERTURA DE LA 
RADIO DE ESPLUGUES YA .
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Ref. 555. Dona de 36 anys s’ofereix per col·laborar desinteressa-
dament amb ONG i fundacions en temes de suport i assessora-
ment a persones desafavorides, immigrades o amb problemes 
de marginació.
Ref. 556. Jove de 22 anys d’Esplugues de Llobregat busca feina 
com a aprenent d’ofici. Té experiència en manipulació i com a 
operari de producció. Aporta formació en electricitat, auxiliar 
administratiu i disseny de pàgines web.
Ref. 557. Noia amb estudis de grau superior en administració i 
finances busca feina com  a comptable. Idiomes català, castellà 
i anglès nivell First. Té experiència laboral.
Ref. 558. Dona de 39 anys s’ofereix per tenir cura de persones 
grans i/o fer neteges. Té experiència en ambdues feines.
Ref. 559. Senyora de 58 anys amb estudis d’auxiliar d’inferme-
ria i experiència com a auxiliar de geriatria, auxiliar d’ajuda a 
domicili i operària de neteja busca feina.
Ref. 560. Home, veí d’Esplugues, busca feina com a netejavidres i 
també en el sector de la construcció com a encofrador o paleta.
Ref. 561. Noia de 26 anys s’ofereix per fer neteges de domicilis 
particulars.
Ref. 562 . Senyora de 53 anys s’ofereix per tenir cura de persones 
grans o nens al domicili. També s’ofereix per fer neteja. Sap 
cuinar i planxar.
Ref. 563.  Home amb experiència de 3 anys com a pintor de pa-
rets i peó de construcció durant 5 anys busca feina com a pintor. 
També pot treballar com a mosso de magatzem.

L’Ajuntament té un banc de dades de treballadors i col·labora 
amb les empreses en la recerca de candidats. Més informació: 
Secció d’Ocupació (tel. 93 372 04 16, fax 93 473 82 29 i adreça 
electrònica mfuente@ajesplugues.es) .

Borsa de treball

El Blaeu String Quartet obrirà el  
5 de març el X Festival de Música
[ El Blaeu String Quartet protago-
nitzarà el 5 de març proper el 
concert inaugural del X Festival 
de Música Clàssica i Tradicional 
d’Esplugues, que se celebrarà fins 
al mes de juliol. El Festival constarà 
de sis actuacions, de diferents estils 
musicals.

Aquest quartet originari d’Ho-
landa interpretarà el Quartet núm. 
1 en Re menor de J.C. de Arriaga, 
el quartet núm. 11, op. 122, en Fa 
major, de Shostakovich, i el quartet 
núm 2, op. 51, en La menor, de J. 
Brahms. El concert se celebrarà  a 
l’església de Santa Magdalena.

Considerat com una de les for-
macions destacades de la música 
a nivell europeu, el Blaeu String 
Quartet participa habitualment 
en festivals d’arreu d’Europa. L’in-
tegren Emi Ohi Resnick, Benjamin 
Scherer Quesada (tots dos al violí), 
Michael Gieler (a la viola) i Johan 
Van Iersel (al violoncel). 

El Festival de Música Clàssica i 
Tradicional d’Esplugues compleix 

enguany la desena edició. Inclou 
un total de sis concerts, el segon 
dels quals tindrà lloc també el mes 
de març, concretament el dia 31, 
en què l’Ensemble vocal i instru-
mental Cambra’16 interpretarà 
el Stabat Mater, de F. Tuma, i el 

magnificat, de J.S. Bach. El Festival 
s’allargarà fins al 7 de juliol. 

Tots els concerts, organitzats 
per Amics de la Música de Santa 
Magdalena, són gratuïts — l’en-
trada és limitada a l’aforament 
del recinte—. ]
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[ Aquesta formació és va formar a Holanda

[ El ciclo de actuaciones del 
colectivo de sonido electró-
nico Barcelona E-Sound 
finaliza el próximo 25 de 
marzo. 

Las dos últimas veladas 
musicales programadas 
son las del dúo Sam Vi-
toulis&Sergio Koval (18 de 
febrero) y de Bruno Sanfi-
lippo (25 de marzo). 

Este ciclo,promovido 
por el colectivo Barcelona 
E-Sound y organizado por 
la Coordinadora de Grups 
Musicales de Esplugues Glaç, 
ha contado con un total de 
seis conciertos, desde el 8 de 
octubre, con el que los distin-
tos participantes han dado a 
conocer  en el Edificio Cadí lo 
último en música electrónica 
de nuestro entorno. ]

Barcelona E-
Sound cierra el 
25 de marzo sus 
conciertos del 
edificio Cadí  

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

del 3 de març al 3 de maig

DOMICILIACIONS:  Si voleu estalviar-vos temps i desplaça-

ments innecessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon 

gratuït 900 502 739. També podeu enviar un fax al 93 473 58 

28 o enviar un correu electrònic a orgt.esplugues@diba.es o 

directament al web www.esplugues.es (domiciliacions)

IMPORTANT: Si no rebeu l’avís de pagament i no teniu l’impost  

domiciliat en podeu demanar un duplicat:

• Personalment en qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió 

Tributària o en els punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament // 

telefònicament al 93.473.46.88 o al 900 30 00 82 // per fax al 

93.411.78.52 // per correu electrònic a orgt.esplugues@diba.es  

// en el web orgt.diba.es (vegeu”duplicat rebut”) // i a www.

esplugues.es (vegeu “duplicats”) 

OFICINES PER INFORMAR-SE’N

• Organisme de Gestió Tributària. Plaça Sta.Magdalena, 11

• Punt d’Atenció al Ciutadà de Serveis Econòmics. Casa con-

sistorial (planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 

 LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRA-

MENT: 

• Totes les entitats bancàries col·laboradores que figuren al 

dors del document

• A Internet a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta Visa
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La Biblioteca Pare Miquel 
inicia la campanya  
Llegir...? Com viure!

La Biblioteca Pare Miquel va acollir el 
27 de gener passat l’inici de la campanya 
Llegir...? Com viure!, que vol impulsar 
la lectura i promoure la biblioteca com 
a lloc de trobada cultural. L’arrencada 
d’aquesta iniciativa va coincidir amb la 
primera vetllada de la sèrie Recuperem els 
autors locals, amb la qual es vol recordar 
els llibres escrits per gent d’Esplugues. 
L’obra protagonista va ser L’Espluga 
íntima, una antologia d’autors locals 
editada fa un temps per l’Ajuntament i 
la Diputació. Els rapsodes Soledat Gascó, 
Josep Izquierdo i Isabel lozano van reci-
tar versos de Pasqual Juan i Lloret, Oriol 
M. Diví, Eulàlia Fàbregas, Joan Brillas i 
Paula Figueras. La vetllada, iniciada amb 
una ponència del responsable tècnic de 
la biblioteca, Narcís Fluvià, va comptar 
amb la companyia musical del violinista 
Piotr Jeczmyk, que va interpretar obres 
de Pachelbel i Henry Purcel.

 
Balanç 2005 de la Biblioteca 
Pare Miquel

La Biblioteca Pare Miquel va tenir 
155.688 visites durant 2005, segons dades 
facilitades per la mateixa biblioteca. Això 
suposa que, en els 278 dies que va estar 
oberta, va comptar amb una mitjana de 
560 visites al dia o poc més de 93 per 
hora. Durant l’any passat, el servei de 
prèstec es va fer servir 33.410 vegades 
i es van fer 1.559 carnets, 6 cada dia de 
mitjana.

La Bòbila, a BCNegra

La Biblioteca La Bòbila ha participat 
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d’una manera molt activa a la II Troba-
da de Novel·la Negra i de Misteri de 
Barcelona. La biblioteca que compartim 
Esplugues i L’Hospitalet està especialit-
zada en novel·la negra i és un referent 
en el sector. El seu titular, Jordi Canal, 
va formar part del Jurat que va concedir 
el Premi Carvalho a Francisco González 
Ledesma. El guardó es va convocar amb 
l’objectiu  de fer un reconeixement espe-

cial a autors nacionals i internacionals de 
prestigi i amb una trajectòria reconeguda 
en l’àmbit de la novel·la negra. Canal 
també va participar a la taula rodona 
La cua encapçala el crim en català (fo-
tografia de la dreta), feta a la Biblioteca 
Jaume Fuster de Barcelona en record 
a una col·lecció de literatura negra en 
català, iniciada l’any 1963 i que ara s’ha 
recuperat. Amb motiu de BCNegra, La 
Bòbila ha promogut la realització d’una 
exposició d’originals del còmic negre Bajo 
la piel, de Sagar Forniés i Sergi Álvarez 
i la presentació del còmic negre Bajo la 
piel, que es farà el dijous 2 de març (7 
de la tarda) en l’annex Centre Cultural 
La Bòbila. 

Andreu Martín, a la Bòbila

Dins de les habituals trobades amb 
autors, la Biblioteca La Bòbila rebrà la 
visita del novel·lista Andreu Martín, el 
dijous 23 de març.

[ El Grup de Percussió Atabalats 
va organitzar una sessió de ritme, 
cant i dansa per presentar els cursos 
de percussió que l’entitat fa des 
del 10 de febrer passat. La sessió 
va començar amb un concert de 
música brasilera a càrrec de François 
Caballero, un músic que fa 28 anys 
que divulga la música del país ca-
rioca, i va seguir amb un taller de 
gòspel, a càrrec de Sònia Moreno, 
directora de cors de gòspel, cantant 
i educadora. Al final hi va haver 
un taller de danses africanes i una 
exhibició dels alumnes del taller de 
djembé. ]

Sessió de gòspel i 
danses brasileres  
i africanes al  
Casal de Cultura 

música

[ La Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues y 
el Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael organizarán 
los actos conmemorativos 
del Día de Andalucía del 
3 al 5 de marzo. Entre los 
actos previstos figuran la 
proclamación del Andaluz 
del año, la ofrenda floral 
a Blas Infante, un concurso 
de migas, una sardinada 
popular, una degustación de 
migas y dos festivales. ]

El Día de 
Andalucía se 
celebrará del 3 
al 5 de marzo 
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[ L’arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, va presidir el 25 
de gener passat el procés de bea-
tificació de Juli Culebras i Barba. 
Culebras, que va ser secretari judi-
cial d’Esplugues durant els anys 20 
i 30, va morir durant la persecució 
religiosa de la guerra civil. 

Extremeny de naixement 
(Fuente de Cantos, Badajoz, 1880), 
va residir primer a Barcelona, on 
durant molts anys va presidir el 
Centre Obrer d’Hostafrancs i va 
ser secretari de la Casa Social Ca-
tòlica de Barcelona. En casar-se, 
va traslladar-se a Esplugues, on 
va viure  entre 1920 i 1936. 

Advocat de professió i pare 
de nou fills, va fundar el Sindicat 
Catòlic i col·laborà amb Acció 
Catòlica. Durant la II República, va 
promoure la creació d’una escola 
parroquial al carrer Església. Una 
part de la seva família encara 
resideix a Esplugues. De fet,una 

L’arquebisbe comença  
el procés de beatificació 
de Juli Culebras i Barba 

besnéta seva, Lídia Morera, és 
regidora de l’Ajuntament (CiU). 
Un carrer de la nostra ciutat, situat 
entre l’autopista B-23 i l’edifici 
Nestlé, porta des de fa anys el 
nom de Juli Culebras. ]

[ Juli Culebras, l’any 1935
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Joan Isaac es 
veu obligat 
a suspendre 
una gira 
[ El cantautor espluguenc 
Joan Isaac es va veure obli-
gat a suspendre la gira que 
havia de fer durant aquestes 
setmanes per diferents po-
blacions de Catalunya, per 
problemes de salut. El tour 
s’havia d’iniciar a Molins 
de Rei i passava per ciutats 
com Tarragona, Calafell, 
Terrassa, Cardedeu o Lleida. 
Isaac acaba de publicar el 
disc De profundis, que no 
deixa de rebre elogis. Al 
diari Avui, per exemple, lle-
gíem fa unes setmanes que 
“té raó Joan Isaac quan diu 
que aquest és el millor disc 
de cançons que ha fet”. En 
aquesta crítica, es diu que 
Isaac “posa fil a l’agulla per 
convertir el seu entorn en 
poesia”. ] 

[ El espluguense José María 
R. Penela acaba de publicar 
su primer libro, Elissa la Roja. 
Gran apasionado de la his-
toria antigua, el autor hace 
retroceder al lector hasta 
el siglo IX antes de Cristo, 
cuando un hombre parte de 
Sor, la mayor ciudad fenicia, 
en busca de sacerdotisas 
para el templo de Astarté, y 
encuentra a quien da título 
a la novela, Elissa, la Roja, 
cuyo destino marcará a todo 
un pueblo. 

Penela realiza así su pri-
mera incursión en el mundo 
de la novela, tras haber 
colaborado con varias re-
vistas. Elissa, la Roja se pu-
ede adquirir, de momento, 
en la libreria Catalonia, de 
Barcelona. ]

El espluguense 
José Mª R. 
Penela edita su 
primera novela, 
Elissa, la Roja 
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El Centre Cultural L’Avenç comença 
a celebrar el centenari (1906-2006)

[ El Centre Cultural i Recreatiu 
L’Avenç ha començat a celebrar 
el centenari de la seva fundació. 
Durant tot l’any 2006, l’entitat té 
prevista la realització d’un conjunt 
d’activitats que tenen per objectiu 
commemorar aquesta efemèride i 
recordar la tasca de dinamització 
cultural i esportiva que fa ara.

Segons va explicar a El Pont l’ac-
tual president de L’Avenç, Antoni 
Llamas, “és previst que cada una de 
les seccions que integren l’entitat 
organitzin una activitat de cert 
relleu”. De fet, dues ja s’han dut a 
terme, la Jornada Escolar d’Escacs 
i la tertúlia El Barça i la llengua ca-
talana, aquesta última organitzada 
per la Penya Barcelonista (vegeu 
secció d’Esports d’aquesta revista). 

A més, “tenim previst acollir un re-
cital del cantautor local Joan Isaac, 
que encara hem de perfilar quan 
es farà” i un altre amb el també 
cantautor espluguenc Joan Mas i 
l’entitat recuperarà el festival de 
disfresses, que “abans era tot un 
clàssic a Esplugues”. Feia almenys 
deu anys que aquesta activitat no es 
duia a terme.  El programa d’actes 
del centenari inclourà també una 
sessió de teatre-ball, un recital 

d’havaneres i altres propostes que 
encara estan per determinar i que 
s’aniran desenvolupant al llarg de 
l’any. La celebració del centenari 
vol ser, per tant, un esdeveniment 
adreçat als socis de l’entitat i al 
conjunt de la població, i servirà per 
recordar el paper històric que ha 
jugat des de la seva fundació, ara 
fa un segle.

12 seccions 

El Centre Cultural i Recreatiu 
L’Avenç compta actualment amb 
329 socis i 13 seccions (Cine Club 
Imatge 74, Columbicultura, Agru-
pació de Pescadors, Billar, Tennis 
Taula, Grup Excursionista Gelade, 
Grup L’Endoll de Teatre, Penya 
Barcelonista, Coral la Coloma, Es-
cacs, Sardanes i Crònica de la Vida 
d’Esplugues). 

La seu és al carrer Àngel Guime-
rà, al barri Centre d’Esplugues. L’Edi-
fici L’Avenç té tres sales d’actes (la 
principal serà batejada amb motiu 
del centenari amb el nom de Josep 
Brillas i Vilà, que cedí el primer local 
de L’Avenç, l’any 1906), que acu-
llen cinema, teatre, conferències 
i, fins i tot, algunes competicions 
esportives determinades; el bar-
sala recreativa i els despatxos i de- 
pendències de les entitats, per a la 
tasca administrativa o a activitats 
pròpies d’algunes seccions (parti-
des d’escacs, de billar...). ]

AL LLARG DE L’ANY 
2006, LA SEGONA 

ENTITAT MÉS ANTIGA 
D’ESPLUGUES TÉ PREVIST 

ORGANITZAR UN 
INTERESSANT PROGRAMA 

D’ACTIVITATS PER 
CELEBRAR L’EFEMÈRIDE

L’AVENÇ TÉ 13 
SECCIONS: CINE CLUB, 

SARDANES, PESCADORS, 
COLUMBICULTURA, 

BILLAR, TENNIS 
TAULA, GELADE, GRUP 
L’ENDOLL DE TEATRE, 
PENYA BARCELONISTA, 
CORAL LA COLOMA, 

ESCACS I CRÒNICA DE 
LA VIDA D’ESPLUGUES

[ Logotip commemoratiu del centenari
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Una entitat cabdal en la  
història d’Esplugues

[ Resulta difícil entendre la història 
d’Esplugues sense el Centre Cul-
tural i Recreatiu L’Avenç. Durant 
els últims cent anys ha estat un 
referent social, cultural i esportiu 
dins del municipi, i la seva pròpia 
evolució ajuda a entendre com ha 
canviat la ciutat des de principis 
del segle XX fins a començaments 
del XXI.

L’entitat va ser fundada l’any 
1906. El seu naixement s’inscriu 
en el corrent de constituir, a 
les diferents ciutats i pobles de 
Catalunya,  casinos, ateneus po-
pulars o centres culturals vinculats 
a diferents corrents ideològics. 
El nom de L’Avenç reflecteix la 
idea de modernitat i de progrés 
dels seus fundadors, alguns d’ells 
identificats en l’àmbit del catala-
nisme polític. 

La primera seu estava esta-
blerta a la finca de Josep Brillas, 
on ara hi ha el Casal de Cultura. 
Des del primer moment, va dina-
mitzar i vertebrar la vida cultural 
del municipi, amb activitats de 
tota mena (dibuix, pintura, músi-
ca, cant, teatre, cuina...). Dins de 
l’ampli ventall de propostes que 
s’hi feien, el teatre va tenir un 
pes indubtable. La presència de 
l’artista, poeta i dramaturg Àngel 
Guimerà a la vila per assistir a la 
representació d’una obra seva, 
L’ànima és meva, per part del 
grup de teatre de L’Avenç, n’és 
una bona mostra. 

Caixa d’estalvis

En els primers anys, l’entitat 
no es va limitar a jugar un paper 
cabdal dins de la vida cultural 
i associativa d’Esplugues, sinó 
que també exercí una important 
influència en l’àmbit polític local. 
Com a mostra del seu rol social, cal 
apuntar que L’Avenç va crear per 
als seus socis una caixa d’estalvis, 
que fins i tot facilitava els diners 
necessaris per lliurar els joves de 
fer el servei militar en una època 
en què el pagament d’una quota 
permetia estar-ne exempt.

El creixement del CCR L’Avenç 
va fer aconsellable un canvi d’em-
plaçament. Gràcies a la cessió d’un 
solar per part del seu fundador i 

primer president, Pau Pujol i Vilà, 
propietari de la fàbrica Pujol i Bau-
sis, l’any 1924 va inaugurar la seu 
que encara ocupa en l’actualitat. 
Expliquen les cròniques que la 
construcció i adequació de l’edifici 
va comptar amb la col·laboració 
de bona part dels socis, des de la 
mà d’obra fins al transport del 
material necessari. La sala de ball, 
enrajolada amb material cedit per 
la fàbrica Pujol i Bausis i decorada 
pel pintor local Pere Cadena, era 
la joia de l’edifici. 

Durant la Guerra Civil, l’edifici 
fou ocupat i s’hi establí el Comitè 
de Milícies Antifeixistes. Durant 
la postguerra, L’Avenç passà a 

ser, simplement, el Centro Cultu-
ral però continuà mantenint la 
vocació d’impulsor de la cultura, 
el lleure i l’esport. L’activitat de 
les diferents seccions, moltes de 
les quals de caràcter innovador, 
es complementava amb l’oferta 
pròpia del centre, amb ball, ci-
nema i teatre com algunes de les 
més concorregudes. L’Avenç, fins 
i tot, va acollir la discoteca Sílex 
entre 1972 i 1976.

Primer concert d’en Serrat

Dels anys 60 cal esmentar dos 
fets de manera especial. El primer, 
tenir l’honor de ser la primera 
sala que acollí un concert de Joan 
Manuel Serrat. El noi del Poble 
Sec, que acabava de publicar el 
seu primer disc, de només quatre 
cançons, debutà com a solista a 
L’Avenç, el 14 de maig de 1965, 
compartint cartell amb Joan 
Ramon Bonet i Remei Margarit.

L’altre fet va ser molt més luc-
tuós: l’incendi de l’edifici, el 26 de 
gener de 1969, que  el va destruir 
parcialment i que va acabar amb 
bona part del passat de l’entitat. 

Després de prop de dos anys 
de treball i d’esforços, l’edifici 
reconstruït s’inaugurà l’any 1971, 
amb una exposició amb obres 
d’Angelina Alós, Xavier Corberó 
i Eulàlia Fàbregas, tres artistes 
insignes d’Esplugues. L’entitat va 
recuperar oficialment el seu nom 
l’any 1978. 

L’any 1997 li va ser concedit 
el Premi d’Honor El Pont d’Esplu-
gues  en reconeixement a la seva 
trajectòria. ]

INICIALMENT, S’UBICÀ 
A LA FINCA DE CAN 

BRILLAS, ON ARA HI HA 
EL CASAL DE CULTURA. 
DES DE 1924 ES TROBA 

AL CARRER ÀNGEL 
GUIMERÀ. L’EDIFICI ES VA 
HAVER DE RECONSTRUIR 

ARRAN D’UN INCENDI, 
L’ANY 1969
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[ En la imatge, el primer cafè de l’Avenç, que es trobava 
on ara hi ha la sala d’exposicions del Casal de Cultura 
(FOTOGRAFIA DE PERE RIUS)

[ L’Avenç va patir un incendi que va malmetre les seves 
instal·lacions, l’any 1969 (FOTOGRAFIA DE JORDI SERRA)  
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Durant els últims 100 anys, L’Avenç ha estat un referent social, cultural i esportiu dins del municipi

TESTIMONI MUT DE LA 
HISTÒRIA, DURANT  
LA GUERRA CIVIL, 
EL VAN OCUPAR PER 

INSTAL·LAR-HI EL 
COMITÈ DE MILÍCIES 

ANTIFEIXISTES.       
DURANT LA POSTGUERRA 

VA PASSAR A DIR-SE 
“CENTRO CULTURAL”. 

LA CATALANITZACIÓ DEL 
NOM VA ARRIBAR L’ANY 

1978
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[ Els Premis de Museologia 2005, 
instituïts per l’Associació de 
Museòlegs de Catalunya (AMC) 
amb motiu del seu desè aniver-
sari, van incloure el Museu Can 
Tinturé de la nostra ciutat com 
un dels equipaments nominats 
per assolir un dels guardons.  
L’elecció del Museu Can Tinturé  
va ser, segons l’AMC, “per la 
singularitat del projecte, que 
descobreix la importància com 
a expressió artística i patrimoni 
cultural de la rajola de mostra 
i que integra en el seu discurs 
notables espais patrimonials 
com la fàbrica Pujol i Bausis”. 
Els premis es van lliurar al Mu-
seu d’Història de Catalunya, a 
Barcelona. 

Les altres institucions no-
minades van ser el Museu del 
Càntir (Argentona), Ecomuseu 
de les Valls d’Aneu (Esterri d’A-

neu), Espai Cultural dels Canals 
d’Urgell (Mollerussa), Museu 
Episcopal de Vic, nou Centre Pa-
trimonial del Born (Barcelona), 
sistema territorial del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya i la Xarxa de Museus 
Locals de les comarques de 
Barcelona. 

 Els dos premis previstos a les 
bases del certamen van recaure 
en les dues xarxes museístiques 
que es presentaven, per tal de 
reconèixer públicament l’esforç 
de cooperació entre museus 
que estan portant a terme 
aquests òrgans mancomunats. 
Precisament, el Museu Can Tin-
turé forma part des de la seva 
fundació de la Xarxa de Museus 
Locals de Barcelona, cosa per 
la qual, indirectament, també 
ha resultat premiat en aquesta 
convocatòria. ]

Donació d’un conjunt de 
rajoles a Can Tinturé

Can Tinturé, nominat 
en els Premis 2005 dels 
museòlegs de Catalunya

[ Una mostra de les peces cedides

[ Un veí de Sant Just Desvern ha fet donació al Museu Can Tinturé 
d’Esplugues d’un conjunt de rajoles de principis del segle passat que 
es trobaven en una casa del carrer Sant Lluís, de Sant Just. La casa va 
ser construïda l’any 1932 per Pere Gelabert Navinés, que treballava 
de manobre per a l’Ajuntament de Barcelona. Les rajoles són de pro-
cedència diversa, però n’hi ha diverses de fabricades a l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, entre les quals cal destacar un arrambador complert 
que representa una fulla de parra. És un model que el museu enca-
ra no tenia i que al moment oportú va ser utilitzat en la decoració 
d’importants edificis modernistes com la Casa Navàs de Reus, obra de 
Lluís Domènech i Muntaner. L’Ajuntament de Sant Just ha actuat de 
financer en la cessió. ]
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Família i amics recorden amb 
admiració la figura de Bertomeu 
Ventura, mort recentment
[ “Quan parlo d’ell, em costa pen-
sar que ja no hi és” diu Montse 
Ribas, companya seva en mil i una 
aventures dramatúrgiques i inter-
pretatives, en recordar la figura de 
l’espluguenc Bertomeu Ventura, 
mort recentment, a l’edat de 66 
anys. Ventura va tenir, durant una 
important etapa de la seva vida, 
una gran relació amb el teatre i la 
televisió, dues de les seves grans 
passions. Integrant de l’Academia 
de Declamación de L’Avenç, l’any 
1963 va participar a la representació 
de l’obra Romeu de 5 a 9. Anys més 
tard, fou una de les figures cabdals 
de la posada en marxa del Grup de 
Teatre L’Endoll. “Ell va aconseguir 
la primera subvenció municipal per 
posar en escena una obra de teatre, 
L’era dels Cuspinera” explica un 
dels seus amics i actual responsable 
de L’Endoll, Jordi Udina. Després de 
L’era dels Cuspinera, arribaren Ni us 

assembleu a l’Ingrid Bergman ni res 
(1989), Hem de desmuntar la casa 
(1995) o 39 cartes a ningú (1996), 
que adaptà o escriví.

Ventura i el seu alter ego, Pau 
Pèrrim —amb aquest pseudònim 
signava les obres més properes a 

la comèdia—, van jugar un paper 
molt important a la televisió, on 
va ser guionista de sèries de TV3 
com De professió API (1987), amb 
Cassen; Tot un senyor (1988), amb 
José Sazatornil; Sóc com sóc (1989), 
amb Alberto Closas i Emma Vi-
larasau; Quart segona (1990), amb 
Amparo Baró, Joan Pera i Àngels 
Gonyalons, i Avui per demà (1991), 
amb Joquim Kremel i Maria Elias, o 
de TVE, Pret a porter (1994), amb 
Paco Morán i Joan Pera. El seu 
fill, Dani Ventura, que també és 
professional de la televisió, explica 
que “va ser un pioner, perquè en 
aquella època gairebé no es feien 
sèries de televisió. TV3 va ser la 
primera televisió que va crear un 
departament de dramàtics i ell 
hi va estar molt vinculat als seus 
inicis”. Ventura també va fer incur-
sions en la poesia, el doblatge, el 
cinema i la radionovel·la. ]

El Museu Can 
Tinturé acull 
la conferència 
“Les rutes de 
la ceràmica” 
[ El Museu Can Tinturé acollirà 
el 15 de març (7 de la tarda) 
la conferència Les rutes de 
la ceràmica, que oferirà el 
Dr. Jordi Setoain, que mos-
trarà imatges dels objectes 
ceràmics, de les gents i dels 
paisatges del nord d’Àfrica, 
que ha conegut en diferents 
viatges fets a aquesta zona 
del món.

D’altra banda, Amics dels 
Museus i del Patrimoni d’Es-
plugues va organitzar una 
visita guiada al Museu de 
Ceràmica de Barcelona, que 
acull una significativa col-
lecció de ceràmica esmaltada, 
des del segle XI fins a les úl-
times tendències artístiques. 
La visita es va fer el 18 de 
febrer. ]
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L’actor espluguenc Òscar Jaenada obté 
el premi Goya a la millor interpretació 

flamenc i vaig respirar tots els 
ambients que havia respoirat 
Camarón. Vaig veure videos, he 
conegut San Fernando —el poble 
de l’artista— i he tingut un pro-
fessor magnífic, Enrique Pantoja, 
amic de Camarón”.

[ L’actor espluguenc Òscar Jaena- 
da ha obtingut el reconeixement 
dels professionals del cinema es-
panyol en guanyar el premi Goya 
a la millor interpretació masculina 
pel seu paper de protagonista de 
la pel·lícula Camarón, pel qual va 
tenir lloances unànimes de crítica 
i públic. 

Jaenada obté així un reco-
neixement que, en condicions 
normals, hauria de ser un trampolí 
cap a la seva consagració definiti-
va en un món tan complicat com el 
del cinema, tot i que, com el ma-
teix actor espluguenc assenyala, 
“no serà la primera vegada que 
després de fer una pel·lícula hagi 
de guanyar-me la vida servint co-
pes”. Sembla però, que la situació 
ha de ser diferent ara i que les 
ofertes han d’arribar-li amb més 
assiduïtat. “I sinó, ja em mouré jo 
per trobar-les” ha explicat.

El de Camarón és, de moment, 
el paper de la seva vida. Òscar 

Jaenada ha explicat que “era un 
repte molt gran” i que va dubtar 
de si acceptar l’oferta o no. Al 
final, s’hi va decidir, i ho va fer 
fent una immersió total en el 
personatge: “vaig anar a Cadis, 
em vaig apuntar a una escola de 

Goya compartit 

Tot i que tothom deia que era 
un Goya cantat, Jaenada no se’n va 
considerar guanyador fins que van 
dir el seu nom des de l’escenari. A 
l’hora de fer-ne una valoració, va 
dir que “el Goya és per a tota la 
pel·lícula, perquè tothom ha tre-
ballar perquè el meu personatge 
fos convincent”. 

Aquest premi concedit per 
l’acadèmia del cinema espanyol 
no és l’únic lliurat a l’actor esplu-
guenc pel seu paper a Camarón. 
El Festival de Pina  Mar va lliurar-li 
el Pino de Oro 2005 i figura entre 
els nominats al premi Fotogramas 
a la millor interpretació masculina 
de l’any passat.

Jaenada suma, als trenta anys, 
ja una desena de pel·lícules en la 
seva filmografia, en què també 
figuren obres de teatre, parti-
cipacions en sèries de televisió i 
curts. ]

El Grup d’Estudis parla dels 
veïns del carrer Montserrat
[ El Grup d’Estudis d’Esplugues va dedicar la sessió del mes de 
febrer de les Trobades amb la gent gran a parlar del carrer 
Montserrat i la seva gent. L’acte, presentat pel president de 
l’entitat, Joan Maria Puiggròs, i per Roser Camps, va comptar 
amb la presència de M. Rosa Vergés i de tres veïnes del carrer, 
la Teresa de cal Cargol, la Rosita de Cal Bielet i la Dolors de Cal 
Teio. En el decurs de l’acte, les ponents de la taula van referir-
se a tradicions, fets anecdòtics, costums ancestrals i la vida de 
pagesia d’anys enrere. Els temes dels actes programats en els 
propers mesos seran el futbol (març) i l’any Mozart (abril). ]

La foto de la carroza 
de Baltasar que debió 

aparecer en enero

En el Pont del mes de enero 
debió aparecer la fotografia de 
la carroza del Rey Baltasar, que 
organizó la Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues. La re-
producimos ahora, con nuestra 
felicitación a la entidad, que de-
butaba en tales menesteres.

Doble exposición en 
el Cau de les Arts

El Cau de les Arts acoge du- 
rante este mes de febrero la ex-
posición de dos jóvenes artistas 
gallegos afincados provisional-

mente en Esplugues. Son el 
fotógrafo José Ángel Fontenla, 
de nombre artístico Chas, que 
muestra seis fotógrafías en 
blanco y negro del interior de la 
antigua fábrica La Baronda, de 
Esplugues, y la pintora Rebeca 
López, de sobrenombre pictóri- 
co R. Cierto, que expone seis pin-
turas acrílicas sobre tela.

Trobada d’estudiants 
el 18 i el 19 de març

La desena edició de la Tro-
bada d’Estudiants d’Esplugues, 
promoguda per l’Ajuntament i 
el Servei d’Atenció Juvenil L’A-
gència, se celebrarà els dies 18 
i 19 de març, a Mas Po-Canyadó 
(Sant Fost). Durant dos dies, 
els assistents podran fer tallers 
de batuka, percussió, teatre, 
disseny gràfic i sobre l’abús de 
substàncies que generen depen-
dències, i participar en altres ac- 
tivitats lúdiques i festives. Està 
adreçada a alumnes d’ESO i de 
batxillerat dels tres instituts pú- 
blics de la ciutat.

[ Un fotograma de la pel·lícula Camarón
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Educar en el temps de lleure
CE Pubilla Cases-Can Vidalet, Grup de Joves Santa Gemma-St. Antoni en el lleure, AE Sant Jordi, AE Espluga Viva i 
CE Espurnes porten a terme una important activitat formativa i recreativa amb els infants i els joves de la ciutat

[ A què dedica el temps de lleure? 
preguntava una cançó espanyola 
dels anys 70. A què el poden de-
dicar els nostres fills i filles? ens 
preguntem sovint quan ens plan-
tegem què han de fer quan surten 
de l’escola, els caps de setmana o 
durant les vacances. 

Cinc entitats, Club Esplai Pu-
billa Cases-Can Vidalet, Agrupa-
ment Escolta Sant Jordi, Espluga 
Viva, Club Esplai Espurnes Grup 
de Joves Santa Gemma-St. Antoni 
en el lleure, ofereixen una pos-
sibilitat prou consolidada a la 
ciutat: l’educació en el temps de 
lleure, a partir d’activitats diàries 
o setmanals a les seves seus o de 
sortides i excursions per conèixer 
els diferents racons de Catalunya 
o de més enllà. 

Prop de 2.000 infants i joves es 
beneficien de les diferents propos-
tes que porten a terme, amb un 
clar objectiu educatiu, socialitza-
dor i integrador. Com deia Vicenç 
Arias, president del Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet, en un 
llibre editat amb motiu del 25è 
aniversari de l’entitat, celebrat 
l’any 2004, aquestes associacions 
volen ser “un espai on els nois i 
noies trobin referents i experièn-
cies vitals per ser bones persones 
i millors ciutadans”, una afirmació 
que segur que els responsables de 
les altres entitats fan seva. 

Al llarg dels anys, aquestes 
entitats han anat ampliant la 
seva oferta d’activitats. De les 
reunions i excursions esporàdi- 
ques dels primers temps s’ha pas-
sat, a una oferta molt completa 
que, fins i tot, abasta la realització 
i coordinació de tallers i de serveis 
de menjador en alguna escola de 
la ciutat. Fins i tot, tres d’elles, 
Espluga Viva, Esplai Espurnes i Pu-
billa Cases-Can Vidalet, agrupades 
a l’anomenada Taula d’Entitats 
del Lleure, organitzen els Casals 
d’Estiu que promou anualment  
l’Ajuntament durant els mesos de 
juny i de juliol.

Sant Jordi, la més antiga

De les quatre, la més antiga és 
l’Agrupament Escolta Sant Jordi, 
que va ser fundat l’any 1963. “Som 
uns 60 nens i 9 caps (monitors) 
—explica Biel Fuentes, integrant 
de l’entitat—, que formem part 

de Minyons Escoltes i Guia Sant 
Jordi de Catalunya (13.000 infants 
en total), associats a la Federació 
Catalana de l’Escoltisme i a la 
WOMS, de caire internacional”. 
El Sant Jordi organitza trobades 
dels seus integrants cada dissabte, 
a més d’una excursió mensual de 
cada unitat o branca —castors i 
llúdrigues (5 a 8 anys),  llops i dai-
nes (8 a 11), ràngers i noies guies 
(11 a 14), pioners i caravel·les (14 
a 16) i trucaires (16 a 18). A més, 
organitza campaments els quatre 
primers dies de Setmana Santa i 
d’estiu durant dues setmanes del 
mes de juliol i altres activitats 
extraordinàries, de caràcter anual 
—excursió de passos d’unitat, a 
primers d’octubre; dinar de Nadal, 
la segona quinzena de desembre; 
l’excursió de Carnestoltes; el dinar-
botifarrada per Sant Jordi i el Dia 
del cau al carrer.

Les altres tres entitats tenen 
el seu origen durant les dècades 
dels 70 i els 80, en què els canvis 
socials i polítics, units a la demanda 
d’una oferta d’activitats lúdiques 
diferents a les establertes fins 
aleshores, van propiciar l’aparició 
de moltes entitats d’aquest tipus, 
arreu del país.

Espluga Viva

Espluga Viva va néixer l’any 
1974. En l’actualitat compta amb 
250 socis. Les activitats de lleure 
que ofereix són, principalment, 
les que organitza a través de l’a-

grupament escolta i del seu servei 
de ludoteca. El primer, “a partir de 
la metodologia escolta, treballa 
per l’educació d’infants i joves 
amb diferents propostes, com 
reunions tots els dissabtes a la 
tarda al cau, excursions mensuals 
de cap de setmana, campaments 
d’estiu i de Setmana Santa, la 
participació en trobades nacionals 
d’escoltisme i la col·laboració en 
festes i esdeveniments d’Esplu-
gues”, explica el president, Joan 
Sanagustín. 

L’altra activitat de lleure im-
portant, sobretot pel volum d’ho-
res que significa, és el servei de 
ludoteca, que funciona diària-
ment, de dilluns a divendres, de 
5 a 7 de la tarda. Compta amb 
servei de recollida a les escoles, 
tallers diaris de guitarra, teatre 
o manualitats, aula setmanal de 
música tradicional i aula de repàs 

escolar. També acull casals d’estiu, 
setembre i Nadal. 

Integrant de l’Associació d’Es-
coltes Catalans i de la Federa-
ció d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya, Espluga Viva també 
ofereix altres alternatives per al 
temps de lleure dels joves. Són ta-
llers de música, cursets, excursions 
guiades mensuals, excursions de 
cap de setmana trimestrals, servei 
de rocòdrom amb monitor i servei 
d’Internet, consulta de mapes i 
guies i biblioteca.

Esplai Espurnes

L’any 1979 es creà l’Esplai 
Espurnes, a l’aixopluc de la par-
ròquia de Sant Mateu. Vuit anys 
més tard esdevé associació laica, 
tot i que continua mantenint bona 
relació amb la parròquia, cosa que 
li va permetre fer activitats en de-
pendències seves fins a l’any 2000, 
quan l’Ajuntament li cedí l’actual 
local del carrer Bruc. 

El curs 2004-2005 —l’últim 
del qual es tenen dades oficials i 
definitives— “van participar en les 
activitats regulars de l’Esplai 185 
persones i vam organitzar serveis 
dels quals es van beneficiar 350 
infants més”explica el director de 
l’entitat, Víctor Martínez Buixeda. 
L’entitat compta amb una trente-
na de monitors, que  organitzen i 
coordinen les diferents activitats 
que Espurnes porta a terme i que 
es divideixen en cinc grans blocs: 
l’activitat de dissabte, l’oferta 
diària, les vacances, els esdeveni-
ments extraordinaris i els serveis 
educatius. 

L’activitat de dissabte és la més 
antiga. Aquest curs l’ha començat 
a fer als matins, de 10.30 a 13.30. 
Es complementa amb excursions 
periòdiques i amb colònies, cam-
paments i rutes de les èpoques de 
vacances. De dilluns a divendres, 
Espurnes fa ludoteca i tallers. La 
ludoteca és un espai de joc i de 
lectura lliures, dividit en dos grups 
segons l’edat (de 3 a 7 i de 8 a 12 
anys) i compta amb el suport de 
monitors. Com en el cas d’Espluga 
Viva, dóna la possibilitat de recollir 
els infants a l’escola. 

Els tallers, per la seva banda, 
s’adrecen a nois i noies a partir 

passa a la pàgina següent

[ Participants en una activitat d’Espluga Viva

AL LLARG DELS ANYS, 
AQUESTES  ENTITATS HAN 
ANAT AMPLIANT LA SEVA 

OFERTA D’ACTIVITATS. 
DE LES REUNIONS I 

EXCURSIONS PUNTUALS 
DELS PRIMERS TEMPS 
HAN PASSAT A UNA 

OFERTA D’ACTIVITATS 
MOLT ÀMPLIA I DIVERSA
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de 4 anys i són de temàtiques 
diverses (teatre, jocs, guitarra, 
arts, emocions, ioga, consum...). 
D’activitats de vacances n’hi ha 
de dos tipus, els casals d’estiu, 
de Nadal i de Setmana Santa, 
d’una banda, i les colònies, cam-
paments, rutes, camps de treball 
o intercanvis, en les mateixes 
èpoques de l’any. També orga-
nitza activitats extraordinàries, 
com les festes de la Castanyada, 
el Carnestoltes, el Koncert Jove 
o la festa de l’Esplai, i ofereix els 
anomenats serveis educatius. “Fa 
uns quinze anys que treballem 
amb les escoles i institucions per 
donar resposta a les necessitats 
que sorgeixen” explica Víctor 
Martínez, el qual afegeix que “ac-
tualment treballem en l’impuls de 
tallers d’estimulació lúdica per a 
l’aprenentatge, adreçats a infants 
amb dificultats en alguna àrea de 
l’aprenentatge i els tallers entorn 
dels eixos transversals (educació 
per al consum, per a la igualtat i 
els drets humans, per a la pau i 
per a la salut)”.

Pubilla Cases-Can Vidalet

El Club Esplai Pubilla Cases-
Can Vidalet va fundar-se l’any 
1979, tot i que en la seva primera 
etapa, per la seva ubicació física, 
només treballava amb joves de 
L’Hospitalet. La seu social  actual, 
a la plaça de La Bòbila, facilita que 
entre els usuaris hi hagi veïns i ve-
ïnes d’Esplugues i de L’Hospitalet, 
com de fet ja ha passat en l’última 
dècada i mitja. 

L’oferta d’activitats del CE P.C.-
Can Vidalet és també molt àmplia.  
“De dilluns a dissabte, cada setma-
na realitzem 52 activitats i tallers 
diferents per a infants i joves.Són 
activitats de ludoteca, esports, 
música, cuina, informàtica, gui-
tarra, capoeira, percussió, teatre, 

manualitats, artesania, aeròbic, 
natura... adaptades a cada edat 
i als interessos dels particulars” 
explica Nani Valero, directora 
de l’entitat, que l’any passat va 
celebrar el seu 25è aniversari. “El 
dissabte és el dia del grup de con-
vivència per excel·lència, perquè 
és quan fem les excursions, els 
grans jocs... “ recorda Nani Valero. 
A l’estiu, Setmana Santa i Nadal 
fa colònies, rutes, campaments,  
intercanvis internacionals i casals a 
ciutat i durant l’any segueix el ca-
lendari de festes tradicionals  i de 
la ciutat. Unes 1.600 persones van 
participar en les diferents activi-
tats, entre les quals cal destacar les 
que s’adrecen  a un grup d’adults 
disminuïts psíquics —anomenat 
grup Indi—. També compta amb 
una aula de noves tecnologies i 

AGRUPAMENT  
ESCOLTA
SANT JORDI

Adreça: Àngel Guimerà, 25-
27
Telèfon: 93 499 09 65
e-mail:stjordi@hotmail.com
Nombre de socis-usuaris: 60 
(curs 2005-2006)
Any de la fundació: 1963

ESPLUGA VIVA

Adreça: Sant Francesc Xavier, 
7-9
Telèfon: 93 473 39 09
e-mail: esplugaviva@terra.es
Nombre de socis-usuaris: 250 
(curs 2005-2006)
Any de la fundació: 1974

CLUB ESPLAI  
ESPURNES
Adreça: Bruc, 40
Telèfon-fax: 93 372 06 06
e-mail:espurnes@esplai.org
Web: www.espurnes.org 
Nombre de socis-usuaris: 185 
(curs 2005-2006)
Any de la fundació: 1977

CLUB ESPLAI PUBILLA 
CASES-CAN VIDALET
Adreça: plaça de La Bòbila, 1
Telèfon-fax: 93 438 48 96
web: www.canvidalet.net
e-mail:cepccv@esplai.org
Nombre de socis-usuaris: 679 
(curs 2004-2005)
Any de la fundació: 1979

LES 
ENTITATS 
DEL 
LLEURE A 
ESPLUGUES

ve de la pàgina anterior

PROP DE 2.000 INFANTS 
I JOVES ES BENEFICIEN 

DE LES DIFERENTS 
PROPOSTES (ACTIVITATS 

PUNTUALS, DIÀRIES O 
SETMANALS I SORTIDES  

I EXCURSIONS) QUE 
PORTEN A TERME, 

AMB UN CLAR 
OBJECTIU EDUCATIU, 

SOCIALITZADOR  
I INTEGRADOR

[ Les cinc entitats fan activitats a les seves respectives seus 
i realitzen excursions i estades de contacte amb la natura. 
També segueixen el calendari de festes tradicionals
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GRUP JOVES STA. 
GEMMA-SANT AN-
TONI EN EL LLEURE

Adreça: Verge de la Mercè, 
67, baixos
Telèfon-fax: 93 473 66 88
Nombre de socis-usuaris: entre 
85 i 100 
Any de la fundació: 1982
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amb la Colla de Diables Toc de 
Foc de La Bòbila.

Sta. Gemma-Sant Antoni

L’altra entitat que treballa 
conjuntament amb nois i noies de 
L’Hospitalet i Esplugues és el Grup 
de Joves Sta. Gemma-St. Antoni 
en el lleure, una entitat d’edu-
cació no formal fundada l’any 
1982 vinculada a les parròquies 
de Santa Gemma (L’Hospitalet), 
Sant Antoni (Esplugues) i Sant 
Enric (L’Hospitalet-Esplugues), 
sense ànim de lucre i amb vocació 
cristiana. 

Entre els objectius generals 
que té, cal destacar “educar els 
infants i joves en la fe i la solida-
ritat, a favor de la justícia social; 
conèixer i analitzar la realitat que 
ens envolta (barri, poble, ciutat, 
món), amb esperit crític i construc-
tiu, i gaudir del temps de lleure” 
ha explicat la presidenta, Yolanda 
Rico. Té dividit el seu centenar de 
socis de 9 a 22 anys en cinc grups 
d’edat. Fa tallers de periodicitat 
setmanal i organitza colònies tres 
cops a l’any (Nadal, Pasqua i estiu) 
i excursions d’un dia. ]

Conveni entre l’Ajuntament i les entitats de lleure 2005-2008
L’alcalde d’Esplugues, 

Lorenzo Palacín, els presidents del CE Pubilla 
Cases-Can Vidalet, Vicenç Arias, l’AE Espluga Viva, 
Joan Sanagustín, l’Esplai Espurnes,  Isabel Burgos, 
i l’AE Sant Jordi, David Adell, i el vicepresident de 
l’Esplai St. Antoni-Santa Gemma, José A. Ramiro, 
van signar el 26 de gener passat el conveni 2005-
2008, que estableix l’ajut econòmic municipal du-
rant els anys 2005-2008 per al desenvolupament 
de projectes socioeducatius per a infants, joves i 
adults del municipi d’Esplugues de Llobregat. La 
signatura va fer-se en presència del regidor de 
Joventut, José Blas Parra, i d’integrants de les 
cinc entitats de lleure. Parra va explicar que “les 
entitats, com a agent educatiu en el temps lliure 

d’infants i joves, realitzen un destacat servei a 
la societat amb projectes oberts i integradors. 
Els nostres centres d’esplai i agrupaments escol-
ta han esdevingut model a la ciutat i arreu en 
l’organització, gestió, oferta lúdica, educativa i 
cultural i com a projecte pedagògic en el temps de 
lleure”. Per la seva banda, l’alcalde va dir de les 
entitats que “són model a la ciutat i a la comar-
ca, pel tipus d’organització, de gestió i d’oferta 
lúdica, educativa i cultural”. Palacín afegí que la 
responsabilitat de l’Ajuntament “passa també 
per treballar colze a colze amb aquelles entitats 
que fomentin els valors de la convivència, la 
tolerància i el respecte, perquè són valors que 
ens fan més lliures”.

vida ciutadana

la signatura

ve de la pàgina anterior
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Esplugues viu el Carnestoltes amb 
la celebració de quinze actes festius
[ Fins a quinze actes diferents 
se celebren a Esplugues durant 
el Carnestoltes, organitzats per 
entitats culturals i de lleure de 
la nostra ciutat. El Carnaval se 
celebrarà a Esplugues des del 
Dijous Gras, 23 de febrer fins al 
dissabte 4 de març. L’última de 
les activitats, per tant, tindrà lloc 
en plena Quaresma.

El Club-Esplai Pubilla Cases- 
Can Vidalet ha programat una 
sèrie d’activitats que tenen com a 
objectiu viure intensament cada 
moment important del Carnestol-
tes. Són, per exemple, la rebuda 
del rei Carnestoltes (23 de febrer, 
5.30 de la tarda), el judici al mateix 
Rei Carnestoltes (28 de febrer, 5.30 
de la tarda) o l’enterrament de la 
sardina (dimecres de cendra, 1 de 
març, a les 5.30 de la tarda). L’enti-
tat també organitzarà un  festival 
de disfresses (24 de febrer, a les 
5.30 de la tarda) i una gimcana de 
Carnaval (27 de febrer, a la mateixa 
hora). Tots els actes de l’Esplai es 
faran a la plaça de La Bòbila.

El cap de setmana

Una altra de les entitats de 
referència en la celebració del Car-
nestoltes d’Esplugues és el Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael, 
que viurà, a la seva pròpia seu del 
barri de Can Vidalet, la vetllada 
ja tradicional del divendres de 

Carnaval, amb un festival infantil 
de disfresses (7.30 del vespre), i 
la presentació de la chirigota (9 
del vespre). 

El dissabte de Carnestoltes és 
un dia clau. Mentre la gent gran 
faci la seva festa gran a la pista 
del Complex Esportiu Municipal La 
Plana (a partir de les 5 de la tar-
da), les nou entitats participants 
a la rúa n’estaran ultimant els 
preparatius. Comparses i carrosses 
passaran pels principals carrers 
d’Esplugues, entre la plaça Macael 
i la plaça Catalunya, amb una atu-

rada a la plaça Santa Magdalena, 
on el Rei Carnestoltes llegirà el 
pregó, des del balcó de la casa 
consistorial.  La rua començarà a 
les 7 del vespre. 

El dissabte s’acabarà amb el 
ball  central, al Complex Esportiu 
Municipal La Plana (9.30 de la nit). 
En el seu decurs es lliuraran els 
premis a les millors comparses i a 
les millors disfresses individuals i 
de parella. També guardonaran els 
vestits més elegant i més original 
i la millor carrossa de la rua. L’en-
trada a la festa costarà dos euros. 

Pràcticament a la mateixa hora, 
l’Asociación Cultural Andaluza de 
Esplugues farà un ball concurs de 
disfresses, a la seva seu del carrer 
Anselm Clavé.

L’acte més concorregut, rua 
al marge, acostuma a ser, any 
rere any, la festa que organitza 
l’Esplai Espurnes el diumenge de 
Carnestoltes al matí al parc Onze 
de Setembre i a la plaça Catalunya. 
Més d’un miler d’infants s’hi do-
nen cita. La festa està amenitzada 
amb un grup musical i compta 
amb diferents tallers, per a totes 
les edats.

El Centre Cultural i Recreatiu 
L’Avenç organitzarà el matí del 
mateix diumenge 26 de febrer, 
a la seva seu del carrer Àngel 
Guimerà, el 21è Concurs de dis-
fresses infantil. L’Avenç recupera 
així un certamen que havia estat 
tota una tradició a l’entitat i a la 
ciutat. L’activitat començarà a les 
10 del matí, amb un  espectacle 
d’animació infantil. Més tard, el 
Jurat decidirà els guanyadors del 
concurs, limitat a 100 participants. 
El preu de la inscripció és d’entre 
2 euros (socis de L’Avenç) i 3 (no 
socis).

L’última activitat prevista  serà 
el dissabte 4 de març, quan el 
Centro Aragonés farà a la seva seu 
de la plaça Macael una festa en 
què es premiaran les tres millors 
disfresses (7.30 del vespre). ]

vida ciutadana

[ Carnestoltes, una festa per a grans i petits
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Insígnia d’or de la Federació Catalana de 
Motociclisme al Moto Club Esplugues 

LA FEDERACIÓ RECONEIX 
AIXÍ LA TRAJECTÒRIA 
DE CINQUANTA ANYS 
DE MOTOCICLISME A 
LA NOSTRA CIUTAT. 

L’ORIGEN DE L’ENTITAT, 
DE LES MÉS ANTIGUES EN 

EL CAIRE ESPORTIU, VA 
SER LA HISTÒRICA PEÑA 

MOTORISTA PATINET

[ El president del Moto Club Es-
plugues, Xavier Ribó, va recollir 
el 4 de febrer passat la medalla 
d’or que la Federació Catalana de 
Motociclisme ha atorgat al Moto 
Club Esplugues pels 50 anys d’afició 
a les motos a la nostra ciutat. L’acte 
va tenir lloc al Centre d’Alt Rendi-
ment, a Sant Cugat del Vallès.

Ribó i l’entitat que presideix 
van compartir protagonisme amb 
tres campions del món, Laia Sanz, 
de trial femení, Àdam Raga, de 
trial i de trial indoor, i Ivan Cer-
vantes, d’Enduro, als quals també 
se’ls ha concedit la insígnia d’or de 
la Federació Catalana. Igualment,  
van ser guardonats amb la mateixa 
distinció, tot i que no van poder 
assistir a l’acte de lliurament, 
Dani Pedrosa, campió del món de 
velocitat (250 cc), i Marc Coma, 
de ral·lis TT.

El guardó que el president 
de la Federació Catalana de Mo-
tociclisme, Àngel Viladoms, va 
lliurar a Xavier Ribó reconeix una 
trajectòria de cinquanta anys de 
motociclisme a Esplugues, primer 
amb el nom de Peña Motorista 
Patinet i, després, de Moto Club 
Esplugues.

L’origen d’aquella entitat va ser 
la realització de sortides de cap de 
setmana i altres activitats lúdiques, 
per part d’un grup d’aficionats en-
tusiastes de la moto. La primera seu 
social de la Peña Motorista Patinet 
va ser al carrer Quintana, i Miquel 
Boncompta, propietari d’un taller 
mecànic, el primer president. Al 
cap del temps, l’entitat reorientà el 
seu funcionament i passà a portar 
a terme activitats més esportives. 
També va decidir canviar el nom i 
identificar-se amb el municipi que 
l’acollia. Socis com Jaume Salvador 

o Juan Constantí van ser claus en 
aquest canvi. 

El Moto Club Esplugues va ser 
durant anys una de les grans enti-
tats motociclístiques de Catalunya 
i Espanya. De la mà d’un president 
tan emblemàtic com Miquel Ribó i 
Figueras, era molt coneguda arreu 
la prova del Campionat d’Espanya 
de Motocròs, que tradicionalment 
se celebrà al circuit de Ciutat Diago-
nal i en què participaren els millors 
pilots del país. Fruit de l’esperit 
emprenedor dels seus integrants, 
l’entitat també va organitzar dues 
curses del Campionat d’Espanya de 

Velocitat, a la Fontsanta, on es va 
poder veure, entre altres, Ángel 
Nieto i Ricardo Tormo, i proves del 
Campionat d’Espanya de 4x4. Més 
recentment, també ha organitzat 
proves de bicicleta BTT. També va 
ser un dels clubs precursors de la 
introducció del moto-ball a Espa-
nya i fins i tot va ser-ne campió 
d’Europa. Com a escuderia, donà 
aixopluc a molts pilots que, amb 
els colors de la nostra ciutat, des-
tacaren en competicions catalanes 
i espanyoles. El Jurat dels premis 
El Pont d’Esplugues va atorgar el 
guardó a la trajectòria esportiva a 

Miquel Ribó i Figueras, in memo-
riam, l’any 1998. 

El Moto Club Esplugues ha 
estat, durant molts anys, una 
entitat de referència, fins al punt 
que dos dels seus components, 
Martí Gelabert i Joaquim Culebras, 
van intervenir decisivament en la 
creació de la Federació Catalana 
de Motociclisme, després de la se-
gregació de l’Espanyola (abans era 
una simple sucursal, amb el nom 
de Federación Regional). 

L’actual Moto Club

L’actual Moto Club Esplugues 
és una entitat pluridisciplinar, 
amb diferents seccions. El Grup 
Ossa Acció, Cilindros Rebeldes, 
l’Agrupació d’Usuaris de Quatre 
Cicles de Catalunya i Amics de les 
Clàssiques, i les seccions de clàssi-
ques de trial, minimotos, motocròs, 
enduro, motonàutica i mountain 
bike comparteixen el projecte 
comú d’una entitat que amb el 
pas dels anys manté viva l’afició 
per les motos i es mostra com una 
entitat dinàmica que, al cap de 
l’any, organitza activitats com el 
Reviure de trial Ossa, la trobada de 
motos clàssiques de la Festa Major, 
la cursa d’enduro que es fa al Camp 
d’Esports Salt del Pi a l’estiu o la 
trobada de motos custom. ]

[ El president del Moto Club, Xavier Ribó (segon per l’esquerra), amb el president de la 
Federació i els campions del món Laia Sanz, Ivan Cervantes i Àdam Raga 

[ El Motocròs d’Esplugues és una prova esportiva llegendària 
de la nostra ciutat 
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L’Avenç acull un interessant debat 
sobre la llengua catalana i el Barça 
[ Sis primeres espases, sis tertulians 
que farien feliç a qualsevol director 
de programa de ràdio o televisió, 
van assistir al debat organitzat per 
la Penya Barcelonista de L’Avenç 
amb el títol La llengua catalana 
i el Barça, que mirava de discutir 
sobre la incidència social del club 
blaugrana a la societat catalana.

Moderat per la periodista Ve-
rònica Sanz, de Canal Català i de 
Canal Barça, hi van assistir Enric 
Bañeres, periodista; Jacint Borràs, 
vicepresident del futbol base i 
membre de la Fundació Barça; Toni 
Rovira, directiu del FC Barcelona; 
Pilar Rahola, escriptora i periodista; 
Carles Santacana, historiador i autor 
del llibre El Barça i el franquisme; 
i Jaume Sobrequés, historiador i 
director del Museu d’Història de 
Catalunya. 

Toni Rovira va dir que “el català 
és una prioritat a l’entitat i que el 
Barça simbolitza quelcom més que 
un equip de futbol”. Pilar Rahola, 
potser la més brillant, juntament 
amb Jaume Sobrequès, va explicar 
que “el Barça formà part de l’educa-
ció emocional de Catalunya” i va 
argumentar que, “ja que forma 
part de la història i de les bases de 
Catalunya, cal que es comprometi 
amb el país”. “No pot ser només un 
gran club de futbol, ha de continuar 
vinculat a la realitat de Catalunya”, 
afegí. Carles Santacana va explicar 
que “en un país que no podia treu-

re el cap, per manca de llibertat, el 
Barça va ser una finestra pública”. 
“El club blaugrana forma part del 
conjunt d’entitats que durant la 
dictadura van fer visible el català 
en l’àmbit públic” explicà Santa-
cana. Pel que fa a Jacint Borràs, 
el seu sentiment era clar: “Vaig 
descobrir la catalanitat a través 
del Barça”.  

Enric Bañeres va recordar el 
“gran paper del periodisme espor-
tiu en la difusió de la llengua”. “Per 

a molta gent, el primer contacte 
amb el català és a través del perio-
disme esportiu”. Finalment, Jaume 
Sobrequés va reflexionar sobre el 
paper de les directives: “tot i no 
haver fet res per catalanitzar-se, ha 
esdevingut símbol de Catalunya”. 
“El Barça, durant el franquisme, 
no va tenir cap directiu a la presó, 
contràriament a altres institucions 
del país, per resistència al règim. 
Malgrat això, va esdevenir símbol 
del catalanisme”. 

La sala d’actes de L’Avenç estava 
pràcticament plena, amb molts so-
cis de la Penya, membres d’altres 
penyes, regidors de l’Ajuntament 
en representació dels grups del PSC, 
ICV-EUiA, CiU i ERC i la diputada 
al Parlament de Catalunya, Carme 
Porta (ERC). El president de la Pe-
nya, Sergi Recasens, recordà en la 
presentació que el debat s’havia fet 
fer a proposta de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua (CAL) 
de la nostra ciutat. ]

[ Asseguts, d’esquerra a dreta, Jaume Sobrequès, Enric Bañeres, Jacint Borràs, Toni Rovira, 
Pilar Rahola i Carles Santacana, participants a la tertúlia organitzada per la Penya B. L’Avenç
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Se celebra una jornada escolar per 
promoure la pràctica dels escacs 

[ Una vintena de nois i noies van 
participar el 28 de gener passat a 
la Jornada Escolar d’Escacs, orga-
nitzada per la Secció corresponent 
de L’Avenç, per primera vegada, 
amb l’objectiu de fomentar-ne la 
pràctica i donar a conèixer l’exis-
tència d’un club que participa en 
competicions oficials federades. Va 
ser una jornada divulgativa i, per 
tant, sense caire competitiu, en 
què els participants van disputar 
diferents partides mentre rebien 
consells i instruccions per part 
d’Antonio Ruiz, president de la 
Secció d’Escacs de L’Avenç. 

“Aquest és un joc per pensar” 
va insistir Ruiz de manera constant, 
que va explicar als assistents com 
moure les peces, el valor de cada 

peça, com protegir el rei i els va 
recalcar que als escacs s’ha de jugar 
“sense pressa”. El president de l’en-
titat organitzadora va afegir que 
els escacs són una activitat molt útil 
per al desenvolupament mental de 
les persones, perquè “obliguen a 
tenir en compte totes les possibi-
litats que comporta el moviment 
d’una peça i cal decidir-se per una, 

la que considerem millor”.
La Jornada Escolar d’Escacs 

va ser la primera activitat inclosa 
dins del programa de celebració 
del centenari del Centre Cultural 
L’Avenç, que es commemora du-
rant 2006. Antonio Ruiz va explicar 
que “per a la nostra Secció és un 
orgull poder començar una cele-
bració d’aquesta mena”. ]

[ Se celebrà el 28 de gener

esports

UNA VINTENA DE NOIS 
I NOIES VAN PARTICIPAR 
EN AQUESTA ACTIVITAT, 
ORGANITZADA PER LA 
SECCIÓ DEL CENTRE 
CULTURAL L’AVENÇ 

A INICIATIVA DE 
L’AJUNTAMENT, AMB 

L’OBJECTIU DE FOMENTAR 
LA PRÀCTICA DELS 

ESCACS
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Los equipos de voleibol, 
baloncesto y balonmano   
ya lucen patrocinador
[ Los equipos de la Associació Bàsquet Esplugues, Club Handbol 
Esplugues y Club Voleibol Esplugues lucen ya el logotipo de su 
patrocinador, Porta BCN, en las camisetas y pantalones de su equi-
pación oficial. Los  equipos seniors de las tres entidades están en 
el ecuador de la temporada. El Club de Voleibol está disputando la 
segunda fase de la liga, con la vista puesta en el ascenso. Los equipos 
de baloncesto y balonmano tienen como objetivo la permanencia 
en dos categorías que estrenan esta temporada. ]

esports

L’Hoquei Esplugues ret  
homenatge a l’exjugador 
Eduard Polán
[ L’Hoquei Club Esplugues va retre 
el 12 de febrer passat un càlid ho-
menatge el ja exjugador Eduard 
Polán, sorgit del seu planter i que va 
jugar disset temporades a la divisió 
d’honor. Polán és, juntament amb el 
porter Albert Balagué, que va estar 
al Barça i a les seleccions espanyoles 
inferiors i ara milita al Vigo Stick, el 
millor jugador que s’ha format mai 
a l’Esplugues i el club que lideren 
Francesc Daura i Marcel Amigó va 
voler reconèixer-li la trajectòria amb 
una mena de festa sorpresa.

I és que l’homenatge es va 
guardar en secret fins al moment 
que Eduard Polán va arribar al Po-
liesportiu de Can Vidalet, l’escenari 
de l’acte. Polán, que no en sabia res, 
hi va anar “enganyat” per la seva 
dona i uns amics i s’hi va trobar 
amb una de les sorpreses de la seva 
vida. Allà l’esperaven excompanys 
i antics rivals a les pistes, com Gabi 
Cairo (exBarça), Iván Tibau (Blanes), 

David Cáceres (Igualada), Guillem 
Cabestany (Igualada) i Santi Pons 
(Vilafranca),entre molts, i persones 
que ha marcat la seva vida esportiva 
i personal, com l’expresident de 
l’Esplugues Joan Campanera —tam-
bé hi havia un altre ex, Lleonard 
Balcells—, o l’entrenador que el va 
fitxar per al Noia, Siscu Prats.

L’homenatge va consistir en 
la disputa d’un triangular entre 
l’Esplugues, exjugadors de divisió 
d’honor i jugadors en actiu. Polán 
va jugar un partit amb cada equip 
i al final va rebre els records com-
memoratius de l’acte, lliurats pel 
mateix club —les fitxes federatives 
de Polán quan era aleví i infantil— i 
per l’Ajuntament. Polán, que ara 
exerceix d’arquitecte, ha militat 
des de 1988 als equips del Noia, el 
Voltregà, l’Igualada i el Lleida. Ha 
guanyat lligues i fins a quatre copes 
d’Europa i ha jugat a la selecció 
espanyola. ]

[ Sorgit del club, va jugar 
durant més de 15 anys 
a la divisió d’honor i a 
la Selecció Espanyola
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[ El Club Voleibol Esplugues tiene 
la satisfacción de poder contar 
entre sus jugadoras con una de 
las mejores juveniles españolas, 
Silvia Araco. De tan solo 16 años, 
Araco rechazó el verano pasado 
formar parte de la concentración 
permanente de la Federación Es-
pañola, de la que forman parte las 
futuras promesas de este deporte. 
“Preferí seguir aquí y jugar con mi 
equipo de siempre” ha explicado 
la jugadora del Club Voleibol 
Esplugues.

Silvia Araco juega al voleibol 
desde los 8 años, “siempre en 
el CV Esplugues”, recuerda. Du-
rante todo este tiempo ha ido 
evolucionando como jugadora y  
confirmando las enormes posibili-
dades que los técnicos habían ido 
vislumbrando en ella, hasta que el 
verano pasado fue convocada por 
primera vez para formar parte de 
la Selección Española juvenil, con 
el que participó en el Torneo Ocho 
Naciones de Bélgica. Ese mismo ve-
rano, en 2005, fue invitada por los 
técnicos de la Federación Española 
para integrarse en la concentración 
permanente que este organismo 
tiene en Soria. Silvia Araco rechazó 
esta oferta para seguir jugando con 
el Esplugues y seguir residiendo en 
nuestra ciudad. 

Este año, esta colocadora de 
1,70 m de altura ha compaginado 
los partidos del equipo juvenil con 

los del senior. En el primero, forma 
parte de una plantilla de gran 
calidad que el club aspira a meter 
en la fase final del Campeonato de 
España y, una vez allí, intentar lo-
grar el título nacional por primera 
vez. En el senior, refuerza un equi-

El CV Esplugues cuenta con una de las 
mejores juveniles del país, Silvia Araco

po muy compensado que aspira a 
colarse en la fase final de ascenso, 
después de haber superado ya la 
primera liguilla como segundo del 
grupo de Catalunya. “No sé si lo 
podremos conseguir. A los equipos 
valencianos que tenemos como 

rivales en la segunda fase apenas 
los conocemos y no sabemos cuá-
les nuestro nivel exacto” explica la 
jugadora, a la vez que recuerda que 
“somos un equipo bastante nuevo, 
cuyo rendimiento es todavía una 
incógnita”.

Pese a estar muy centrada en su 
club, a Araco no la olvidan desde la 
selección, con la que estuvo en un 
torneo amistoso celebrado en Gua-
dalajara, la pasada Navidad, y es 
muy posible que la convoquen para 
el campeonato de Europa de su ca-
tegoría, a celebrar el mes de mayo. 
El denso calendario deportivo que 
le espera con su club y los estudios 
—cursa primero de bachillerato 
en el IES Severo Ochoa— dirán si, 
finalmente, puede acudir a la cita 
del combinado nacional. ]

DE APENAS  16 AÑOS 
Y ESTUDIANTE 

DE PRIMERO DE 
BACHILLERATO, HA 

RECIBIDO UNA OFERTA 
PARA FORMAR PARTE 

DE LA CONCENTRACIÓN 
PERMANENTE DE LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE VOLEIBOL, EN SORIA
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