
Celebració dels
primers 30 anys
d’Ajuntament
democràtic  

pàgines 4 a 7 

La Nit Esotèrica del dia 23 és la
principal activitat ciutadana en un
mes ple de bones propostes

L’Agenda 

La ministra Carme Chacón 
ja coneix de primera mà els
projectes de futur de la ciutat  

pàgines 18 i 19 

EL PONTD’ESPLUGUES

Núm. 174

Revista municipal d’informació | maig de 2009

www.esplugues.cat

Firesplugues,
els dies 16 i 17
de maig, bat
tots els rècords
de participació
del comerç local

pàgines 20 i  21  

elpont@esplugues.cat

Des de 1979, prop d’un centenar de persones han exercit com a regidores i

regidors de l’Ajuntament d’Esplugues. A la imatge, electes d’aquestes tres dè-

cades després de l’acte de commemoració de trenta anys de democràcia local

Comença la reforma del carrer 
Dr. Manuel Riera i la substitució 
del col·lector de Joan Corrales

Pàgina 9  



SERVEIS

| EL PONT D’ESPLUGUES
174 | maig de 2009

2

sumarisumari

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

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

EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 20,1 graus (14 de març) 

Temperatura mínima més baixa: 4,9 graus (5 de març)

Major velocitat del vent: 56,3 km/h (5 de març)

Dia més plujós: 18,8 litres (31 de març)

Període:abril 2008. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteoro-
lògica (http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2007 
Observatorio de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 
i Escuela Universitària de Turisme ESMA 2001.

02 Serveis

03 Tribuna

09 Signat el conveni del Pla de millora de Can Vidalet

13 La nova escola bressol obrirà el proper curs 

14-15 Entitats de lleure: educant a través dels jocs i la convivència

21 La Sardana, entre les parades amb més viatgers del Tram

23 L’agermanament amb Ahrensburg compleix 20 anys

25 Esplugues celebrarà l’Any Amades amb exposicions i conferències

26 Una exposició convida a conèixer com es va pintar el ‘Guernica’

28 L’Esbart recrea la llegenda de Sant Jordi amb un musical

31 L’equip femení d’handbol lluitarà per pujar de categoria

32 Competicions de patinatge artístic i de gimnàstica

33 Xavi Arias prepara l’ascensió al seu cinquè ‘vuitmil’

35 El Voleibol Esplugues, campió de Catalunya infantil

17
Neix un servei
municipal de
mediació per
resoldre conflictes
veïnals

La seguretat en el treball és important. Cal extremar les
precaucions i fer-se revisions mèdiques periòdiques

Dades meteorològiques

MOMENT DE ‘LA LLEGENDA DE SANT JORDI’ DE L’ESBART VILA D’ESPLUGUES

Període: març 2009. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteorològica
(http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

ACLARACIÓN

El nombre del anterior presidente que tuvo el Centro Cultural An -

daluz Plaza Macael es José Sobrero, y no Sobero, como apareció

en el anterior número de EL PONT en el artículo 'Las chirigotas,

humor gaditano made in Esplugues'. Sobrero fue impulsor de las

chirigotas en Esplugues, y bajo su presidencia, hace 20 años, tam-

bién se impulsó el hermanamiento con Macael y la fiesta de la Cruz

de Mayo, entre otras actividades.
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Firesplugues,
l’aparador de la nostra
vitalitat comercial

Firesplugues, la nostra fira comercial, és el gran esdeveni-

ment comercial del mes de maig. Els dies 16 i 17 d’aquest

mes, la rambla del Carme acollirà un  certamen que, amb el

pas del temps, ha esdevingut el gran aparador de la nostra vi-

talitat comercial. Més d’una setantena d’establiments comer-

cials han confirmat la seva presència a la fira, una xifra molt

important, tenint en compte els temps que corren. Durant dos

dies, els comerços que hi participaran mostraran els seus pro-

ductes, faran ofertes, captaran nova clientela i, per sobre de

tot, projectaran a tota la ciutat i a les persones que ens visitin

la il·lusió dels comerciants per enfortir el sector.

Moltes vegades m’haureu sentit o llegit parlant bé, de ma-

nera merescuda, del nostre comerç, per la diversitat, el com-

promís de servei, l’especialització i la dedicació dels seus pro-

fessionals. A més, comprar a la nostra ciutat és sinònim d’in-

vertir a Esplugues, en el seu benestar econòmic, en la creació

o consolidació de llocs de treball.  

Ja fa anys que l’Ajuntament i la Unió de Botiguers i de Co -

merciants d’Esplugues col·laboren amb l’objectiu comú de fer

del comerç local el comerç de referència per a la gent de la

ciutat. Ho fem amb campanyes de promoció, donant suport a

la formació dels seus professionals i aplicant mesures que fa-

cilitin les compres als nostres eixos comercials. Un bon exem-

ple d’això el tenim ara en la reforma d’un dels nostres carrers

de compres per excel·lència, Dr. Manuel Riera, que remodela-

rem durant els propers mesos amb l’objectiu de convertir-lo

en un veritable passeig de compres, com vam fer en el seu

moment amb el carrer Àngel Guimerà o la rambla Verge de la

Mercè, i com farem més endavant amb el carrer Molí.

Treballem per al futur de la ciutat i el comerç hi ha de jugar un

paper cabdal. 

Firesplugues, el
escaparate de nuestra
vitalidad comercial

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Firesplugues, nuestra feria comercial, es el gran aconteci-

miento comercial del mes de mayo. Los días 16 y 17 de este

mes, la rambla del Carme acogerá un certamen que, con el

paso del tiempo, se ha convertido en el gran escaparate de

nuestra vitalidad comercial. Más de una setentena de estableci-

mientos comerciales han confirmado su presencia en la feria,

una cifra muy importante, teniendo en cuenta los tiempos que

corren. Durante dos días, los comercios que participarán mos-

trarán sus productos, harán ofertas, captarán nueva clientela y,

por encima de todo, proyectarán a toda la ciudad y a las perso-

nas que nos visiten la ilusión de los comerciantes por fortalecer

el sector.

Muchas veces me habréis oído o leído hablando bien, de ma-

nera merecida, de nuestro comercio, por la diversidad, el com-

promiso de servicio, la especialización y la dedicación de sus

profesionales. Además, comprar en nuestra ciudad es sinónimo

de invertir en Esplugues, en su bienestar económico, en la crea -

ción o consolidación de puestos de trabajo.

Ya hace años que el Ayuntamiento y la Unió de Botiguers i de

Co merciants d’Esplugues colaboramos con el objetivo común

de hacer del comercio local el comercio de referencia para la

gente de la ciudad. Lo hacemos con campañas de promoción,

dando apoyo a la formación de sus profesionales y aplicando

medidas que faciliten las compras en nuestros ejes comercia-

les. Un buen ejemplo de eso lo tenemos ahora en la reforma de

una de nuestras calles de compras por excelencia, Dr. Manuel

Riera, que remodelaremos durante los próximos meses con el

objetivo de convertirlo en un verdadero paseo de compras, como

hicimos en su momento con la calle Àngel Guimerà o la rambla

Verge de Mercè, y como haremos más adelante con la calle Molí.

Trabajamos para el futuro de la ciudad y el comercio tiene que

jugar un papel primordial.  
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VIDA CIUTADANA

El Ayuntamiento conmemora el trigésimo aniversario del primer consistorio
democrático con un acto institucional y una jornada de puertas abiertas

La joven democracia local española está de aniversario redondo.

Durante el mes de abril se han celebrado dos efemérides consecutivas:

el trigésimo aniversario de la celebración de las primeras elecciones

municipales tras cuarenta años de régimen franquista —el 3 de abril— y

de la constitución del primer Consistorio surgido de las urnas —el 19 de

abril—. Para recordar esta doble conmemoración, el Ayuntamiento de

Esplugues organizó un acto público en el que se dieron cita, el pasado 19

de abril en el Casal de Cultura Robert Brillas, muchas de las personas

que durante este periodo han ejercido como concejales en el

Ayuntamiento, cerca de un centenar en total, o, familiares  de aquéllos

que han fallecido durante este tiempo.

Durante este acto, la alcaldesa quiso reconocer de manera pública

“la labor del centenar de personas que han sido concejales del Ayunta -

miento durante estos treinta años. Durante los meses o años que han

sido cargos electos del Ayuntamiento han trabajado, cada uno desde su

responsabilidad, por el bien de su ciudad, y éste es un legado que

Esplugues les agradecerá siempre”. La alcaldesa tuvo un recuerdo es-

pecial para sus dos predecesores, Antoni Pérez y Lorenzo Palacín, los

dos primeros alcaldes democráticos de Esplugues.

El acto fue presidido por  Pilar Díaz y por los portavoces de los cinco

grupos municipales, Enric Giner (PSC), Luís Ortega (PPC), Isabel Puertas

(ICV), Roger Pons (CiU) y Jordi Figueras (ERC), que previamente habían

acordado una declaración institucional que la alcaldesa leyó en nombre

de toda la Corporación.

Documental conmemorativo
Durante este acto público, se proyectó un documental promovido

por el Ayuntamiento y realizado por Esplugues Televisió en el que algu-

nos de los protagonistas de estos treinta años repasaban desde su parti-

cular visión algunos de los principales episodios de estas tres décadas:

La ciudad celebra los primeros
treinta años de democracia local

Los cargos electos actuales y de pasadas legislaturas posan en esta imagen de familia al final del acto junto a familiares de concejales ya fa-

llecidos. En el centro, junto a la alcaldesa, el exalcalde Antoni Pérez y el actual primer teniente de alcaldía, Enric Giner. Junto a ellos, en primera

fila, los tenientes de alcaldía Juan Antonio Fernández y Sara Forgas y los portavoces del PPC, Luís Ortega, ICV, Isabel Puertas, CiU, Roger Pons, y

ERC, Jordi Figueras. En las filas posteriores , otros protagonistas de estos treinta años de democracia en Esplugues
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Desde 1979, un centenar de personas
han ostentado el cargo de concejal 
en el Ayuntamiento de Esplugues. 
En treinta años, la ciudad ha tenido 
dos alcaldes, Antoni Pérez (1979-1998) 
y Lorenzo Palacín (1998-2006), 
y una alcaldesa, Pilar Díaz

la llegada al Consistorio, el atentado contra Manuel Florentín, el 23F, la

prioridad educativa de los primeros años, la primera transformación ur-

bana, la vertebración de la ciudad, la llegada del tranvía o la priorización

de las políticas sociales más reciente. El documental, de 27 minutos de

duración , será emitido por Esplugues Televisió el día 12 de mayo, a las

21.15 horas.

Visitas a la casa consistorial
El mismo día 19 de abril se celebró una jornada de puertas abiertas

a la casa consistorial, con visitas guiadas a las principales dependencias.

En ellas se explicó que la casa consistorial de Esplugues lo es desde1944.

Con anterioridad el Ayuntamiento se había ubicado en una casa ya derri-

bada en la calle Laureà Miró y anteriormente en la escuela Isidre Martí,

donde compartía espacio con ese centro educativo. 

Las personas que participaron en las visitas pudieron ver espacios

como el despacho de la alcaldesa, la sala de reuniones de la Junta de

Gobierno y el Salón de Plenos y conocer algunos detalles del funciona-

miento de los principales órganos de gestión municipales. 

Opinión casi unánime de los grupos
municipales respecto a los avances 
de la ciudad en estos treinta años

Los grupos municipales se mostraron prácticamente unáni-

mes respecto a los avances registrados en la ciudad duranate los

últimos treinta años. Jordi Figueras (ERC) habló de importantes

avances en los terrenos urbanístico y social, pero pidió una “mayor

participación de la ciudadanía” en los asuntos de Esplugues.

Roger Pons (CiU) reconoció el “importante esfuerzo” desarrolla-

do por los diferentes consistorios en la mejora de la ciudad aun-

que se preguntó qué nuevos alicientes servirán para incentivar la

participación de las nuevas generaciones en la vida pública. Isabel

Puertas (ICV) fue la única voz crítica, al afirmar que aún no se ha

llegado al nivel democrático por el cual muchas personas lucha-

ron y abogó por “trabajar por la plena soberanía del pueblo”. Luís

Ortega (PPC) habló de una Esplugues “encantadora, de la cual

todos estamos orgullosos”. Según Ortega, el reto es ahora mayor:

“Construir cuesta mucho; completar, aún más” explicó. Enric

Giner (PSC) habló de 30 años de “participación, convivencia y pro-

greso. La nuestra ha sido una transformación con vocación social,

que ha permitido que Esplugues se haya convertido en una de las

ciudades metropolitanas más dinámicas”.

De izquierda

a derecha, arriba,

Jordi Figueras

(ERC), Roger Pons

(CiU) e Isabel

Puertas (ICV).

Abajo, Luís Ortega

(PPC) y Enric Giner

(PSC)

La alcaldesa habla con el nieto de Cipriano Herrera, con-

cejal ya fallecido, en presencia de una de las hijas de éste

El acto se celebró en el Casal de Cultura Robert Brillas

Coincidiendo con la conmemoración, se realizaron visitas guiadas

al Ayuntamiento, con notable éxito 
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1979-2009: trenta anys qu

Tots els membres d’aquell històric consistori, sorgit d’unes eleccions

en què 18.557 persones van exercir el dret a vot, expressaven aleshores el

desig col·lectiu d’obrir les portes de l’Ajuntament a la ciutadania i de tre-

ballar plegats per una administració transparent, eficaç, honesta i oberta.

Trenta anys després es pot afirmar que Esplugues va iniciar aquell dia

una etapa decisiva en la seva història, que l’ha dut a una transformació ur-

bana, social i econòmica sense precedents i a assolir les més altes cotes

de benestar, en democràcia i llibertat.

Aquell dia, Esplugues recuperava la llibertat. Eren moments d’il·lusió,

de canvi i de reformes. El nou consistori estava format per gent molt jove i,

lògicament, amb nul·la experiència en tasques de govern.

Esplugues encara no havia paït el gran creixement demogràfic de les

dècades dels 60 i dels 70 i necessitava un impuls per respondre a les ne-

cessitats de la seva població. L’Ajuntament democràtic va saber liderar

aquella transformació, que l’ha guiat fins al segle XXI.

No eren temps fàcils aquells de la transició. Si bé políticament els pac-

tes van facilitar les coses, a nivell social i econòmic la ciutat havia viscut

èpoques turbulentes, amb la crisi de Corberó i l’assassinat d’un guàrdia

civil com a punts àlgids, mesos abans de les primeres eleccions munici-

pals. I el 24 d’abril de 1979, el regidor Manuel Florentín moria en un

atemptat dels Grapo a la farmàcia de la qual era empleat a Can Vidalet.

Els primers anys
Des d’un primer moment, Esplugues opta majoritàriament per un go-

vern progressista, primer integrat per PSC i PSUC i, a partir de 1983, úni-

cament pel Partit dels Socialistes de Catalunya, amb Antoni Pérez, primer

alcalde democràtic d’Esplugues, al capdavant. Les prioritats són la pres-

tació de serveis socials bàsics, com l’educació i la sanitat, i la construcció

d’infraestructures fonamentals com escoles, col·lectors o instal·lacions

esportives. I la vida ciutadana creix de manera notable. De 1979 a 1989 es

creen un bon nombre d’entitats culturals. La ciutat recupera la festa de

Santa Magdalena, gràcies a la iniciativa d’un grup d’entitats locals. Antoni

Pérez diu el 1989: “La gent d’Esplugues ha recuperat l’alegria per viure

els assumptes de la seva ciutat”.

El trànsit dels anys 80 als 90 a Esplugues és un esclat. Acabada d’inte-

grar a la comarca del Baix Llobregat i encomanada amb la febre preolím-

pica que impera a tota l’Àrea Metropolitana, la ciutat viu la considerada

primera gran transformació urbana. L’Ajuntament  treballa per la cohesió

social del municipi i per la seva vertebració. És temps de construcció d’es-

pais públics com les rambles Verge de la Mercè i Àngel Guimerà o la plaça

Catalunya, i d’infraestructures viàries com la Ronda de Dalt. Primer el pas

del Sucre i després el Pont Nou i el parc de la Solidaritat contribueixen a

la vertebració entre els barris, i la conversió de carrers en zones de via-

FALTEN FOTOS

Can Clota i Can Vidalet estaven separats per un immens torrent (foto de detall) que els feia viure d’esquenes l’un de l’altre. Ara estan

units pel parc de la Solidaritat, per sobre de la ronda de Dalt, una via de comunicació que ens apropa a tota l’àrea metropolitana

“Avui recuperem l’Ajuntament per al
poble”. Aquesta va ser la frase més
repetida el 19 d’abril de 1979, el dia de
la constitució del primer Ajuntament
democràtic en més de 40 anys
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ue han canviat Esplugues
nants, com Àngel Guimerà, Hortènsia o Església, i l’ampliació de voreres

ajuden a recuperar la via pública per a la ciutadania. I la ciutat guanya més

espai públic, amb nous parcs i jardins. Hi ha nous equipaments, com l’am-

bulatori de la Bòbila i els nous camps municipals de futbol. Se soterren lí-

nies d’alta tensió, s’inicia l’ordenament dels barris i es prenen les prime-

res iniciatives per recuperar la muntanya de Sant Pere Màrtir. I es crea la

primera línia urbana d’autobús, l’Esplubús. L’Esplugues dels anys 90 ja és

una ciutat socialment avançada. S’acaba d’agermanar amb Ahrensburg i

Macael; inicia els primers projectes de cooperació internacional i estrena

Firesplugues com a eina de promoció del comerç local. 

El canvi de segle
L’any 1998 té lloc el primer relleu a l’alcaldia. Lorenzo Palacín substi-

tueix Antoni Pérez. 20 anys després del primer Ajuntament democràtic,

Palacín recorda: “Comparar l’Esplugues d’avui amb la de 1979 és com

comparar una foto de color i una en blanc i negre. El canvi ha estat radi-

cal”. En el canvi de segle, Esplugues avança en la seva modernització, in-

corporant nous serveis, i continua amb la transformació dels barris. En un

context en què tot passa molt ràpid i els canvis socials i tecnològics són

constants, el municipi continua completant la xarxa d’equipaments, amb

centres cada cop més especialitzats i tecnològicament avançats que per-

meten apropar la cultura a la ciutadania i dinamitzar la seva participació.

Els exemples de les biblioteques Pare Miquel i La Bòbila, de l’Escola Oficial

d’Idiomes i els més recents de l’Espai Jove Remolí, de les piscines muni-

cipals Parc dels Torrents, del Museu Can Tinturé i de Vil·la Pepita són molt

representatius. El Tram baix s’incorpora l’any 2003 a la xarxa de transport

públic per millorar la connectivitat amb Barcelona i la comarca. I el

muni cipi incorpora nous punts de centralitat, com la rambla del Carme,

la plaça Gandhi, la plaça de la Bòbila i el parc dels Torrents. L’any 2006,

Pilar Díaz substitueix Lorenzo Palacín al capdavant de l’alcaldia.

“Treballarem per la cohesió social donant resposta a les noves neces-

sitats de la societat” explica l’alcaldessa en la presa de possessió.

El progrés d’Esplugues en la primera dècada del segle XXI s’emmar-

ca en la segona gran transformació urbana. Ara, les prioritats són l’ha-

bitatge públic, el desenvolupament sostenible, la construcció de nous

equipaments i el progrés econòmic. S’accentuen les polítiques socials,

d’igualtat, d’integració, de suport a les famílies i a la gent gran. La gestió

municipal posa l’accent, definitivament, en les persones. Una xarxa as-

sociativa potent, un conjunt de serveis a disposició de la ciutadania per

atendre les seves necessitats i un teixit comercial i empresarial actiu i

dinàmic completen el mapa d’una Esplugues en contínua evolució i que

prioritza la qualitat de vida i el benestar de totes les persones. 

FALTEN FOTOS

El parc dels Torrents ha esdevingut un dels símbols de la nova Esplugues i un nou pol de centralitat econòmica, esportiva, cultural i de lleure.

El Pont Nou, construït l’any 1994, va ser decisiu per vertebrar els barris de la Plana i Can Clota. En el detall, el Torrent abans de ser urbanitzat

Esplugues Televisió ha realitzat un
excel·lent documental que repassa,
aquest 30 anys amb el testimoni dels
qui han estat alguns dels protagonistes
d’aquest període. L’emetrà el dia 12 de
maig, a les 21.15 h.
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ESPAI PÚBLIC

Ajuntament i Generalitat
signen el conveni del Pla
de millora de Can Vidalet

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el

conseller de Política Territorial i Obres Pú bli -

ques de la Generalitat, Joaquim Nadal, van sig-

nar el 26 de març passat el conveni amb el qual

es comprometen a invertir més de 13 milions

d’euros en el Pla de millora de Can Vidalet. 

La reforma, inclosa a la cinquena convo-

catòria de la Llei de barris de la Generalitat,

preveu canvis socials, urbanístics i econòmics

al barri, amb un total de 42 accions diferents.

L’alcaldessa va explicar que el Pla, que es de -

senvoluparà en el període 2009-2012, “perme-

trà la construcció de nous equipaments, la

reurbanització de alguns carrers i places, la

millora de l’accessibilitat de la via pública, l’im-

puls del comerç i de l’activitat econòmica i l’a-

plicació de mesures que augmentaran encara

més la cohesió social”. Del total d’accions pre-

vistes “n’hi ha algunes de destacades com la

construcció d’un nou poliesportiu; la reurba-

nització dels carrers Molí, Pere Pelegrí, Mala -

deta, Pere Galvany i Hortènsia, l’avinguda del

Torrent i la plaça Blas Infante; la millora del

cla vegueram; els ajuts per a la instal·lació

d’ascensors als edificis de quatre plantes o

més que encara no en tinguin o la posada en

marxa de programes com el de Patis oberts o

de Camins escolars” va dir l’alcaldessa. 

Joa quim Nadal va signar al llibre d’honor

de l’A jun tament, va parlar amb representants

veïnals i va visitar una exposició de treballs ma-

nuals de l’Associació de Veïns de Can Vidalet,

instal·lada al vestíbul de l’Edifici Cadí, on es va

portar a terme l’acte. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el conseller Joaquim
Nadal segellen el compromís d’invertir més de 
13 milions d’euros en la reforma del barri

La signatura del conveni va ser a l’Edifici Cadí, de Can Vidalet, en un acte presidit per l’alcal-

dessa, Pilar Díaz, i pel  conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal

Joaquim Nadal:
“Cohesionar els barris és
cohesionar Catalunya”

Joaquim Nadal  va explicar durant l’ac-

te de signatura del conveni que “la Llei de

barris és la màxima expressió del muni-

cipalisme de l’actual Govern de la Gene -

ra litat de Catalunya”. Nadal, que durant

més de vint anys va ser alcalde de Girona,

va recordar que “els barris, amb els seus

problemes, són el millor termòmetre de

les necessitats de la gent i ens diuen cap

a on s’ha d’orientar la política”.

• Què suposa la Llei de barris a aquells

municipis on s’aplica?

És una inversió econòmica molt im-

portant que permet portar a terme, en

menys temps i amb la col·laboració del

veïnat, tot allò que el seu Ajuntament vol

fer per millorar un barri. Els projectes que

s’hi duen a terme són molt diversos, des

de l’eliminació de barreres arquitectòni-

ques, fins a programes de dinamització

econòmica i de cohesió social, obres pú-

bliques de gran envergadura i  interven-

cions en elements comuns de l’habitatge.

Per exemple, a Can Vidalet es concediran

ajuts per posar ascensor a les finques de

més de quatre plantes que no en tinguin. 

• Cohesionar els barris és cohesionar

Catalunya?

Sens dubte. Els països estan integrats pel

territori i per les persones que hi viuen. Si

procurem que la relació entre territori i

per  sones sigui equilibrada, aconseguirem

una societat justa i igualitària, on la gent

se senti feliç. Les ciutats on s’ha aplicat la

Llei de barris estan millor preparades, en

tots sentits, per respondre a situacions de

crisi com l’actual. 
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Inicio de cuatro obras que mejorarán
la calidad de vida en La Plana

El barrio de La Plana experimentará una notable mejoría a fi-

nales de este mismo año, cuando concluyan las obras que se están

ejecutando en diferentes puntos neurálgicos. En los últimos días

han comenzado la reforma de la calle Doctor Manuel Riera,  la susti -

tución del colector en Mestre Joan Corrales, y la colocación de una

nueva zona de juegos infantiles en la plaza Gandhi, que mejorarán

la calidad de vida de toda la ciudadanía. Estas tres obras forman se

financian a través del Fondo Estatal de Inversión Local promovido

por el Gobierno español para generar empleo. A estas obras hay

que añadir la construcción del teatro auditorio municipal y de un

nuevo colector en la plaza Catalunya.

Reforma de Doctor Manuel Riera
La calle Doctor Manuel Riera, principal eje comercial de La

Plana, está siendo objeto de una remodelación integral para que las

personas que van a pie ganen espacios y puedan favorecerse los pa-

seos y las compras. Así, se ampliarán las aceras (una de 2,80 me-

tros, con franja arbolada incluida, y la otra de 1,80), se adecuarán

los cruces y pasos de peatones al nivel de las aceras para favorecer

la accesibilidad, se reordenarán las plazas de aparcamiento y se re-

novará la iluminación y el mobiliario urbano. Asi mismo, se soterra-

rán líneas eléctricas y de telecomunicaciones, y se renovará la red

de alcantarillado. 

Colectores
Las obras en la calle Mestre Joan Corrales responden a la ne-

cesidad de ampliar la capacidad del actual colector de aguas pluvia-

les que pasa bajo la calle para evitar inundaciones. Se construirán

1.200 metros de colectores, principalmente a lo largo de toda la calle

Joan Corrales (desde la calle Emili Juncadella hasta la calle Sant

Jordi), aunque también se canalizarán pequeños tramos en las ca-

lles que la atraviesan. La nueva infraestructura hidráulica atravesa-

rá la avenida Cornellà aprovechando un antiguo paso peatonal infe-

rior actualmente fuera de servicio. Estos trabajos se prolongarán

previsiblemente hasta septiembre.

La renovación de la red de colectores también se lleva a cabo

en la plaza Catalunya, junto a las obras del nuevo teatro auditorio

que se ha empezado a construir. Y en la plaza Gandhi se está insta-

lando una nueva zona de juegos infantiles y se está reparando la ya

existente

C/ DR. MANUEL RIERA

REURBANIZACIÓN

PLAÇA GANDHI

NUEVA ZONA DE JUEGOS INFANTILES

PLAÇA CATALUNYA

NUEVO COLECTOR Y AUDITORIO

C. JOAN CORRALES

INSTALACIÓN NUEVO COLECTOR

Obras de mejora en La Plana
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EQUIPAMENTS

La preinscripció per als centres pú -

blics per a in fants de 0 a 3 anys d’Es plugues

per al curs 2009-2010 serà del 5 al 15 de

maig. Amb una gran novetat: l’oferta d’es -

coles bressol de titularitat pú blica s’am -

pliarà amb un nou centre, que s’ha de cons -

truir al carrer Anselm Clavé, al recinte del

CEIP Prat de la Riba, a Can Clota, i que obri -

rà el proper curs.

Seran 74 noves places que s’afe giran

a les que ja hi ha a les quatre llars d’infants

públiques existents a la ciutat (440 en total)

i que per me tran consolidar serveis edu ca -

tius de proxi mitat i millorar la conciliació de

la vida per so nal, familiar i professional de

la gent d’Es  plugues amb infants de 0 a 3

anys. El centre el promou l’Ajuntament, amb

el suport de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds de preinscripció s’hau -

ran de presentar només al centre escollit

com a primera opció, excepte en el cas de

La cinquena escola bressol
pública d’Esplugues serà
una realitat el curs que ve

l’escola bressol que estarà ubicada al re -

cinte del CEIP Prat de la Riba. Les sol·li -

cituds per a aques ta s’hauran de lliurar als

Punts d’A tenció a la Ciutadania de l’Ajun -

tament i de l’edifici Molí de Can Vidalet.

Els quatre centres actuals faran du -

rant el mes de maig jornades de portes

ober tes: La Mainada, els dies 5 i 12 (de 17 a

18 hores, en ambdós casos); Montserrat, els

dies 6 i 13 (també de 17 a 18 h.); El Sucre, el

dia 6 (a partir de les 17.15 h), i Montesa, els

dies 7 i 14 (de 17.15 a 18.15 h). 

Batxillerat i cicles formatius
Les preinscripcions de cara al curs vi -

nent per a batxillerat, cicles for matius de

grau mitjà i cicles artístics es faran entre els

dies 11 i 22 de maig.  D’altra banda, les per -

so nes inte ressa des a preinscriure’s als ci -

cles for matius de grau superior ho podran

fer entre els dies 25 de maig i 5 de juny. 

L’oferta de places públiques d’escola bressol

augmentarà en 74 el proper curs amb un nou centre

Inicio de las obras 
del mercado provisional 
de Can Vidalet

El Ayuntamiento ha dado inicio a

las obras de construcción del recinto

provisional del Mercado Municipal de

Can Vidalet, en la plaza de La Bòbila.

La previsión es que la carpa esté

construida en el mes de septiembre y

permitirá que el mercado siga

funcionando mientras duren las obras

que reformarán integralmente el

actual recinto. El futuro edificio

también incluirá viviendas de alquiler

para personas mayores y jóvenes.

Área verde de
estacionamiento en 
el barrio Centre

En el barrio Centre se realizará a

partir de mayo una prueba piloto de

área verde de estacionamiento regu-

lado de vehículos. Este sistema permi-

te a las personas residentes estacio-

nar durante todo el día a precios muy

reducidos, y al resto se les aplicarán

las tarifas de zona azul, para favorecer

la rotación de vehículos. Gracias a un

convenio entre Ayuntamiento y Unió de

Botiguers, cada comercio y empresa

dispondrá de un distintivo con el que

beneficiarse de las mismas condicio-

nes que una persona residente. Más

información en el 900 30 00 82.

Contenedores bajo tierra
en Verge de la Mercè

La rambla Verge de la Mercè ha

estrenado un grupo de contenedores

de residuos soterrados, los primeros

que se llevan a cabo en Esplugues. La

medida, que está previsto que se

extienda a otras zonas del municipio,

persigue una mejora estética de la

rambla y ganar espacio para peatones.
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Estarà al carrer A. Clavé, al recinte del CEIP Prat de la
Riba. La preinscripció per a aquest centre i els altres
quatre públics de la ciutat serà del 5 al 15 de maig
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cuna d'aquestes entitats es regeix per una filosofia de treball molt sem-

blant, però a la vegada amb unes particularitats que les fan singulars.

Agrupament Escolta Espluga Viva
Amb un ideari que parteix de la laïcitat i d'un fort sentiment catala-

nista, basa la seva educació en la igualtat, en la participació social i en la

defensa d'una societat més justa, lliure i respectuosa. “L'escoltisme

educa ciutadans compromesos en el seu entorn més immediat i com-

promesos amb el seu país”, expliquen els responsables. L’or ga nització

dels seus integrants en grups d’edat fa que es puguin treballar objectius

concrets d’aprenentatge en les diferents etapes formatives: els Follets

(entre 5 i 9 anys) treballen per ser persones més autònomes i compartir;

els Llops (entre 9 i 12) comencen a tenir els seus propis valors i a treba-

llar en equip, posant l’accent en la convivència; els Raiers (entre 12 i 15)

desenvolupen el caràcter i enriqueixen la seva personalitat; i els Pioners

(entre 15 i 18) treballen sobre els ideals, les preguntes i les ambicions.

Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
La integració social i cultural d’infants i adolescents i el compromís

amb el barri i la seva gent, tot involucrant els joves en els afers col·lec-

tius, és el motiu de ser d’aquesta entitat. Així, es treballen valors com el

Esplugues compta amb cinc
associacions que treballen en la
transmissió a infants i joves de
valors solidaris, d’estima a la natura
i de responsabilitat. Esdevenen un
complement ideal de les escoles

Entitats de lleure infantils i j
educant a través dels jocs i l

Esplai, agrupament escolta, grup de joves... Sota aquestes denomi-

nacions treballen diverses entitats d'Esplugues amb un mateix fi: educar

infants, adolescents i joves en el temps lliure, més enllà de l'escola, a la

qual complementen. Nascudes als anys 70, arran dels canvis socials es-

devinguts a l’època, aquestes associacions es caracteritzen per inculcar,

a través de jocs i d'experiències de convivència, valors de grup, de solida-

ritat cap als més necessitats, d'estima a la natura... Els campaments o

les colònies d'estiu, juntament amb excursions durant les vacances es-

colars, són les seves activitats més visibles, però no les úniques, ja que

durant tot l'any organitzen tallers, ludoteques i sortides per visitar expo-

sicions o llocs d'interès didàctic, entre moltes altres.

Diverses generacions d'espluguenques i espluguencs han crescut

amb els valors transmesos per les cinc entitats en el lleure infantil i juve-

nil ubicades a Esplugues, que en total compten amb més de 1.500 infants

i joves associats: l'Agrupament Escolta Espluga Viva, el Club d'Esplai

Pubilla Cases-Can Vidalet, l'Esplai Espurnes, l'Agrupament Escolta i

Guies Sant Jordi i el Grup de Joves Sant An toni-Santa Gemma. Ca das -

Les cinc entitats compten amb el suport
de l’Ajuntament per portar a terme
serveis i activitats educatives basades 
en el lleure. En total, compten amb 
més de 1.600 infants i joves associats
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AE Espluga Viva 

“L’activitat de major èxit són els campaments d’estiu, ja que

suposen la culminació del curs amb una vivència de 10 a 15

dies en contacte amb la natura. Els participants són

responsables de la intendència, de la cuina, de la neteja i

millorament de l’espai... per aprendre a ser responsables tot

jugant i fent activitats durant el dia. Durant tot l’any, a més,

es fan activitats com tallers de cuina, formació musical

(gralla, guitarra...) i activitats d’escalada”.

CE Pubilla Cases-Can Vidalet 

“Els més petits (Orió, de 3 a 8 anys) ja fan tallers de cuina,

informàtica i música, entre d’altres. Els mitjans (Corona

boreal, de 9 a 12) continuen amb aquests ensenyaments i hi

afegeixen altres, com la interpretació teatral. Els del Casal

de Joves (entre 13 i 18) poden aprendre noves tecnologies,

arts escèniques, guitarra, batuka i videofòrum. A més, hi ha

un grup d’adults amb discapacitat psíquica (Indi), que tenen

al seu abast activitats esportives, de dansa i d’informàtica”.

Esplai Espurnes

“Les activitats de dissabte, durant les quals combinen tallers,

gimcanes i excursions estructurats al voltant d’una temàtica

educativa, són les que més usuaris tenen i les que recullen

més fidelment l’ideari de l’Esplai. També destaquem la

ludoteca i les activitats en èpoques de vacances escolars

(casals, colònies i campaments), que ajuden a més a les

famílies a conciliar la seva vida laboral i personal”.

AEG Sant Jordi 

“Fem trobades les tardes de dissabte, excursions a la

muntanya, campaments d’estiu i la botifarrada popular de

Sant Jordi, que és potser la més visible per la ciutadania

d’Esplugues, ja que és oberta a tothom”.

GJ Santa Gemma-Sant Antoni

“Fem actitivats els matins de dissabte en funció de l’edat

dels participants (tallers, debats, videofòrums, gincanes...),

així com colònies i camps de treball a l’estiu i excursions a la

muntanya i visites a exposicions, fires o cinema, al llarg de

l’any. Les més valorades són les sortides i totes les activitats

que afavoreixen la relació entre els diferents grups”.

LA PREGUNTA

De totes les activitats que feu, 
quines en destacaríeu i per què?

juvenils:
la convivència

respecte envers les altres persones, la participació, la justícia i la pau. Un

clar exemple de la integració que promou aquesta entitat és la seva tasca

activa per l’educació en el lleure de les persones amb discapacitat, així

com amb les persones nouvingudes.

Esplai Espurnes
Una oferta per als moments de lleure de qualitat i educativa és el

tret diferencial que destaquen els responsables d’aquest esplai, que tre-

balla la promoció dels valors de responsabilitat solidària, la consciència

de pertànyer a Esplugues i el gust per les tradicions. La seva utilitat rau

en “el nostre compromís amb la millora i transformació de la societat,

així com l’arrelament a la ciutat d’Esplugues”, afegeixen.

Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi
Educar els infants perquè esdevinguin persones responsables, ac-

tives, amb iniciativa, compromeses amb el seu entorn i crítiques amb la

societat que els envolta i amb si mateixos és l’objectiu central d’aquesta

entitat, hereva de la tradició de l’escoltisme anglès de principis del segle

passat i de l’escoltisme català que durant el franquisme va viure en la

clandestinitat fins que els agrupaments van ser emparats per l’Església.

Avui es declaren respectuosos amb els valors confessionals, però no en

comparteixen la forma.

Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni
Aquesta entitat ofereix un espai a infants i joves d’entre 9 i 19 anys

perquè es relacionin entre ells mateixos, s’ho passin bé jugant i compar-

teixin experiències, “desenvolupant actituds de respecte, cooperació i

solidaritat envers els altres”, expliquen els seus responsables. 

Les activitats de convivència i en grup són les que més èxit tenen
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PUBLICITAT/TRIBUNA OBERTA

Amagar la història
El diumenge 19 d’abril, al Robert Brillas, es celebrava un acte

sobre el 30 aniversari de les primeres eleccions municipals.

Hi vaig assistir només una estoneta, la suficient per indignar-me.

Després dels parlaments es passà un vídeo, el qual no vaig veure

començar, però que suposo que anava de recordatori de l’època i on

sembla ser que hi sortien diversos polítics que han passat pel nostre

ajuntament.

Arribo just quan es comenta amb imatges el primer relleu a l’al-

caldia, quan el sr. Pérez, alcalde des de 1979, passa al sr. Palacín l’alcal-

dia d’Esplugues. Més endavant  i amb un tractament similar, s’explica

que el sr. Palacín traspassa l’alcaldia a la Sra. Díaz.

Ens esteu amagant la història, ens l’esteu manipulant! Com es pot

tractar de la mateixa manera un cas i l’altre?. En el segon cas, res a dir,

hi ha un canvi de persones que agradarà més o menys però correcte i

lícit. En el primer cas, però, no és tan simple. El sr. Pérez no va deixar

l’alcaldia lliurement, la va haver de deixar obligat per un jutge que va de-

terminar que havia prevaricat i que havia de ser sancionat amb 8 o 9 anys

d’inhabilitació per a càrrecs públics.  El sr. Pérez va ser un alcalde con-

demnat per prevaricació, i fins i tot podria estar disposada a dir que no

tot ho va fer malament, però la història no l’hem d’amagar i vosaltres ho

esteu fent, tal com es feia en plena dictadura de la qual precisament ce-

lebràvem, diumenge, els 30 anys de la seva fi  en l’àmbit municipal.

Resulta sorprenent que quan molta gent parla de la recuperació

de la memòria històrica, aquí en el meu poble s’està amagant la història

més recent, i es fa amb el vist i plau de l’A juntament. De què teniu por?

És per això que ens omplim la boca amb la paraula democràcia?

Elisabet Millà

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció “Tribuna oberta” de la revista municipal El Pont d’Esplu-

gues a: Revista El Pont d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950

Esplugues; o bé a través del correu electrònic elpont@es-plugues.es. Les cartes han de tenir una ex-

tensió màxima de 15 línies mecanografiades (de 60 caràcters o espais cada línia), han d’anar signades

amb nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte i/o adreça

de correu electrònic. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un extracte en cas de supe-

rar la llargada de les 15 línies, així com també es reserva el dret de publicar les cartes que “puguin vul-

nerar pel seu contingut la dignitat de les persones, els valors reconeguts per la Constitució, especial-

ment els relatius a la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més mari-

nats. Tampoc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensives o que

puguin constituir falta o delicte” (article 8 del Reglament de participació ciutadana).

el pont@esplugues.cat
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Las obras, el ruido, la limpieza de la
escalera, los animales domésticos o el
uso inadecuado de la vía pública son los
motivos más habituales de los conflictos
entre vecinos. Este servicio potencia el
diálogo como medio para solucionarlos

El Ayuntamiento crea el servicio

local de mediación ciudadana
Su objetivo básico es la resolución pacífica de conflictos comunitarios y
vecinales que afectan a la convivencia ciudadana

Intervenir para lograr la resolución pacífica de conflictos de tipo co-

munitario y vecinal que pueden afectar a la convivencia ciudadana. Ésta

es la función básica del recién creado servicio de mediación ciudadana

que el Ayuntamiento de Esplugues ha impulsado con el objetivo de refor-

zar la cohesión social y los niveles de convivencia existentes en la ciudad. 

Este nuevo servicio potencia el diálogo como medio para solucionar

diferentes tipos de conflictos: vecinales relativos a la utilización de los es-

pacios y mobiliario públicos; de convivencia en las comunidades de veci-

nas y vecinos; de la comunidad escolar; asociativos o familiares. Por el

contrario, no interviene en los conflictos familiares de separación y divor-

cio y los del ámbito del consumo, que ya tienen sus propios cauces legales

y de intermediación; ni aquellos en los que el Ayuntamiento sea parte in-

teresada.

Vía de resolución de conflictos
El servicio de mediación ciudadana se crea como vía alternativa a

los sistemas tradicionales de resolución de conflictos y para evitar que al-

guna de las partes acabe acudiendo a la justicia ordinaria. Sus profesiona-

les, con formación específica y complementaria en la gestión de conflictos

y en mediación, tienen como función fundamental asistir a la negociación

entre los particulares protagonistas del conflicto. Ayudan a las partes a

encontrar, a través del diálogo, las soluciones que más les favorezcan,

desde la equidistancia, la neutralidad y la imparcialidad. Por tanto, los

mediadores deben sentarlas a ambas para que sean éstas las que lle-

guen a un consentimiento mutuo sobre cuál sería la mejor alternativa

para solucionar el problema. Según un estudio de la Dipu ta ción de Bar -

celona realizado en los municipios en los que este servicio ya está implan-

tado, el 80% de los conflictos en los que interviene un mediador acaban

solucionándose de manera satisfactoria. Los ruidos, las obras, la limpieza

de la finca, los animales domésticos y el uso indebido del espacio público

son algunas de las causas más habituales de confictos vecinales, según el

mismo estudio. 

El Servicio de mediación comunitaria

estará ubicado físicamente en el edificio Molí

de Can Vidalet (rambla Verge de la Mercè, 1,

teléfono 93 371 02 66), donde atenderá las vi-

sitas, previamente concertadas, los martes

de 5.30 a 8 de la tarde. Las peticiones de in-

tervención del media dor se podrán realizar  a

través del teléfono gratuito de atención ciu-

dadana, 900 30 00 82, y por correo electróni-

co   a mediaciociutadana@esplugues.cat.

Cómo acudir al Servicio
municipal de mediación
ciudadana

El servicio está ubicado en el Edificio Molí  (rambla Verge de la Mercè, 1)
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La alcaldesa explica a Carme
Chacón los proyectos de la ciudad
La ministra de Defensa estuvo en Esplugues para pronunciar una conferencia
sobre la evolución de la mujer en el mundo de la política

La ministra Carme Chacón ya conoce

de primera mano los principales proyectos

que Esplugues tiene para los próximos

años. La titular de Defensa del Gobierno de

España y exconcejal del Ayuntamiento de

Esplugues durante ocho años se entrevistó

con la alcaldesa, Pilar Díaz, el pasado 17 de

abril, con motivo de su presencia en Esplu -

gues para pronunciar una conferencia sobre

las mujeres y la política. De esta manera, la

alcaldesa quiso hacer partícipe a la actual

ministra de los pasos que se están dando

desde el Consistorio para avanzar en la do-

tación de equipamientos y de servicios hacia

la ciudadanía.

Entre otras cosas, Díaz puso al día a

Chacón sobre el proyecto del futuro teatro-

auditorio, cuyas obras ya están en marcha y

que dentro de dos años no sólo impulsará

las artes escénicas a nivel local, sino que

también situará a Esplugues en el mapa de

las ciudades catalanas con infraestructuras

culturales modernas y de calidad.

Otro equipamiento sobre el que la minis-

tra quedó informada fue del Complex Esportiu

Municipal Les Moreres, que se está constru-

yendo en el lugar del antiguo polideportivo y

que hará crecer el deporte de formación y com-

petición del municipio.

La vivienda pública, ramo que Carme

Chacón conoce muy bien ya que fue minis-

tra de Vivienda antes de serlo de Defensa,

también estuvo en la agenda de la conver-

sación. En concreto, Pilar Díaz le informó

del compromiso municipal de atender la de-

manda de vivienda asequible con la cons-

Carme Chacón y Pilar Díaz conversan en el despacho de la alcaldesa

en su encuentro en Esplugues  el pasado 17 de abril

trucción de más de 2.000 pisos para jóve-

nes, personas mayores y familias de la ciu-

dad.

La renovación de los dos mercados

municipales, el Plan de mejora de Can Vi -

da let y las obras que se están impulsando

gracias al Plan Estatal de Inversión Local

im pulsado por el Gobierno de José Luis Ro -

dríguez Zapatero fueron otros temas trata-

dos por Díaz y Chacón, sin olvidar uno de los

grandes retos de futuro de la ciudad: el so-

terramiento de la autopista B-23 a su paso

por la ciudad.

El Casal de Cultura Robert
Brillas, lleno

Tras su encuentro con la alcaldesa,

Car me Chacón se dirigió al Casal de Cultura
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Carme Chacón: 
“Sento orgull de 
la meva ciutat. 
No hi ha ningú 
que no sàpiga que
sóc d’Esplugues”

• Què sent en compartir amb les dones de

la ciutat la seva experiència política?

Tornar a Esplugues, que enyoro mol-

tíssim, sempre resulta una alegria i un honor.

Si, a més, puc explicar l’experiència personal

del que ha estat la meva vida política com a

dona, encara ho porto amb més alegria i amb

ganes que siguin conscients de com hem

estat capaces les dones d'aquest país d'a-

vançar tant en tan poc temps. Avui tenim lleis

que ens donen un permís de maternitat més

ampli, que ens permeten la reducció de jor-

nada laboral per tenir fills, horaris per alle-

tar-los, permisos de paternitat... lleis que li

diuen als homes que els fills també són seus

i que han de buscar la corresponsabilitat en

les tasques privades. I malgrat que hi ha fets

que ens diuen que encara hi ha un llarg camí

a còrrer —en particulars, els assassinats de

la violència masclista— és important que

ens diguem en veu alta, homes i dones, que

en aquests 30 anys de democràcia hem fet

bé les coses i que tenim molta força junts per

ti rar endavant la igualtat plena.

• La política és masclista?

No, ho són els homes i les dones. La

política és dedicar la vida al servei públic. Hi

ha partits polítics amb homes i dones mas-

clistes, i partits amb homes i dones feminis-

tes, i jo pertanyo sortosament a un partit po-

lític al cap del qual hi ha persones com el

president del Govern a Madrid o el president

de la Generalitat a Catalunya amb molta

consciència que han d'acabar amb les dis-

criminacions històriques vers les dones. I

que han empentat a l’aprovació de lleis que

avui estan fent Catalunya i Espanya pioneres

en matèria de drets.

• Per què les dones tenen més dificultats

per arribar a llocs d'alta responsabilitat?

Hi ha dades que són clares. Les dones

som més en població, a la universitat, pri-

mers premis de carrera... Però quan passen

deu anys, als rectorats i als vicerrectorats hi

ha sobretot homes i les dones queden relle-

gades. Hi influeix molt que les dones estem

fent tres jornades laborals: la professional,

la de tenir cura dels fills o de pares malalts i

la domèstica. Tenim moltes més dificultats

per treballar i, per tant, per fer carrera pro-

fessional en igualtat de condicions que els

homes. Per això estem apostant, homes i do -

nes, en particular de partits d'esquerra, per-

què aquest país tingui lleis que  facin possi-

ble que la meitat de la població no quedem

excloses dels llocs de responsabilitat.

• Ha estat regidora, diputada, ara ministra.

En els diferents nivells de la política ha tin-

gut la sensació que hi ha les mateixes difi-

cultats perquè les dones arribin a llocs de

responsabilitat?

Hi ha més facilitats com a regidora a 

l'hora de compatibilitzar la vida professional

amb la personal que en un ministeri. Tot i

que les condicions amb què treballem les

do nes de la meva generació són millors que

les anteriors. De vegades succeix que, a més

responsabilitat, més jornades maratonianes

i més difícil compatibilitzar la vida professio-

nal amb la personal. És qüestió de seguir

treballant amb la mateixa passió i il·lusió.

• Fent política-ficció, hi haurà algun dia una

dona presidenta del govern?

Espanya no és menys que Xile ni que

Alemanya. Algun dia evidentment passarà.

Aquest país està més que preparat per a això.

• Ara que està molt a Madrid i molt poc a

Esplugues, que enyora més de la ciutat?

Passejar per la meva ciutat, que dóna

gust. La comparo a com era fa 10, 15 anys i

cada dia  estic més admirada del treball que

fa aquest Ajuntament. Ho porto amb orgull i

ho exporto amb el mateix orgull. Crec que no

hi ha ningú que no sàpiga que sóc d'Es plu -

gues.

Robert Brillas, donde tuvo oportunidad de

reencontrarse con antiguos compañeros del

Ayun tamiento y con representantes de las

entidades ciudadanas con los que la actual

ministra se relacionó durante su etapa de

concejal. Durante su intervención, que fue

se guida atentamente por un auditorio que

llenó el Casal, Chacón habló de la evolución

experimentada por la mujer en la política

española desde los años 30 durante la Se -

gun da República con dos hitos centrales:

primero, el derecho de poder ser elegidas

como diputadas, y posteriormente, el de

poder votar.

La ministra quiso dejar claro que mu-

chas de las conquistas de la mujer que hoy

vemos plenamente normalizadas, en Es pa -

ña sólo existen desde hace pocas décadas.

En este sentido, puso como ejemplo que

has ta el último tercio del siglo XX las muje-

res no podían salir al extranjero o abrir una

cuenta corriente sin el consentimiento del

marido.

Tras exponer este panorama, Chacón

ensalzó la actual Ley de igualdad, que favo-

rece, entre otros aspectos, las listas parita-

rias en las elecciones, y que ha dado resul-

tados como que por primera vez el Gobierno

esté compuesto por más mujeres que hom-

bres. 

Chacón, amb l’alcaldessa al costat,

parla amb un veí d’Esplugues

Arriba, la firma de la ministra en el Libro de honor

del Ayuntamiento, y abajo, un momento de la confe-

rencia en el Casal de Cultura Robert Brillas
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Firesplugues mostrarà e
17 de maig la força del co
Una setantena d’establiments comercials d’Esplugues estaran presents al 

Firesplugues 2009 serà un dels grans esdeveniments del maig

a Esplugues. I el més important de l’any, a nivell comercial, sobretot

després de comprovar l’excel·lent resposta del comerç local. Una

setantena d’establiments de la nostra ciutat comptaran amb un es-

tand propi al recinte firal de la rambla Carme per mostrar la seva

àmplia oferta de productes i serveis. “La nostra satisfacció per la

resposta del sector comercial d’Esplugues és molt gran”, explica la

regidora de Promoció Econòmica i Comerç, María Mena, en com-

provar la important xifra d’expositors presents a Firesplugues.

“L’Ajuntament ha fet enguany un esforç econòmic molt impor-

tant perquè Firesplugues fos un  autèntic aparador del comerç lo -

cal, subvencionant tots els establiments d’aquí amb més de la mei-

tat del cost de l’estand” explica María Mena. De fet, a un botiguer

d’aquí ser a Firesplugues li surt per a penes 200 euros, mentre que

els altres 260 del cost de contractació corre a compte de l’A jun -

tament. Aquest important ajut només se li ha aplicat als establi-

ments espluguencs.

“Hem fet aquest important esforç perquè si bé sempre és impor-

tant donar suport al comerç d’aquí, perquè un sector comercial potent

és fonamental per al model de ciutat que nosaltres defensem, en els

temps de crisi que travessem en l’actualitat s’han de multiplicar els es-

forços perquè el comerç d’Esplugues tingui vies de promoció i de fide-

lització de la seva clientela” explica la regidora.

Col·laboració entre Ajuntament i 
Unió de Botiguers

Firesplugues és la màxima expressió de la voluntat de l’Ajun -

ta ment i la Unió de Botiguers de treballar plegats en la millora del

teixit comercial local. “És evident que no travessem moments fà-

Imatges d’arxiu correspon a l’edició de 2007 de Firesplu -

gues, quan es va celebrar per primer cop a la rambla del Carme

Firesplugues 2009 repetirà escenari: la rambla del Carme i

se celebrarà els dies 16 i 17 de maig. La jornada del dissabte 16

serà d’11 del matí a 10 de la nit. La inauguració oficial serà a les

12 del migdia. Diumenge 17, Fi res plu gues estarà oberta d’11 del

matí a 9 del vespre, de manera ininterrompuda.

Dies i horaris de la fira

Firesplugues celebra la quinzena
edició amb la il·lusió de ser un
trampolí del sector comercial local
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els dies 16 i
omerç local
recinte firal de la rambla Carme

cils, que les vendes han baixat i que la competència és cada cop

més forta, però en moments com aquests és quan els comerciants

han de visualitzar encara més la seva activitat, la seva vocació de

servei i totes les virtuts que sempre ens han caracteritzat: especia-

lització, trac te personalitzat, proximitat... que sempre ens han ca-

racteritzat” ex plica el president de la Unió de Botiguers i de Comer -

ciants d’Es plu gues. Fent gala del lema Mira, vine i compra, els ex-

positors mostraran la seva oferta comercial, faran promocions i

ofertes relacionades amb els productes i serveis que comercialitzen

i faran venda directa, en molts casos a preus especials. “Els boti-

guers presents esperen que Firesplugues serà un bon escenari per

fidelitzar la clientela amb què compten i per captar-ne de nova”

explica Emiliano Maroto. La Unió de Botiguers, que tindrà un estand

propi al recinte de Fi resplugues, organitzarà durant els dos dies del

certamen sorteigs de productes cedits pels establiments associats

a la seva entitat presents a Firesplugues. El sorteig es portarà a

terme el diumenge 17 a la tarda, a l’escenari central de la Fira. 

Aquesta imatge

identifica l’actual edició

de Firesplugues

La Sardana, entre les parades
amb més viatgers del Tram,
cinc anys després de l’estrena

Amb una mitjana de 3.450 viatgers en un dia feiner durant

el darrer any, la parada de la plaça de la Sardana d’Es plugues

ocupa el cinquè lloc en el rànquing de les parades del Trambaix

amb major nombre d’usuaris. L’Autoritat de Trans port Me tro po -

lità va donar a conèixer aquestes dades coincidint durant el mes

d’abril amb el cinquè aniversari del tramvia, un mitjà que ha re-

volucionat el transport públic de la ciutat d’Esplugues i de les si-

tuades al seu voltant. Des d’abril de 2004, s’han comptabilitzat

prop de 63 milions de viatges només a les línies de Trambaix 

—sense incloure el Trambesòs—, que va ser impulsat especial-

ment per l’Ajuntament d’Esplugues. L’evolució de les xifres

anuals denota una línia ascendent en la utilització de les línies

que connecten el Baix Llobregat amb Barcelona, que han passat

dels 10,2 milions de viatges l’any 2005 als 15,6 milions de l’any

2008. Segons la darrera enquesta de satisfacció del client, que

va atorgar al tramvia la nota més alta (7,4 punts sobre 10) de l’à-

rea metropolitana, són majoria les dones (56,7%) i la franja d’e-

dat compresa entre els 26 i els 40 anys, mentre que el principal

motiu de desplaçament és la mobilitat ocupacional (feina o estu-

dis), amb un 40,6%.

Els serveis d’ocupació atenen
800 persones en tres mesos

Els serveis ocupacionals de l’Ajuntament han atès 807 perso-

nes entre gener i març d’enguany, una xifra superior a la dels úl-

tims anys. Aquests serveis informen i donen formació a persones

en situació d’atur o amb perspectives de trobar una nova feina. Un

dels serveis més demandats és la realització de cursos ocupacio-

nals. Al febrer i al març es van fer diversos cursos d’informàtica

bàsica, un d’ells adreçat a persones amb discapacitació, i dos més

a dones i homes a l’atur i en actiu. A l’abril ha arrencat també un

curs de tècniques comunicatives per a la inserció laboral i han co-

mençat a treballar un peó i una auxiliar administrativa gràcies als

plans d’ocupació de 2009.
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A finales de 1988, los alcaldes de  Ahrens -

burg y Esplugues, Manfred Samush y Antoni

Pérez, firmaron el protocolo de hermanamiento

de los dos municipios. Dos ciudades medianas,

si tuadas cerca de dos grandes urbes, Ham bur -

go y Barcelona, rubricaban ese compromiso con

el objetivo de intercambiar experiencias y de

pro fundizar en el conocimiento mutuo. Veinte

años más tarde y con diversos intercambios cul-

turales, sociales, comerciales y académicos en

el camino, ambas ciudades han reafirmado su

compromiso. 

Lo han hecho con motivo del viaje que una

de legación espluguense, encabezada por la al-

caldesa e integrada por otros integrantes de la

Cor poración, como los  portavoces de los gru-

pos del PSC, Enric Giner, PPC, Luis Ortega, ICV,

Isabel Puertas, y ERC, Jordi Figueras, y los con-

Ahrensburg y Esplugues:
veinte años juntos
El hermanamiento entre ambos municipios se
firmó a finales de 1988. Una delegación
espluguense viajó recientemente a Alemania

cejales Juan Antonio Fernández y José Blas Pa -

rra (PSC) y Lídia Morera (CiU), ha realizado a

Ahrensburg. Igualmente, formó parte de la de-

legación el director del IES La Ma llo la, Arcadi

Cirera —este centro realiza un in ter cambio

anual con el IGS alemán—. En la visita también

han participado el alcalde de Ma cael, Juan

Pastor, y uno de sus ediles, Ce sá reo Gu tiérrez,

porque el encuentro se ha apro ve cha do para

inau gurar la escultura de mármol Nuestra pre-

sencia, donada por Macael a Ahrensburg. 

Las dos alcaldesas, Pilar Díaz y Ursula

Pepper, se mostraron orgullosas de la contri-

bución de ambas ciudades a la cohesión euro-

pea  y apostaron por seguir trabajando en el co-

nocimiento mutuo de ambas ciudades y ambas

so cie dades.  Entre los actos que se celebraron

con motivo del encuentro de las tres ciudades

destaca un concierto en el que actuó la joven es-

pluguense Claudia Burfeid, que está perfeccio-

nando sus estudios musicales en Ham burgo, y

un pequeño recital ofrecido por alumnos de es-

pañol de la Integrierte Gesamts chule. Una de-

legación de Ahrensburg vendrá a Es plu gues con

motivo de la próxima edición de Firesplugues,

los días 16 y 17 de mayo.  

Las dos alcaldesas,
orgullosas de lo que las
dos ciudades han aportado
a la cohesión europea

Celebració de la 
14a Setmana Verda

Conscienciar sobre el respecte al

medi ambient és una tasca de tot l’any,

però agafa major intensitat durant la

Setmana Verda, que va celebrar la 14a

edició del 14 al 20 d’abril. Tres centres

escolars (Matilde Orduña, Can Vidalet i

Lola Anglada, aquest últim, a la foto)

van participar-hi activament, amb una

plantada d’arbres. També es va

presentar el Pacte d’Alcaldes i

Alcaldesses contra el Canvi Climàtic,

així com una exposició per fomentar el

reciclatge de residus al vestíbul de

l’Ajuntament i una altra sobre la

importància dels escarabats, que es pot

visitar fins al 14 de maig a l’Edifici Molí.

La Fundació
Finestrelles estrena 
la revista ‘Down Up’

La Fun   -

dació Fines -

tre  lles estrena

revista: Down

Up, conce bu da

per difon dre la

proble màtica

de dis minució

in te l·lectual al

pú blic en ge -

ne  ral de forma

amena i positiva. Di vul garà l’opinió

dels pro fessionals, orientarà els

familiars de persones amb disminució

i donarà a conèixer el punt de  vista de

persones conegudes de diversos

àmbits. En el primer nú mero entre -

vista la perio dista Mò ni ca Terribas,

directora de Televisió de Ca talunya,

que en un moment de la con versa

confessa: “Quan saps que el teu fill té

la síndrome de Down hi ha una

sorpresa interna que cadascú viu a la

seva manera”.

Las delegaciones de Esplugues, Ahrensburg y Macael, tras el descubrimiento de la escul-

tura cedida por Macael a la ciudad alemana e instalada en la plaza del Ayuntamiento
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Esplugues celebra  
l’Any Amades

Esplugues es bolcarà en la celebració

de l’Any Amades. Una vegada aprovada l’ad-

hesió a aquesta efemèride, acordada pel Ple

municipal el mes de març passat, s’han pro-

gramat una sèrie d’activitats que serviran per

recordar Joan Amades i Gelats,  el folklorista

mes prolífic, tant per materials recercats,

con tinguts i obra escrita que ha tingut mai el

nostre país. L'any 2009 s'escau el cinquante-

nari de la seva mort.

En concret, Esplugues acollirà les expo-

sicions El Quixot dels ignorants, a la biblioteca

Pare Miquel d’Esplugues, del 4 al 20 de maig,

organitzada per la Colla de Bastoners d’Es plu -

gues; i La memòria del poble, que es podrà

veure del 20 de maig al 3 de juny, a La Ma so -

veria del Museu Can Tinturé. Aquesta segona

mos tra inclou un plafó monogràfic, realitzat

per l'Arxiu Municipal, sobre les relacions entre

Es plugues i Joan Amades. En el seu decurs,

concretament el 27 de maig, es farà la confe-

Exposicions i conferències per recordar el
folklorista més important que ha tingut Catalunya 

rència "Amades a Esplugues", amb la interven-

ció de M. Antònia Juan, experta en cultura po-

pular, Marta de Planell, historiadora i arxivera

municipal, i Roser Vilardell, també historiadora

i directora del Museu Can Tinturé, que parla-

ran del significat de l'obra del Cançoner i la

contex tualització de la seva missió a Esplu -

gues, amb la interpretació d'algunes cançons

trobades a Esplugues. I el 18 de juny, en el

marc de la mostra El món des d’una rajola

(Museu Can Tinturé, del 22 d’abril al 26 de juny),

Margarita Tintó farà una xerrada sobre les vin-

culacions d'Amades amb les rajoles d'ofici. 

L'Associació Cultural Joan Amades  im-

pulsa la celebració d'un any d’homenatge per

donar a conèixer l’obra de l'estudiós i reivin-

dicar-lo, també, com una de les figures cab-

dals del panorama cultural català. La revista

El Pont d’Esplugues incorporarà el logotip de

l’Any Amades a la portada fins al desembre,

com a suport a aquesta iniciativa.  

Imatges de les dues exposicions que

es podran veure a Esplugues: La memòria
del poble i El Quixot dels ignorants, promo-

gudes per l’Associació Cultural Joan Amades

(www. joanamades.cat)

Un veí de la ciutat 
al capdavant de
l’organització que 
promou l’efemèride

Pere Cañellas, veí d’Esplugues des de

1984, és el president de l’Associació Cul -

tural Joan Amades, que treballa per la

difusió de l’obra d’aquest estudiós de la

cultura catalana. Abans havia estat vin-

culat a les colles de Geganters i de Bas -

toners d’Esplugues i va presidir les agru-

pacions geganteres del Baix Llo  bre gat i

de Catalunya. 

• Què ha significat Joan Amades per a la

cultura catalana?

És el més gran folklorista que hi ha

hagut mai a Catalunya. Té més de 500 lli-

bres i la seva feina ha servit perquè mol-

tes de les tradicions i fets culturals dels

nostres avantpassats que coneixem en

l’actualitat  no hagin quedat en l’oblit.

• Quina va ser la feina de Joan Amades?

Va viatjar per tot Catalunya per co-

nèixer tradicions antigues o contempo-

rànies seves i traslladar-les als llibres

que va fer per deixar-ne constància i aju-

dar a la seva conservació. Un dels seus

col·laboradors més importants va ser el

mestre Joan Tomás, que va ser director

de l’Orfeó de L’Avenç i amb qui va fer el

fa mós Cançoner del Baix Llobregat, que

recull totes les músiques populars i tra-

dicionals de la comarca. [Al diari d’A ma -

des llegim: "Les gestions fetes fins ara

per trobar cançons del Baix Llobregat

ens han donat un resultat completament

negatiu en tots els pobles, excepte Es -

plu gues, on ja n'hi portem recollides 232,

i ofereix un veritable contrast el fet de

trobar un nombre tan important en

aques ta po blació, mentre que la resta de

la con tra da sembla ésser eixuta a la mú-

sica popular"].

• Llavors, es pot dir que moltes de les

tradicions que conservem actualment a

Catalunya ha estat gràcies a ell

Taxativament sí. Gràcies a ell con-

servem bona part de les nostres tradi-

cions, que són l’ànima de qualsevol

poble.

• I com veu l’adhesió municipal i ciuta-

dana a l’efemèride d’enguany?

Amb orgull. Amades és un perso-

natge de gran importància i em satisfà

que a la ciutat on visc se li faci el reco-

neixement que es mereix.
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Claustre Rafart: 
“Per desgràcia, el
‘Guernica’ encara és 
una icona del segle XXI”

• Què és el que més li ha cridat l’aten-

ció dels seus estudis sobre Picasso?

La seva gran capacitat de treball, l’e-

norme memòria visual que tenia, la in -

tel·ligència, i sobretot la capacitat d’a-

nar més enllà de la peça única perquè

el que realment li interessava era el

procés. El gran mural del Guernica és

el resultat final de tot un procés, de

tota una constel·lació d’obres. I això

està present en tota l’obra de Picasso.

• Pot explicar això del procés?

El Guernica té antecedents iconò-

grafics: el Cavall banyejat de 1917,

molt expressionista; els seus dibuixos

contra l’Alzamiento titulats Sueño y

mentira de Franco... i fins i tot conti-

nuen després, amb les seves dones

ploraneres.

• Per a vostè, quina és la principal

virtut del Guernica?

Que encara avui sigui una icona i

posi les galtes vermelles als qui bom-

bardegen innocents. Per desgràcia, va

ser ico na del segle XX i també ho és

del XXI.

• Com el definiria en poques parau-

les?

Com un crit de creació davant la

des trucció.

• Un quadre així només pot sorgir

d’un estat d’ànim alterat?

És fruit de dues coses: d’una savie-

sa artística acumulada i d’uns fets que

enerven.

• Però va ser per encàrrec...

Quan l’hi van encarregar, no hi havia

hagut el bombardeig. Ell pensava fer

un dels seus temes preferits: el pintor

i la model. I els fets de Guernica el van

indignar enormement.

Una exposició convida 
a conèixer com es va
pintar el ‘Guernica’

La sala d'exposicions del Casal de Cul -

tura Robert Brillas ofereix fins al 24 de maig

una interessant exposició sobre la gestació

del quadre més important del segle XX: el

Guernica de Pablo Picasso. Picasso pinta el

Guernica mostra, amb la reproducció dels di-

buixos preparatoris i amb fotografies i docu-

ments de l'època (1937), l'intens procés crea-

tiu que va viure l'autor.

“És una exposició didàctica, i no tant

per aprofundir sobre el quadre, on pren pro-

tagonisme el context històric”, diu Josep

Sempere, president de la Fundació Palau de

Caldes d'Estrac, que és qui promou la mos-

tra, juntament amb la Diputació de Barcelona

i la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Pi -

casso pinta el Guernica es va gestar arran del

70 aniversari del dramàtic bombardeig de la

ciutat basca per part de l'aviació alemanya al

servei del bàndol franquista.

L'exposició ajuda l'espectador a contex-

tualitzar aquesta obra d'art, que ha esdevin-

gut un símbol universal contra els horrors de

les guerres i, per contraposició, en un reclam

de la pau. Així, s'explica com el govern de la

República Espanyola va demanar a Pi casso la

configuració d'un mural per a l'Ex posició In -

ter nacional de París de 1937, i pocs dies des-

prés de l'encàrrec, es va produir el salvatge

atac aeri de Guernica. S'hi poden veure diaris

que expliquen els fets, mentre se sent de fons

l'avís de ràdio abans del bombardeig.

La simbologia de l’obra
L'altra part que fa interessant l'exposi-

ció és la mostra del procés creatiu: dibuixos,

esbossos (s'aprecia per exemple que en va fer

algun en color, quan l'obra final és de grisos,

blanc i negre), un audiovisual amb les fotos

de Dora Maar... Finalment, es parla de la sim -

bologia actual de l’obra i el visitant pot dei xar

un missatge en una estructura de ferro.

La mostra va ser inaugurada el passat

26 de març amb una conferència de la histo-

riadora i tècnica superior en Art i Història

Claustre Rafart, que va parlar dels prece-

dents iconogràfics presents en l'obra de

Picasso (vegeu entrevista). 

La mostra encara es pot visitar al Casal, fins al 24 de maig
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La mostra dedicada al
creador d’Esplugas City
tanca les seves portes

L’exposició Juan Alberto, director artís -

tic. Creador d’Esplugas City, va tancar les se -

ves portes el 12 d’abril passat, després de set

mesos d’obertura ininterrompuda, després

de la seva inauguració, realitzada en el marc

de la Festa Major, el mes de setembre de

2008. A través de la figura i de la trajectòria

de Juan Alberto Soler, un dels directors ar-

tístics més fructífers del cinema català i es-

panyol, l’exposició ha permès recordar el vin-

cle entre Esplugues i el cinema. Juan Alberto

va estar vinculat durant molts anys a Pro duc -

ciones Cinematográficas Balcázar, que du-

rant molts anys va tenir la seva seu cen tral al

nostre municipi, on també va ubicar els mí-

tics estudis Esplugas City, on es van rodar,

sobretot, pel·lícules de l’oest.

L’exposició ha comptat amb diferents

activitats paral·leles, com ara un cicle de ci-

nema, en què es van projectar pel·licules que

El director Antonio Isasi-Isasmendi assistí a l’acte
de presentació del catàleg de l’exposició  

van comptar amb la intervenció de Juan Al -

ber to. L’última projecció va ser la de la pel· lí -

cu la Las Vegas, 500 millones, i va comptar

amb la presència del seu director, Antonio

Isa si-Isasmendi. Allunyat en l’actualitat del

món del cinema, Isasi té una dilatada tra jec -

tò ria artística, culminada amb la concessió

d’un premi Goya d’honor (any 2000) i una me-

dalla d’or al mèrit en les belles arts (2007).

Las Vegas 500 millones, filmada totalment en

pla fix, sense panoràmiques, ni travellings ni

zooms, va ser tot un esdeveniment. Es va es-

trenar simultàniament a 42 cinemes de Nova

York i  a Barcelona i a Madrid va estar en pan-

talla 22 i 25 setmanes, respectivament.

Durant l’acte de cloenda del cicle de ci-

nema es va presentar el catàleg de l’exposi-

ció, amb textos, imatges, plànols i maquetes

de la mostra. El llibre es pot adquirir a la bo-

tiga del Museu Can Tinturé (24 euros). 

Antonio Isasi-Isasmendi:
“Juan Alberto es mereixia
una exposició així”

• Què li ha semblat l’exposició dedicada

a Juan Alberto?

És fantàstica. Delicada, molt ben pen-

sada i que reflecteix molt bé qui era Juan

Alberto. Li he recomanat a molta gent.  

• Quin va ser el seu vincle personal i pro-

fessional amb Juan Alberto?

Vam treballar plegats durant molts

anys, amb una relació immillorable. Juan

Alberto era molt agradable i molt humil. I,

sobretot, sabia molt de cinema. No hi ha -

via problema que no sabés solucionar. 

• Sembla que és de les persones que, en

el cinema, fan brillar els altres

Ell era com molts altres que treballen

a l’ombra però amb una funció fonamen-

tal per poder tirar endavant els projectes.

Em vaig alegrar molt quan vaig saber que

se li dedicava aquesta exposició. Se la me-

reixia.

• Vostè va fundar uns estudis de cinema

a Esplu gues. Com va ser?

Gairebé per casualitat. Després d’ha-

ver treballat molts anys al cinema, Pro -

duc ciones Bal cázar, que ja estava a Es -

plu gues, em va permetre dirigir les meves

primeres pel·lícules. L’atzar va voler que

en el moment que vaig voler tenir els

meus propis estudis es començaven a fer

unes naus a la zona i les vaig comprar. I

per a mi és un orgull que encara es conti-

nuin fent servir com a platós de TV i publi-

citat.  

• Enyora el cinema?

Fa temps que hi estic desvinculat. M’hi

vaig dedicar en cos i ànima però ara gau-

deixo de moltes altres coses. 

Acte de presentació del catàleg de l’exposició i de cloenda del cicle de cinema
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Una renovada edició del tradicional es-

pectacle musical sobre La llegenda de Sant

Jordi interpretat per l'Esbart Vila d'Esplugues

va encetar dissabte 18 d'abril els actes centrals

de la diada de Sant Jordi a la ciutat. El nombrós

públic que es va donar cita al parc Pou d'en Fèlix

va gaudir amb una posada en escena impactant

L’Esbart recrea la
‘Llegenda de Sant Jordi’
amb un musical renovat

Dies de poesia, lectura,
‘castells’ i roses 

Les activitats al voltant de Sant Jordi

relacionades amb la cultura i la tradició

han estat diverses. Van començar el 16

d’abril amb un recital de poemes amb

acompanyament d’arpa al Casal de Cul -

tura Robert Brillas organitzat pel Grup

d’Estudis. El diumenge 19 hi va haver jor-

nades de portes obertes al Museu Can

Tinturé i la diada castellera al carrer Àn -

gel Gui merà amb actuació dels Cas tellers

de Sabadell i els Tirallongues de Manre -

sa, a més de la colla local. I el dia gran, di-

jous 23, al tancament d’aquesta edició es-

tava prevista la celebració de la Fira del

Llibre i de la Rosa a la plaça Santa Mag -

dalena, la lectura pública d’El petit prín-

cep a la Bi blioteca Pare Miquel i la inau-

guració d’una escultura de l’artista local

Quim Lluís al·legòrica de la pau.

Joan Verdaguer: “S’escriu
a les mateixes coses als
20 anys que als 50”

El poeta espluguenc Joan Verdaguer va

presentar el 16 d’abril Mirada oberta, el

seu quart llibre i que, segons les seves pa-

raules, “tracta de les petites coses que

m’envolten, que són les que donen sentit

a la vida”. Ho va fer a la seva manera, difo-

nent les seves composicions a través de la

música i la veu amb el grup Desperta

Ferro.

• Fa més de 20 anys del seu anterior lli-

bre de poemes. Perquè tant de temps?

No tenia ganes de publicar res. Però da-

rrerament hi ha hagut gent que m’ha en-

coratjat a escriure alguna cosa.

• S’escriuen a les mateixes coses als 20

anys que als 50?

Sí, és el mateix: a les sensacions o a les

vivències que tens, com t’afecten o de

quina manera en gaudeixes...

• Quant pot trigar el procés de creació

d’un poema?

Depèn. Alguns els deixo tal com surten

d’entrada, perquè vull que aquell senti-

ment d’aquell moment quedi reflectit d’a-

quella manera, i d’altres, s’han de modifi-

car o simplement no surten. 

• Quin és el seu poeta preferit?

Miquel Martí i Pol, sobretot. I d’Esplu -

gues, la Roser Algué.

• Hi ha interès avui dia per la poesia?

Hi ha el tòpic que és molt difícil, i certa-

ment hi ha autors a qui costa d’entendre.

Per això, a travès del grup Desperta Ferro

vaig intentar des de 1976 fer arribar a la

gent els sentiments que pot produir un

poema, que no necessàriament han de ser

els del poeta, perquè cadascú és lliure

d’interpretar-los a la seva manera.

• Com veu l’estat de la poesia catalana?

El que veig és que no es dóna l’oportuni-

tat a la gent novell per donar a conèixer les

seves obres. S’edita poca cosa i costa tro-

bar-los.

i realitat, sense deixar de banda els elements

fantàstics que caracteritzen el mite de Sant

Jordi.

L'espectacle d'enguany, que ha requerit

de molts mesos d'assajos, també va renovar la

majoria dels balls presentats i el vestuari dels

actors. 

i dinàmica on no van faltar l’emocionant lluita

d’espases, l’exotisme de les ballarines orientals

i la presència del drac, una de les grans sorpre-

ses d’aquest any.

Aquest espectacle, que es fa des de l'any

2002, s'ha anat renovant any rere any, i en

aquesta ocasió ha fet un salt endavant amb una

versió més musical on han participat prop de 50

dansaires i actors.

Una de les novetats que més va cridar l'a-

tenció va ser l'escenografia, que va presentar

tres ambients diferents que va anar canviant se-

gons el guió, i una potenciació de la llum. El re-

sultat va ser una sensació de major dinamisme

En mig d’una gran fumera, Sant Jordi rescata

la princesa davant la presència del drac
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El Centre Excursionista
celebra els 10 anys de
la Creu del Gra de Fajol

Una exposició al Cau de

l’Espluga Viva reviu amb imatges la

fita aconseguida per l’equip del Centre

Excursionista d’Esplugues (CEE) que

el 30 de maig de 1999 va instal·lar una

creu de ferro de més de dos metres

d’alçada al cim del Gra de Fajol, als

Pirineus, després d’una dura ascen-

sió. Aquesta creu ha esdevingut un

símbol de la muntanya. El CEE està

preparant una excursió per comme-

morar els deu anys.

L’alcaldessa va visitar l’exposició

El cántabro Julián Ibáñez
gana el premio L’H
Confidencial

Julián Ibáñez ha sido el ganador del

tercer premio L’H Con fidencial, especiali-

zado en novela ne gra y promovido por la

Biblioteca La Bò bila, con la obra El baile

ha terminado. El autor santanderino, un

reconocido escritor del género, presentó

la obra el 28 de marzo.

• ¿Qué consideración cree que tiene este

premio entre los de novela negra?

Es quizá el más importante de España,

ya que lo da una biblioteca especializada

en el género y el jurado, como lo confor-

man los lectores, es muy puro.

• ¿Cómo se introdujo en el mundo del gé-

nero policíaco?

Eso no lo sabes nunca. Hace muchos

años leí un clásico, Cosecha roja, de

Dashiell Hammet, y me impactó. No tiene

nada que ver con Ágatha Christie o Si -

menon, que no me gustan mucho. Ade -

más, en el colegio era ya ese niño con

gafas y repipi que destacaba escribiendo.

• ‘El baile ha terminado’ tiene como tras-

fondo el conflicto del País Vasco, igual

que otras obras suyas. ¿Por qué?

Me gusta mucho Bilbao, su decorado,

su puerto brumoso, y aparece el conflicto

porque está allí, es inevitable.

• ¿Qué nivel tiene el género en España?

Está habiendo un segundo boom. El

primero fue tras la muerte de Franco,

luego deca yó y ahora hay mucha gente

joven escribiendo. No se sabe bien por-

qué. Al ser literatura de evasión, depende

de las necesidades de la gente.

• ¿Qué opina de que haya una biblioteca

especializada en novela negra?

Es inteligente, porque contiene libros

que la gente lee realmente, ya que son

entretenidos. Son como los antiguos li-

bros de caballería. Y eso les engancha.

Joan Miquel Oliver mostra a
Esplugues el seu pop personal

El músic mallorquí Joan Miquel Oliver, conegut sobretot per ser el compositor i guita-

rrista del grup Antònia Font, va oferir el passat 18 d’abril al Casal de Cultura Robert Brillas

un dels concerts més esperats de la present temporada d’Esplugues Entra En Escena

(eeee!). Oliver, un dels artistes pop més destacats del moment, va incloure Esplugues com

un dels primers punts de la gira de promoció del seu segon àlbum en solitari, Bombón ma-

llorquín. Aquest lletrista inquiet, que destaca per les seves lletres divertides i naïf, va oferir

amb les seves noves cançons un perfil més personal i proper de cara a l’espectador que el

que presenta habitualment amb Antònia Font. Oliver completa l’extraordinària oferta musi-

cal que ha tingut Esplugues les darreres setmanes, amb les actuacions també de Joan

Manuel Serrat i Jaume Sisa. 

La coral infantil La Colometa debuta
a les caramelles

Les tradicionals caramelles que la Coral La Coloma canta cada cap de setmana poste-

rior al Dilluns de Pasqua pels carrers i places de la ciutat va comptar enguany amb una im-

portant novetat: la inclusió en el grup de la coral infantil La Colometa, de recent creació.

Així, adults i infants van fer una passejada per Esplugues, amb sortida i arribada de L’Avenç.

Als indrets més característics de la ciutat, el grup, conformat per més d’una trentena de

persones, feia una parada per interpretar cançons típiques catalanes. Es tracta d’una tradi-

ció que a Esplugues es fa des de molts anys impulsada per la Coral La Coloma, entitat que

aviat celebrarà cent-cinquanta anys d’història. 

A l’esquerra, el con-

cert de Joan Miquel

Oliver al Casal de Cultura

Robert Brillas

Abaix, les corals La

Coloma i La Colometa

canten caramelles al ves-

tíbul de l’Ajuntament
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La población de Esplugues se volcó este año con las fiestas de

Carnaval más que nunca. Los actos organizados por las entidades, los

centros escolares, los mercados municipales y el Ayuntamiento posibi-

Entidades, centros escolares y
mercados realizaron sus particulares
actividades lúdicas con un alto grado
de nivel participativo

TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

El recital poètic de l’Associació de Dones de la Plana
omple la Biblioteca Pare Miquel

Prop d’un centenar i mig de persones van omplir la Biblioteca Pare Miquel d’Es -

plugues el passat 26 de març amb motiu del recital de poesia femenina organitzat per

l’Associació de Dones de la Plana per commemorar el seu 25è aniversari. Diverses inte-

grants de l’entitat van fer gala d’una gran qualitat com a rapsodes. El recital es va dividir

en dues parts: a la primera es van llegir textos de poetesses espluguenques (Paula Fi -

gueras, Maria Rosa Buigas, Roser Brillas...), i a la segona, de poetesses universals de di-

ferents cultures. L’acte es va tancar amb la interpretació de l’havanera Fidelitat, obra de

l’espluguenca Maria Roser Algué, per part del Cor de l’Associació de Dones de la Plana.

La nueva compañía 
Bitxos Teatre realizará 
un espectáculo circense 
de calle

La compañía de reciente creación

Bitxos Teatre, impulsada por las actrices

espluguenses Tania Martínez y Cristina

Baeza, ha anunciado la realización de un

casting para un espectáculo circense de

calle que estará protagonizado exclusi-

vamente por mujeres. Podrán presentar-

se al casting, que aún no tiene fecha, mu-

jeres con habilidades acróbatas o de pa-

yasa, o con conocimientos de música. Las

interesadas pueden enviar currículum a

bitxosteatre.tma@gmail.com.

Espluga Viva celebra 35 anys amb una acampada urbana

El parc Pou d’en Fèlix es va omplir el cap de setmana del 21 i 22 de maig de tendes de

campanya. El motiu va ser el 35è aniversari de l’Agrupament Escolta Espluga Viva, que va

voler recuperar aquesta tradició amb motiu de l’efemèride. Infants i adolescents de totes

les edats van participar durant dia i mig en multitud d’activitats: gimcana, tallers d’arts

plàstiques i escalada, danses, un concert... El vespre de dissabte es va celebrar també una

cercavila-correfoc, on diverses entitats de la ciutat es van afegir a la celebració.

Recital de la soprano
Maria Teresa Garrigosa

La soprano barcelonia Maria Teresa

Garrigosa i la pianista alemanya Heidrun

Bergander van protagonitzar la tercera vet-

llada del Festival de Música Clàssica i Tra -

dicional d’Esplugues. L’església de Santa

Magdalena va acollir el 17 d’abril el recital

Damunt les ales del cant, un recull de com-

posicions dels germans Mendelssohn.

Esplugues desvela sus
itinerarios de película

El Museu Can Tinturé organizó el

pasado 18 de abril una original actividad

consistente en dar a conocer a la ciuda-

danía espacios de Esplugues que han pa-

sado a la posteridad por haber sido esce-

nario de películas. Directores como

Orson Welles o Woody Allen, que rodó

parte de Vicky Cristina Barcelona en Es -

plugues, se han paseado por la ciudad,

que también albergó el mítico poblado de

Esplugas City.
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El equipo senior femenino del Club

Handbol Esplugues disputará los días 1, 2 y 3

de mayo en Getafe (Madrid) la fase de ascenso

a primera división nacional femenina, tras ser

segundo en la Liga Senior Catalana, únicamen-

te por detrás del BM Gra no llers. 

El equipo que dirige Luis Ferrini ha hecho

una temporada prácticamente perfecta — “he -

mos tenido un comportamiento muy regular,

hemos sido fuertes en casa y fuera hemos con-

seguido muchos triunfos” afirma el técnico— y

ha logrado superar con creces el objetivo ini-

cial de estar entre los cuatro primeros conjun-

tos de la categoría. Ahora, estar en la fase de

ascenso se presenta como un  reto suplemen-

tario que el equipo afronta con toda la ilusión:

“No somos favoritas, pero iremos a ganar”

dice convencido Ferrini, que justo cumple su

segunda temporada como entrenador. 

También ésta es la segunda campaña en

la que el Club Handbol Esplugues cuenta con

un equipo senior femenino, que creó tras cap-

tar un bloque de jugadoras que habían jugado

juntas en el Bellsport de Bellvitge y unirle al-

gunas otras procedentes de la cantera del

Esplugues y otros fichajes. “En sólo dos años

hemos logrado campactar el grupo y lograr

este excelente resultado, lo que sin duda es

una gran alegría para el equipo técnico y la

plantilla” añade. 

El Handbol Esplugues
disputa la fase de
ascenso a 1ª femenina
La jugará los días 1, 2 y 3 de mayo, tras ser segundo
en la liga senior femenina catalana 

Debat sobre el paper 
de les dones a l’esport

Anna Tarrés, seleccionadora

estatal de natació sincronitzada, i

Maria José Bilbao, del Gabinet de

Gènere del Consell Català de l’Esport,

van participar al debat sobre el paper

de les dones a l’esport que va

organitzar l’Ajuntament d’Esplugues

dins dels actes del Mes de les dones.

Durant l’acte, en què van intervenir

diferents esportistes i agents

esportives locals, com Isabel Cuesta,

Cati Zapata i Ruth González, es van

analitzar qüestions com la participació

activa de les dones a l’esport i el

perquè aquesta participació no té el

ressò ni la visualització de la

masculina.

Tallers d’habilitats en
bicicleta a les escoles

Alumnes de 5è i 6è curs de

primària de les escoles Matilde Orduña,

Joan Maragall, Isidre Martí, Folch i

Torres i Gras Soler van participar els

dies 16 i 17 d’abril (Pol. Can Vidalet i

parc Pou d’en Fèlix) als tallers

d’habilitats en bicicleta organitzats per

l’Ajuntament amb motiu de la Festa de

les Rodes 2009, un certamen que, en el

moment del tancament d’aquesta

edició estava previst que se celebrés el

26 d’abril. L’objectiu múltiple del taller

era des d’ensenyar a anar amb

bicicleta als qui no en sabessin fins a

practicar habilitats i maniobres sobre la

bici amb una dificultat creixent.

IMATGE D’ARXIU CEDIDA PEL CH ESPLUGUES/ TONI VIGO

El equipo, el día de su presentación, el pasado mes de septiembre

El masculino seguirá 
en 1ª división nacional 

El gran año del CH Esplugues se com-

pleta con la consecución de la permanen-

cia en 1ª nacional masculina  de su equipo

senior. “Sin ir sobrados, hemos logrado

nuestro objetivo con suficiencia” afirma

su entrenador Jordi Tomás, especialmen-

te satisfecho porque el equipo se ha mos-

trado muy fuerte en casa, con apenas una

derrota en la segunda vuelta. Al final, el

Esplugues fue 10º sobre catorce equipos.  
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Per segon any, el Complex Esportiu Municipal La Plana va ser l’escenari d’una prova

del campionat comarcal escolar de gimnàstica artística, el 28 de març, que va comptar amb

la presència d’esportistes d’Abrera, Cervelló, Corbera, Gelida, Martorell, Sant Andreu de la

Barca, Sant Feliu i Esplugues. Del nostre municipi, representat pel CGA Les Moreres, hi va

haver 130 gimnastes de categoria benjamí i 34 d’infantil. Precisament, l’entitat espluguen-

ca, que ja gaudeix d’un nou espai provisional d’entrenament (c. Àngel Guimerà, 187), men-

tre durin les obres de Les Moreres, acaba d’estrenar presidenta, Rosa Carme Segarra.

Esplugues acull una prova del campionat
comarcal escolar de gimnàstica artística

Sergio Llamas, tercer
d’Espanya de tir amb arc
per a persones amb
discapacitat física

L’espluguenc Sergio Llamas s’ha

clas sificat en el tercer lloc del V Cam -

pio nat d’Espanya de tir amb arc en sala

per a esportistes amb discapacitat

física, assolint d’aquesta manera la

medalla de bronze de la disciplina. En la

competició, celebrada a Cambrils,

Llamas, de 22 anys i amb espina bífida,

va obtenir el seu primer gran èxit a

nivell estatal. “El que més valoro del

resultat és que he estat al mateix nivell,

i fins i tot superior, que tiradors amb

experiència paralímpica”, ha afirmat el

jove arquer espluguenc. El seu pròxim

gran repte és el Campionat d’Espanya a

l’aire lliure, que es farà al juliol a

Madrid, però el seu gran somni és poder

participar als Jocs Paralímpics de 2012

a Londres. De moment ja ha entrat a la

primera preselecció. El passat 20

d’abril, Llamas va ser rebut per

l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i la

regidora d’Esports, Montse Zamora.

Celebrat el II Trofeu de Patinatge Ciutat
d’Esplugues en categoria d’iniciació

El Poliesportiu Municipal de Can Vidalet va acollir el 18 d'abril el 2n Trofeu d'Iniciació

Ciutat d'Esplugues de patinatge, amb la presència d'un centenar de participants de diversos

clubs de la província de Barcelona, inclós el Club Patinatge Artístic Esplugues, organitzador de

la prova. Es tracta d'una competició pensada perquè patinadores i patinadors debutants agafin

experiència. El club amfitrió va presentar una vintena de participants, que van tenir una molt

bona actuació, de forma destacada Ariadna Mayal, de 12 anys, que va quedar campiona de la

categoria Iniciació B, una de les cinc que es van disputar. 
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El muntanyenc espluguenc Xavi Arias va

iniciar el 15 d’abril passat l’expedició que l’ha

de portar a intentar fer el cim del Lhotse Shar,

muntanya de l’Himàlaia de 8.516 metres d’al-

çada.L’objectiu d’Arias és escalar sol, amb la

companyia d’un xerpa i sense oxigen. L’intent

de fer el cim serà entre la primera i la segona

set mana de maig. L’expedició és organitzada

pel Grup Excursionista Gelade i té el suport de

l’A jun tament d’Esplugues, el Consell Català de

l’Es  port i altres col·laboradors com Ism i Epiri -

 moun tains. Les persones interessades podran

fer seguiment de l’expedició a través dels webs

www.xaviarias.cat i www.gelade.cat i del blog

que el mateix Xavi Arias té al web de Temps

d’aventura, de TV3: http://blogs.ccrtv.com/xa-

vier Arias.

El Lhotse, amb 8.516m d'alçada, és la

quarta muntanya més alta de la terra. Es troba

a la serralada de l'Himàlaia, a la frontera entre

el Nepal i el Tibet, a tocar de l'Everest.  A més

del cim principal tenim altres cims secundaris

de més de 8.000 m: el Lhotse del Mig (Est),

amb 8.414 m i el Lhotse Shar, amb 8.383 m.

L’ex pe di ció austríaca formada per Zepp Maierl

i Rolf Walter va ser la primera a fer-ne el cim,

l’any 1979.

Cinquè vuit mil
Si Xavi Arias fa el cim del Lhotse sumaria

el cinquè vuit mil en el seu palmarès, on ja figu -

ren el Shishapangma (8.008 m), el Dha u la guiri

(8.167 m), el Cho Oyu (8.201) i l’Everest (8.848,

el sostre del món). Com ja va fer al Cho Oyu

(2007) i amb l’E ve rest (2008), Arias té previst

produir un documental de l’es ca lada al Lhotse,

que dirigirà Víctor Riverola. L’escalador esplu-

guenc té previst, a més, dur a terme un projec-

te solidari amb l’ONG Care Por ters Nepal, que

es dedica a millorar les condicions de feina dels

portejadors de tot el Ne pal.  

Propera destinació:
Lhotse Shar
Xavi Arias comença l’expedició per mirar de fer el
cim a aquesta muntanya de l’Himàlaia (8.516 metres) 

L’escalador espluguenc
mirarà de sumar el
cinquè vuit mil del seu
palmarès, després 
del Shishapangma,
Dhaulaguiri, Cho Oyu 
i Everest

Anna Tarrés renova 
com a seleccionadora
espanyola de natació 

La seleccionadora espanyola de

natació sincronitzada, l’espluguenca

Anna Tarrés, acaba de renovar el seu

contracte amb la Federació Espanyola

de Natació, de manera que continuarà

al seu càrrec almenys fins als Jocs

Olímpics de 2012. Anna Tarrés és la

líder indiscutible de la sincro espanyola.

Durant els anys que porta al seu

capdavant ha situat Espanya entre les

màximes potències mundials, com ho

demostren els resultats als Campionats

d’Europa i del Món i als darrers Jocs

Olímpics, on va aconseguir dues

medalles de plata a les dues modalitats

olímpiques, parelles i equips.

Promoció escolar del
voleibol, el corfbol,
l’escalada i l’activitat
física adaptada 

Intensa activitat de promoció de

l’esport a nivell escolar. Les jornades de

promoció del voleibol als CEIP M.

Oduña, I. Martí, C. Vidalet, L. Anglada i

J.Maragall van començar el 27 d’abril i

seran fins al 29 de maig. L’EE Utmar

participaran al taller de corfbol, el 24 de

maig, al Complex Esportiu La Plana, i

els CEIP Joan Maragall i del Matilde

Orduña, al d’iniciació a l’escalada, que

es farà durant el maig. Finalment, els

CEIP L. Anglada, M. Orduña, Can Vidalet

i Joan Maragall faran un taller d’activitat

física adaptada. Aquestes jornades

volen promoure aquests esports i, en

alguns casos, captar-ne nous

practicants.

El Lhotse Shar, situat al

costat de l’Everest,  és el quart

cim més alt de la terra
Casal Esportiu de Pasqua
a La Plana

Una cinquantena d’infants de 3

a 12 anys van participar del 6 al 9

d’abril al Casal Esportiu organitzat

per l’Ajunta ment d’Esplugues i

l’empresa Duet Es plugues, que

gestiona l’equipament. Els

participants van compaginar esport i

diversió durant els dies previs a la

Setmana Santa.
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BORSA 

DE TREBALL
Ref. 724. Veïna d’Esplugues busca feina com a planxadora a em-

presa o a casa particular. Ha tingut experiència en aquesta feina, en

negoci propi durant 4 anys.

Ref. 725. Dona de 51 anys s’ofereix per fer cangurs. Idiomes caste-

llà i català.

Ref. 726. Veïna d’Esplugues de 29 anys busca feina en el sector de

l’hostaleria per treballar com a ajudant de cuina. Aporta experièn-

cia d’anys.

Ref. 727. Jove amb bona presència, que viu a Esplugues, s’ofereix

per a feines de dependenta. Parla català i castellà.

Ref. 728. Llicenciada en música en els instruments de viola i violí i

màster en musicologia, s’ofereix per fer classes.

Ref. 729. Jove de 26 anys s’ofereix com a professora d’alemany i

anglès. També s’ofereix com a traductora d’aquests idiomes al ca-

talà o castellà.

Ref. 730. Veí d’Esplugues amb experiència com a torner, busca

feina en taller de mecanitzats, magatzem o similar.

Ref. 731. Senyor de 63 anys s’ofereix per fer gestions pel carrer: co-

braments, etc.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de

l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic a

mfuente@esplugues.cat

Places de lloguer en abonament diürn o de 24 hores
Preus per mes (IVA inclòs)

24 hores. Planta 1a .......................................... 87,00 euros               
Nocturn o diürn. Planta 1a ................................ 62,50 euros
24 hores. Planta 2a .......................................... 83,00 euros               
2 4 hores. Planta 3a ......................................... 75,00 euros              
Nocturn o diürn. Planta 3a ................................ 50,00 euros
24 hores motos. Planta 1a ................................ 44,00 euros

Aparcament per temps, en règim horari:
A la planta 1a.  Servei, de 7 a 23 h, de dilluns a diumenge

Gestiona el servei: PROGESER S.A., Tel. 934 735 734

APARCAMENT

PÚBLIC DE LA 

PLAÇA CATALUNYA
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El Club Voleibol
Esplugues repeteix
títol al Campionat de
Catalunya infantil
Després de demostrar la seva superioritat durant
tota la temporada, anirà al Campionat d’Espanya

Nou èxit del planter del Club Volei bol

Esplugues. Per segon any consecutiu, l’e -

quip infantil s’ha proclamat campió de Ca -

talunya femení, la qual cosa li permetrà

participar del 13 al 17 de maig al Campionat

d’Espanya de la categoria, que es disputarà

a Astúries.

Les noies entrenades per Ruth Gonzá -

lez han fet una temporada gairebé perfecta

i en línia ascendent. A la primera fase van

quedar segones i van perdre només dos

partits, mentre que a la segona van quedar

primeres del seu grup, amb un únic partit

perdut de deu jugats. Això els va permetre

accedir a la fase final, on van demostrar ser

les millors dels quatre equips participants.

A l’últim partit, disputat el 4 d’abril al CEM

Les campiones de Catalunya, amb les dues entre-

nadores, Ruth González (esq.) i Montse Sanmartí (dreta)

La Plana, les joves espluguenques van re-

muntar un set i van guanyar-se merescuda-

ment el títol de campiones de Catalunya.

Ruth González, que dirigeix l’equip

juntament amb Montse Sanmartí, considera

que la clau de l’èxit ha estat “l’esforç i la

constància” de les seves jugadores, d’entre

12 i 13 anys, la majoria de les quals “porten

només un any o dos jugant a voleibol”.

Com hi arriben al club? “Moltes, a tra-

vés de germanes que ja hi són, i també fem

incidència a les escoles. Gairebé totes són

d’Es plugues”, afegeix la jove i reeixida en -

tre nadora, que porta quatre anys dirigint l’e-

quip. Ara, l’objectiu és superar el novè lloc

aconseguit l’any passat al Campionat d’Es -

panya.

Certamen oficial 
de pájaros de canto 

Al cierre de esta edición estaba

previsto que el 26 de abril tuviese

lugar la celebración del I Certamen

oficial de pájaros de canto de

Esplugues, organizada por la

Sociedad Pajaril de nuestra ciudad.

Las especies presentes compitieron

para demostrar sus mejores

habilidades sonoras, en el

Polideportivo de Can Vidalet. Más

información en El Pont 175.

Éxito del CF Can Vidalet
en su torneo de fútbol
base de Semana Santa

El torneo de fútbol infantil y

cadete que organizó el CF Can

Vidalet del 6 al 8 de abril,

aprovechando las fechas de Semana

Santa, se saldó con un éxito

organizativo y deportivo. Doce

equipos catalanes —seis infantiles y

seis cadetes— midieron sus fuerzas

en el Campo Municipal de Fútbol El

Molí en un torneo que resultó muy

competitivo y que pudo disputarse

pese a la lluvia.

El club anfitrión se llevó el

torneo infantil, al derrotar en una

disputadísima final a la Penya

Barcelonista Anguera. El partido

concluyó sin goles, pero el Can

Vidalet ganó en los penaltis. El Rubí

fue tercero, que ganó a La Guineueta

en la final de consolación (5-2).

En la categoría cadete la

victoria fue para La Florida, que se

impuso en la final al L’Hospitalet

Atlètic por dos goles a cero. El tercer

puesto fue para el Rubí.
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Esplugues,
30 anys de
transformació
sense
precedents

Esplugues, igual que la resta de ciutats i pobles del país, va viure el 3

d'abril de 1979 les que serien les primeres eleccions locals en democràcia

després de 45 anys. Només feia quatre mesos que havia entrat en vigor la

Constitució i en mancaven sis perquè s'aprovés l'Estatut.

Dies després, el 19 d'abril de 1979, es van constituir els primers ajun-

taments democràtics. Aquells temps de canvi, ara fa 30 anys, d'esperan-

ces renovades i de nova vida democràtica, es van viure a Esplugues de ma-

nera molt intensa.

La recuperació de la democràcia a Esplugues ha estat sinònim de

participació, de convivència i de progrés. Han estat

30 anys de transformació sense precedents. 30

anys al servei de les persones i dels barris. De

creació i consolidació d'una xarxa d'instal·lacions

públiques arreu de la ciutat que dóna resposta a

les inquietuds culturals, esportives i ciutadanes. De desenvolupament

d'una important xarxa pública de centres educatius. D'impuls de la partici-

pació i d'una intensa agenda d'activitats que reforcen les nostres senyals

d'identitat. Una transformació amb vocació social que ha de permetre a

molts joves i a moltes famílies adquirir un habitatge assequible. Que ha

permès i permetrà crear empreses, llocs de treball, vida comercial i comp-

tar amb barris més segurs. Que recupera el seu patrimoni històric i arqui-

tectònic. Que creu i dóna suport a les seves entitats, a la seva societat civil.

Entre totes i tots hem fet d'Esplugues una de les ciutats metropolitanes

més dinàmiques.

És just recordar a totes i a tots els que, amb el seu esforç, han fet

possible aquesta transformació històrica. Recordar els membres de les di-

ferents corporacions que, amb la complicitat de les entitats i la ciutadania,

van posar, han posat i posen el seu talent, la seva millor manera de fer i

els seus valors per fer d'Esplugues una gran ciutat. És just, també, desta-

car el paper fonamental que totes les associacions i entitats i les organit-

zacions i partits polítics han jugat en la nostra democràcia local, perquè no

hi ha llibertat sense pluralisme, sense contrast d'idees i de projectes. 

En definitiva, gent d'Esplugues, moltes d'elles anònimes, que van

posar el millor que tenien al servei d'una de les causes més nobles que

poden existir: l'assoliment de les llibertats individuals i col·lectives. Des

del grup municipal socialista ens sentim hereus de moltes dones i molts

homes nascuts aquí o arreu de l'Estat que van treballar per recuperar la

democràcia.

La feina feta pels ajuntaments democràtics és inqüestionable. És

evident que ni s’ha fet tot, ni tot el que s’ha fet ha estat encertat. Queda

molta feina a fer. Tenim nous reptes, que han de permetre construir una

Esplugues optimista, plena de futur, que doni respostes reals a les inquie-

tuds de la seva gent.

Han estat 30 anys de servei a les persones. 30 anys de servei a la

construcció d'una ciutat. 30 anys al servei de la convivència. Moltes gràcies

a totes i a tots en nom del govern municipal, en nom del grup municipal

socialista.

Enric Giner| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)

93 371 33 50 Ajuntament

092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues

088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra

091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)

112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—

061 Urgències mèdiques

016 Telèfon d’atenció de violència de gènere

93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet

93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal

93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric

93 470 02 18 Museu Can Tinturé

93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana

93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres

93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet

93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 

93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillas@esplugues.cat

93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet

93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

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

Oficina de Comerç d’Esplugues) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila

93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)

93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)

93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme

93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu

93 371 82 02 Creu Roja Esplugues

900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells

93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta

93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat

93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària

93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 

93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2

93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona

93 473 81 65 Registre Civil 

93 372 34 00 Registre de la Propietat

93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)

900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)

900 700 720 (avaries 24 h)

902 250 365 Informació Gas Natural

902 50 77 50 Endesa

010 Informació transports metropolitans

93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83

Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90

Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01

Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52

Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04

Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92

Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21

Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77

Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89

Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10

Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38

Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49

Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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El pasado domingo 19 de abril de 2009, tuve el honor de participar,

junto a mis compañeros de Grupo Municipal y de Partido, en la conme-

moración del 30 aniversario de Ayuntamientos Democráticos. El tiempo

va transcurriendo de manera inexorable, y cada vez se va consolidando

nuestro estado democrático y de las libertades, tal y como dije en mi

discurso “ hermosas palabras Democracia y Libertad, que conjugan

adecuadamente con eso precisamente, la libertad de poder ejercer sus

derechos, los de los ciudadano/as, como por ejemplo a expresarse con

total libertad, a poder escoger sin coacciones a lo cargos electos en

todos sus ámbitos, la libertad de prensa.

No obstante, si es bien cierto de que hoy

gozamos de esta estabilidad democrática, no

podemos bajar la guardia, dado  que aún sigue

quedando esa lacra fascista, llamada ETA, que

nos quiere imponer a todos los ciudadanos españoles su ideología mar-

xista y ultranacionalista y que ha convertido la muerte en su negocio y

forma de malvivir.

Por eso quiero rendir un homenaje silencioso a las víctimas del te-

rrorismo que son mas de 1000 en toda España y que aquí en Esplugues

también las hemos padecido en las personas de Manuel Florentín ase-

sinado por la banda terrorista hoy extinto GRAPO y a Juan Miguel

Gervilla asesinado por la  (….sin calificativo) banda terrorista ETA.

También quiero aprovechar este medio para subsanar a otra víctima que

no cité, y que fue  primera a las antes citadas, se trata del miembro de la

Guardia Civil el cabo Correa.

También hice un reconocimiento y mostré mi respeto a todos los

cargos electos que han pasado por el consistorio, a las asociaciones de

vecinos y sociedad civil en general.  Tal y como cité fue como una má-

quina de tren que empezó a andar y que en el transcurso de los años se

han ido añadiendo vagones y gracias a todos ellos hoy gozamos de este

estado de libertad.

Esplugues hoy en día se encuentra en un estado de bienestar alto,

la transformación urbanística es evidente, los centros educativos, las

red de infraestructuras, sus parques, todo ello es fruto de la evolución y

de esos 30 años de nuevo sistema de gobierno democrático. Todo y re-

conociendo una realidad visible,  pero considero que aún queda mucha

tarea por desarrollar (eso ya es materia para otro discurso y en otro mo-

mento).

Tenemos que saber valorar y cuidar este estado democrático que

entre todos hemos creado, para que de aquí 100 años lo podamos se-

guir celebrando”.

Quiero aprovechar este espacio, para invitaros a entrar en mi

Facebook y participar, quiero leer vuestras opiniones, os responderé a

todos.

Treinta 
años de 
ayunta-
mientos 
democráticos

Luis Ortega | PPC

Ara fa 30 anys que es van elegir per primera vegada els ajunta-

ment de manera democràtica. Però des d’ICV estem convençuts que en-

cara  no hem arribat a l’estadi democràtic pel qual van lluitar i fins i tot

morir tantes i tantes persones del nostre país. I no ens podem aturar

aquí, on som ara,  per respecte a aquestes persones i per totes aquelles

altres, que, amb una gran  il·lusió,  es van posar a treballar pel bé col·lec-

tiu,  un cop acabada la llarga nit de la dictadura. 

Hi van dedicar moltes hores i  sovint d’una manera desinteressa-

da, sense cobrar. (No com ara que els polítics, especialment els que go-

vernen, cobren uns sous altíssims i moltes ve-

gades desmesurats). I per això que no ens

podem quedar amb aquesta democràcia “des-

cafeïnada” i hem de treballar per anar cap a la

plena sobirania del poble. 

És cert que el poble elegeix els seus representants cada quatre

anys. Però amb això no n’hi ha prou! Això no és donar participació a la

ciutadania, això no és una democràcia participativa. La ciutadania no

ens dóna un xec en blanc per a quatre anys. L’hem de tenir en compte

cada dia, l’hem de consultar cada dia, l’hem d’escoltar cada dia i potser

així els polítics no seran tan lluny de la realitat quotidiana, i potser acon-

seguirem que la ciutadania s’ho cregui això de la democràcia, i potser

fins i tot a l’hora d’anar a votar l’abstenció no serà de més del 40% com

ara. I quan passi això, voldrà dir que ho estem començant a fer bé.

Durant aquests 30 anys, han passat moltes coses i moltes perso-

nes per la política municipal. Moltes han treballat amb afany i posant tot

el seu potencial al servei de la ciutadania que els ha votat; però també

és cert que hi ha hagut càrrecs electes, que hi ha càrrecs electes i ma-

lauradament hi seguirà havent càrrecs electes, tant aquí com a tot arreu,

que no han sabut i no saben estar a l’alçada de la seva responsabilitzat  i

han  embrutit la política tenint actituds corruptes molt lluny de l’ètica

que hauria de presidir aquests càrrecs representatius.

Malgrat tot això, però també per tot això,  el nostre grup municipal

es compromet davant la ciutadania a  tirar endavant dintre de les possi-

bilitat que dóna ser un grup de l’oposició en aquest ajuntament, una po-

lítica que permeti arribar a les més altes cotes de democràcia per tal

d’aconseguir en un futur proper, una societat més igualitària i plural, on

la diversitat sigui respectada, on tothom tingui les mateixes oportuni-

tats, on ningú no sigui marginat. En definitiva, una societat més justa.

I en aquest 30 aniversari no volem deixar de citar a Juan Artacho,

candidat a alcalde pel PSUC l’any 1979 , que no ha tingut per part d'a-

quest consistori el reconeixement que es mereix pel seus molts anys de

lluita desinteressada envers la gent de Can Vidalet i d'Esplugues, en ge-

neral, des de molt abans de l’any 79 i fins al dia que ens va deixar.

Com diu en Lluís Llach, “no és això, companys, no és això”

No és això,
companys,
no és això!

Isabel Puertas | ICV
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‘La Plana 
City,
Poliesportiu
sin ley’

Tot sembla indicar que els serveis que ofereix el Complex Polies -

portiu de La Plana son uns serveis excel·lents. Dissortadament, sota les

aparencés, la cosa és diferent. La gimnàstica per a gent gran, servei

ofert per l’Ajuntament, és un servei nefast, no pas per les activitats, que

son bones, el problema està en les instal·lacions dels vestuaris. El peri-

ple per aconseguir un lavabo deu haver estat un homenatge a l’Es plu -

gues City cinematogràfica, ja que ha estat propi de les pel·lícules de co-

mèdia dels anys 60. Primer era impossible aconseguir una clau per ac-

cedir als lavabos. Un cop aconseguit uns vestuaris amb lavabos la cosa

es va complicar, en comptes de les pel·lícules

dels anys 60 es va passar a les pel·lícules de

“destape” dels anys 70, on es podia entrar en

uns vestuaris per anar al lavabo i trobar-te gent

del sexe contrari sortint despullat de la dutxa ja

que no existeixen indicadors clars de quins son els lavabos d’homes i

quins els de dones. A més cal sumar-hi la manca de simples taquilles

on guardar els objectes personals mentre es fa gimnàstica, és a dir, total

manca de seguretat per les persones usuàries del poliesportiu i dels

serveis de gimnàstica per a gent gran.  Ja fa mesos ERC va denunciar al

Ple de l’Ajuntament el conflicte obert entre persones usuàries de la pis-

cina i el personal de Duet Sports, concessionària del poliesportiu, sobre

l’horari de tancament. Mentre les persones usuàries consideren que pa-

guen per un horari determinat l’empresa vol tancar les instal·lacions 30

minuts abans. Mireu si el conflicte pren aires demencials quan resulta

que a una hora determinada, hi hagi gent o no, es tanquen els llums,

cosa que ha produït l’accident d’un home que va caure a les fosques o

d’una mare que va perdre la seva filla petita en la foscor. Aquests pro-

blemes, de senzilla solució, continuen produint-se dia rere dia, davant

d’un inexplicable passotisme per part del govern municipal que, pel que

sembla, no ho vol resoldre, això si, continuen rebent premis a la qualitat

en la gestió pels processos de servei a la ciutadania que segueix

l’Ajuntament sobre el paper, malgrat que la crua realitat sigui molt dife-

rent. 

Aquests problemes ens porten a una altra qüestió, la solució de

conflictes mitjançant la mediació. Els regidors i regidores haurien de fer

de mediadors entre els usuaris i usuàries del poliesportiu i evitar els

conflictes, aplicant la sensatesa i pactant o obligant a l’empresa a donar

un servei digne. Inexplicablement no és així, els conflictes que haurien

de ser solucionats és converteixen en normalitat davant la passivitat del

govern. De vegades, tinc la sensació que Esplugues ha passat de ser

poble a ser ciutat malgrat que els governants continuen gestionant

Esplugues com un poblet i no com una ciutat, això si, el sou dels nostres

governants és de ciutat moderna, se’l tinguin guanyat o no.

Jordi Figueras |

ERC-AM

Arriba la primavera, el bon temps, i Sant Jordi s’erigeix com una

festivitat que marca aquesta època de l’any. La llegenda explica que Sant

Jordi va matar el drac per així defensar la princesa de les urpes de la

bèstia. Un heroi, no hi ha dubte que Sant Jordi va lluitar contra l’enemic

per una noble causa com era el seu amor vers la dama.

Una bonica llegenda que més d’un hauria avui de copiar. Tenim un

País paralitzat per una crisi econòmica que va deixant una sagnant pre-

sència entre les persones més vulnerables. Tenim un País que no té re-

solt el seu sistema de finançament. Un finançament que hauria de dotar

el Govern de Catalunya de majors eines per aju-

dar d’una manera més eficient aquells que pa-

teixen l’ombra de la crisi. Un aproximat 12 % a la

nostra vila, però suficient per tenir molt clar que

els governants estan per ajudar i aquesta n’és la

seva obligació.

Cal però seguir lluitant perquè el drac que persegueix a Catalunya

deixi de perseguir-la tractant-la amb justicia i amb respecte. Tenim un

PSOE que segueix passant el rodet del “café para todos” i segueix ningu-

nejant el nostre País com anteriorment van fer altres partits espanyols.

Tenim un govern a Catalunya que segueix acusant les seves deficiències

polítiques evidenciant el còmplice silenci que manté limitant-se a dir que

s’apliqui sentit comú amb Catalunya. Gràcies exministre Montilla per

tenir bones paraules amb Catalunya però seguir donant suport incondi-

cional al Congrés dels Diputats al PSOE. Ells que poden, estan perme-

tent que el drac ens amenaci. Els germans petits de Montilla encara

tenen la gosadia de posar-se al seu darrera suplicant que s’aguanti el

Tripartit-2 a canvi de supervivència política.

Potser ja és hora d’exigir que Montilla i ERC i ICV comencin a mirar

pels interessos de Catalunya, i que es plantin d’una vegada per totes en-

lloc de demanar “seny” al drac. Sant Jordi s’hauria deixat els ossos per

tal de defensar la seva noble causa, però ni Carod, ni Saura ni Montilla

evidencien valentia per dir ben clar que Catalunya i la seva gent, és a dir,

tots vostès, es mereixen alguna cosa més del que aquest govern ens

aporta.

La lluita de Sant Jordi era clara. Ara només cal que els grans “cata-

lanistes” del PSC-PSOE, diguin-se Montilla, Chacón o Corbacho (tots mi-

nistres o exministres d’Espanya), tinguin clar que la lluita d’aquest País

nostre és la noble causa d’aquesta generació de catalanes i catalans que

aguantem el que altres, de ben segur, a hores d’ara ja no aguantarien.

Europa ha de sentir una veu única del catalanisme. Una veu gran

del catalanisme. Una veu que amb serenitat però amb convicció del que

creu, sigui capaç de recordar a tothom que Catalunya és alguna cosa més

que una Comunitat Autònoma, un País. La projecció del nostre País

també està en joc, i tal com estan les coses, queda clar qui està demos-

trant la seva traïció a Catalunya.

La lluita de
Sant Jordi

Roger Pons | CiU
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