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 El Piromusical, un dels actes que més públic atrau

La Festa Major, 
del 20 al 22 
de setembre
• Carlos Right, Joan Isaac i  

Sílvia Comes, Hotel Cochambre  
i Decai, artistes convidats

• Més de 80 activitats omplen 
el programa, que té la cultura 
popular com a protagonista
pàgines 3 i 5   

pàgines 8 i 9  
pàgina 13  

Montesa tindrà 
mil pisos nous 
de protecció 
oficial, el 70% 
de lloguer

“Aquest serà el mandat 
que es concretaran  
els projectes”

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

     OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c. Joaquim Rosal
93 371 33 50 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 470 02 18 Museu Can Tinturé
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 18 99 Complex Esportiu Municipal Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí
661 98 76 90 Oficina Jove d’Emancipació
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

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

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 553 12 00 Hospital Comarcal Moisès Broggi (Sant Joan Despí)
93 473 21 30/        Servei d’atenció a l’alcoholisme. Associació
93 371 02 66               d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues
93 373 41 52 Centre d’atenció de toxicomanies CAS Fontsanta
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82 (PAC) Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 472 91 81 Organisme de Gestió Tributària
93 371 42 01 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720       (avaries 24 h)
902 200 850 Informació Gas Natural (Urgències: 900 750 750)
800 760 333 Endesa (avaries: 800 760 706)
901 106 570 Oficina de la Seguretat Social
93 470 08 95 Tanatori Mémora d’Esplugues    
93 654 59 28 Serveis Funeraris Àltima
93 372 91 00 ETV (Esplugues Televisió)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 130 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Av. Cornellà, 99-101 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 64 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Gaudes Navarro Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Sánchez Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Can Clota La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Sabaté  Glicines, 23 93 371 10 17
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Catalunya (1994)
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EL TEMA DEL MES

passa a la pàgina 5  

Esplugues ho té tot a punt per gaudir de la 
Festa Major de Sant Mateu, que es concen-
tra en tres dies: del divendres 20 al diumen-
ge 22 de setembre (el dissabte 21 és festiu 
local). Més de 80 activitats repartides per 
tota la ciutat, organitzades per les entitats i 
l’Ajuntament, faran possible que Esplugues 
gaudeixi de la seva festa gran.

Escenari central
Un dels punts neuràlgics de les fes-

tes serà, com és habitual els darrers anys, 
l’escenari situat a l’aparcament del carrer Sant 
Antoni Maria Claret, per on passaran algunes 
de les actuacions musicals més destacades: 
Hotel Cochambre –que repeteix després de 
l’èxit de l’any passat–, la nit de divendres 20; i el 
cantant espluguí, Carlos Right –participant a la 
darrera edició del concurs televisiu Operación 
Triunfo–, seguit de la banda de tributs musi-

Per Sant Mateu, música, 
festa i tecnologia
Més de 80 activitats, en el cap de setmana més festiu de l’any. Els espluguins 
Carlos Right i Joan Isaac, així com Hotel Cochambre i Decai, entre l’oferta musical

nit); l’actuació dels gaditans Decai a l’escenari de 
la plaça Blas Infante (diumenge vespre), hava-
neres amb L’Empordanet al parc Pou d’en Fèlix 
(diumenge vespre) i els concerts organitzats per 
l’Associació de Festes Populars al parc de les 
Tres Esplugues (nit de divendres i de dissabte).

Com els darrers anys, els carrers Església 
i Montserrat acolliran entre la tarda del 20 i la 
nit del 22 el Mercat Esplugas City, amb parades, 
mostra de tallers d’oficis, tir amb arc, concert 
country i espectacles de western, entre d’altres.

Fòrum Tecnològic
Una novetat d’enguany serà que la segona 

edició del Fòrum Tecnològic, espai que pretén 
apropar la innovació, la ciència i la tecnologia a 
tots els públics, s’inclou a la Festa Major. Serà 
el matí de dissabte a la plaça Catalunya.

cals Versión Imposible, la nit de dissabte 21.
El mateix escenari acollirà diumenge 22 al 

migdia el concert infantil The Penguins i, a la 
tarda, la Festa Holi, d’inspiració índia, que en 
els tres anys que s’ha fet fins ara ha tingut una 
alta participació.

Més música
Altres actuacions musicals seran l’es pec-

tacle que faran l’espluguí Joan Isaac i Sílvia 
Comes d’homenatge al cantautor cubà Silvio 
Rodríguez als jardins de Can Tinturé (divendres 

LA FESTA MAJOR, DEL 20 AL 22 DE SETEMBRE

 A l’esquerra, la Festa Holi de l’any passat. A dalt, 
el cartell ofcial d’enguany, obra d’Helena Batet

El segon Fòrum Tecnològic, 
que vol apropar les novetats 
tecnològiques a tothom, 
s’inclou enguany al programa

n NOVETAT
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EL TEMA DEL MES

LA FESTA MAJOR, DEL 20 AL 22 DE SETEMBRE

Festes amb civisme,  
educació i respecte
La Festa Major de Sant Mateu és el moment ideal per deixar de 
banda les preocupacions del dia a dia i submergir-se en l’ambient 
lúdic i d’alegria que inundarà la ciutat durant els tres dies.

Una festa en la qual l’Ajuntament aboca molts esforços, però 
on el protagonisme és sobretot de les entitats i de la ciutadania. El 
teixit associatiu d’Esplugues mostra durant aquestes festes tota la 
seva riquesa i l’enorme capacitat organitzativa que atresora. Moltes 
hores del dia i molts dies de l’any, treballant amb la mirada posada 
a la Festa Major..

Per això, per respecte a la feina de les entitats, i perquè Esplu-
gues és una ciutat oberta, cívica i tolerant, cal que sortim al carrer 
aquests dies a gaudir des del civisme, des de l’educació i des del 
respecte a tothom.

Us emplaço a què ens veiem al Pregó i als diferents escenaris de 
la festa, us animo a participar-hi i a gaudir-la, a fer de la Festa Major 
un espai de trobada i de concòrdia, on no hi hagi lloc per a l’exclusió. I 
enguany també d’aprenentatge, amb el Fòrum Tecnològic, per posar 
els avenços tecnològics a l’abast de tothom. Us hi espero! n

Pilar Díaz Alcaldessa d’Esplugues

ve de la pàgina 3  

La cultura popular, 
protagonista
Les diades castellera, gegantera i de 
bastoners, altres punts forts de Sant Mateu

Entre les activitats més destacades de la Festa Major de Sant Ma-
teu, durant el matí del diumenge 22, tindrà lloc la 26a Diada Castellera 
(enguany repeteixen Capgrossos de Mataró, Castellers de Sant Cugat i 
Castellers d’Esplugues) i la 35a Trobada de Gegants i Capgrossos (amb 
colles convidades de Manresa, Santa Coloma de Cervelló, Sant Feliu de 
Llobregat, Igualada, Puigcerdà, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès 
i Santa Coloma de Gramenet, a més dels gegants locals), a les places 
Santa Magdalena i Catalunya, respectivament.

La tarda del dissabte 21 tindrà lloc la 24a Diada Bastonera (amb les 
colles de Terrassa, Castelldefels, Gavà i Esplugues) entre Can Tinturé i 
el parc Pou d’en Fèlix; la nit del mateix dia, el Correfoc (a càrrec del Ball 
de Diables d’Esplugues i el Ball de Diables de Cornellà, amb el Drac La 
Fal·lera de la Colla de Geganters i el grup de percussió Drums), amb el 
mateix recorregut dels bastoners.

Una altra activitat amb solera, el 42è Concurs de Menjadors de Mon-
getes amb Botifarra que organitza la Coral La Coloma, es farà diumenge 
22 al matí a la pista de L’Avenç.

Parc de jocs i tallers i torneig d’handbol
Com els darrers anys, el parc dels Torrents reunirà els dies 21 i 22 

jocs, tallers de l’Espai Municipal de les Arts (ceràmica i manualitats) i un 
minitren tripulat, entre d’altres activitats, al Parc de Jocs i Tallers.

Entre l’oferta esportiva destaca el 34è Torneig Ciutat d’Esplugues 
d’Handbol Juvenil, que tindrà lloc al CEM Les Moreres del 20 al 22, i la 
Fira Fitness (tarda de dissabte 21 a la plaça Catalunya).

(Més informació, a L’Agenda). n

Festes lliures d’agressions masclistes
Durant la Festa Major de Sant Mateu es tornarà a posar en mar-
xa el Protocol per unes festes lliures de violències sexistes, amb 
carpes informatives i agents preventives en espais concorreguts 
per recollir denúncies o oferir informació relacionada amb agres-
sions de tot tipus: física, verbal o gestual. Hi seran al Seguici del 
Pregó, als concerts de Sant Antoni Maria Claret, de la plaça Blas 
Infante i del parc de les Tres Esplugues i a la Festa Holi.

Durant els dies de la Festa Major estarà actiu el telèfon 620 
285 111 per recollir denúncies sobre aquests tipus d’agressions.
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Aprobación unánime para adaptar 
los tres polígonos industriales
Rescisión del contrato con la adjudicataria de las 
obras del Auditorio por sus pretensiones económicas

SESIÓN PLENARIA 24 JULIO incorporado prescripciones para adaptarlas a 
las necesidades actuales que hasta ahora no 
están implantadas en ningún municipio, sobre 
todo en la actualización y modernización de los 
usos previstos en una zona industrial”. Añadió 
que “lo que pretendemos es que Esplugues 
tenga actividad industrial y genere empleo de 
calidad”.

El portavoz del Grup Municipal Republicà, 
Oriol Torras, remarcó que “es una muy buena 
solución, entendemos que los polígonos indus-
triales urbanos se deben potenciar, no sólo por 
cuestiones laborales (...) sino también medio-
ambientales” porque “cuanto más cerca es el 
lugar de trabajo del lugar donde vive la gente 
menos recursos se destinarán al transporte 
laboral”.

El portavoz de Cs, Julio Roldán, explicó el 
voto favorable de su grupo diciendo que “es muy 
positivo invertir en la modernización de los po-
lígonos industriales (...), prepararlos para la 
competitividad y atraer nuevas empresas”.

El portavoz de Esplugues En Comú Podem 
(ECP), Jordi Pérez, manifestó que “encontra-
mos que es buena solución poder defender los 
usos industriales de la ciudad (...), nos gustaría 
que aportaran puestos de trabajo”.

Marcos Sánchez, del PP, señaló que “vol-
veremos a votar favorablemente” en alusión a 
la votación inicial de estos dictámenes.

El proyecto se ha enviado a la Conselleria 

Modificación de créditos del 
presupuesto municipal
Con los votos a favor del PSC y la abs-
tención del resto de grupos se aprobó la 
modificación de créditos del presupuesto 
municipal del ejercicio 2019, que afecta a 
suplementos y créditos extraordinarios por 
un importe de 3.182.320 € que se financian 
íntegramente con bajas de créditos por el 
mismo importe, lo que no implica aumento 
de capacidad de gasto. El crédito modifica-
do afecta a gasto ordinario por importe de 
119.278 € y gasto de inversión por valor de 
3.063.042 €.

Pago a proveedores
Se da cuenta del cumplimiento del período 
medio de pago a proveedores correspondiente 
al segundo trimestre de 2019, de acuerdo con 
la normativa en vigor, que fue de 22,81 días.

Guarderías municipales
Se aprueba prorrogar la gestión del servicio 
de las guarderías Montserrat, Marta Mata y 
La Mainada, cuyas concesiones se aprobaron 
el 15 de junio de 2009 por un periodo de 10 
años. Se prorroga la gestión para un año. Se 
posicionaron a favor PSC, Cs y PP, mientras 
que ERC y ECP se abstuvieron.

Fiestas locales del 2020
El plenario aprobó que las dos fiestas lo-
cales para el año 2020 serán: el 1 de junio 
(Segunda Pascua) y el 21 de septiembre 
(Sant Mateu). Votaron a favor PSC, Cs y 
PP, mientras que ERC y ECP lo hicieron en 
contra.

Moción sobre el Correllengua
Se aprueba la moción presentada por el 
Grup Municipal Republicà de apoyo a la 23ª 
edición del Correllengua. Votaron a favor 
todos los grupos, a excepción de Cs, que lo 
hizo en contra.

• Modificación de los sectores industria-
les. El Pleno aprobó provisionalmente la modi-
ficación puntual del Plan General Metropolitano 
(PGM) en los tres sectores industriales de la 
ciudad: El Gall, La Plana y Montesa. Después 
de su aprobación inicial en octubre de 2018, y 
tras el estudio de las alegaciones presentadas, 
el proyecto de modificación fue aprobado por 
unanimidad.

El portavoz del PSC, Eduard Sanz, agra-
deció el voto favorable a todos los grupos 
municipales y remarcó que la aprobación “es 
significativa para la ciudad, porque adaptamos 
nuestros polígonos industriales a los nuevos 
requerimientos industriales por la parte ur-
banística, porque los teníamos desfasados”
e hizo hincapié en que “de acuerdo con las 
conversaciones que hemos tenido con la Ge-
neralitat, somos innovadores en el ámbito in-
dustrial a nivel de Catalunya, porque hemos 
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• Cartapacio y calendario de sesiones.
En el primer Pleno del actual mandat se dio 
cuenta de la delegación de funciones efectua-
das por la alcaldesa, Pilar Díaz, que definen el 
cartapacio municipal, según el cual la alcaldesa 
está al frente del área de Servicios Generales y 
Gobierno Abierto; Eduard Sanz, de Territorio y 
Sostenibilidad; Sara Forgas, de Derechos So-
ciales, y Montse Zamora, de Derechos Civiles 
y Ciudadanía. La totalidad del organigrama se 
publicó en EL PONT de julio.

Además, se aprobó por unanimidad la pe-
riodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno, 
que continuará celebrándose el tercer miércoles 
hábil de cada mes a las 18 horas. En cuanto a 
la Junta de Gobierno Local, se mantiene la pe-
riodicidad semanal.

• Portavoces. Se dio cuenta de la constitu-
ción de los cinco grupos políticos municipales 
y sus diferentes portavoces: Eduard Sanz, del 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC); Oriol 
Torras, del Grup Municipal Republicà (ERC); Ju-
lio Roldán, de Ciudadanos (Cs); Jordi Pérez, de 
Esplugues En Comú Podem (ECP), y Marcos 
Sánchez, del Partido Popular (PP).

• Comisiones informativas. Todos los gru-
pos, excepto Cs que se abstuvo, acordaron la 
constitución de la Comisión Especial de Cuen-

SESIÓN EXTRAORDINARIA 3 JULIO tas, a la que corresponde el examen, el estu-
dio y el informe de las cuentas anuales de la 
corporación, así como de las tres comisiones 
informativas: Territorio y Sostenibilidad; Servi-
cios Generales y Gobierno Abierto, y Derechos 
Sociales, Civiles y Ciudadanía.

Cada comisión estará formada por diez 
miembros representantes de todos los grupos 
municipales, sobre la base de su representati-
vidad en el Pleno del Ayuntamiento: 5 del PSC; 
2 de ERC; 1 de Cs; 1 de ECP, y 1 del PP.

• Dedicaciones y retribuciones. Se acordó 
por unanimidad el nombramiento de represen-
tantes de la Corporación en órganos colegiados 
que sean de la competencia del Pleno. También 
se estableció el régimen de dedicación y de las 
retribuciones e indemnizaciones de los miem-
bros de la corporación, con el voto a favor de to-
dos los grupos, excepto ECP, que se abstuvo. En 
el caso del régimen de dedicación exclusiva, se 
establecen cinco cargos de dedicación exclusiva, 
el de la alcaldesa y las cuatro tenencias de Alcal-
día. En cuanto al régimen de dedicación parcial, 
se establecen las retribuciones, diferenciando 
entre 80, 50 y 25 horas de dedicación.

Asimismo, se aprueban las asignaciones 
por asistencia a órganos colegiales (Pleno, Junta 
de Gobierno, Comisión Informativa y Junta de 
Portavoces), así como las asignaciones men-
suales a los grupos municipales y a cada uno 
de sus miembros. n

Constitución de las 
comisiones y aprobación  
de las retribuciones

de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat 
para su aprobación definitiva, previo informe de 
la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbi-
to metropolitano.

• Obras del Auditorio. El plenario aprobó 
iniciar la tramitación del procedimiento admi-
nistrativo para resolver el contrato de obras del 
Auditorio-Teatro y el aparcamiento subterráneo 
en la plaza Catalunya, a instancia de la empresa 
contratista, Vías y Construcciones SA. Votaron 
a favor PSC, ERC, ECP y PP, mientras que Cs 
se posicionó en contra.

Con la voluntad de retomar la ejecución de 
las obras, en noviembre de 2018 se iniciaron 
las actuaciones negociadoras entre la dirección 
facultativa municipal y la empresa contratista 
para redactar el nuevo proyecto modificado, 
adaptado a las nuevas necesidades técnicas y 
económicas que requerían estas obras. En el 
momento de presentar a la empresa contratista 
el nuevo proyecto modificado de las obras para 
que diera su conformidad, ésta presentó escrito 
en el que instaba al Ayuntamiento de Esplugues 
al inicio del correspondiente expediente para 
declarar la resolución de este contrato, al no 
ver satisfechas sus pretensiones económicas.

• Pago del estacionamiento regulado con 
móvil. Se aprueba por unanimidad la modifica-
ción de la ordenanza sobre estacionamiento re-
gulado y la tasa correspondiente para adecuar 
el abono del estacionamiento en el uso de telé-
fonos móviles y otros instrumentos telemáticos. 
De este modo se adaptan ambas ordenanzas 
que hasta ahora establecían la obligación de 
pago mediante las máquinas expendedoras. 
Asimismo, se incorpora el sistema de control 
digital del uso de las zonas de carga y descarga. 
Al ser aprobación inicial, se abre un período de 
alegaciones.

• Pisos turísticos, reforma de la plaza San-
ta Magdalena y regulación de locales musicales 
en planta baja. El proyecto que regula los pisos 
turísticos, que había sido aprobado provisional-
mente, ha sido modificado con la incorporación 
de dos prescripciones por parte de la Genera-
litat. El nuevo texto contó con los votos a favor 
de PSC, ERC y PP y la abstención de Cs y ECP. 
Los proyectos de la remodelación de la plaza 
Santa Magdalena y de la regulación de activi-
dades recreativas musicales en planta baja, que 
habían sido aprobados inicialmente hace varios 
meses, han sido aprobados provisionalmente, 
tras el estudio de las alegaciones presentadas. 
En el caso de la plaza, por unanimidad, y en el 
de la regulación, por todos excepto Cs, que votó 
en contra. n
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 Quines seran les prioritats del govern mu-
nicipal en aquest mandat?

 Les que teníem fins ara, no han canviat. 
D’una banda, centrar les persones en les nos-
tres polítiques, per tant, l’àmbit de drets soci-
als continua sent prioritari. Això anirà acom-
panyat d’altres pilars: l’àmbit de promoció 
econòmica –que en aquest mandat anomena-
rem Economia i Treball–; els drets civils i la 
igualtat entre persones, i l’àmbit de la qualitat 
democràtica, la participació i la transparència, 
en el qual vam començar a treballar el passat 
mandat i volem que Esplugues sigui capda-
vanter.

 Si n’hagués d’escollir un, quin és el princi-
pal repte ara mateix que té la ciutat?

 Hem de continuar treballant per la cohesió 
social i la convivència. Que la gent se senti a 
gust de viure-hi. Tothom ha de trobar el seu 
espai i satisfer les seves necessitats, de mane-
ra que Esplugues esdevingui una xarxa ciuta-
dana on tothom, a banda dels seus reptes per-
sonals, pugui trobar en el veí, en les entitats 
o en l’Ajuntament, l’acompanyament necessari 
per poder desenvolupar-se plenament. Aquest 
és un repte, tot i que en tenim d’altres més 
materials, com transformar la ciutat per fer-
la més amable, acabar equipaments que hem 
començat, ser una ciutat capdavantera, euro-
pea i moderna sense perdre pistonada...

 Després d’haver recuperat la majoria ab-
soluta, va oferir la mà estesa a tots els grups 
municipals. S’estan ja donant passes en 
aquest sentit?

 Encara és aviat, però en el Ple de cartipàs 
ja vam arribar a acords. És important que pu-
guem construir junts i continuar el rumb inici-
at els darrers anys. La ciutat no pot dependre 
cada quatre anys de qui surt escollit a les ur-
nes, ha de tenir un camí a seguir clar i con-
sensuat. En tot no ens posarem d’acord, però 

Pilar Díaz: “Aquest serà el mandat 
de la concreció dels projectes”
“Acabarem els 132 habitatges de 
promoció a Ca n’Oliveres i n’iniciarem 
1.000, el 70% de lloguer, a Montesa”

“La cultura serà protagonista, amb el 
reinici de l’Auditori i la remodelació 
del Casal Robert Brillas”

si en el passat ho hem fet en temes cabdals, 
com la reactivació de l’economia o l’establi-
ment d’un Codi de Bon Govern, per què ara no 
ho hauríem de fer? De fet, estem treballant ja 
per reeditar el Pacte per a la Reactivació de 
l’Economia i en altres àmbits que són temes 
de país.

 El complex de Can Vidalet l’inaugurarem a 
principis del 2020, i els mercats, d’aquí a un 
any i mig. I tenim pendent el tema de l’Audi-
tori. Després d’un mandat immersos a trobar 
els diners per fer-ho i en dissenyar, deu anys 
després d’iniciar-se el projecte, quin model 
s’adapta millor a les necessitats de la ciuta-
dania i de les entitats, havien de començar les 
obres. Però l’adjudicatària que va guanyar el 
concurs fa deu anys per fer les obres ens ha 
sortit ara amb unes pretensions escandalo-
ses, que van més enllà de la normal actua-
lització de preus, i el juliol hem portat al Ple 
la rescissió del contracte. Per tant, ara s’obre 
una nova oportunitat..

 Llavors, aquest serà el mandat de l’Au-
ditori?

 Serà el mandat, entre d’altres coses, de 

“Volem ser capdavanters 
en participació i 
transparència”

n QUALITAT DEMOCRÀTICA

 Pel que fa a grans equipaments de ciu-
tat, estan en marxa els dos nous mercats i el 
complex esportiu i sociocultural de Can Vi-
dalet. I l’Auditori?

ENTREVISTA A L’ALCALDESSA AMB MOTIU DE L’INICI DE MANDAT 2019-2023
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ENTREVISTA A L’ALCALDESSA AMB MOTIU DE L’INICI DE MANDAT 2019-2023

“Apostem per mantenir 
els casals d’estiu i les 
escoles bressol més 
assequibles  
de l’entorn”

 Pot garantir que Esplugues continu-
arà tenint serveis com les escoles bres-
sol o casals d’estiu amb els preus més 
econòmics de l’entorn?

 Estic convençuda que sí. I crec que 
no es valora prou l’esforç que fem. Hi ha 
estudis que avalen que els preus que te-
nim a Esplugues d’aquests serveis, per 
a nosaltres, bàsics, són molt inferiors a 
la mitjana del nostre entorn i, pràctica-
ment, del país. L’aposta de l’Ajuntament 
per mantenir aquests preus assequi-
bles, que ve de fa molts anys, és absolu-
ta, perquè fan una doble funció: ajuden 
a educar la canalla i permeten la conci-
liació de la vida familiar i laboral. I això 
és molt important per a les mares i els 
pares que, per ingressos, no poden sol-
licitar beques, però necessiten deixar 
els seus fills o filles mentre treballen, 
i els donem l’oportunitat de poder fer-
ho en espais on aprenen jugant. Cal dir 
que això és així perquè l’Ajuntament té 
unes finances sanejades i pot suportar 
aquesta despesa perquè els preus pú-
blics siguin assequibles. I tot això amb 
una pressió fiscal baixa, que l’hem man-
tinguda congelada els darrers anys.

“Farem un espai obert 
perquè es pugui crear 
amb tecnologia avançada”

n ATENEU DE FABRICACIÓ

 L’alcaldessa, amb les regidores Sara Forgas i Montse 
Zamora, visitant un dels casals que s’han fet aquest estiu

la cultura. Tenim a tocar la remodelació del 
Casal Robert Brillas, cosa que ens permetrà 
disposar d’un espai que no el reconeixerem, 
amb unes condicions modernes per poder fer 
activitats que aquesta ciutat necessita. I sobre 
l’Auditori, crec que a la tardor tindrem bones 
notícies per reiniciar les obres. Podrem aca-
bar el mandat amb dos equipaments culturals 
magnífics, un en petit format i l’altre amb el 
qual hem somiat molt de temps.

 L’habitatge assequible continua sent una 
demanda, aquí i a tot arreu. Què es pot fer des 
de l’Ajuntament?

 Aquest serà el mandat de la concreció dels 
projectes iniciats en el passat: els mercats, el 
complex de Can Vidalet... I en el cas de l’habi-
tatge, el mateix. Fins ara s’ha fet reserva de sòl 
i previsió de planejament, i ara veurem com 
es fan realitat els 132 habitatges de promo-
ció oficial de Ca n’Oliveres. I sobretot serà el 
mandat de l’habitatge assequible a l’ARE (àrea 
residencial estratègica) Montesa, amb més de 
1.000 pisos de promoció municipal, molt més 
que l’actual nombre de demandants d’habitat-
ge assequible que tenim a Esplugues. I el 70% 
dels quals seran de lloguer!

 Les mesures per pacificar el trànsit, com 
els nous carrils bici, sembla que estan tenint 
èxit. I la Unió Europea acaba de demanar ac-
cions més dràstiques contra la contaminació 
a l’àrea de Barcelona. N’hi ha prou amb les 
zones de baixes emissions?

 Crec que hem de fer accions més decidi-
des. Aquest informe europeu diu que d’aquí a 
deu anys la situació pot ser irreversible. Cal fer 
més pedagogia entre la ciutadania. Si a l’àrea 

metropolitana hem decidit apostar per la mo-
bilitat sostenible, necessitem millorar la xarxa 
de transport públic i la implantació de carrils 
bici. I hem de treballar amb la resta d’alcaldes i 
alcaldesses metropolitans en aquest sentit per 
poder anar més enllà del que ho hem fet fins 
ara. A Esplugues, hem creat la regidoria de 
Transició Ecològica per ser més ambiciosos.

 L’Ajuntament sempre ha estat molt sen-
sible en la igualtat dona-home. Quines seran 
les principals línies de treball en els propers 
quatre anys?

 Tenim vigent el tercer Pla d’Igualtat de 
ciutat i acabem d’elaborar un segon pla in-
tern de l’Ajuntament, per donar exemple a les 
empreses que estan obligades a fer-ho. Hem 
dissenyat protocols i circuits per a casos de vi-
olència masclista. Hem de fer efectiu tot això, i 
davant els casos de violacions i d’assassinats, 
hem de ser bel·ligerants, a Esplugues i a tot 
arreu. Exigim que el Pacte d’Estat es desenvo-
lupi amb els mitjans necessaris perquè també 
des dels municipis puguem entomar aquest 
problema. A banda d’això, continuarem tre-
ballant pel creixement personal de les dones, 
perquè tinguin oportunitats de treball i per 
empoderar-les.

 El programa electoral del seu partit par-
lava de crear un Ateneu de Fabricació. En què 
consisteix?

 Aquest projecte disruptiu el va idear un 
grup impulsor, que reunia professionals de di-
ferents àmbits, i consistirà en un espai obert a 
la ciutadania, des de gent creadora fins a asso-
ciacions de veïns o alumnes d’escoles bressol, 
perquè puguin fer ús de tecnologia que potser 
no tenen al seu abast, com impressores 3D. 
Encara no està decidit on s’ubicarà, però un 
lloc amb possibilitats seria l’ARE Montesa.

 El programa també incloïa la creació d’un 
Casal d’Entitats...

 Aquest és un projecte que s’està treballant 
amb la Coordinadora d’Entitats perquè el vo-
lem definir conjuntament. Encara no hi ha el 
consens necessari entre les entitats, però està 
pressupostat i decidit el lloc on es farà, al cos-
tat de l’Escola Lola Anglada. n
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L’alcaldessa d’Esplugues, la socialista Pilar Díaz, formarà part del go-
vern de la Diputació de Barcelona, que va aprovar el 23 de juliol el 
seu cartipàs per al mandat 2019-2023 (amb els vots de PSC, JxCAT, 
comuns i PP). Pilar Díaz passa a ser adjunta a l’àrea de Presidència 
(en mans de l’alcaldessa de l’Hospitalet, la socialista Núria Marín, 
després de l’acord entre PSC i JxCAT), així com delegada de Relacions 
Internacionals. L’alcaldessa d’Esplugues va ser portaveu del grup so-
cialista durant el passat mandat.

“La Diputació ha de continuar sent una institució referent a Espanya 
i a Europa per les seves polítiques innovadores, per la seva xarxa de 
biblioteques i per la gestió d’altres àmbits, en benefici dels 311 muni-
cipis de la província”, diu Pilar Díaz.

Eduard Sanz, conseller a l’Àrea Metropolitana
D’altra banda, el primer tinent d’Alcaldia i responsable de l’àrea de 

Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esplugues, Eduard Sanz, repe-
teix, juntament amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, com a membre del Consell 
Metropolità, el màxim òrgan de govern de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, que es va constituir el 25 de juliol amb un acord entre Comuns, 
PSC, ERC i JxCAT. n

L’alcaldessa, al govern 
de la Diputació com a 
adjunta a la presidència

S’han aprovat les bases i la convocatòria per a la sol·licitud i atorga-
ment d’ajuts econòmics destinats al pagament de les despeses d’inici o 
d’ampliació d’activitat i ajuts per al pagament de la taxa per la prestació dels 
serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions 
de l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) a les persones 
físiques i jurídiques que siguin titulars d’activitats econòmiques ubicades 
a Esplugues de Llobregat.

L’objecte d’aquestes bases és regular les subvencions en atenció a la 
concurrència de determinades condicions o situacions relacionades amb 
l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball ocupats per persones 
treballadores empadronades a Esplugues.

Es tracta de subvencions per fomentar el desenvolupament econòmic i 
l’increment de l’ocupació de qualitat mitjançant l’atorgament d’ajuts econò-
mics a petites i mitjanes empreses, microempreses i també a persones 
treballadores autònomes (RETA).

El termini de presentació de sol·licituds és des de la publicació de la 
convocatòria (BOPB 4 de juliol) fins el 31 de desembre de 2019.

El text de les bases i la convocatòria pot ser consultat al web municipal 
anant a l´enllaç http://bit.do/e3qh6.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES

http://bit.do/e3qh6
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Acuerdo para un centro 
que descongestione el 
Hospital Moisès Broggi
El CAP para urgencias de Torreblanca, entre Sant Just 
y Sant Joan Despí, dará servicio a Esplugues

El Consell Comarcal del Baix Llobregat y el Servei Català de Salut (CatSalut) firmaron a finales 
de junio un protocolo para establecer el marco jurídico que permita destinar un edificio del Parc 
Torreblanca (entre los términos municipales de Sant Just y Sant Joan Despí), propiedad del ente 
comarcal, a la construcción de un nuevo equipamiento sanitario que atenderá a varias poblacio-
nes, entre ellas Esplugues.

En concreto, se prevé la construcción de un nuevo Centro de Urgencias de Atención Primaria 
(CUAP), que prestará servicio a Sant Just Desvern, Esplugues, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Vallirana, 
Papiol, Cervelló, Corbera y La Palma de Cervelló y que servirá para descongestionar las urgencias 
del Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí.

El futuro CUAP de Torreblanca, para el que se prevé una inversión de 2,5 millones €, comple-
mentará los servicios ofertados por los equipos de atención primaria de la zona, aportando tecnolo-
gía y mayor resolutividad, y se coordinará con éstos y con los centros hospitalarios de referencia. n

Crean la Fundación Carme Chacón 
contra cardiopatías congénitas
Coincidiendo con el segundo aniversario de la 
muerte de la que fuera ministra de Defensa y 
de Vivienda del Gobierno español y concejal de 
Esplugues, Carme Chacón, a finales de junio 
se presentó en el Parlament de Catalunya la 
Carme Chacón Foundation CorAll, para luchar 
contra las cardiopatías congénitas. Los padres 
de Carme Chacón, que falleció precisamente 
a causa de una cardiopatía congénita a los 46 
años, han impulsado esta fundación, en cuyo 
patronato estará su madre, Esther Piqueras, 
mientras que en el comité de honor estarán 
representadas destacadas personalidades del 
mundo científico y político.

La fundación nace con el objetivo de operar 
a niños con cardiopatías congénitas sin recursos 
de cualquier parte del mundo, difundir y con-
cienciar acerca de esta patología que afecta a 8 
de cada 1.000 niños, formar médicos especiali-
zados y crear herramientas y ofrecer recursos 
para aminorar los efectos de esta patología.

En julio, una niña panameña fue la primera 
beneficiaria de las operaciones que promueve la 
fundación, que, desde su creación, ya ha firma-
do programas de actuación con países y zonas 
que, por vulnerabilidad económica o por falta 
de medios profesionales, no pueden disponer 
de los tratamientos adecuados. n

 La alcaldesa de Esplugues, con responsables del Consell Comarcal y CatSalut y alcaldes

Concentración de rechazo a 
las agresiones sexuales
El Ayuntamiento de Esplugues se 
adhirió el 8 de julio a la concentración 
de rechazo a las agresiones sexuales 
convocada por las entidades feministas 
y para criticar el posicionamiento de 
la Fiscalía en el juicio de la presunta 
violación en grupo que sufrió una 
menor en Manresa en octubre de 2016, 
que considera el delito como abuso y 
no como agresión sexual.

Iniciativa por el cáncer 
infantil
Más de 3.000 kilómetros en bici por todo 
el territorio peninsular español recorrió 
el espluguense Daniel García Martín, 
presidente de la Asociación Deportiva 
Bielca, para ayudar a recaudar fondos 
para la investigación sobre el cáncer 
infantil y la construcción del Pediatric 
Cancer Center del Hospital Sant Joan 
de Déu. El objetivo era llegar al máximo 
de sedes parlamentarias posibles para 
pedirles su implicación. García Martín 
fue recibido entre el 31 de mayo y el 1 
de julio por 12 parlamentos, incluidos 
Congreso (en la foto, con la presidenta, 
Meritxell Batet) y Senado.
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El futuro Complex Sociocultural i Esportiu 
de Can Vidalet que se está construyendo 
junto al parque de Can Vidalet, va tomando 
forma.

A finales de año está previsto que finali-
ce la construcción del nuevo equipamiento, 
con más de 5.500 m2 construidos distribui-
dos en tres plantas. Tendrá un pabellón de 

El Complex Social i Esportiu de  
Can Vidalet va tomando forma

La nueva Área Residencial Es-
tratégica (ARE) Montesa ya está 
definida. la Comisión de Política 
Territorial y Urbanismo de Ca-
talunya dio el 30 de julio el visto 
bueno definitivo a la modifica-
ción del planeamiento urbanís-
tico del sector, impulsado por el 
Ayuntamiento para favorecer la 
construcción de vivienda a precio 
asequible. Las ARE son figuras 
urbanísticas creadas por la Ge-
neralitat el 2007 para promover 
suelo en espacios generalmente 
en desuso para construir vivien-
das, con un peso importante para 
la protección oficial, así como 
equipamientos, comercio y espa-
cios verdes.

En el ámbito donde se cons-
truirá la ARE Montesa, de más de 
10 hectáreas, se situaba la antigua 

El área Montesa 
ofrecerá 
1.059 pisos de 
protección oficial
Unos 800 serán de alquiler asequible. 
Las más de 2.000 viviendas previstas se 
repartirán en edificios energéticamente 
eficientes

Los pisos con protección se 
distribuirán dentro del ámbito 
de la ARE, que tendrá 13 unida-
des de viviendas separadas, para 
configurar un vecindario diverso. 
También se optimiza la calidad de 
todas las viviendas modificando su 
situación para garantizar un buen 
soleamiento y una adecuada ven-
tilación. Igualmente, se adapta el 
planeamiento a la legislación am-
biental para introducir el concepto 
de edificios más eficientes energé-
ticamente.

Paseos, zonas verdes 
y equipamientos

El ARE tendrá más de 26.800 
m2 de zonas verdes, distribuidas 
en un recorrido continuo que en-
lazará plazas, ramblas y jardines. 
Estos espacios libres, además, se 

 La futura área residencial estratégica ocupará más de 10 hectáreas

1.500 m2, gradas con capacidad para 250 
personas –que sustituirá al polideportivo de 
la calle Eucaliptus–, un espacio de fitness y 
tres salas para actividades de carácter social 
y cultural. La fachada principal dará a la calle 
Cedres, en frente de la Escola Can Vidalet. La 
inversión municipal asciende a 7,5 millones 
de euros. n

fábrica de motocicletas del mismo 
nombre y el antiguo campo de fút-
bol del Rayo Amarillo. Actualmen-
te, separa los tejidos residenciales 
de Cornellà y Esplugues. En total, 
se prevé construir 2.105 viviendas, 
de las cuales 1.059 serán de pro-
tección oficial.

La modificación es sustancial 
respecto al planeamiento original, 
del 2009. En la propuesta inicial no 
se preveían viviendas de alquiler y 
ahora, a pesar de que el número 
total de viviendas protegidas no 
se altera, gracias a los acuerdos 
entre Ayuntamiento, Generalitat y 
propiedad de los terrenos, el 75% 
de los pisos protegidos (795) se-
rán de alquiler. El objetivo es dar 
respuesta a las necesidades de 
acceso a la vivienda, así como a 
las políticas sociales.

situarán más cerca de las plantas 
bajas residenciales y los recorri-
dos de paseo que de las calles con 
tráfico rodados.

Los nuevos equipamientos 
previstos también se redistribuyen 
por todo el ámbito de la ARE, para 
repartir la actividad que se genere.

En cuanto a la movilidad, se 
prevén viales de circulación local, 
con una nueva rotonda en la con-
fluencia de las calles Sant Jordi, 
Sant Gabriel y Pompeu Fabra. El 
principal eje para el tráfico rodado 
será la continuidad de la avenida 
Electricitat, mientras que el pa-
seo peatonal más relevante será 
la rambla del Carme.

Las obras de urbanización 
podrían comenzar, según las pre-
visiones, el primer semestre del 
2020. n
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Entre otras novedades, obliga a identificar genéticamente los animales de compañía  
y obliga a las personas propietarias de perros a limpiar con agua sus micciones

Esplugues adapta la ordenanza  
de tenencia de animales

La nueva ordenanza reguladora 
de la tenencia de animales en Es-
plugues, que ha entrado en vigor 
a mediados de este año, sustitu-
ye a la anterior, de hace 20 años, 
para adaptarla sobre todo a los 
“cambios de mentalidad social 
en relación con la convivencia 
ciudadana”, según dice el texto.

Es objeto de esta ordenanza 
“regular la protección, el control y 
la tenencia de animales dentro del 
término municipal de Esplugues 
y, en especial, la interrelación en-
tre las personas y los animales en 
aspectos de convivencia humana 
y en actividades de recreo y lu-
crativas con una doble finalidad: 
la protección de la convivencia, la 
seguridad y la salud de las perso-
nas, y la protección y el bienestar 
de los animales“.

La obligación de identificar 
mediante ADN a los animales de 
compañía es una de las noveda-
des. Respecto al comportamiento 
de estos animales en la vía públi-
ca se regula cómo han de ir su-
jetos, así como la obligación de 
recoger sus deposiciones y de 
limpiar sus micciones con agua 
(ver cuadro contiguo). n

Entre otros aspectos, incluye como condiciones y 
prohibiciones de la tenencia de animales:

• Disponer de las condiciones higiénicas, 
sanitarias, de bienestar y de seguridad óptimas 
para su alojamiento, manejo y trato.

• Las personas poseedoras de animales están 
obligadas a evitar su fuga.

• Las personas propietarias o poseedoras de 
animales de compañía están obligadas a 
identificarlos electrónicamente con un microchip 
y genéticamente (ADN) mediante la extracción 
de sangre y la obtención de la certificación 
expedida por la persona facultativa veterinaria 
que haya realizado la extracción.

• Las personas propietarias o poseedoras de 
perros considerados potencialmente peligrosos 
deberán disponer, además, de licencia 
administrativa.

• No se permite la exhibición de animales salvajes 
en circos.

Se establece, entre otras, las siguientes sanciones:
• Maltratos (conlleva sanciones hasta 400 €), 

abandonarlos (hasta 2.000 €), utilizarlos en 
peleas y espectáculos (hasta 20.000 €).

En vías y espacios públicos:
• Deben ir provistos de correa o cadena y collar, 

excepto en lugares o espacios habilitados para 
dejar libres los perros (hasta 150 €).

• No se permite la conducción de más de tres 
perros por persona, o de dos si el peso conjunto 
de ambos supera los 60 Kg. (hasta 300 €).

• El uso de bozal es obligatorio para los animales 
de razas para las que así lo establezca la 
normativa.  (hasta 1.500 €).

• Prohibir la presencia de animales domésticos en 
las áreas ajardinadas de los parques públicos y en 
las áreas destinadas al uso infantil (hasta 150 €).

• Las personas poseedoras de animales deben 
adoptar medidas para que no ensucien con 
sus excrementos las vías y espacios públicos, 
fachadas de edificios, vehículos en la vía pública 
o el mobiliario urbano. Están obligadas a 
recoger inmediatamente las deposiciones de 
sus animales (hasta 300 €).

• Las micciones de los animales deberán hacerse 
en sumideros del alcantarillado o en alcorques 
de los árboles. Si se hace fuera de estos lugares, 
las personas están obligadas a rociarlos 
inmediatamente con agua (hasta 150 €).

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Un estudio sobre insectos confirma la 
buena conservación del Parc Can Vidalet
Alumnos del máster de Salud Internacional 
y Cooperación de la Universitat Autónoma de 
Barcelona han llevado a cabo en el Parc Can 
Vidalet un taller práctico para la búsqueda de 
insectos vectores, básicamente mosquitos, 
con capacidad para transmitir organismos 
patógenos, como algunos virus y parásitos. 
El estudio se focalizó en los estanques en 
cuyas aguas podrían transcurrir los ciclos de 
vida de estos insectos.

Según informan los responsables del 

máster, el estudio realizado pone en evidencia 
la buena conservación del lago, que en el 2017 
fue naturalizado para asemejarse a un espacio 
natural inundado. De forma sorprendente, el 
trabajo realizado revela que la presencia de al-
gas y plantas semiacuáticas en el lago atraen a 
libélulas e insectos semejantes a las mariposas 
nocturnas, que se reproducen en el estanque y 
cuyas larvas actúan como repelente antimosqui-
to gracias al movimiento de agua que generan.

Sólo un estanque del parque no estaba 

colonizado por libélulas en el momento de la 
visita. En este punto los mosquitos sí habían 
puesto huevos, si bien se trata de una especie 
mediterránea que se alimenta casi exclusiva-
mente de la sangre de las aves, de escasa im-
portancia, por tanto, para el hombre. n



| EL PONT D’ESPLUGUES
270 | setembre 2019 

16

PUBLICITAT



EL PONT D’ESPLUGUES |
270 | setembre 2019

1717

ACTUALITAT

La Jornada Emprenem, que organitza cada estiu l’Ajuntament i el Con-
sell Comarcal per tractar sobre emprenedoria femenina, s’ha centrat 
enguany en com apropar les ciències i les tecnologies a les noies, ja 
que una gran majoria de professionals d’aquest sector són homes. La 
jornada va constar d’una conferència de Clara Grima, doctora en Ma-
temàtiques per la Universitat de Sevilla, titulada Alicia en el país de los 
algoritmos. Una ponència a manera de conte en què Alícia descobreix 
què de bo i què de dolent té el món de les matemàtiques i els algoritmes 
(et fan guanyar en qualitat de vida però també hi ha qui els utilitza per 
controlar el món) i acaba amb la conclusió que “no és un món fred i de 
freakies, sinó que qui sap matemàtiques té superpoders, per millorar 
el món i per lluitar contra qui en fa un mal ús”.

Durant la presentació, l’alcaldessa, Pilar Díaz, va recordar que Esplu-
gues està desenvolupant el projecte +Dones3 (Ciència, Talent i Tecnologia) 
per fomentar l’interès per la ciència i les tecnologies entre les alumnes: 
“Volem empoderar les dones; no per ser dones tenim determinats lí-
mits”. Precisament, la jornada va cloure amb una sessió pràctica per part 
d’alumnes de primària de les escoles Folch i Torres i Lola Anglada que 
han participat en la iniciativa Girls for Change, consistent a idear i crear 
aplicacions de mòbil per resoldre problemes quotidians. n

Apropar les noies a la 
ciència i la tecnologia, eix 
de la Jornada Emprenem

Seis agentes de civismo, entre las 
contrataciones del nuevo plan de empleo
A las diez personas que en-
traron a trabajar de forma 
temporal en el Ayuntamien-
to durante la primavera gra-
cias a nuevos planes de em-
pleo se han sumado 13 más 
durante el verano (9 muje-
res y 4 hombres). Entre las 
nuevas contrataciones, seis 
nuevos agentes de civismo –que se suman a los dos del anterior 
plan de empleo–, además de dos conserjes, dos peones de obra, 
un peón de jardinería, un operario de limpieza y una recepcionista. 
La mayoría han sido contratados gracias al programa Treball als 
Barris, para personas en paro de Can Vidalet, con financiación del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat.

Acció metropolitana per millorar els polígons

L’Espai Baronda ha acollit 
una de les tres sessions de 
l’acció formativa Smart PAE: 
les principals claus per dis-
senyar l’estratègia intel·li-
gent als Polígons d’Activitat 
Econòmica, on ha participat 
personal de municipis me-
tropolitans vinculat a Promoció Econòmica. Organitzada per l’Àrea 
Metropolitana (AMB), s’ha tractat com la cooperació empresarial 
pot facilitar la trobada de mecanismes d’actuació conjunta i com 
aplicar la tecnologia en matèries com l’Internet de les coses, 
aparcament intel·ligent, senyalització, geolocalització, robòtica i 
drons, big data, control de trànsit, seguretat, així com aspectes de 
sostenibilitat i eficiència energètica.

Art urbà de qualitat a la nova 
residència estudiantil

Esplugues té des del juliol el primer gran 
mural d’art urbà realitzat a Catalunya pel 
prestigiós duo artístic PichiAvo. Els artistes 
valencians Juan Antonio Sánchez Santos (Pi-
chi) i Álvaro Hernández Santa Eualia (Avo), 
amb una àmplia trajectoria a tota Espanya i a 
ciutats com Nova York, Miami o Moscou, han 
donat vida a la façana de la residència estu-
diantil Livensa Living, que obre el setembre al 
carrer Sant Mateu, al costat del Finestrelles 
Shopping Center. El dibuix, de 125 m2, està 
inspirat en la deessa Atenea que, segons els 

propis artistes, representa l’empoderament 
femení, la saviesa i la lluita.

PichiAvo destaca per la seva habilitat 
per fusionar la iconografia de l’art clàssic 
amb la identitat més fresca de l’art urbà. 
Per a l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, 
“amb aquest mural, a Esplugues estem a 
l’avantguarda de la cultura i l’art”. La residèn-
cia estudiantil comptarà amb 372 habitacions, 
la majoria de 19 m2, i diversos espais comuns, 
com a una sala de cinema, una altra de jocs, 
una biblioteca, un gimnàs i una piscina. n

Primera obra del duo artístic PichiAvo a Catalunya

 La con-
ferència, amb 
il·lustracions 
en directe de 
Raquel Gu
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Taller per a la immersió 
educativa d’alumnes acabats 
d’arribar
Un total de 24 alumnes van participar 
el juliol al taller Joves.cat, que 
promouen l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat per 
ajudar els joves acabats d’arribar a 
territori català a conèixer l’idioma, afavorir 
la seva immersió educativa i acompanyar-
los en el seu procés de canvi de vida. El 
taller es va fer a l’Institut Joanot Martorell. 
Aquest és un dels projectes del Pla 
Educatiu d’Entorn, que inclou accions 
per afavorir la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats de tot l’alumnat.

Homenaje a diez parejas que celebran sus bodas de oro

Diez parejas que este año cumplen 50 años de convivencia en común acudieron el 9 
de julio al tradicional acto con el que el Ayuntamiento homenajea a matrimonios que 
celebran sus bodas de oro. En el transcurso del homenaje, que contó con la actuación de 
Corals Musicorum, la alcaldesa, Pilar Díaz, les dio la enhorabuena y señaló que “para las 
personas jóvenes sois un modelo de complicidad y de tolerancia”.
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Con más de 500.000 ejemplares 
vendidos a través de la platafor-
ma Amazon, Fernando Gamboa, 
que nació hace 49 años y reside 
en Esplugues desde hace dos, es 
el autor independiente más leído 
en lengua española y uno de los 
autores españoles más vendidos 
en formato digital. Acaba de es-
cribir Redención, un thriller que 
también llega a las librerías.

 ¿Tiene previsto realizar algu-
na presentación en Esplugues?

 No soy muy amigo de las pre-
sentaciones, firmas ni comunio-
nes. Suelo evitarlas siempre que 
puedo.

 ¿Por qué cree en formato di-
gital?

 Hasta hace unos meses era 
un autor independiente que pu-
blicaba en exclusiva en Amazon. 
Ello me permitía llegar a millo-
nes de lectores en todo el mundo 
que leen en ebooks, smartpho-
nes o tabletas, pero dejaba prác-
ticamente fuera de mi alcance a 
los lectores de papel. Con Reden-
ción, ahora estoy tanto en Ama-
zon como en las librerías.

 Ha trabajado de submarinista, 
profesor de español, empresario, 
jugador de póker, guía de aventu-
ra… ¿Cómo se gana la vida en la 
actualidad? ¿Es posible hacerlo 
vendiendo muchos libros por In-
ternet?

 Actualmente soy escritor profe -
sional, y sí que es posible ganarse 
la vida vendiendo libros digitales. 
De hecho, al menos en mi caso, 

FERNANDO GAMBOA,  
escritor superventas en Amazon

Su primera novela suma 250.000 lectores en  
todo el mundo. La última, ‘Redención,’  
llega también a las librerías

“Es posible ganarse 
la vida vendiendo 
libros digitales”

GENT D’ESPLUGUES

Les inscripcions per a les activitats de piscina a partir de l’octubre ja 
han començat. I per a l’àmplia oferta de tallers i cursos que ofereix 
l’Ajuntament, inclosos els que es realitzen a les escoles municipals de 
música i de ceràmica i pintura, ho farà a principis de setembre.

Les inscripcions per als cursos de natació i d’activitat física al CEM 
la Plana ja estan obertes. Els cursos, per a infants (a partir de 6 mesos) 
i adults (fins als 65 anys), començaran l’1 d’octubre.

Per als cursos i 
tallers de l’Escola de 
Ceràmica i Pintura, 
que començaran el 
23 de setembre, cal 
inscriure’s fins al 2 
de setembre enviant 
un mail a escolace-
ramicaesplugues@
gmail.com i fer efec-
tiva la matrícula del 
10 al 20. Per a les 
inscripcions de l’Es-
cola de Música cal 
trucar al telèfon 93 
372 04 16 o enviar un 
correu a escolade-
musica@esplugues.
cat. L’inici del curs 
és el 12 de setembre.

Els tallers per a 
joves de l’Espai Re-
molí i del Casal de 
Cultura R. Brillas 
obren inscripció del 
2 al 20 de setembre, 
i les inscripcions del 
Programa d’Anima-
ció Sociocultural per 
a la Gent Gran, per a 
majors de 60 anys, 
seran del 17 al 26 
(com l’any passat, cada dia per a cursos determinats).

Per a l’Escola de Música, activitats físiques (escoles esportives i na-
tació) i de lleure (esplais), les famílies amb ingressos anuals per capita
inferiors a 5.218 euros poden sol·licitar beques en el moment de la ins-
cripció. El detall es pot consultar al programa No et quedis a casa!, repartit 
per totes les bústies i que està disponible també a www.esplugues.cat. n

Inscripcions per 
a piscina, tallers i 
escoles municipals
Moltes activitats tenen beques.   
Per als cursos de gent gran, gratuïts,  
del 17 al 26 de setembre

mejor que haciéndolo de la ma-
nera tradicional a través de edi-
toriales.

 ¿En qué momento pensó que 
podía escribir una novela?

 La primera novela que escribí 
hace ya doce años, La última crip-
ta, la escribí para mí, para dis-
traerme durante una larga con-
valecencia. No tenía intención de 
publicarla, simplemente lo hice. 
Y no fue mal del todo, pues a día 
de hoy suma ya más de 250.000 
lectores en todo el mundo.

 Sus novelas están ambienta-
das en Centroamérica, en África, 
en la Guerra Civil española... Re-
dención, arranca con el atentado 
de las Ramblas de Barcelona de 
agosto del 2017. ¿Por qué?

 Lo podrán comprender aque-
llos que lean la novela. La res-
puesta corta es que se trata de un 
thriller urbano protagonizado por 
una mujer policía y, puestos a ele-
gir un escenario, qué mejor que 
uno que conozco tan bien como el 
Baix Llobregat y Barcelona. n
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VIDA CIUTADANA

Es va inaugurar per Santa Magdalena i es podrà visitar fins al 17 de set-
embre, pocs dies abans de Sant Mateu. El vestíbul de l’Ajuntament acull 
l’exposició La casa de tothom: 75 anys de la Casa de la Vila, organitzada 
per l’Arxiu Municipal. A través de diversos plafons, es fa un recorregut 
informatiu sobre la història de l’actual edifici on es troba l’Ajuntament, 
així com es dona informació sobre on era abans la casa consitorial.

L’actual edifici es va inaugurar com a seu de la Casa de la Vila el 22 
de juliol de 1944. L’edifici va ser construït el 1766 per ser el nou hostal de 
la vila un cop construïda la carretera de França a Madrid (actual carrer 
Laureà Miró). Abans de l’actual emplaçament, la seu municipal va estar a 
diversos llocs, entre ells compartint espai amb les Escoles Municipals  (de 
1910 a 1932) a l’antic edifici, avui desaparegut, de l’Escola Isidre Martí. n

Exposició sobre els 75 anys 
de la Casa de la Vila

Van començar a aixecar castells el 1994 –sota 
l’impuls sobretot de David Carreras, mort el 
2003– i no han parat de créixer. Els Castellers 
d’Esplugues, més coneguts com els Cargo-
lins, celebren enguany el seu 25è aniversari. 
I ho fan en un molt bon moment de forma pel 
que fa a resultats, tot i que la d’enguany no 
està sent la seva millor temporada, seguint la 
tònica castellera general.

La colla blau marí es va estrenar a la Festa 
Major de 1994 amb un 3d6 i l’any següent ja van 
començar a aixecar castells de set pisos. El salt 
al primer castell de vuit es produeix a la Festa 
de Sant Mateu del 2012, on descarreguen el 4d8 
(una de les poques colles que ho ha fet en el 
seu primer intent). El 2015 ja porten nou 4d8 
descarregats, la qual cosa els fa ser considerats 
com a colla de 8, segons les normes castelleres.

La següent gran fita es produeix a la Festa 
de Santa Magdalena del 2017, en què no només 
assoleixen el primer 3d8 (de més dificultat que 
el 4d8) sinó que arrodoneixen la clàssica de vuit 
(3d8, 4d8 i 2d7, aquest darrer considerat de ni-
vell 8 per la seva fragilitat), i la repeteixen mesos 
després al barri barceloní del Poble Sec. És el 
punt àlgid de la colla, que el 2018 reedita el 3d8 
al prestigiós Concurs de Castells de Tarragona, 
on assoleixen una històrica 18a posició, que els 
referma com a millor colla del Baix Llobregat.

Els Castellers fan 25 anys 
en bon estat de salut
Des que el 2012 van assolir el primer castell de 8,  
els Cargolins han mantingut i, fins i tot, superat el nivell.  
Entre 100 i 120 persones participen a les diades

 A l’esquerra, placa situada al terra davant la Casa Consistorial. A la dreta, el 3d8, el castell 
més difícil fins ara dels Cargolins, a Santa Magdalena 2017

Compromís i valors
Una línia de creixement que, segons desta-

quen des de l’entitat, ha estat possible gràcies 
al compromís de les entre 100 i 120 persones 
que participen a les principals trobades en què 
prenen part els Cargolins (l’any passat es van 
fer més d’una trentena d’actuacions), així com 
als dos assajos setmanals, imprescindibles per 
acudir a plaça amb garanties, que fan a La Nau. 
“Calen dos anys d’assajos per portar un castell 
a plaça”, diuen des de la colla.

Un grup que inclou membres de totes les 
edats (dels 5 als 75 anys, actualment), de totes 
les professions i de totes les procedències (in-
clòs de Sud-amèrica i Polònia). Hi ha famílies de 
tres, quatre i, fins i tot, cinc membres. A més, 

“una colla castellera és un ésser viu, s’ha de 
renovar cada any”, la qual cosa fa que mantenir 
el nivell assolit sigui un repte continu. “Fem una 
crida permanent perquè la gent s’hi apunti”.

Durant la darrera assemblea general or-
dinària es va explicitar que la colla continuarà 
donant suport a les mobilitzacions ciutadanes 
basades en els drets humans i democràtics, 
així com els valors de justícia i igualtat. Un 
d’aquests, el de la igualtat de gènere, “es dona 
espontànimament a la colla, tothom és igual, i a 
més ara hi ha una cap de colla”, Susana Servián.

Els Castellers d’Esplugues celebraran el 
25è aniversari amb actes especials, com la re-
buda a la Festa de Santa Magdalena d’enguany 
de grups culturals de Laudio (Àlaba), on els Car-
golins han actuat en diverses ocasions. n
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VIDA CIUTADANA

 MEMORIAL DAVID CARRERAS. La tradicional diada castellera 
de Santa Magdalena als jardins del Casal Robert Brillas 
va comptar amb Xicots de Vilafranca, Nois de la Torre i 
Castellers d’Esplugues. La colla local va descarregar, entre 
d’altres, el 5d7, el 7d7 i el 4d7 amb agulla.

 OFRENES I BALLS. El 22 de juliol, Santa Magdalena, les entitats van fer les habituals ofrenes a la parròquia de Santa  
Magdalena. Abans, els jardins del Casal de Cultura Robert Brillas van acollir l’Homenatge i el Ball del Ginjoler.

Santa Magdalena, 
en imatges

Visiteu la galeria de fotos de l’Ajuntament d’Esplugues per veure més imatges

 CERCAVILA AMB 
SABOR BASC. 
La Cercavila 
organitzada el 21 
de juliol per la Colla 
de Castellers va 
comptar amb la 
participació de grups 
culturals de Laudio 
(Àlaba), població on 
els Cargolins han 
actuat en diverses 
ocasions.

 HOMENATGE A LES DONES QUE ES DIUEN MAGDALENA.  
El tradicional homenatge a les dones espluguines que porten el nom 
de la copatrona de la ciutat es va fer enguany al Saló de Plens.

Vegeu vídeo de balls  
i ofrenes en el codi qr

 PROCESSÓ DEL FERRO. La desfilada del 21 de juliol que 
organitza la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular va 
acabar a la plaça Pare Miquel d’Esplugues, amb correfoc 
inclòs.

https://www.flickr.com/photos/ajesplugues/albums/72157709960618587
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La Banda 
Trapera, a 
l’Esplurock
El mític grup 
cornellanenc de punk 
La Banda Trapera 
del Río va ser el 
gran protagonista de 
l’Esplurock 2019,  
el 27 de juliol al parc 
dels Torrents.

Concert estival de 
Musicorum
Les Corals Musicorum van 
presentar el 29 de juny el 
concert Bloom, guarnim la 
primavera, acompanyades 
de les corals de les escoles 
Folch i Torres i Isidre Martí, 
d’Esplugues, i d’altres de Sant 
Just, Castellar del Vallès i 
Sabadell.

Mullada per l’esclerosi
La piscina municipal de la Baronda, amb la col·laboració del 
Club Natació Esplugues, es va adherir el 14 de juliol, un any 
més, a la iniciativa solidària Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple.

Jazz a Can Tinturé
Jofre Fité Trio va tancar el 26 de juliol el cicle de concerts Jazz & 
Tinturé, que s’ha convertit en un clàssic de les nits de divendres 
de juliol als jardins de Can Tinturé.
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La Vinya i el Vi a Collserola
Esplugues va 
acollir el 20 
de juliol una 
xerrada dins de 
les Jornades 
Intermunicipals 
de la Vinya i el 
Vi a Collserola 
sobre La vida del 
vi a l’Edat Mitjana, 
a càrrec de la 
historiadora Maria 
López Carrera.

Cloenda del Pati Blau
La cantautora Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina Torres 
van tancar la temporada de tertúlies literàries sobre dones 
escriptores El Pati Blau, d’Espluga Viva, amb un homenatge a 
Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig.

El Gall celebra la seva Festa Major
La Festa Major del Gall va tenir lloc del 12 al 14 de juliol. El 
pregó va anar a càrrec del medallista paralímpic Ignacio Ávila 
(foto 2). Entre la quinzena d’activitats que es van portar a terme, 

el Correfoc amb la Colla de Diables Boiets Esquitxafocs (foto 
1) i el Ball de Sevillanes de l’Asociación Cultural Andaluza de 
Esplugues (foto 3).

Diversió i gastronomia a les festes de Can Clota
La Festa Major de Can Clota es va celebrar el darrer cap de 
setmana de juny. Una cercavila, amb la banda La Ginesta (foto 
1), i el pregó d’Enric Bonilla, creador del sistema Valking, 

que combina entrenament esportiu i l’aprenentatge d’hàbits 
saludables (foto 2), van obrir el programa, que també va incloure 
la tradicional Paella Popular (foto 3).

1

1

2

2

3

3
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L’esport femení d’Esplugues, 
que com a col·lectiu va obtenir 
el Premi El Pont d’Esports 2019, 
continua donant bones notícies, 
i en edats molt joves.

L’equip juvenil de l’AE Penya 
Esplugues, de futbol sala, va as-
solir a finals de juny el Campio-
nat d’Espanya de la categoria (van 
vèncer a la final l’equip andalús 
de l’At. Torcal per 7-3), arrodonint 
una temporada en què també han 
estat campiones de la Lliga de Di-
visió d’Honor catalana i la Copa 
Catalunya.

L’equip sub14 del Club Volei-
bol Esplugues es va imposar al 
prestigiós torneig internacional 
Summer Cup, a Lousâ (Portugal), 
entre 42 participants en la seva 
categoria (a la final van guanyar 
al Vilacondense). 

En categoria sub19 d’aquest 
torneig, les espluguines van 

L’esport femení espluguí 
triomfa arreu

 A l’esquerra, equip juvenil del Penya 
Esplugues de futbol sala i components 
del Club Gimnàstica Les Moreres.  
A dalt, la judoca Ainhoa López. A la 
dreta, equip sub14 del Club Voleibol 
Esplugues i la boxejadora Eva Díez

Èxits a futbol sala, voleibol, gimnàstica, judo i boxa

pica (VO) 10 (elit sènior, de més de 
16 anys), Alba Petisco va quedar 
segona a la prova de terra (va ser 
sisena a la general) i Paula Raya, 
tercera a la d’asimètriques. A VO 
9 (elit júnior, 14 i 15 anys), Alba 
Bonilla va ser tercera a asimètri-
ques. A més, l’equip de VO 5 (nivell 
olímpic, fins a 11 anys) va quedar 
tercer per equips, amb Manuela 
Cuadrada, quarta a barra. A VO 6 
(fins a 13 anys), Sara Giménez va 
ser quarta a salt.

Elles són guerreres
La judoca espluguina Ainhoa 

López Carrasco (del club Danes 
de Castelldefels), de 15 anys, s’ha 
proclamat campiona de Catalunya 
absoluta de la modalitat kyus (per 
a participans amb grau inferior a 
negre) a la categoria de -63 kg 
guanyant tots els combats per 
ippon. Poc després, Ainhoa López 
va aconseguir el cinturó negre.

La boxejadora del Gimnàs 
Hop Hop d’Esplugues, Eva Díez, 
va assolir el 21 de juliol el cinturó 
d’or als Campionats d’Espanya de 
boxa, celebrats a Badajoz, a la ca-
tegoria de 51 kg. Eva Díez també 
és l’actual campiona de Catalunya 
del seu pes. n

El Penya Esplugues, a per la quarta 
Copa Catalunya de futbol sala
L’equip sènior femení de l’AE Penya Esplugues buscarà aquest 
mes de setembre el seu quart títol consecutiu a la Copa Catalun-
ya. La final es disputarà el dimecres 11, a les 19 hores, a Saba-
dell i enfrontarà les espluguines amb el CFS Eixample.

El Penya Esplugues no només ha estat el millor equip en 
aquesta competició durant els darrers tres anys, sinó que també 
ha estat el millor equip català en les competicions estatals, com 
la Lliga de Primera Divisió i la Copa de la Reina. La temporada 
passada va ser la millor, amb el vuitè lloc aconseguit a la Lliga.

Per a la nova temporada, han renovat pilars bàsics de l’equip 
com Berta Velasco (campiona d’Europa amb Espanya), Cèlia Catà, 
Arantxa Medina i la portera Nerea Vilalta. No continuaran Iris Ama-
ro, Marta de los Riscos i Estela Cantero.

La Lliga 2019-2020 l’estrenaran a casa el 14 de setembre da-
vant de l’UCAM El Pozo Múrcia.

quedar en segona posició.
El Club Gimnàstica Esplu-

gues Les Moreres va obtenir di-

verses medalles als Campionats 
d’Espanya, disputats el juliol a 
València. A la categoria Via Olím-
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El club obté 9 medalles als campionats de Catalunya i 4 als d’Espanya

L’Ironman és una prova supe-
rexigent (3,8 km nedant, uns 180 
en bici i 42,2 corrent) en què pri-
ma la gesta esportiva individual. 
Però al Campionat d’Europa, que 
es disputa cada any a Frankfurt 
(Alemanya), es fa també una 
classificació per clubs, sumant 
les posicions dels cinc millors de 
cada equip. Enguany, en aquesta 
hi destaca el CE Rayoteam, club 
de triatló espluguí que va quedar 
en quarta posició (primer equip 
espanyol), d’entre més d’un cen-
tenar d’equips inscrits.

No és la primera vegada que 
aquest club, liderat per l’espluguí 
Ivan Herruzo i que compta amb 
triatletes de l’àrea metropolitana, 
obté un resultat de primer nivell, 
ja que l’any passat va guanyar el 
Campionat d’Espanya de Triatló de 
Mitja Distància.

A l’Europeu 2019, disputat el 
30 de juny, van destacar el tercer 
lloc d’Ivan Herruzo a la categoria 
masculina de 40 a 44 anys (amb 
un temps de 9 hores, 50 minuts, 
25 segons), la quarta de Miriam 
Murillo a la femenina de 18 a 24 

Èxit del Rayoteam a 
l’Europeu d’Ironman

Àlex Barrera, un any més a l’ACB

El jugador espluguí de basquetbol 
Àlex Barrera jugarà novament a 
la Lliga ACB la temporada 2019-
2020, després de renovar amb el 
San Pablo Burgos, equip que milita 
a la màxima categoria del bàsquet 
espanyol des de fa dos anys. Bar-
rera va començar a les categories 
inferiors del Bàsquet Esplugues i 
va passar, en categoria cadet, al Jo-
ventut de Badalona, on va jugar també com a júnior. Durant uns 
anys va combinar el Prat Joventut, que jugava a LEB Plata, amb 
el Joventut de Badalona, equip amb el qual va debutar a l’ACB la 
temporada 2011-12. A la temporada 15-16 va jugar amb el CB 
Manresa i l’any següent va fitxar pel club burgalès, primer a LEB 
Or i des del 2017 a l’ACB. També ha estat seleccionat per Espanya 
en categories inferiors (foto d’arxiu del 2013).

El CFA Espluguenc ha rebut el 
Premi Campió a l’equip més 
esportiu que atorga Ràdio 
Marca Barcelona per distingir 
clubs i esportistes del futbol 
territorial català. Segons fonts 
del club, és un reconeixement 
a iniciatives com el Tercer 
Temps –cada setmana, un 
equip del club convida el rival 
per fer una trobada amistosa 
postpartit– o un article al web 
on es feia una crida a posicio-
nar positivament a familiars, 
tècnics i jugadors sobre la 
difícil tasca dels àrbitres. A 

El club de triatló espluguí queda quart  
a la competició disputada a Frankfurt.  
Ivan Herruzo es classifica per al Mundial

En el seu segon any a la categoria alevía, Ian 
Florencio, del Club Natació Esplugues, ha 
confirmat que és una ferma promesa de la 
natació espanyola. Per segon any s’ha pro-
clamat tetracampió de Catalunya i d’Espanya 
dels 100, 200 i 400 metres lliure i 100 papa-
llona.

L’equip aleví del CN Esplugues que va parti-
cipar als Campionats de Catalunya, celebrats a 
Sabadell, va obtenir altres medalles: Joel Villar 

Ian Florencio, del CN Esplugues, repeteix 
com el nedador aleví més veloç d’Espanya

anys (més de 12 hores) i la 8a de 
Diego Moral a la masculina de 25 
a 29 anys. A més, Nacho Villarruel 
va competir a la prova professional 
(va quedar el 22è). En total, 24 par-
ticipants del Rayoteam, incloses 5 
dones, que van acabar la prova.

Amb la marca obtinguda, Her-
ruzo ha obtingut la classificació 
per segona vegada per al Mun-
dial d’Ironman, que es disputarà 
el 12 d’octubre a Hawaii. Fins ara, 
l’espluguí ha completat 13 iron-
mans. n

Futbol: l’Espluguenc rep un premi  
com a equip més esportiu

la foto, el president del club, 
José Moratiel, rep el premi 
de mans del president de la 
Federació Catalana de Futbol, 
Joan Soteras.

va ser plata als 100 i 200 braça i Ona Villar, plata 
als 200 lliure i bronze als 100 lliure i 200 papa-
llona. A més, Gabriel Escobar i Àlex Romero 
van quedar entre els vuit primers en diverses 
especialitats.

Als Campionats d’Espanya de la categoria, 
a Tarragona, a més del tetracampionat de Flo-
rencio, van destacar la 8a posició d’Ona Villar 
als 200 papallona, la 14a de Joel Villar als 200 
braça i la 17a de Gabriel Escobar als 100 lliure.

A la foto, d’esquerra a dreta, Ian Florencio, 
Gabriel Escobar, Alberto Gallardo (entrenador), 
Ona Villar i Joel Villar. n
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LA NOSTRA HISTÒRIA

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció Tribuna oberta a: El Pont d’Esplugues, 
Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950 Esplugues o bé a tra-
vés del correu electrònic elpont@esplugues.cat. Les cartes han de tenir una exten-
sió màxima de 1.500 caràcters (espais inclosos), han d’anar signades amb nom i 
cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte 
i/o adreça electrònica. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un 
extracte en cas de superar les 25 línies, així com també es reserva el dret de no pu-
blicar les cartes que puguin vulnerar pel seu contingut la dignitat de les persones, 
els valors reconeguts per la Constitució, especialment els relatius a la infància, la 
joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més marginats. Tam-

poc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensi-
ves o que puguin constituir falta o delicte. Altres condicions estan expressades al 
Llibre d’estil de les publicacions de l’Ajuntament d’Esplugues, que es pot consultar 
al web: http://www.esplugues.cat/recursos/departament-de-comunicacio
En cada número només es publicaran les cartes que hagin arribat a la redacció 
d’El Pont abans del dia 10 del mes anterior a la publicació de la revista (exceptuant 
el número de setembre, que s’elabora al juliol). Els escrits que siguin susceptibles 
de rebre contestació per part de l’equip de govern, podran incloure la resposta en 
el moment de la publicació.

el pont@esplugues.cat

L’AGALAIA
El projecte de l’Agalaia està dins del marc dels projectes d’infància de 
l’Associació Espluga Viva, i té com a finalitat l’acompanyament respec-
tuós de la criança en tot el procés des de la concepció fins a l’accés de 
l’infant a l’Educació Infantil o Primària. És un projecte sense ànim de 
lucre i està constituït per les famílies dels infants i pel grup d’acom-
panyants. La nostra mirada cap a l’infant es basa en els principis de 
l’acompanyament respectuós, que proposa la llibertat com la possibili-

tat de ser un mateix, de connectar amb les pròpies necessitats bàsiques 
i de respectar els ritmes individuals de cada infant i família. L’Agalaia 
és un projecte educatiu pensat per fer d’allò quotidià, l’extraordinari. 
Un espai on l’acompanyament emocional, l’adquisició d’autonomia i el 
respecte per la persona i pel col·lectiu, se situen al centre de la mirada 
adulta. On els processos vitals individuals marquen el ritme i la forma 
del propi aprenentatge.

De dilluns a divendres, de 9 a 15 h. Per a infants d’1 a 6 anys.
agalaia@esplugaviva.cat

Laura Sanagustín, en nom de l’Associació Espluga Viva

TRIBUNA OBERTA

ESPLUGUES EN LA MEMÒRIA
Secció a càrrec de  l’Arxiu Municipal d’Esplugues

La piscina coberta a la Plana

La tarda del dissabte 21 de setembre de 1985, 
Antoni Pérez, l’alcalde; Alfons Quintana, pri-
mer tinent d’alcalde, i Trinidad Bravo, regidor 
d’Esports, acompanyats de representants 
del món esportiu com Josep Lluís Vilaseca, 
director general d’Esports de la Generalitat, 
i Jordi Vallverdú, vicepresident de la Diputa-
ció de Barcelona, van inaugurar oficialment 
la piscina coberta del poliesportiu la Plana.

Primer van tenir lloc els parlaments, per 
part dels representants forans, que menciona-
ren la tasca que feia l’Ajuntament per al foment 
de l’esport. Per part de la corporació local es 
va agrair a la Generalitat i a la Diputació l’ajuda 
rebuda per dur-lo a terme.

A continuació va tenir lloc una exhibició de 
natació sincronitzada. Cal tenir en compte que 
en els Jocs Olímpics celebrats a Los Angeles 
l’any anterior, 1984, s’havia inclòs per primera 
vegada aquesta pràctica esportiva en la compe-
tició olímpica. La demostració d’aquest esport 
va anar a càrrec del Club Natació Kallípolis, de 
Barcelona. Aquest club havia estat fundat el 
1968, quan la natació sincronitzada encara era 

 Actuació inaugural. AMEL. Ajuntament d’Esplugues. Autoria desconeguda

anomenada com a ballet aquàtic. I d’aquest club 
en van sortir esportistes destacades.

La inauguració de la piscina fou un dels 
actes més concorreguts de la Festa Major 
d’aquell any. Així, es va poder gaudir del re-
sultat d’aquell gran projecte que s’havia iniciat 
quatre anys enrere.

Per les festes de l’any següent tingueren 
lloc diverses activitats de natació en aque-
lla piscina: natació escolar, en diferents ca-
tegories, familiar de relleus, sincro... Des 
d’aleshores l’activitat esportiva hi ha estat 
constant, i en l’actualitat, per aquestes dates, 
tenen lloc competicions de natació. n

FE D’ERRATES
• En la secció Esplugues en la memòria d’El 
Pont núm. 269, on deia que la primera far-
màcia d’Esplugues estava situada a la plaça 
Santa Magdalena, hauria d’haver dit que la 

primera farmàcia estava situada al carrer 
Laureà Miró, entre el carrer de l’Església i el 
de la Riereta, i que fou el 1947 quan es tras-
lladà a la plaça de Santa Magdalena.

• En la notícia de la pàgina 21 del mateix 

número, sobre el 70è aniversari de la Crònica 
de la Vida d’Esplugues, on es parla d’una mos-
tra formada per fotografies de Dolors Vinyoles i 
poemes de Marta Solell, hauria d’haver dit poe-
mes de Dolors Vinyoles i fotos de Marta Solell.
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PSC
Eduard Sanz

Polígonos industriales 
y pisos turísticos
En el pleno ordinario del pasado mes de julio 
aprobamos provisionalmente diferentes norma-
tivas urbanísticas que son de especial importan-
cia para nuestra ciudad.

Destaca la modificación de la normativa 
que afecta a los tres polígonos industriales de 

la ciudad (El Gall, La Plana y 
Montesa), fruto del Pacto por 
la reactivación económica y 
la ocupación de calidad 2016-
2019. Además, esta fue aproba-
da por unanimidad de todos los 

grupos políticos, evidenciando tanto la necesidad 
del cambio, como el consenso en el mismo. Se 
trata especialmente de proteger nuestras zo-
nas industriales, favoreciendo la implantación de 
nuevas empresas y la creación de ocupación de 
calidad. Pero también potenciando una industria 
limpia y de menos impacto, adaptada a nuestros 
polígonos ubicados en una zona tan urbana. Por 
otro lado, el cambio regula las edificaciones, or-
denándolas y ofreciendo la necesaria garantía 
jurídica a sus propietarios para poder invertir 
en ellas, mejorándolas y rehabilitándolas para 
cubrir sus necesidades actuales. Una mejora 
pues, que en su conjunto ofrecerá mayor atracti-
vo a nuestras zonas de actividad económica para 
atraer nuevas y mayores inversiones.

Por otro lado, entre otros, también se apro-
bó provisionalmente la nueva regulación para 
los pisos turísticos en Esplugues. Quizás lo más 
destacable es que a partir de ahora para solicitar 
una licencia será necesario el consentimiento de 
la comunidad de propietarios, a parte de otras 
condiciones para evitar el uso intensivo en una 
misma finca y proteger la oferta de vivienda de 
alquiler en nuestra ciudad. Todo con el fin de 
posibilitar dicha actividad pero, poniendo por en-
cima la convivencia y el descanso de los vecinos 
y vecinas de Esplugues.

Iniciamos, pues, la legislatura mejorando y 
transformando la ciudad, siempre con el objetivo 
de mejorar el bienestar y calidad de vida de la 
ciudadanía.

Aprovecho las últimas líneas para desear a 
toda la ciudadanía una feliz fiesta mayor de Sant 
Mateu, tiempo de disfrute y convivencia, en una 
fecha tan señalada para Esplugues.

CS
Julio Roldán

Auditorio y 
Correllengua
Se ha resuelto el contrato de la obra del Auditori. 

Nuestro gobierno local del PSC decidió in-
cumplir el contrato con la constructora adjudi-
cataria y eso ha generado un derecho de indem-
nización que debemos pagar ahora con el dinero 
de todos, que se estima entorno a unos 400.000 
euros.

Ha sido la con-
secuencia de no
ponernos unos pla-
zos realistas en este 

proyecto y en su construcción y de no cumplir un 
contrato por parte de nuestro ayuntamiento. No 
se analizaron bien las cargas de trabajo y los re-
cursos disponibles para la ejecución de esta obra. 
Se han prolongado indefinidamente los plazos de 
actuación y de ejecución por una deficiente plani-
ficación de recursos. 

Además, nos costará igualmente la realiza-
ción de un nuevo proyecto, una nueva licitación. Un 
proyecto que inicialmente no superaba los 11M €, 
ahora nos encontramos que hemos gastado casi 
5M € sólo en la cimentación.

Toca hacer proyecto nuevo, como decimos, y 
desde Cs Esplugues pedimos repensar el proyecto 
y hacer un equipamiento que sea lo más polivalen-
te y eficiente posible. Para eso pedimos que sea 
lo más multifuncional posible y que aseguremos 
su máximo aprovechamiento por los ciudadanos 
de Esplugues.

Este mes se ha aprobado una moción de ERC 
a favor de dar soporte a una nueva edición del Co-
rrellengua. Bajo el pretexto de la defensa de la len-
gua catalana, la CAL (Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana) utiliza expresiones en 
su web como “...aquesta comunitat es veu ame-
naçada pel retrocés en matèria de drets i llibertats 
que es viu a l’Estat espanyol i al conjunt de la Unió 
Europea”.  O también “...pretén esdevenir un al-
taveu de solidaritat amb els polítics i líders civils 
que l’Estat espanyol manté empresonats o que 
es troben exiliats en diversos països europeus”.

Además, el cartel del Correllengua 2019, 
como el de otros años, presenta una gran estela-
da en su portada. Así se adoctrina als nouvinguts 
en el relato independentista. 

Pues tanto PSC como PP, con sus votos favo-
rables, han hecho posible que esta entidad reciba 
dinero público y puedan seguir trabajando en sus 
objetivos con el dinero de todos. Lamentable.

ERC
Oriol Torras

La fiesta de todos

Aquests dies sentireu polítics que us diuen que 
la Diada ha de ser la “fiesta de todos”, i es quei-
xen perquè suposadament els independentistes 
ens n’hem apropiat. Sentint-los, semblaria que 
en algun moment del passat se le van sentir 
seva. Sabeu d’on ve la Diada? 

Tot va començar 
amb una missa l’any 
1886 a Santa Maria del 
Mar, gens casualment 

al costat del Fossar de les Moreres, en honor als 
màrtirs morts de la Guerra de Successió, i en què 
va ser prohibit dir el sermó. A partir de llavors, es 
van anar repetint actes similars per viles i ciutats 
del país. A partir de 1894 van començar les ofre-
nes florals al monument de Rafael Casanova, el 
Conseller en Cap de la Barcelona de 1714. A la 
commemoració del 1901 ja es van produir de-
tencions, perquè la manifestació tenia un elevat 
to reivindicatiu i polític que no agradava al règim. 
A partir del 1905 es van començar a endolar els 
balcons; el Govern Civil ho va prohibir i va posar 
multes als organitzadors. Us sona?

La Diada de 1923 va ser ja un enorme es-
deveniment de masses a tot Catalunya, amb 
grans manifestacions reivindicatives, que es 
van repetir durant els anys de la República. 
La dictadura de Primo de Rivera primer i la de 
Franco després la van suprimir, però la Diada es 
va continuar celebrant durant els anys foscos en 
la intimitat familiar, en la clandestinitat i a l’exili.

L’any 1976, l’Assemblea de Catalunya va 
convocar un acte massiu a Sant Boi, que va ser 
la primera commemoració legal de la Diada 
des de la guerra. I l’Onze de 1977 hi va haver 
la famosa gran manifestació del milió a Barce-
lona que demanava llibertat, amnistia i estatut 
d’autonomia. 

No va ser fins al 1980 que el Parlament de 
Catalunya va aprovar oficialment la Diada Na-
cional de Catalunya. I el 2006 la va ratificar amb 
l’Estatut de Miravet (aquesta part no la va reta-
llar ningú), 133 anys després d’aquella primera 
missa a Santa Maria del Mar. Quan escolteu el 
discurs institucional de la nostra alcaldessa, el 
proper dimecres 11, fixeu-vos-hi; veureu que 
no us explica res de tot això.
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Per contactar amb 
els Grups Municipals 
de l’Ajuntament:

PSC
- esplugues.socialistes.cat
- psc@esplugues.cat

ERC
- www.esquerra.cat/esplugues
- esplugues@esquerra.cat

Cs
- baixllobregat.ciudadanos-cs.org/

category/esplugues-de-llobregat
- esplugues@ciudadanos-cs.org

  ECP
- espluguesencomupodem@gmail.

com
- www.espluguesencomupodem.

home.blog

 PP
- www.ppcatalunya.com
- popularesESPLUGUES@gmail.com

PPC
Marcos Sánchez

Oposición crítica y 
constructiva
Durante el pasado pleno municipal se sometió 
a votación el dictamen que abre la puerta a re-
solver el contrato con la empresa que nos venía 
‘construyendo’ el Teatro–Auditorio ubicado en 
la plaza Cataluña.

Lo entrecomillo ya que es obvio en la situa-
ción que se encuentra el 
auditorio desde hace más 
de 8 años. Un socavón de 
la vergüenza que frustra 

nuestras necesidades culturales y ambiciones 
de ciudad.

Como manifestamos en el Pleno municipal, 
mantenemos una posición extraordinariamente 
crítica con la gestión del Gobierno Municipal en 
este asunto: replanteamientos, modificaciones, 
cambio de rumbos y falta de liderazgo político. 
Una mezcla peligrosa y tentadora para aquellos 
que tienen mucho que ganar a costa de nuestra 
falta de iniciativa.

Esa posición extraordinariamente la hemos 
conjugado con una manera de hacer oposición 
extraordinariamente responsable: por eso vo-
tamos a favor del dictamen que el Gobierno 
trajo al Pleno. Y lo hicimos gracias a una serie 
de compromisos y acuerdos alcanzados con el 
PSC: Auditar externamente los proyectos de 
obras, para evitar deficiencias estructurales 
que acaben constándonos millones de euros 
a todos los ciudadanos (como ya hemos visto, 
desgraciadamente, en otras ocasiones en nues-
tra ciudad); una ponderación racional del crite-
rio precio en la adjudicación de las obras para 
evitar bajas desproporcionadas que finalmente 
acaban costándonos millones de euros (como 
ya hemos visto, desgraciadamente, en otras 
ocasiones), así como el compromiso para que 
todos los asuntos relacionados con la rescisión 
del contrato con la actual adjudicataria pasen 
por el Pleno municipal.

En definitiva: oposición crítica, sí, pero opo-
sición constructiva y útil al ciudadano.

Sin más: feliz verano y feliz Fiesta Mayor.

ECP
Jordi Pérez

Reptes i oportunitats 
dels serveis públics
Els serveis públics són un conjunt d’activitats 
mitjançant les quals els municipis dispensen 
determinades prestacions a la ciutadania.

Des dels anys 90, les polítiques d’austeritat 
i la suposada ineficàcia d’allò públic han estat el 
pretext per a transferir al sector privat la gestió 

de sectors públics bàsics. Els 
ajuntaments no van ser aliens 
a aquest procés i van emprendre 
l’externalització de nombroses 
àrees de gestió municipal, com 
l’abast de l’aigua, la recollida de 

residus urbans i la neteja viària.
A l’actualitat s’ha obert el camí cap a la ges-

tió directa dels serveis municipals, amb dispo-
sicions legislatives com el decret llei aprovat pel 
Parlament el 26 de juny d’enguany i els nom-
brosos estudis i alguns informes del Tribunal 
de Comptes que evidencien les avantatges en 
termes d’eficàcia, qualitat i costos dels serveis. 

Algunes de les matèries en les què el mu-
nicipi té competències directes:

• Seguretat en llocs públics
• L’ordenació, la gestió, l’execució de 

l’urbanisme. La promoció i gestió d’habitatges. 
Els parcs, els jardins, la pavimentació de vies 
publiques.

• La protecció del medi ambient
• El subministrament de l’aigua i l’enllumenat 

públic, el tractament d’aigües residuals.
• La participació en la gestió de l’atenció 

primària de salut
• Les activitats i les instal·lacions culturals
• La participació en la programació de 

l’ensenyament i la cooperació amb la comunitat 
educativa en la construcció, creació i manteni-
ment dels centres docents públics. La intervenció 
en la gestió dels centres docents i la participació 
en la vigilància del compliment de l’escolaritat 
obligatòria.

L’estratègia de recuperació dels serveis pú-
blics de gestió externalitzada és una opció política 
legítima, amb processos negociats que aprofi-
tin la finalització de la concessió per preparar 
la transició.

En aquest sentit, la pròrroga per un any de 
la gestió del servei de les escoles bressol era un 
repte i una oportunitat.






