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Lorenzo Palacín: 
“El 2006, millorarem 
l’atenció social i la 
inversió en habitatge 
i nous equipaments”
[ L’alcalde d’Esplugues, Lo-
renzo Palacín, parla, en 
una entrevista que publica 
aquest mes El Pont, de se-
guretat (“La comissaria de 
Mossos d’Esquadra estarà 
construïda l’any 2006 i el 
2007 hi haurà 150 nous poli-
cies al carrer”), de transport 
(“Millorarem l’estació de 
me tro de Can Vidalet“, “L’a  -
rribada del metro al Cen tre 
serà una realitat” i “L’Esplu  -
bús tin drà tres nous au to-
busos”), d’educació (“Tin-
drem una nova escola bres-
sol, amb  75 places més”), 
d’habitatge (“El pla munici-
pal suposarà la construcció 
de 800 pisos per a famílies i 
joves d’Esplugues”) i de nous 
equipaments. També analit-
za el que suposa el Pla Caufec 
per a Esplugues i la millora 
de les prestacions a la gent 
gran. I recorda:”Combatrem 
amb energia les actituds 
incíviques”.   

inversió en habitatge 
i nous equipaments”
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Comença una 
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ajudar a deixar 
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Botiguers 
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Teleasistencia 
para todas las 
personas de 
más de 80 años

L’Esplubús va iniciar el 16 de 
desembre passat una nova eta-
pa, que destaca per la reducció 
del temps de pas entre autobús 
i autobús (ara, trenta minuts) i 
pel canvi de recorregut, que ja 
no passa per Sant Just. La línia 
de l’Esplujust s’ha annexionat a 
de l’Esplubús.

més autobusos

L’Esplubús millora 
la freqüència 
de pas i canvia 
el recorregut

[ L’alcalde repassa assumptes d’interès per a la ciutadania

EL PONT ENTREVISTA 
AQUEST MES L’ALCALDE 

D’ESPLUGUES PER 
ANALITZAR  QÜESTIONS 

D’INTERÈS PER ALS 
CIUTADANS. PALACÍN 

ASSEGURA
 QUE “PARLEM DE  

REALITATS, I NO DE 
PROMESES”
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• Temperatura màxima més alta:
24,6 graus (26 octubre) 

• Temperatura mínima més baixa:
4,6 graus (28 novembre)

• Major velocitat del vent
54,7 km/h (10 novembre)

• Dia més plujós: 
33,5 litres (9 novembre)

Període: 15 octubre -30 novembre 2005. Podeu connectar per Internet amb l’estació 
meteorològica d’Esplugues  (http..//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

dades meteorològiques

consells municipals

Cultura

Reunió del 17 d’octubre
Es fa una valoració de les úl-

times activitats ciutadanes cele-
brades. És el cas del Correllengua, 
amb una major assistència de 
públic, segons que es comenta; 
de l’Iguana 2005, del qual es 
ressalta l’actuació de Neuronium 
i de la Festivitat del Pilar, que va 
portar a terme el Centro Arago-
nés. Espluball anuncia la voluntat 
de compartir amb alguna altra 
entitat l’organització del ball 
del Carnestoltes 2006, perquè 
és un acte que comporta molta 
feina per a qui se n’encarrega i 
que, econòmicament, no dóna 
beneficis. La Colla de Geganters 
d’Esplugues informa de l’objec-
tiu d’organitzar una festa de Cap 
d’Any, al parc Pou d’en Fèlix.
Reunió del 14 de novembre

Es valoren les diferents cele-
bracions de la Castanyada, amb 
una alta participació. També es 
parla de l’èxit de l’Aplec de la 
Sardana i de l’homenatge a set 
cantors de la Coral La Coloma. 

 Propera reunió: data a 
concretar, al Centre Municipal 
Puig Coca.

Solidaritat

Reunió del 3 de novembre.
S’anuncia la destinació con- 

creta dels diners que l’Ajunta-
ment d’Esplugues cedeix al 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. Són per a 
la construcció d’una xarxa de 
centres d’assistència primària al 
Marroc, l’adquisició de material 
escolar per al poble sahrauí, la 
instal·lació d’una granja de cria 
de conills, a Cuba, la introducció 
d’energia elèctrica al Caserío El 
Potero, a El Salvador, i l’atenció 

especial per a nens i nenes de 
pares i mares desocupats a Ni-
caragua. També s’aproven ajuts 
per a la 12a Caravana d’Ajut  
Humanitari per al Poble Sahrauí, 
per a les víctimes del terratrèmol al 
Pakistan i les de l’huracà Stan.  

Els assistents fan una valora-
ció de la xerrada del Colectivo 
de Mujeres de Matagalpa, “in-
tensa i alhora sensibilitzadora” 
es va dir; s’informa de la Fira de 
Santa Llúcia Solidària (16 i 17 
de desembre, rambla Verge de 
la Mercè), que tindrà lloc sota 
el lema Pobresa 0, un repte per 
al nord i per al sud; s’anuncia 
l’adhesió a la campanya Ciutats 
del Mil·leni (vegeu pàgina 15); 
es confirma que la presentació 
del còmic sobre els nous codis 
de família i de treball al Marroc, 
impulsat per la Fundació Pau i 
Solidaritat, es farà en el marc de 
la Fira de Santa Llúcia Solidària, i 
s’anuncia la xerrada del pare Teo 
Klomberg a la biblioteca Pare Mi-
quel d’Esplugues (vegeu pàgina 
16).En l’últim punt, s’acorda que 
a partir de gener de 2006, les 
reunions del Consell es faran el 
segons dijous de cada mes, a la 
sala de plens de l’Ajuntament.

Propera reunió: dijous 12 de 
gener de 2006, al Saló de Plens 
de l’Ajuntament.

Dona

Reunió del 3 de novembre.
Presentació del protocol d’in-

tervenció i del circuit d’atenció 
local per a les dones víctimes de 
violència de gènere en l’àmbit 
familiar i presentació dels actes 
de commemoració del Dia In-
ternacional contra la violència 
a les dones.

Propera reunió: data a con-
cretar

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

serveis

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

la Dona, estem portant a terme un treball constant 
amb un objectiu clar: promoure la igualtat entre 
sexes. També estem portant a terme diverses accions 
per  protegir a les dones de les situacions en què la 
violència pugui incidir en les seves vides. En la sessió 
plenària de novembre, vam aprovar per unanimitat 
una moció que presentà el grup municipal socialista 
de condemna a les manifestacions de violència de 
gènere. Entre altres aspectes, la moció recull aquest 
compromís amb les polítiques de gènere i d’igualtat. 
La nostra societat ha de combatre la violència de 
gènere, que es fonamenta en la desigualtat i en les 
relacions de poder. La democràcia, la cultura per la 
pau i la igualtat de gènere són la base per establir 
relacions igualitàries entre dones i homes.

F ins a finals de novembre les ciutadanes i els ciu- 
tadans d’Esplugues han tingut l’oportunitat de 
visitar una exposició de pintura a l’edifici Molí, 

en què es constatava que hi ha múltiples maneres 
d’expressar la repulsa pública a la violència de gène- 
re. L’ art n’és una. És fonamental que la societat 

condemni la violència contra les dones i posi en evi-
dència de manera rotunda que el maltractament és 
una forma de coartar la llibertat de la dona.

Aquest any, amb motiu de la  commemoració, 
el dia 25 de novembre, del “Dia internacional 
contra la violència a les dones”, l’Ajuntament 

ha presentat dues publicacions editades per conscien-
ciar la ciutadania de la necessària condemna social 
a tota expressió o manifestació de violència contra 
la dona. Una acció més que se suma a la tasca que 
estan fent les tres associacions de dones de  la nostra 
ciutat, El Taller, a Can Vidalet, La Plana i El Gall.

Coincidint amb les dates nadalenques, a partir 
del  16 de desembre, l’Esplubús va començar 
una nova etapa amb una millora substancial 

del servei, amb una freqüència de pas de 30 minuts i 
un recorregut millor. Creiem que contribuirà a millo-
rar el servei de transport públic, que també es veurà 
incrementat amb l’entrada en funcionament de les 
últimes parades de la línia T3 del Trambaix, que ens 
aproparà a Sant Just i a les portes de Sant Feliu. Us 
desitjo a tots un bon Nadal i un bon any 2006.

tribuna

Los derechos de las mujeres

Esplugues es una ciudad comprometida con 
los derechos de las mujeres. En el ámbito mu-
nicipal, especialmente a través del Consejo 

Municipal de la Mujer, estamos llevando a cabo un 
trabajo constante con un claro objetivo: promover 
la igualdad entre sexos. También estamos llevando 
a cabo diversas acciones para proteger a las mujeres 
de las situaciones en las que la violencia pueda inci-
dir en sus vidas. En la sesión plenaria de noviembre, 
aprobamos por unanimidad una moción que presen-
tó el grupo municipal socialista sobre la condena a 
las manifestaciones de violencia de género. Entre 
otros aspectos, la moción recoge este compromiso 
con las políticas de género y de igualdad. Nuestra 
sociedad debe combatir la violencia de género, que 
se fundamenta en la desigualdad y en las relaciones 
de poder. La democracia, la cultura por la paz y la 
igualdad de género son la base para establecer re-
laciones igualitarias entre mujeres y hombres.

Hasta finales de noviembre las ciudadanas y 
los ciudadanos de Esplugues han tenido la 
oportunidad de visitar una exposición de pin-

tura en el edificio Molí, en la que se constataba que 
hay múltiples formas de expresar la repulsa pública 
a la violencia de género. El arte es una de ellas. Es 
fundamental que la sociedad condene la violencia 

contra las mujeres y ponga en evidencia de manera 
rotunda que el maltrato es una forma de coartar la 
libertad de la mujer.

Este año, con motivo de la  conmemoración el día 
25 de noviembre del “Día internacional contra 
la violencia a las mujeres”, el Ayuntamiento 

ha presentado dos publicaciones editadas para 
concienciar a la ciudadanía de la necesaria condena 
social a toda expresión o manifestación de violencia 
contra la mujer. Una acción más que se suma a la 
labor que llevan realizando las tres asociaciones de 
mujeres de  nuestra ciudad, El Taller, en Can Vidalet, 
La Plana y El Gall.

Coincidiendo con las fechas navideñas, a partir 
del 16 de diciembre, el Esplubús abrió una 
nueva etapa con una mejora sustancial del 

servicio, con una frecuencia de paso de 30 minutos 
y un mejor recorrido. Creemos que contribuirá 
a mejorar el servicio de transporte público, que 
también se verá incrementado con la entrada en 
funcionamiento de las últimas paradas de la línea 
T3 del Trambaix, que nos acercará a Sant Just y a las 
puertas de Sant Feliu. Les deseo a todos una feliz 
Navidad y un próspero 2006.

Lorenzo
Palacín

Badorrey
Alcalde d’Esplugues

“... estem portant 

a terme un treball 

constant amb 

un objectiu clar: 

promoure la 

igualtat entre sexes 

(...) i per  protegir 

les dones de les 

situacions en què 

la violència pugui 

incidir en les seves 

vides”

Els drets de les dones
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LORENZO PALACÍN // alcalde de Esplugues

“Tengan la seguridad de que no hablamos 
de promesas, hablamos de realidades”

Los finales de año son 
propicios para que las 
personas hagamos balance 
de lo vivido y pensemos 
en los objetivos del año 
próximo. ¿Cómo espera que 
sea 2006 para Esplugues?

Tengan la seguridad de que será 
un gran año. Esplugues afronta el 
reto de 2006 con buenas razones 
para ilusionarnos con los nuevos 
proyectos ciudadanos que vamos 
a poner en marcha o que se van a 
convertir en realidad. Los nuevos 
equipamientos, la promoción de 
vivienda pública, la construcción 
de los nuevos mercados, la mejora 
del transporte, la ampliación de la 
atención a la ciudadanía, con espe-
cial incidencia en las personas con 
más necesidades, el impulso a la 
actividad económica, la llegada de 
los Mossos d’Esquadra y la apues-
ta por una actividad sociocultu- 
ral rica y plural, que nos implique 
a todos, son muchas de las razones 
por las cuales vemos el futuro con 
optimismo.

La novedad más reciente 
ha sido la entrada en 
funcionamiento del nuevo 
Esplubús. ¿Por qué este 
cambio?

Es un cambio para mejorar el servi-
cio que se presta a los usuarios que 
a diario se desplazan de un barrio 
a otro. Se mejora notablemente el 
servicio, con tres autobuses y una 
frecuencia de paso de 30 minutos, 
mucho  mejor que hasta la fecha, 
y un recorrido más acorde con las 
necesidades de la ciudad. Con el 
Esplubús, podremos desplazarnos 
con comodidad a diferentes equi-
pamientos, a los ambulatorios, a 
los mercados, al Hospital Sant Joan 
de Déu e incluso a las estaciones 
de metro de Zona Universitaria y 
de Can Vidalet. Seguro que con las 
mejoras el Esplubús ganará muy 
pronto nuevos viajeros.

¿Qué otras mejoras 
vislumbra en el ámbito del 
transporte público?

Sabemos que a  primeros de año 
comenzarán las obras de instala-
ción del ascensor en la estación 
de metro de Can Vidalet, y en el 
segundo trimestre los trabajos 
de ejecución de la segunda boca 
del metro. Seguro que más de un 

vecino ha visto ya a operarios de 
la empresa que las llevará a cabo, 
realizando trabajos previos. La 
mejora de esta estación de metro 
es una vieja aspiración ciudadana, 
que debe ser un motivo de alegría 
para todos. También es importan-
te resaltar que el Trambaix com-
pletará la línea T3 y podremos 
desplazarnos en este medio de 
transporte hasta Sant Just y el 
límite con Sant Feliu.

contar con una red completa de 
transporte público es garantía de 
un progreso social y económico y 
de una ciudad sostenible y respe-
tuosa con el entorno. Por eso, es 
importante que la Administración 
pública y el tejido empresarial 
sumen esfuerzos en este sentido, 
porque la ciudad será la gran 
beneficiada. Un ejemplo de ello 
es el acuerdo entre los promoto- 
res del Plan Caufec y el Departa-
ment de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat para 
financiar parte de las obras que 
permitirán la llegada del metro 
hasta esta nueva zona urbana 
que será una gran Puerta de Bar-
celona, y al centro de Esplugues. 
Estoy seguro que el metro será una 
realidad en Esplugues. A la Línea 
5 de Can Vidalet se añadirá una 
nueva línea de metro que llegará 
hasta el centro del municipio.

A grandes rasgos, ¿qué 
significará el plan Caufec 
para Esplugues?

Ante todo la creación de miles de 
puestos de trabajo para los ciuda-
danos y ciudadanas de Esplugues 
y una gran actividad económica 
que beneficiará a toda la locali-
dad. También la adecuación de 
las entradas a nuestra ciudad, 
desde L’Hospitalet (por Pubilla 
Casas) y desde Barcelona, será 
la prolongación de la Diagonal. 

Esplugues, tendrá una magnífica 
entrada al parque de Collserola, 
para disfrutar de la montaña a 
pocos minutos del centro urbano. 
El soterramiento de las líneas de 
alta tensión permitirá la urban-
zación de la zona, gracias a la cual 
la ciudad contará con un parque 
empresarial importantísimo, ofi-
cinas de primer nivel, un centro 
comercial que complementará la 
oferta actual,  un nuevo hotel, 
equipamientos públicos, veinte 
hectáreas de zonas verdes y una 
amplia oferta de vivienda. De 
ellas 125 serán públicas. Desde el 
Ayuntamiento, hemos prestado  
especial atención a que la zona 
cuente con buenos accesos viarios, 

entrevista

“HABRÁ UNA NUEVA 
GUARDERÍA DE 

75 PLAZAS EN LA 
PLANA-MONTESA. 

LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

SERÁN NUEVAS Y LOS 
PRECIOS, MENORES QUE 

LOS DE LAS POBLACIONES 
DEL ENTORNO”

“EL PLAN CAUFEC 
SUPONDRÁ LA CREACIÓN 

DE MILES DE EMPLEOS 
PARA LA GENTE DE 
ESPLUGUES Y 125 

NUEVAS VIVIENDAS 
MUNICIPALES”

[ Palacín, en 
la nueva 
plaza 
pública 
abierta en 
Can Vidalet

pasa a la página siguiente

¿Hay novedades en cuanto 
a la llegada del metro a 
Finestrelles y a la zona 
centro de la ciudad?

El pasado 22 de noviembre acudí a 
una reunión que los alcaldes de los 
municipios del Baix Llobregat que 
deben quedar conectados con la 
Línea 12 mantuvimos con el conse-
ller Joaquim Nadal. Yo no concibo 
una Esplugues del futuro sin una 
mejor oferta de metro, porque 
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que garanticen una buena fluidez 
en el tráfico, peatonales y en bici-
cleta. Con la trama viaria que se 
ha diseñado, el tráfico mejorará 
respecto de la situación actual.

¿Qué diría a quienes se 
oponen a este plan?

Son los mismos que se opusieron 
al tranvía y como pueden ver el 
tiempo nos ha dado la razón, y 
ya verán ustedes que también nos 
dará la razón con el Plan Caufec 
Hoy nadie cuestiona el tranvía, 
todo lo contrario. Tiene una gran 
aceptación y es una actuación muy 
valorada por la población.

La resistencia al cambio, porque 
si, nunca es positiva. Las ciudades 
tienen la necesidad de progresar 
para adaptarse a la demanda 
ciudadana y no quedarse atrás, 
porque el progreso trae actividad 
económica y empleo. Hemos de 
ser competitivos con el entorno 
y no podemos quedarnos dormi- 
dos. Hemos de dar respuesta a las 
necesidades actuales, ya sea en 
vivienda pública, en oferta comer-
cial o en desarrollo económico, 
aquí en Esplugues, sin necesidad 
de ir a buscarlo fuera.

El desarrollo de la ciudad 
pasa también por otros dos 
proyectos de envergadura, 
Sant Llorenç y Can Cervera. 
¿Qué transformación 
vivirán?

Su cambio de fisonomía será ex-
traordinario. En ellos se construi-
rán  370 viviendas de promoción 
pública (120 en Sant Llorenç y 
250 en Can Cervera). En Sant Llo-
renç, que por su ubicación entre 
la calle Laureà Miró y la aveni- 
da Països Catalans, frente a Can 
Clota, será una zona de centrali-
dad, habrá también vivienda 
privada y diversos equipamientos, 
como la comisaría de los Mossos 
d’Esquadra y los nuevos juzgados. 
En Can Cervera, que se encuentra 
en la parte sur del municipio, entre 
Can Clota y Can Vidalet, habrá, por 
su parte, edificios de oficinas y un 
polideportivo con piscina cubierta. 
Es importante remarcar que estos 
dos planes urbanísticos permitirán 

adecuar dos zonas que colindan 
con dos vías de entrada a la ciudad, 
Laureà Miró y la Ronda. Desde el 
Ayuntamiento velaremos para 
que Sant Llorenç y Can Cervera 
se consoliden como barrios con 
los mismos criterios de calidad de 
vida que caracterizan al resto de 
la ciudad, de la que una amplísi-
ma mayoría de espluguenses nos 
sentimos orgullosos.

Uno de los principales retos 
de este mandato es el Plan 
municipal de vivienda. ¿Qué 
actuaciones se prevén?

En 2006 se iniciará la construcción 
de vivienda pública de venta en 
Sant Llorenç (120 pisos), sector 
Plaza y Janés (50), calle Pep Ventu- 
ra (17) y calle Pere Pelegrí (12). 
También comenzará la edifica-
ción de viviendas de alquiler pa- 
ra jóvenes en la avenida Isidre 
Martí y en las calles Pep Ventura 
y Gaspar Fàbregas (un total de 64 
pisos entre los tres inmuebles),  y 
de alquiler para jóvenes y gente 
mayor en las plantas superiores 
de los edificios que acogerán los 
nuevos mercados de Can Vidalet 
y La Plana (170 entre los dos). 
A todas estas viviendas públicas 
debemos sumar las que se cons-

equipamientos deportivos. 
La apuesta por el deporte 
parece clara, ¿verdad?

Sí. El deporte es ocio, es salud, es 
competición y es bienestar. Y quere-
mos hacerlo accesible a los jóvenes y 
al conjunto de la población. Dentro 
de un año y medio, el mapa de insta-
laciones deportivas habrá cambiado 
por completo y las personas que  
quieran practicarlo lo tendrán 
mucho más fácil. El Complex Espor- 
tiu Municipal La Plana se converti-
rá en un centro de salud y bienes-
tar, con los programas y activida-
des más modernos e innovadores; 
en La Baronda construiremos una 
piscina descubierta de carácter 
lúdico, en un entorno fantástico 
como el del parc dels Torrents; y 
en Les Moreres habrá un doble 
pabellón con gimnasio cubierto, 
que permitirá que la mayoría de 
entidades deportivas desarro- 
llen sus actividades de formación 
y competición. Además, prevemos 
la construcción del polideportivo 
con piscina en Can Cervera y es-
tamos estudiando la adaptación 
del Polideportivo de Can Vidalet. 
Con todo ello, esperamos que 
cada vez haya más espluguenses 
practicantes del deporte, con unos 
precios que son inferiores a los del 

“EL PLAN MUNICIPAL DE 
VIVIENDA SUPONDRÁ LA 
CONSTRUCCIÓN DE 800 
PISOS PARA FAMILIAS Y 

JÓVENES DE ESPLUGUES”

“MEJORAREMOS LA 
ESTACIÓN DE METRO 

DE CAN VIDALET Y SU 
LLEGADA AL CENTRO NO 

SERÁ UN DESEO, SINO  
UNA REALIDAD.  

EL ESPLUBÚS TENDRÁ 
TRES AUTOBUSES”

truirán a medio plazo en Caufec 
(125) y Can Cervera (250), lo que 
supone que este Plan de vivienda 
aportará más de 800 pisos de pro-
moción municipal, para facilitar 
que ciudadanos y ciudadanas de 
Esplugues puedan adquirir una 
vivienda de calidad a un precio 
asequible.

¿Qué valoración hace de los 
resultados del plan de ayuda 
a los jóvenes para el alquiler 
de una vivienda?

Hace ya más de tres años que es-
tamos ayudando a los jóvenes a 
emanciparse. En estos momentos, 
el Ayuntamiento concede 105 
ayudas económicas a jóvenes para 
sufragar parcialmente el alquiler 
de su vivienda y puedan seguir vi-
viendo en un piso de Esplugues. De 
estas ayudas, 89 son para jóvenes 
que viven solos y 16 lo hacen en 
pareja o en grupo. Es un programa 
que está funcionando bien y, por 
ello, en el presupuesto de 2006 
queremos incrementar las ayudas 
en un 10%.

Ya que hablamos de jóvenes. 
¿Está ya en marcha el Plan 
de equipamientos juveniles?

Hace ya meses comenzaron las 
obras del Espai (re)Molí, en la 
primera planta del edificio Molí, 
en la rambla Verge de la Mercè en 
Can Vidalet. Será un local de 350 
m2 en el que habrá un punto de 
información juvenil de L’Agència, 
aula de informática y un punto 
de encuentro para realizar activi-
dades. Además, el Ayuntamiento 
prevé impulsar las actividades en 
el Casal de Cultura Robert Brillas 
y en los bucs musicales.

Los jóvenes también serán 
usuarios de los nuevos 

entrevista

pasa a la página siguiente

viene de la página anterior 

“SE POTENCIARÁN LAS 
ACTIVIDADES JUVENILES 
EN EL CASAL DE JOVES 
“RE-MOLÍ” DE CAN 

VIDALET Y EN EL CASAL 
DE CULTURA ROBERT 

BRILLAS”

[ El alcalde conversa con unos vecinos en la calle Molí
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resto de municipios del entorno.
Se anunció recientemente la 
construcción de una nueva 
guardería municipal. ¿Dónde 
estará ubicada?

Prevemos llevarla a cabo en el 
barrio de Montesa. Visto el mapa 
actual, tanto el Gall como el Cen-
tre, con La Mainada, Can Clota 
con El Sucre y Can Vidalet con la 
Montserrat, tienen oferta pública 
de guardería, mientras la zona de 
influencia de La Plana y Montesa 
carecen de ella y, por tanto, es 
el lugar idóneo. El nuevo centro  
completará una oferta que desde 
hace ya años es muy importan- 
te, mejor que la de poblaciones 
cercanas a la nuestra. La educa-
ción pública de calidad es, para 
nuestro equipo de gobierno, una 
prioridad.

En su primera respuesta 
ha citado como una de las 
prioridades la atención a las 
personas más necesitadas. 
¿Cómo se concreta ese 
objetivo?

Una política verdaderamente 
social debe tener en cuenta a los 
más desprotegidos y a aquellos 
que precisen de una mayor aten-
ción. Así lo entendemos y así lo 

seguiremos haciendo. Un ejemplo 
de ello es la universalización de la 
teleasistencia entre las personas 
mayores de 80 años que lo solici-
ten, para garantizar su atención 
y su seguridad. También vamos 
a mejorar sustancialmente, con 
una mayor dotación económica, 
el programa sociocultural para 
gente mayor. Otro colectivo que 
requiere  nuestra atención es el de 
las mujeres víctimas de maltratos 
en el ámbito familiar, para quienes 
en 2006 se pondrá en marcha una 
residencia de acogida temporal. 
También será el año de puesta 
en funcionamiento de una nueva 
residencia asistida para personas 
con discapacidad psíquica de la 
Fundación Proa. Esta fundación 

“COMBATIREMOS CON 
TODA ENERGÍA LAS 

ACTITUDES INCÍVICAS. 
NUESTRO OBJETIVO 

ES GARANTIZAR UNA 
BUENA CONVIVENCIA 

ENTRE TODOS LOS 
CIUDADANOS”

viene de la página anterior 

además, verá incrementada no-
tablemente la aportación muni-
cipal. La atención a la infancia y 
a la adolescencia en situación de 
riesgo de exclusión social tam- 
bién aumentará, para conseguir 

su mayor integración.
Civismo y seguridad son dos 
aspectos que preocupan a la 
gente. ¿Qué piensan hacer 
para garantizarlos?

 Sobre todo, con mucha preven-
ción y con vigilancia. Nuestro Pacto 
por el Civismo, las campañas que 
llevamos a cabo y las actividades 
de concienciación son claves en 
el primer aspecto. Y en el de la 
vigilancia, aumentaremos la pre-
sencia de la Policía en la calle, con 
un incremento de su plantilla, y 
consolidaremos el servicio de las 
agentes cívicas. Nuestro objetivo 
es garantizar una buena conviven-
cia y combatiremos contra todo 
aquello que esté en contra de ello, 
como el ruido o el vandalismo.

“EN 2006 ESTARÁ 
COINSTRUIDA LA 

COMISARÍA DE LOS 
MOSSOS D’ESQUADRA 
Y EN 2007 HABRÁ 150 

NUEVOS POLICÍAS”

[ Lorenzo Palacín recorre habitualmente las calles de Esplugues para relacionarse con los 
vecinos y conocer sus inquietudes
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25 anys impulsant el comerç local
La Unió de Botiguers i de Comerciants celebra les noces d’argent en ple canvi del model de compra

[ La Unió de Botiguers i de Comer-
ciants d’Esplugues (UBCE) celebra 
durant 2005 el vint-i-cinquè ani-
versari de la seva fundació. Creada 
el mes de març de 1980, durant 
aquest quart de segle  s’ha con-
vertit en la principal entitat local 
en els àmbits comercial i econòmic 
i en una associació de referència 
a l’hora de dissenyar el model co-
mercial d’Esplugues. 

La finalitat de l’entitat, se- 
gons explica a la seva pàgina web, 
www.ubesplugues.com, és la re- 
presentació, gestió, defensa i 
foment del comerç local i dels 
interessos econòmics i socials 
comuns dels seus associats.  Els 
principals objectius de la UBCE, 
que explica en el mateix web, 
són fomentar la coparticipació i 
concentració publicoprivada per 
a la gestió conjunta del comerç 
d’Esplugues; fomentar la cultura 
participativa del teixit comercial 
per a la dinamització del sector i la 
gestió del canvi; consolidar i donar 
suport a la modernització de les 
empreses comercials ubicades a 
Esplugues; aconseguir un entorn 
comercial de qualitat que tingui en 
compte l’atractiu, la funcionalitat 
i l’accessibilitat; augmentar la des-
pesa comercialitzable efectuada a 
Esplugues i atreure la despesa dels 
municipis de l’entorn.

En la recentment celebrada 
Nit del Comerç (vegeu pàgina 
següent), el seu president actu-
al, Emiliano Maroto, va explicar  
que “la història de la Unió de Bo-
tiguers va lligada a la història dels 
últims anys de la ciutat, perquè 
som una entitat integradora, amb 
una participació molt activa en 
projectes socials i culturals, amb la 
qual cosa també contribuïm a fer 
ciutat, perquè també l’estimem” 
i va recordar que, durant aquest 
quart de segle, “l’evolució comer-
cial de la nostra ciutat ha estat 
important i, en aquest procés, la 
Unió de Botiguers ha tingut un 
protagonisme molt significatiu, 
com a creadora de riquesa, com 
a cohesionadora social i com a 
organitzadora d’activitats i pro-
mocions comercials que són un 
clar exponent de la vitalitat del 
nostre comerç”. “Aquella voluntat 
de la junta fundadora de la Unió 
per unificar esforços i tenir un 
comerç local fort i en les millors 
condicions possibles encara per-

dura i està present en les persones 
que avui ens toca dirigir l’entitat”, 
va afegir.

Multisectorial

La Unió de Botiguers i de Co-
merciants d’Esplugues integra tots 
els sectors comercials i de serveis 
i exerceix un paper essencial en 
l’evolució comercial d’Esplugues. 
Impulsa les activitats i campanyes 
promocionals del comerç de la 
ciutat, tant per iniciativa pròpia 
com en col·laboració amb l’Ajun-
tament. Accions com l’enllumenat 
de Nadal, Firoferta, promocions 
en dates comercials assenyala- 
des o sorteigs porten la signatu- 
ra de l’entitat, que a més col·la-
bora o subvenciona altres activi-
tats ciutadanes —el seu suport 

a l’expedició espluguesaleverest.
com n’és un exemple—. Actual-
ment, la UBCE, que és membre 
de l’Agrupament de Botiguers i 
Comerciants de Catalunya (ABC) 
i del seu comitè executiu, porta a 
terme el Pla de dinamització del 
comerç urbà d’Esplugues, amb 
l’objectiu de potenciar-lo i de re-
vitalitzar-lo.   

En aquests moments, la UBCE 
aplega 324 associats. La seva as-
piració és sumar el major nombre 
possible d’establiments adherits, 
cosa que multiplicaria el seu po- 
tencial i la seva capacitat d’actua-
ció. L’entitat ofereix als seus in-
tegrants una sèrie de serveis que 
els faciliten la feina i els ajuden a 
créixer, tant individualment com  
col·lectivament. 

La UBCE aporta als establiments 

adherits solucions en els àmbits de 
l’assessorament i la gestió, la comu-
nicació i les noves tecnologies, la 
formació i la sensibilització i les 
campanyes promocionals i d’ani-
mació comercial. Gràcies a aquesta 
àmplia oferta, el botiguer que està 
adherit a la Unió pot accedir a 
cursos de formació (d’organització 
pròpia o impulsats per entitats 
com l’ABC, la Cambra de Comerç 
o el Forcem), participar o benefi-
ciar-se de campanyes (promoció i 
animació comercial, informatives 
de rebaixes, dies festius i vacances, 
específiques de temporada o de 
sector, Firesplugues...) i aconseguir 
una millor informació i comunica-
ció amb els seus clients (distribució 
de publicacions comercials, serveis 
de fax i de correu electrònic, dis-
tribució de circulars i butlletins 
informatius...). 

Els afiliats reben també suport 
tècnic en matèria comptable, fis- 
cal, laboral, mercantil i jurídica, i 
ajut en tramitacions administra-
tives i de gestió davant d’insti- 
tucions i entitats, incloses possi- 
bles subvencions públiques a l’em-
presa. Igualment, poden aconse-
guir la targeta professional ABC 
Serveis i incorporar als seus mitjans  
la targeta de crèdit Comerç Cata-
là-Punto Oro, amb finançament 
gratuït els sis primers mesos. ]

[ Els integrants de la junta directiva de l’entitat, amb el president de l’Agrupament de 
Botiguers de Catalunya, Esteve Canteria

raons per ser-ne afiliat Segons la mateixa 
Unió de Botiguers, les raons per associar-s’hi són: per promocionar 
tota l’oferta comercial; per millorar la competitivitat empresarial; 
per oferir un comerç modern de qualitat; per fer front als nous for-
mats i destins de compra; per augmentar el nombre de clients dels 
nostres establiments; per adaptar el comerç a les noves necessitats 
del consumidor; per unificar esforços i treballar de manera conjunta 
i coordinada; per potenciar la imatge d’Esplugues com a passeig 
de compres; per oferir més serveis que fidelitzin els nostres clients 
i per professionalitzar les feines de dinamització comercial.
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Els premis Promoció del 
Comerç 2005 han estat per a 
Drogueria Tena, Recanvis 
Bonauto i Esplu Electrònica

[ D’esquerra a dreta, els representants d’Esplu Electrònica, 
Tena i Bonauto

[ Els guardonats, amb les autoritats que presidiren l’acte

[ El Jurat dels premis Promoció 
del Comerç va decidir atorgar els 
premis corresponents a l’edició 
de 2005 a Drogueria-Perfumeria 
Tena, Recanvis Bonauto i Esplu 
Electrònica. El lliurament dels 
guardons es va fer en el decurs 
de la Nit del Comerç, celebrada el 
21 d’octubre passat, al Restaurant 
Tres Molinos de la nostra ciutat.

Drogueria-Perfumeria Tena va 
rebre el premi Arrels, una distinció 
que any rere any reconeix la tasca 
dels establiments comercials més 
antics d’Esplugues, sempre que la 
seva titularitat empresarial hagi 
estat explotada històricament 
per una mateixa línia familiar suc-
cessora. La Drogueria-Perfumeria 
Tena data, oficialment, segons 
dades consultades a l’Arxiu de 
l’Ajuntament d’Esplugues, de 
l’any 1941. L’establiment es troba 
ubicat al carrer Joan Corrales, 8, 
al barri de La Plana.

Recanvis Bonauto i Esplu Elec-
trònica s’han endut els premis 
Imatge, que s’atorgaven als es- 
tabliments que presentessin una 
imatge més dinàmica, tant si 
és per la incorporació de noves 
tecnologies, per presentar unes 
iniciatives comercials singulars, 
per la modernització de les es-
tructures físiques, per utilitzar 
fòrmules innovadores en la presta- 
ció de serveis  o per les seves ini-
ciatives per promocionar i donar 
suport al comerç local.  Recanvis 
Bonauto, del carrer Mestre Joan 
Corrales, 62, té per activitat la 
venda de recanvis i accessoris d’au-
tomòbils des de l’any 1981 i dis-
posa de sucursals a Molins de Rei i 
L’Hospitalet. És fundador del grup 
de compres SERCA Automoció, 
amb seu social a la nostra ciutat 
i representacions a França i Portu-
gal. Per la seva banda, Esplu Elec-
trònica, del passatge Joan Brillas, 
9, al barri del Gall, es dedica a la 
instal·lació de telecomunicacions, 
domòtica i serveis d’assistència 
tècnica d’electrònica des de l’any 
1992. Acaba de reformar les seves 
pròpies instal·lacions a fi d’adap-
tar-se a les noves tecnologies.

La Nit del Comerç va aplegar 
més d’un centenar de persones, 
professionals del comerç de la 

nostra ciutat. Els presidents de 
la Unió de Botiguers i de Comer- 
ciants d’Esplugues, Emiliano Ma-
roto, i de l’Agrupament de Boti-
guers i de Comerciants de Cata-
lunya, Esteve Canteria, l’alcalde, 
Lorenzo Palacín, la primera tinen-
ta d’alcalde, Pilar Díaz, el regidor 
de Comerç, Ramon Cervera, i 
l’assessora personal del conseller 
de Comerç, Consum i Turisme, 
Roser Caballé, van presidir l’acte. 
També hi van ser presents regi-
dors dels diferents grups polítics 
municipals.

El comerç local, lloat

La situació actual del comerç lo- 
cal va ser el principal tema de con-
versa a les taules i als parlaments 
de les diferents autoritats. El 
president de la Unió de Botiguers 
i de Comerciants d’Esplugues, 
Emiliano Maroto, va explicar 
amb fermesa que “necessitem 
la col·laboració i la participació 
de l’Administració, l’autonòmica 
i la local, en especial aquesta 
última, per ser la més propera, 
perquè forçosament ha d’haver-hi 
una implicació mútua de ciutat i 
comerç. Si no és així, si aquesta 
implicació no és ben entesa, per-
drem una excel·lent oportunitat 
per presumir de tenir un comerç 
viu i modern i de tenir un comerç 
urbà realment competitiu, perquè 
el mercat i la societat actual així ho 
estan exigint”. Maroto va recordar 
que el comerç de la nostra ciutat 
és en un moment clau, per la im-
plantació d’un centre comercial i 
per la reconstrucció dels mercats. 
Davant d’això, va reclamar, si més 
no, “igualtat d’oportunitats” per 
al comerç local.

El regidor de Comerç va recor-
dar que “el futur passa per la 
màxima especialització i per la 
modernització dels establiments, 
incorporant les noves tecnolo-
gies” i va qualificar de necessari 
“delimitar i potenciar els centres 
comercials a cel obert que tenim 
a Esplugues, que a més tenen 
l’avantatge d’estar on viu la 
gent”. L’alcalde va lloar la tasca 
realitzada per la Unió de Botiguers 
i de Comerciants, per haver portat 

[ Esteve Canteria, president 
de l’ABC, lliurà una placa a 
la UBCE amb motiu del seu 
25è aniversari

a terme “moltes actuacions per 
promoure el comerç. No ha estat 
un camí fàcil, però sens dubte, 
gràcies a la suma d’esforços entre 
els establiments associats, podeu 
tenir la satisfacció que, en aquests 
anys, el comerç d’Esplugues n’ha 
sortit reforçat”. Lorenzo Palacín 

va recordar que, gràcies al comerç, 
els espluguencs  tenen una àmplia 
oferta de productes i de serveis, i 
va demanar paciència i compren-
sió per les reformes urbanístiques 
que es fan als carrers i que redun-
den en benfici del comerç. També 
va destacar el paper dinamitzador 
que jugaran els nous mercats.

Tant Esteve Canteria com Roser 
Caballé van donar suport, en els 
seus discursos, al comerç local. 
El president de l’ABC va lliurar 
a Emiliano Maroto una placa de 
reconeixement pel 25è aniversari 
de la UBCE. ]

[ Espluball va amenitzar el 
sopar
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Utilització correcta dels fulls 
de reclamació/denúncia 

Des de l’Ofi cina de Comerç i l’OMIC d’Esplugues s’està 
realitzant una campanya dirigida, tant als comerciants 
com al ciutadans, sobre l’ús dels fulls de reclamació/ 
denúncia. Durant l’any 2005, l’Agència Catalana del 
Con sum ha realitzat inspeccions en comerços, bancs i 
asseguradores de Catalunya i ha detectat diverses irregu-
laritats en l’incompliment de la manca de fulls ofi cials de 
reclamació i cartells informatius anunciant-ne la tinença. 
Es varen obrir un total de 80 expedients sancionadors 
a bancs i caixes, i 53 a companyies d’assegurances. En 
el cas de les asseguradores, un 53% no disposaven de 
fulls de reclamacions ofi cials i un 68% no disposaven 
de cartells visibles on informar els clients de la tinença 
d’aquest fulls.

És per això, que des de l’Ajuntament s’ha realitzat 
una campanya informativa que corregeixi la qüestió 
detectada per la Generalitat, repartint a tots els comerços 
els corresponents fulls de reclamació i cartells de tinença 
d’aquests fulls. Des de l’Ajuntament, ens preocupem per 
la qualitat i l’excel·lència dels serveis associats al comerç, 
a l’empresa i als consumidors i volem que aquest sigui 
un repte que,a través de tota la informació disponible, 
apropi el consumidor al botiguer d’Esplugues.

Els cartells

El cartell que es 
mostra  s’ha de penjar 
en els establiments 
que comercialitzin 
béns o prestin serveis 
directament a les per-
sones consumidores 
o usuàries.

Què més s’ha de saber

Els fulls de reclamació/ denúncia ofi cials han de 
romandre a l’establiment on es dugui a terme l’acti-
vitat comercial o de serveis a disposició de la persona 
consumidora o usuària, i seran lliurats a la persona que 
ho sol·liciti, encara que no hagi formalitzat cap tracte 
comercial amb l’empresa. Els fulls ofi cials de reclamació/
denúncia estaran integrats per un joc unitari d’impresos 
compost per tres exemplars: un original per a la persona 
denunciant/reclamant, una per a l’Administració i una 
tercera per a l’es tabliment, i contindran les indicacions 
impreses en català, castellà i anglès.

La persona consumidora o usuària ha de formalitzar el 
full en el mateix establiment, almenys les dades referides 
a la seva identitat, la identifi cació de l’establiment, l’ex-
posició clara i concisa dels fets motiu de la reclamació o 
denúncia, el lloc i l’hora dels fets i la signatura del full.

Queda prohibida la tinença o el lliurament a les 
persones consumidores i usuàries de fulls o documents 
de reclamació o denúncia que puguin induir a error o 
confusió amb els ofi cials per la seva presentació, natu-
ralesa o fi nalitat.

•  CENTRE SOCIOCULTURAL MOLÍ-CADÍ,

TEL. 93 371 02 66

•  CENTRE MUNICIPAL PUIG COCA, TEL. 93 372 04 16 

(S’HA DE TRUCAR PRÈVIAMENT PER DEMANAR CITA)
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L’Ajuntament aconsella 
comprar a Esplugues 
i fer-ho amb criteri
[ L’Ajuntament porta a terme 
aquestes dates, quan s’apropen 
les festes nadalenques, dues cam-
panyes institucionals relatives al 
consum i al comerç. El resum que 
se’n podria fer, de manera conjun-
ta, és que el consistori aconsella 
que els espluguencs facin les seves 
compres a les botigues de la ciutat 
però que, a l’hora de comprar, cal 
fer-ho amb seny, de manera que 
l’economia familiar no en surti 
malmesa.

La campanya de promoció 
comercial té com a lema El Nadal 
es viu a Esplugues i recorda l’exis-
tència de nombrosos comerços i 
establiments que permeten fer 
les compres sense sortir del terme 
municipal. L’Ajuntament fa cada 
any una campanya d’aquesta 
mena per recordar que Esplugues 
és un passeig de compres i que en 
els nostres eixos o centres comer-
cials a cel obert hi ha de tot, amb 
uns professionals atents, propers i 
especialitzats que són capaços de 
donar resposta a les expectatives 
dels seus clients.

Paral·lelament a aquesta cam-
panya, des de l’OMIC s’ha engegat 
una campanya perquè, a l’hora 
de comprar, es faci amb criteri. 
Com podreu consultar en el fullet 
que l’Ajuntament ha distribuït, 

s’hi donen una sèrie de consells 
perquè les compres de Nadal i Reis 
no siguin una rèmora personal i 
social per a la resta de l’any. La 
programació de les compres, la 
comparació de preus i qualitats, 
els factors que s’han de tenir en 
compte per escollir la millor jogui-
na, la possibilitat de retornar el 
producte o la pràctica del consum 
sostenible són qüestions que s’han 
de tenir en compte a l’hora d’anar 
de compres. ]

La Unió de Botiguers tindrà 
carters reials al carrer
[ La Unió de Botiguers i de 
Comerciants d’Esplugues ho té 
tot a punt perquè uns enviats 
especials de Melcior, Gaspar 
i Baltasar recullin les cartes 
dels infants d’Esplugues els 
dies 3 i 4 de gener, al Casal de 
Cultura Robert Brillas i al carrer 
Hortènsia, de 5 de la tarda a 8 
del vespre, i el mateix dia 5 de 
gener, a la plaça Santa Magda-
lena, de 5 a 7 de la tarda.

D’altra banda, la UBCE, amb 
la col·laboració de l’Ofi cina de 
Comerç, organitza aquest mes 
de novembre dues xerrades 
adreçades als socis de l’entitat 
comercial. Són El comerç no 

té perquè ser avorrit (23 de 
novembre, 9 de la nit) i Deu 
maneres de vendre més (30 de 
novembre, 9 de la nit), al CM 
Puig Coca.

Festa al Museu

El Museu Can Tinturé va 
preparat una festa, que tin-
gué lloc el 18 de desembre. 
La companyia L’Espina de la 
Sardina representarà els contes 
L’arbre de Nadal, Els animals 
del pessebre i El primer Caga-
tió. Posteriorment hi hagué un 
festival, amb diverses activitats 
per als més menuts. ]
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ANTONI Mª GALLIS-
SÀ

Granja La Dona 

JOSEP ANSELM CLA-
VÉ

Idealkit  
Peluqueria Abril 
Forn Can Clota
Tentaciones 
Papelería Maica 
Talleres Miramar
Centre d’Estètica Ma-

ría Redondo
Bar Alama 
Flonica
Coenba
Perruqueria Cristina    

   Peiró
ACAE

L’ ESPORT
Bar Deporte 

LA PAU
Esplai de Gent Gran 

de Can Clota 
Farmacia Marta 

Tomás
Forn de la Pau 
Supermercado Con-

dis
Tocinería Charcutería 

Carrasco
 
LLEIALTAT
Asociacion de 

Vecinos de Can 
Clota

Miramar
Bar el Gallego 
Institut de Bellesa
    Merche

PAU CLARIS 
Restaurante Cam-

paña 

PLAÇA SANT LLUIS 
AV Actual Video
Caixa Penedès
 
ANTONI GAUDÍ 
Video foto Josma
Restaurante Gaudí 

Sis
Belleza y salud Gloria
Serveis to People
Bar Casa Torres 

HORTÈNSIA
Tot bellesa
Almacenes La Ganga

Pescaderia Jaime

MENTA 
Inmobiliaria Taven
Streetwise
Pérez Varela Juan y     

   otro 
La Casa del Retall
Carpinteria metalis-

teria Castellano

JOSEP GRAS
Restaurant Sánchez
Ferretería Santos
Talleres Prados
Boom Vídeo

MOLÍ
Mareso platos prepa-

rados
Cárnicas Lozano 
Adela Asesores
Droguería perfume-

ría Deperlim 
Peluquería Dago 
Papeleria Martín 
La casita del bebé 

Floristería la valenci-
ana 

Aldán moda 
El bebé comodón 
Cafeteria El Segundo 

El molí d’Esplugues 

Automatismos Jorpe 

VERGE DE LA MERCÈ
El último 
La hormiga 
Nuanju 
Tentazioni 
El torrador 
Kiwi 
Willy’s 
Gabitecnic 
Roda’s 
Tierra de nadie 
Autoescuela nivel 10 

Congelados buen pu-
erto 

Joyeria s.f. 
Lotería núm. 3 
Tecnocasa 
Calzados Can Vidalet 

Bar la Tostá
El hogar del regalo 
M. pájaro 
Ángel Guimerà

Calçats Escala
Farmacia Jené 
Moi 
Josep Pons 
Teresa Canosa 
Merceria Llenceria
   Montserrat 
Toni Mulà - Joyman 

Celler Torras  

Bar CCR  L’Avenç 
Romigazz 
Prisma óptica 
La Teva Llar-m2 Interio-

risme Condis Su-
permercats 

Ferreteria Musté 
Ciabbatta 
Pastelería Robles 

AV. DE CORNELLÀ
Mister’s 
Comercial J. Cañadas 

Multiópticas Josa 
Memi 
Mobiliario Tavera

EMILI JUNCADELLA
Restaurante Mendia 

Zapateria Don Botín 

ESGLÉSIA
Maria Clemente 
Annexa 
Granja bar Pirineu 

Loft arte en cocinas

JOSEP CAMPRECIÓS
Tintoreria Margarita 

Louma disseny 
Blaucel 
Expo Mobi 
Cocinas y baños CBE 

Güell Perruquers 
Viajes Iberia 
Institut Femení d’Es-

tètica     
Mª Carme

 
LAUREÀ MIRÓ
Calçats Flavià 
Viajes Iberia 
Estanc Batllori nº 1 

Pastisseria Figuls 
Santander Central 

Hispano
Caixa Penedès 
Pastelería Clarita 
Petit Bonic 
Facil  Mobel 
Joieria Moya-Torres 

Caixa Manresa 
Drogueria Esplugues 

K.A.Internacional 
Sofamobel 
3p Mobel 
Casa Llopis 
Joan Anton Juvenil 

Josep Pons 
A Mobla B 
Hostal Lami 
Restaurante la Case-

ta 
Tallers i Cicles Galtés 

Trazo Decoración 
Dolors Cañadó
  
JACINT VERDAGUER
The Meeting Point 

Steelhouse 
NB Comunicacions
Soco Peluquería 
Ideas de Madera 
Gatzara II
Estética y belleza 
   Mª Carmen Martos

M. JOAQUIM ROSAL
Loteria Pilar 
Esycat 
Bonic 
Servifruit Gomab

SANT FRANCESC 
XAVIER

D & D Fincas 
Ibéricos Alejandro 

Gómez 
Parsifal 
Esplucopy 99 
Prats 14 
Tecnosplit 
Assessoria Tomás 

Blanco 
Zoo-can Esplugues 

Josep Pons

ALEGRIA
Floristeria el racó 

verd 
Peluquería Montse 

Cemu 

Impact Board 

DR. MANUEL RIERA
Magic Shoes 
Centre del Descans 

Gamagás Climatiza-
ciones Electro 
Auto

 
Calçats Fernández 

Alimentación Zapa-
ter 

Rapa Nui 
Carreras 
Óptica Joieria Bar-

rabés
Loteria nº 4 Prior 
Perfumerías Facial 

Forn el Molí d’Esplu-
gues 

Foto Sistema 
Almacenes Esplugues 

Jacinto Valverde 
Gran Bazar Oriental 

Calzados la Plana 
Mercería tintore-

ría         
Montserrat 

Pastisseria Santiga 

Joieria rellotgeria 
Mayka Floristeria 
l’Espigol 

La Carreta 
Joieria Rellotgeria 

Cots 
Kamambú 
Restaurante Lucas 

Fercat suministros 
   industriales 
Mercadona 
Línia 4 Regal 
Electro Galery 

LLUNELL
Cuibany 
Edicurs 
Tot Íntim 
Centre Estètica Mª 

Carmen 
   Capdevila 

El Gall d’Esplugues 
Motor Llobregat

 
Calzature 
Esplus Moda 
Esplugues Decoració

Cafeteria Can Carreras 
Escrich 

Dietética Libra 
Gisbel 
Comercial Eléctrica    

   Llobregat 

SANTIAGO RUSIÑOL
Arquitectura produc-

cions 

QUINTANA
Mercería Papelería 
   L’enxaneta 
Lamparas Femi 
Physiomins
Mutua General de  

   Seguros
Can Gerardo 2 
Cafès Esplugues 
Cross Sports 
Magia
Auto Escola Esplu-

gues Multipreu
Condis 
Dubliners 
El Tast d’Esplugues
El Quinqué d’Esplu-

gues

JOAN CORRALES
Farmàcia Anna Jené
Institut Wu-Tan 
The English House
Cap i Cua
Cerveceria Pilsen VSS 
    Vigilancia y Seguri-

dad Ferreteria  
Poo 

El Magatzem 
Centre d’Estètica 

Mireia
Granja Galeto 
Gran Bazar Esplugues
Caixa Catalunya 
Ortiz Costura 
Forn del Barri
Frankfurt Tony-Mag
Centre Medic Esplu-

gues
Ca L’Antonio Lles-

queria
David Grau 
Portolés 

PL. SARDANA
Caja de Ahorros del  

   Mediterráneo
 
* Relació facilitada 

per la Unió de Bo-
tiguers i de Comer-
ciants d’Esplugues

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES
BAIX LLOBREGAT
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Una vintena de carrers i 
places es guarneixen de 
llum per rebre el Nadal
[ Una vintena de carrers i places del 
municipi estaran guarnits durant el 
mes de desembre i començaments 
de gener per rebre les festes de 
Nadal i Reis i ambientar aquests 
dies tan animats i comercials.

Els carrers guarnits són Laureà 
Miró, Jacint Verdaguer, Àngel 
Guimerà. rambla Àngel Guimerà, 
Joaquim Rosal, Llunell, Dr. Riera, 
Quintana, Joan Corrales, Sant 
Francesc Xavier, Alegria, Església, 
Menta, Verge de la Mercè, Josep 
Campreciós, Emili Juncadella, Molí, 
Antoni Gaudí, Josep Gras, Hortèn-
sia i plaça Santa Magdalena. 

Aquesta relació de carrers, 
que no ha patit cap modificació 
respecte l’any passat, inclou les 
vies comercials més importants o 
d’altres que, per emblemàtiques 
o per la seva centralitat, són refe-
rents en els barris més populars. En 
total, hi haurà 215 arcs lluminosos, 
que posaran un ambient singular 

als diferents barris del nostre 
municipi.

L’horari de l’encesa dels llums 
serà de 5.30 de la tarda a 11 del 
vespre. Estaran en funcionament 
des de l’1 de desembre d’enguany 
fins al 7 de gener de 2006. En el 
moment del tancament d’aquesta 
revista, estava previst que l’encesa 
oficial dels llums fou el dijous 1 de 
desembre. ]

L’AJUNTAMENT I 
ELS COMERCIANTS 

D’ESPLUGUES FAN UN 
IMPORTANT ESFORÇ 

ECONÒMIC I LOGÍSTIC 
PER AMBIENTAR  

LA CIUTAT DURANT  
LES FESTES DE NADAL

operació Nadal de la Policia Local 
La Policia Local d’Esplugues té tot el dispositiu de l’Operació 
Nadal a punt. Es tracta d’un servei preventiu de vigilància de 
proximitat que vetllarà per la seguretat dels comerços i de tots 
els seus clients durant tota la campanya comercial de Nadal, 
Cap d’Any i Reis, en què l’alt volum de compres i els intercanvis 
econòmics entre establiments i consumidors són una peça molt 
llaminera per als delinqüents. L’operació inclou consells de se-
guretat perquè ningú no abaixi la guàrdia i pugui ser víctima 
d’un robatori.

nadal
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L’eradicació de la pobresa, 
objectiu de la desena “Fira 
de Santa Llúcia Solidària”
[ El lema de la desena edició de 
la Fira de Santa Llúcia Solidària 
ha estat Pobresa 0, un repte per 
al nord i el sud. En el moment 
del tancament d’aquesta edició 
estava previst que se celebrés, el 
dia 17 de desembre, a la rambla 
Verge de la Mercè i al Centre 
Cultural La Bòbila, de Can Vidalet. 
AYLLU, l’entitat organitzadora,  
va preparar tota una sèrie d’activi-
tats per recordar que “la pobresa 
i la desigualtat en el món d’avui 
no es poden justificar. L’esquer- 
da entre rics i pobres ha conti-
nuat augmentant”. AYLLU critica 
“la forma com els éssers humans 
organitzem la nostra activitat 
política i econòmica”.

Hi havia prevista una fira d’en-
titats, cafeteria solidària, una 
exposició de dibuixos fets per 
escolars, un taller per elaborar 
joguines amb material reciclat, 
un anomenat dinar solidari, l’ac-
tuació de les àvies cantores i del 
grup d’animació  Ramon Roma i 
sopetes i una tómbola solidària. 
Acabades les activitats a la rambla, 

es van programar una xerrada del 
periodista Bru Rovira i el concert 
del grup Tumbaos al sol, a l’edi-
fic Cadí del Centre Sociocultural 
Molí-Cadí.

El Pont 143 us oferirà un repor-
tatge fotogràfic amb els principals 
moments de l’esdeveniment. ]

Campanya de 
Creu Roja per 
recollir regals 
de Reis per a  
la gent gran 
[ Creu Roja d’Esplugues  or-
ganitzarà la campanya de 
Reis 2006 per a la gent gran 
més necessitada. Aquest és el 
sisè any que l’assemblea local 
fa aquesta campanya,inclosa 
dins de les activitats que fa 
per ajudar els col·lectius més 
desafavorits. 

La novetat d’enguany és 
que, aquest any, Creu Roja 
demana que la col·laboració 
popular sigui econòmica, 
cosa que servirà per adquirir 
els regals que es lliuraran 
als destinataris, durant la 
nit de Reis. Podeu demanar 
més informació al telèfon  
93 371 82 02. ]

FO
TO

G
RA

FI
A

 D
’A

RX
IU



NOVEMBRE-DESEMBRE DE 200514 nadal

Les “Festes d’Hivern” inclouen concursos, 
concerts, fires, pessebres vivents i pastorets
[ Les Festes d’Hivern d’Esplugues, 
que se celebren del 9 al 29 de 
desembre, inclouen una desena 
d’activitats, la majoria típiques de 
l’època i que formen part, ja, de 
la identitat cultural d’Esplugues. 
Certàmens com la Fira de Nadal o 
la de Santa Llúcia Solidària, el Pes-
sebre Vivent del Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael o Els Pasto-
rets són esperats amb esperança i 
il·lusió per molts espluguencs, com 
a sinònim que les dates de Nadal 
ja són a punt d’arribar.

El primer dels actes previstos a 
les Festes d’Hivern ha estat, però, 
un pràcticament nouvingut. És el 
Concurs de Pessebres que la Fun-
dació Josep Català organitza per 
segon cop — la primera edició va 
ser fa un parell d’anys—. Les obres 
presentades es van poder veure al 
Casal de Cultura Robert Brillas del 
9 al 14 de desembre, dia en què, 
a les 7 de la tarda, tingué lloc el 
lliurament de premis. 

La Fira de Nadal comptà, un 
any més, amb un bon nombre de 
parades de venda de productes 
nadalencs (tions, molsa, plantes 
decoratives, figures de pessebre...) 
i d’altre tipus de caire artesà, com 
ceràmica, joies, embotits, coques 
de vidre... També s’hi trobarà una 
parada de venda de rajoles de la 
col·lecció Pujol i Bausis, fins i tot la 
número 10, acabada de presentar. 
La Fira se celebrà el dissabte 10 de 
desembre, durant tot el dia, a la 

zona de vianants del carrer Àngel 
Guimerà. Durant tot el dia hi va 
haver diverses actuacions musicals. 
L’altra fira d’aquestes festes és la 
de Santa Llúcia Solidària (vegeu 
pàg. 11), que arriba a la desena 
edició.

L’Associació de Veïns de Can 
Vidalet ha inclòs en les Festes d’Hi- 
vern la programació del seu De- 
sembre Cultural. Cal destacar una 
obra de teatre (dissabte 10 de de-

sembre, a les 9.30 de la nit, a l’edifici 
Cadí del Centre Sociocultural Molí-
Cadí), un espectacle de varietats 
(divendres 16 de desembre, en 
el mateix lloc) i una festa infantil 
amb cagatió (divendres 23 de de-
sembre, a les 6 de la tarda, també 
a l’edifici Cadí). 

La Secció Sardanista és una al-
tra de les entitats que s’han sumat 
a la programació, amb un concert 
de Nadal, amb la cobla Marinada 

(diumenge 11 de desembre a la 
sala principal del CCR L’Avenç).

Pastorets i companyia farà 
enguany sis representacións de 
la seva obra. Narra el viatge a 
Palestina de dos pastors catalans, 
Flavià i Rostinyol, per lliurar un 
cofre misteriós a un parent llunyà. 
La seva arribada coincideix amb 
l’anunciació de l’adveniment del 
Messies, el naixement del qual 
vol ser impedit per en Satanàs, 
Llucifer i les seves fúries de l’in-
fern.  L’organització ha anunciat 
sorpreses i encara més espectacle 
que en edicions precedents, quan 
la sala del Casal de Cultura Robert 
Brillas va omplir-se en totes les 
sessions programades.

El Pessebre Vivent del Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael 
és el contrapunt als Pastorets. 
Explica el naixement de Jesús, des 
de l’Anunciació fins que el nen 
es fa gran. La sala principal de la 
seu social del CCA Plaza Macael 
es converteix, gràcies als decorats 
fets pels integrants de l’entitat, 
en l’Orient Mitjà. Hi haurà vuit 
representacions (del 22 al 29 de 
desembre, a les 8.30 del vespre).

També forma part de la pro-
gramació la festa organitzada per 
a la gent gran, al Complex Esportiu 
Municipal La Plana (divendres 23 
de desembre, 5 de la tarda).

El proper número d’El Pont us 
oferirà un reportatge fotogràfic 
d’aquests esdeveniments. ]

[ La Fira de Nadal se celebrà el 10 de desembre
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Torna la campanya 
solidària “Joguines  
per a tots els infants”
[ Per segon any, entitats, comerços 
i institucions tornen a treballar 
plegats perque hi hagi Joguines 
per a tots els infants la nit de Reis. 
La campanya que la societat civil 
de la nostra ciutat posa en marxa 
perquè Ses Magestats d’Orient 
no passin de llarg a cap llar d’Es-
plugues funcionarà de manera 
molt semblant a l’any passat, vist 
que va tenir una bona acceptació 
ciutadana i es va aconseguir lliu-
rar centenars de joguines als 115 
infants que, gràcies a la solidaritat 
de tots, van rebre amb alegria la 
visita dels Reis de l’Orient. 

Les persones interessades a col-
laborar-hi podran portar joguines 
noves, per a infants d’entre 0 i 
12 anys, del 22 de desembre al 4 
de gener, als diferents punts de 
recollida. L’organització demana 
que els regals no siguin sexistes, 
discriminatoris o bèl·lics. No caldrà 
lliurar les joguines embolicades, 

cosa que facilitarà la feina de 
classificar-los. 

Col·laboren en aqueste cam-
panya solidària diferents entitats 
locals: les associacions de veïns 
del Gall i de Can Clota, la Colla de 
Geganters, Creu Roja, l’Esplai de 
Gent Gran de Can Clota, l’Esplai 
Espurnes, Espluga Viva, Sastrinyols 
de la Fundació Santa Magdalena, 
Moto Club Esplugues, la Unió de 
Botiguers i de Comerciants d’Esplu-
gues i el mateix Ajuntament.

La recollida

L’acte de recollida dels obse-
quis, que seran donats per ses 
Magestats de l’Orient en persona, 
després de la cavalcada, serà el 5 de 
gener, a partir de les 8 del vespre, 
al Centre Municipal Puig Coca, que 
pren el relleu a la sala d’actes del 
centre Cultural L’Avenç com a punt 
que centralitza la campanya. ]

els punts de recollida

[ Tasca de recollida de regals, l’any passat
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Les joguines es poden 
portar a Esplugues Televisió (Jacint Verdaguer, 7, de dilluns a 
dijous de 10 a 14 h i de 17 a 21 h i divendres de 10 a 14), Creu 
Roja d’Esplugues (Severo Ochoa, 14, de dl a dv de 9 a 14 i de 15 
a 18 h), l’Associació de Veïns del Gall (ptge. Joan Brillas, 5, de 
dl a dj, de 19 a 21 h), Esplai Mpal. de gent Gran de Can Clota 
(La Pau 10, de dl a dv, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h), Sastrinyols 
(Laureà Miró, 209, de dl a dv de 16 a 20 h) i Centre Mpal. Puig 
Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n, de dl a dv, de 10 a 20 h)
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Trobada de 450 metges 
d’atenció primària a l’edifici 
docent de Sant Joan de Déu
[ Un total de 450 metges d’atenció primària 
van assistir  el 26 d’octubre passat a una jor-
nada d’intercanvi d’experiències de qualitat 
per als professionals d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut. Durant la jor-
nada, es van analitzar diferents estratègies 
per millorar alguns aspectes de l’atenció 
primària, com són la coordinació entre els 
diferents nivells assistencials i l’atenció als 
problemes de salut aguts. Un exemple de 
coordinació és el circuit ràpid de derivació 
per als càncers de mama, còlon i pulmó, 
cosa que ha permès disminuir a quatre 
dies de mitjana el temps d’espera per a la 
primera visita a l’hospital de referència, en 
algunes poblacions. I en la línia de l’atenció 

als problemes aguts, es va parlar del nou 
model de Centres d’Urgències d’Atenció 
Primària que l’Institut Català de la Salut vol 
implantar arreu de Catalunya i del qual ja hi 
ha en marxa un centre a Cornellà, que dóna 
servei, també, als veïns d’Esplugues.

Igualment, es van presentar diferents 
experiències i projectes portats a terme per 
professionals que han contribuït a la millora 
de la qualitat dels serveis de salut. Aquestes 
experiències eren referents a temes ben 
diversos, des d’estratègies de formació a 
millores en l’accés als serveis, millora en els 
sistemes de registre, l’augment de la cober-
tura vacunal o eficiència en la utilització dels 
recursos en l’atenció a la grip. ]

El hospital de Bellvitge renueva su servicio de 
consultas externas, que se inaugurará en enero
El hospital de Bellvitge tiene previsto inaugurar próximamente, posiblemente en el mes de 
enero, un nuevo edificio de consultas externas. Cuenta con una superficie de más de 14.000 
m2 y permitirá acoger los diferentes servicios que el centro presta en consultas externas. 
“Este nuevo edificio es el primer paso de un proyecto de cambio estructural y organizativo 
con el cual se quiere dar respuesta a las necesidades asistenciales der la población que cubre 
el área de influencia de este centro, a la vez que quiere promover la mejora continua de la 
calidad respecto a los usuarios y profesionales” explica el director gerente del centro, Joan 
Berenguer. El alcalde de Esplugues, Lorenzo Palacín, y la teniente de alcalde del área de 
Desarrollo Sociocultural y Cohesión Social, Immaculada Cano, visitaron el nuevo edificio, el 
pasado 24 de octubre, con el objetivo de conocer de primera mano las novedades y ventajas 
que supondrá para los usuarios. El hospital de Bellvitge es el centro sanitario de referencia 
para los espluguenses, y lo será hasta que entre en funcionamiento el Comarcal de Sant 
Joan Despí, cuyas obras están en marcha desde hace unas semanas, en unos terrenos muy 
cercanos a nuestro término municipal.  

Dani Pedrosa visita  
Sant Joan de Déu 

El flamant campió  del món de motoci-
clisme en la categoria de 250 centímetres 
cúbics, Dani Pedrosa, va visitar el 26 d’oc-
tubre passat l’Hospital Sant Joan de Déu 
d’Esplugues, on va acompanyar, durant 
tot el matí, els petits i joves que hi estan 
ingressats. Els autògrafs, les fotografies 
i les mostres d’admiració envers aquest 
esportista van ser contínues al centre al 
llarg de la visita. El pilot de Castellar del 
Vallès va repartir samarretes a cada un 
dels nens als quals va visitar, alhora que 
s’interessava pel seu estat de salut. Dani 
Pedrosa va desitjar una ràpida recupera-
ció a tots els malalts. Després de visitar 
diferents plantes i habitacions del centre 
—on va rebre felicitacions contínues per 
la consecució del seu tercer campionat 
del món—, Pedrosa va participar en un 
col·loqui a l’auditori, on va contestar les 
preguntes dels nens, que durant una esto-
na van exercir d’improvisats periodistes. 

L’hospital infantil, el millor 
d’Espanya en la categoria  

de grans centres

Per tercer any consecutiu, l’Hospital 
Sant Joan de Déu ha estat considerat com 
el  millor hospital nacional, en la categoria 
de grans centres. Els guardons, anomenats 
TOP 20, són atorgats per IASIST, de serveis 
sanitaris, i signifiquen un reconeixement 
a la tasca dels equips hospitalaris de més 
alt rendiment de tot l’Estat. A l’hora de 
decidir els premis, es tenen en compte uns 
indicadors de qualitat, funcionament i 
eficiència econòmica. En aquesta edició, hi 
han participat voluntàriament 141 centres 
de 16 comunitats autònomes. Sant Joan de 
Déu-Hospital Clínic ha rivalitzat amb altres 
17 centres, que destaquen per oferir les es-
pecialitats més complexes i desenvolupen 
una important activitat docent. Els seus 
índexs de mortalitat i de complicacions són 
un 20 i un 15% inferiors; el temps mitjà 
d’estada és un 7% més baixa i els costos 
de producció, un 15% menors.
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Els ambulatoris, el CAS 
Fontsanta i l’Ajuntament 
ajuden a les persones 
a deixar de fumar
[ L’Ajuntament d’Esplugues, el 
Centre d’Assistència i Seguiment 
Fontsanta, mancomunat amb els 
municipis de Sant Joan Despí, Sant 
Just i Cornellà, i els ambulatorishan 
renovat el seu compromís d’ajut a 
les persones que volen deixar de 
fumar i de conscienciació envers 
els riscos del tabac en la salut 
dels ciutadans i de les ciutadanes. 
Aquest compromís s’ha concretat 
en una campanya informativa, la 
realització de xerrades informa-
tives i de sensibilització, l’orga-
nització de tallers escolars (Mira 
com contamina, Prevenció del 
tabaquisme, Alcohol, tabac i publi-
citat, Pressió de grup o Prevenció 
de les addiccions) i la tramesa de 
material divulgatiu als joves d’en-
tre 13 i 18 anys, un públic al qual 
la campanya presta una atenció 
especial. Compta també amb la 
col·laboració de l’ICS, a través de 
l’atenció sanitària que faran en 
els ambulatoris als fumadors que 
desitgin deixar l’hàbit 

Algú et va ensenyar com en-
trar... algú pot indicar-te com sor-
tir, Amb fum res no és el mateix 
o Connecta’t a la vida són algunes 
de les frases que es fan servir 
per recordar els riscos del tabac. 
S’adrecen als fumadors, perquè 

es plantegin deixar el seu hàbit 
—se’ls facilita tractament mèdic 
i psicològic gratuït— i als que no 
ho són, sensibilitzant-los perquè 
no comencin a fumar — en aquest 
cas, escolars i joves són el públic 
objectiu— o donant-los eines 
perquè ajudin familiars i amics a 
deixar-ho. 

L’objectiu general d’aquesta 
nova acció de xoc no és un altre 
que disminuir l’impacte del tabac 

sobre la població. La campanya 
pretén, també, prevenir l’inici del 
consum del tabac, principalment 
entre els escolars i els més joves; 
respectar els drets dels no fumadors 
i sensibilitzar i animar els fumadors 
a deixar-ho. Les persones que ho 
desitgin poden rebre un tractament 
gratuït que els facilitarà l’objectiu 

salut pública

de deixar de fumar.
Aquesta campanya és espe-

cialment oportuna, si tenim en 
compte que l’1 de gener entra en 
vigor una llei que prohibirà que 
es fumi en els centres de treball i 
que obligarà els bars i restaurants 
a mantenir una àrea destinada als 
no fumadors. ]

els motius per 
deixar-ho
Hi ha molts motius per dei-
xar de fumar: per salut, per 
compromís amb els altres, els 
fumadors passius; per gaudir 
del cos i dels sentits, per 
donar exemple, per imatge, 
per llibertat, per respecte i 
convivència, per higiene i 
seguretat i per complir la 
legislació vigent. El tabac 
provoca el 16% de les morts 
prematures a Espanya, el 
30% de tots els càncers, 
el 50% de les morts cardi-
ovasculars i el 95% de les 
morts per malaltia pulmonar 
obstructiva crònica.



NOVEMBRE-DESEMBRE DE 200518 gent gran

[ Un total de 450 metges d’atenció primària 
van assistir  el 26 d’octubre passat a una jor-
nada d’intercanvi d’experiències de qualitat 
per als professionals d’atenció primària de 
l’Institut Català de la Salut. Durant la jorna-
da, es van analitzar diferents estratègies per 
millorar alguns aspectes de l’atenció primària, 
com són la coordinació entre els diferents 
nivells assistencials i l’atenció als problemes 
de salut aguts. Un exemple de coordinació 
és el circuit ràpid de derivació per als càncers 
de mama, còlon i pulmó, cosa que ha permès 
disminuir a quatre dies de mitjana el temps 
d’espera per a la primera visita a l’hospital 
de referència, en algunes poblacions. I en la 
línia de l’atenció als problemes aguts, es va 
parlar del nou model de Centres d’Urgències 

Taller Alimentar-se bé  
és invertir en salut

Al Club Sant Jordi va tenir lloc, els 
dies 9, 16 i 23 de novembre, un taller per 
informar de la importància que té una 
bona nutrició per mantenir-se en forma. 
El taller va ser gratuït i el va impartir la 
metgessa Carme Pardo. 

Homenatge al  
Club Sant Jordi

El Club Sant Jordi va viure un homenat-
ge per triplicat. Com cada any a aquestes 
alçades, la direcció i els socis del centre van 
voler felicitar públicament les persones 
de l’entitat que han fet 80 i 90 anys i a un 
matrimoni que durant 2005 han celebrat 
les noces d’or. Els destinataris de l’home-

natge eren Buenaventura Rius, Sisca 
Canudas, María Peñalver, Francisca Tello, 
Miquel Casellas, Pedro Nebra, Santiago 
Abril, Manuela Valdevell i Luisa Carmona 
(que durant 2005 han fet 80 anys), Paquita 
García, Hermógenes Bernaola, Ramon 
Roca, Antonio Quintana, Manuel Díaz i 
Josep Jorba (que tenen 90 anys o més). 
Juan Ramón Pérez i Antònia Quesada  i 
Josep Gil i Antonia Quesada van ser els 
que celebraren els 50 anys de casats. La 
festa va comptar amb el grup d’havane-
res i de música marinera L’Espingari, que 
ja van protagonitzar una cantada amb 
motiu de la darrera Festa Major.

Marxa de la gent gran

Amb el lema Posa’t en marxa, persones 
que integren dos dels grups d’activitat 
física a Les Moreres i a La Plana van 
participar a la Marxa de la Gent Gran 
del Baix Llobregat, a El Prat, que va 
consistir en una caminada d’una hora, 
aproximadament, als nous accessos de 
la platja d’aquesta localitat del Delta del 
Llobregat. La Marxa s’inclou en la celebra-
ció del Dia Internacional de la Gent Gran, 
que es commemora per sensibilitzar la 
població envers la importància de la salut 
com a element clau per a un envelliment 
actiu.  En total, al Prat hi van participar 

un centenar de persones.

Competicions de petanca  
i dòmino

La clàssica competició esportiva entre 
els centres de gent gran, el Memorial 
Joan Valls, ha canviat de fórmula i ara, en 
comptes de concentrar-se en unes dates 
molt concretes, entre febrer i abril, s’estén 
més al llarg de l’any. La final de petanca 
va ser el 15 de desembre, al parc de Can 
Vidalet, de 10 del matí a 1 del migdia, 
mentre que la de dòmino està programa-
da per al dia 27 de gener i es disputarà a 
l’Esplai de gent gran del Centre-La Plana, 
de 4 de la tarda a 8 del vespre. 

Activitats als esplais

Els esplais preveuen una activitat im-
portant per a les properes setmanes. El 
de Can Clota va programar l’homenatge 
a les persones que enguany han fet 80 
anys que són sòcies de l’entitat per al 
dissabte 17 de desembre, amb berenar 
i ball. El Casal de Can Vidalet, durant 
el novembre ha acollit les conferències 
Qualitat de vida, Menjar bé quan ets gran 
i Contra l’Alzheimer i altres malalties del 
cervell, aquesta inclosa dins dels actes de 
La Marató de TV3.
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El Ayuntamiento apuesta por 
la gratuidad y universalidad 
del servicio de teleasistencia

[ El Ayuntamiento ha reforzado el 
servicio de teleasistencia para la 
gente mayor. Las medidas adop-
tadas por la Junta de gobierno 
local permitirán que este servicio 
se universalice para la población 
de 80 años o más y a la  población 
de 65 a 79 años con dependencia 
física, psíquica o sensorial. 

Además de ampliar y reforzar 
este servicio, el consistorio ha de-
cidido abaratar su importe y, en 
según qué casos, subvencionarlo 
para que no cueste nada a los be-
neficiarios. De los 34 euros que se 
pagaban cada mes, hasta ahora, se 
ha pasado a una cuota, igualmente 
mensual, de 3 euros.

Actualmente, más de 70 per-
sonas son usuarias del servicio de 
teleasistencia, a través del cual 
los usuarios cuentan con un dispo-
sitivo conectado a una central de 
alarmas que deben pulsar en caso de 
cualquier incidencia que pueda afec-
tar a su seguridad o integridad.

Otros servicios que presta el 
Ayuntamiento para atender a las 
personas mayores son el Servicio 
de Ayuda a Domicilio, que abarca 
ya a más de 200 personas, o los 
de comidas a domicilio, el servicio 
de comedor, la lavandería social 

y los centros de día. La voluntad 
municipal, a la hora de reforzar 
el servicio integral para la gente 
mayor, es retrasar al máximo el 
ingreso residencial y conseguir 
que permanezcan en su entorno 
social y familiar el mayor tiempo 
posible. ]

EL CONSISTORIO 
LO GARANTIZA 

A LAS PERSONAS 
MAYORES DE 80 AÑOS 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE SU ESTADO FÍSICO, 

PSÍQUICO O SENSORIAL

Doble activitat 
de l’Associació 
AIDED
[ L’Associació per a la Integr-
ció de Persones amb Disca-
pacitat (AIDED) instal·là una 
parada amb motiu del Dia de 
les persones amb discapaci-
tat, al carrer Àngel Guimerà 
(davant de la biblioteca). 
Del 2 al 5 de gener farà un 
rastrillo solidari, al Casal de 
Cultura Robert Brillas. ]

gent gran
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DURANT LES FESTES I SI SORTIU DE CASA...

• Al domicili
✓ Comproveu que portes i finestres estan ben tancades
✓ No abaixeu les persianes totalment
✓ No hi deixeu diners ni objectes de valor
✓ Feu una relació detallada de càmeres i altres objectes 
de valor, amb els números de sèrie, per facilitar-ne la 
identificació
• Amb els veïns
✓ No divulgueu la vostra absència
✓ Comuniqueu només als més propers on us poden 
localitzar
✓ Deixeu la clau a una persona de confiança perquè faci vi-
sites periòdiques i reculli la correspondència de la bústia

SI US QUEDEU...
• Aviseu la Policia
✓ Quan observeu gent estranya en el portal
✓  Si sentiu sorolls en habitatges desocupats
✓ No faciliteu l’entrada en l’immoble a persones desco-
negudes
✓ Exigiu  sempre acreditació als representants de serveis 
tècnics i confirmeu-la telefònicament

I QUAN ANEU DE COMPRES
✓ Compte amb la bossa i amb la cartera, i vigileu no per-
dre mai de vista els paquets. En el cotxe, no deixeu les 
compres a la vista.

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

Tot i que la llei no els obliga, és racomanable que les dones embarassades es 
cordin el cinturó de seguretat. Cada any, més de 200 dones perden el seu 

fill per no haver pres aquesta precaució 

seguretat
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Policía Local y Mossos se coordinan 
para incrementar aún más la seguridad
[ La Policía Local y los Mossos 
d’Esquadra han mantenido ya 
diferentes contactos y reuniones, 
los primeros pasos que han de 
preparar la llegada de la policía 
autonómica a nuestra población, 
prevista para finales de 2006, 
dentro de aproximadamente un 
año.

El inicio de los contactos 
se inscribe en el deseo de los 
responsables de la Policía Local 
de establecer un conocimiento 
mutuo que permita saber cuáles 
son los métodos de trabajo de 
ambos cuerpos, homogeneizar los 
criterios de actuación, acceder a las 
bases de datos de interés policial y 
tener conocimiento de los criterios 
de operatividad conjunta que los 
Mossos vienen manteniendo con 
otras Policías Locales. 

En 2006

En una reciente entrevista 
realizada, por ejemplo, en la 
comisaría de L’Hospitalet, repre-
sentantes de la Policía Local de 
Esplugues pudieron conocer de 
primera mano la colaboración con 
la Guardia Urbana de la ciudad 
vecina y los Mossos, que ha dado 
excelentes resultados y que se 
podría reproducir en Esplugues 
a partir del año próximo, cuando 
la implantación de la policía de la 
Generalitat en nuestra ciudad sea 

una realidad. El Govern aprobó 
hace pocas fechas el despliegue 
parcial en el Baix Llobregat, que 
incluía la construcción de una 
comisaría en la calle Laureà Miró, 
en el barrio Sant Llorenç, que ac-
tualmente se está reurbanizando. 
Habrá 150 efectivos destinados 
a esta nueva delegación. La 
intención de la Policía Local de 
Esplugues es continuar con los 
Mossos d’Esquadra la buena co-
laboración que mantiene con la 
Policía Nacional.

 Paralelamente a las entrevistas 
mantenidas con representantes de 

los Mossos d’Esquadra, los respon-
sables de la Policía Local se han 
entrevistado con otras guardias 
urbanas de ciudades limítrofes o 
con problemas afines a los que se 
pueden vivir aquí. Estos contactos 
han permitido impulsar un conjun-
to de colaboraciones mutuas y de 
actuaciones coordinadas, siempre 
que las circunstancias así lo requi-
eran y permitan. Cabe destacar, 
en este aspecto, los contactos 
iniciados con la Guardia Urbana 
de L’Hospitalet, en los que se han 
planteado aspectos relaciona-
dos con la seguridad ciudadana 

y otras áreas de trabajo policial. 
También ha habido contactos con 
las policías de Sant Just Desvern y 
de Cornellà.

Coordinación interna

La colaboración con otros cu-
erpos policiales se presenta como 
factor clave para lograr una mayor 
segu-ridad ciudadana y vial. Junto 
a ello, la optimización de recursos 
existentes en la propia Policía Lo-
cal es otro de los aspectos en los 
que su jefatura está incidiendo de 
manera especial.

 Así, se han creado equipos de 
trabajo de seguridad ciudadana y 
vial, policía administrativa y policía 
de proximidad o asistencial, cuyos 
responsables se reúnen periódi-
camente para potenciar aspectos 
de operatividad y coordinación 
en busca de alcanzar los mayores 
niveles de eficacia posibles. 

EL GOVERN DE LA 
GENERALITAT HA 
APROBADO YA EL 

DESPLIEGUE DE LA 
POLICÍA AUTONÓMICA 

EN ESPLUGUES, PREVISTA 
PARA FINALES DE 2006

[ Responsables de Mossos d’Esquadra, Policía Local de 
Esplugues y Guardia Urbana de L’Hospitalet, en una reunión 
reciente  
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Decidido el destino de  
la aportación municipal 
al Fons de Cooperació
[ La teniente de alcalde y presi-
denta del Consell Municipal de 
Solidaritat, Immaculada Cano, 
informó a los integrantes de 
este órgano de participación 
a qué serán destinadas las 
aportaciones económicas que 
el Ayuntamiento cede al Fons 
Català de Cooperació al Des-
envolupament (FCCD) para 
ayudar a comunidades en vías 
de desarrollo. 

El dinero procedente de 
Esplugues ayudará a la cons-
trucción de una red de cen-
tros de asistencia primaria en 
Marruecos, la adquisición de 
material escolar para el pue-
blo saharaui, la instalación de 
un centro de cría de conejos 
en Cuba, la introducción de 
energía eléctrica en el Case-
río El Potero Morazán, en el 
Salvador, y un programa de 

atención especial para niños 
y niñas de padres y madres 
desempleados, en Matagalpa 
(Nicaragua).

Por otra parte, en la misma 
reunión del Consell Municipal 
se decidió que la ciudad co-
laborará con las víctimas del 
huracán Stan, que ha afecta- 
do a diferentes países de Cen-
troamérica, y del terremoto 
que asoló Pakistán. Las ayudas 
serán vehiculadas a través de 
Cruz Roja, del FCCD y de la 
Fundació Josep Comaposada. 
El Ayuntamiento también se 
ha adherido a la 12 Caravana 
Catalana d’Ajut Humanitari 
per al Poble Sahrauí, con una 
aportación económica y la 
realización de una campaña 
de recogida de material de 
higiene personal (champú, gel 
y jabón). ]

El Pare Klomberg parla a la 
Biblioteca Pare Miquel
[ El pare Teo Klomberg, conegut 
també com l’holandès lluitador, 
que viu i treballa a Nicaragua des 
de fa quaranta anys i que és un 
dels cristians de base que mobilitza 
i desenvolupa projectes amb la 
població de la zona, va oferir el 8 
de novembre passat una xerrada 
informativa a la Biblioteca Pare 

Miquel d’Esplugues. 
L’acte era organitzat per la 

Comissió de Solidaritat La Mallo-
la, la qual també porta a terme 
una important tasca solidària a 
Nicaragua. Klomberg també va 
oferir una xerrada als alumnes 
de l’IES La Mallola, el mateix dia 
8, al matí. ]

solidaritat
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Dones de Nicaragua 
expliquen a Esplugues  
la seva qualitat de vida
[ Integrants del Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa van oferir 
el 20 d’octubre passat una xerrada 
a la Biblioteca Pare Miquel d’Es-
plugues en què van parlar de la 
seva situació actual. El Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa és una ONG 
que promou diversos projectes, en 
els àmbits de la salut, l’educació 
o l’alfabetització,  per mirar de 
millorar la qualitat de vida de la 
gent que viu en aquest municipi 
de Nicaragua.

La xerrada volia contribuir a 
la sensibilització de les organit-
zacions i del públic en general la 
situació de la dona i dels infants 
al sud i especialment a Nicaragua. 
Els objectius eren fer escoltar la 
veu del sud des de les dones, fer 

sentir la seva vida en el dia a dia, la 
realitat de la pobresa i de les seves 
limitacions, i descobrir les seves 
propostes per construir un món 
més just. L’acte va ser organitzat 
pel Consell de Solidaritat i de Coo-
peració al Desenvolupament. ]

Adhesió  
a la declaració 
dels Objectius 
del Mil·leni
[ Des de fa unes setmanes 
penja del balcó de la casa 
consistorial una pancarta 
que mostra l’adhesió es-
pluguenca a la Declaració 
de Ciutats i Governs Locals 
Units a favor dels Objectius 
del Mil·leni. L’Ajuntament, 
que demana el reconeixe-
ment del rol dels governs 
locals en la consecució 
dels objectius, reclama a 
la pancarta que, el 2015, 
el món ha de ser un lloc 
millor. ]
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El Ple vol que 
s’estudiïn 
models 
alternatius 
dels sorrals 
dels pipicans
[ El Ple va aprovar el 14 
d’octubre una moció pre-
sentada pel Grup Municipal 
d’ERC i esmenada per altres 
formacions en què insta el 
govern municipal a estudiar 
models alternatius als sorrals 
dels pipicans d’Esplugues, 
contrastant-ho amb els 
models d’altres municipis, 
per garantir una neteja i 
una desinfecció correctes.  
La moció també insta el 
trasllat del pipican ubicat 
al carrer M. de Falla, per la 
seva proximitat amb l’escola 
Lola Anglada. La moció va 
comptar amb el suport de 
PSC, PPC, CiU i ERC. ICV-EUiA 
hi va votar en contra. ]

Canvis als fanals i semàfors per 
estalviar energia a la via pública
[ Canviar les làmpades dels semà-
fors, substituir-ne les dels fanals i 
posar una pantalla a tots els llums 
tipus globus que hi ha a la via pú-
blica són les principals accions que 
l’Ajuntament portarà a terme en 
els propers mesos per avançar en 
l’estalvi energètic en l’enllumenat 
públic i seguir complint el pla que 
el consistori va traçar l’any 2004 i 
de vigència fins al 2007.

A tots els fanals situats als car-
rers Dr. Riera, Joan Corrales, Quin-
tana, Alegria, Llunell, Rovellat, 
Sant Jordi, Marqués d’Espanya, 
Sant Albert Magne, Severo Ochoa, 
Rafael Casanova, Andreu Amat, 
Ronda Canigó, Ronda Puigmal, 
Francesc Macià, Jardins Elisenda 
de Montcada, pista municipal 
de L’Avenç, habitatges del carrer 
Eucaliptus, Serra del Montsec, 
Bruc, passatge Ametllers, Sant 
Gabriel, Francesc Layret, Montesa, 
Joan Amades i jardins dels carrers 
Riereta i Les Piles es canviaran les 
làmpades de vapor de mercuri de 

250 vats de potència per unes al-
tres de vapor de sodi, de 150 watts, 
però amb la mateixa lluminositat. 
Igualment, als 184 punts de llum 
(a Via Augusta, Sometents, jardins 
Margarida Xirgu, escales Jaume 
Huguet i escales carrer Est) amb 
forma de globus se’ls col·locarà 
una pantalla per evitar la conta-
minació lumínica que provoquen 
actualment.

 
Semàfors

Finalment, es canviaran les ac-
tuals làmpades d’incandescència 
dels semàfors, de 60 watts, per 
unes altres anomenades leds, de 10 
vats i una major durada (deu anys, 
davant dels sis mesos de les incan-
descents).  Totes aquestes mesures 
permetran millorar la il·luminació 
d’alguns barris i obtenir un estalvi 
energètic amb la utilització de 
nous sistemes i equips de làmpa- 
des molt més eficaces i rendi-
bles. ]

[ Semàfor tipus led al carrer 
Laureà Miró
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Eliminar los graffitis y reponer 
el mobiliario urbano maltratado 
cuesta 150.000 euros al año

La ciudad sufre también, 
anualmente, un enorme 
perjuicio por actitudes a 
las cuales no se da mayor 
importancia pero que tie-
nen un efecto negativo en 
árboles, arbustos o zonas 
verdes. Cada año se ha de 
sustituir un buen número 
de árboles dañados por 
los golpes involuntarios de 
los vehículos o porque hay 
ciudadanos que vierten en 
los alcorques aceites de 
motor o cubos de agua de 
fregar con productos de 
limpieza o lejías, letales 
para los árboles. También 
deben ser sustituídos los 
arbustos que son pisados 
por personas que entran 
en los parterres para atajar 
un camino. Es igualmen-
te dañina la orina de los 
perros, porque quema las 
plantas. La restitución de 
árboles ha costado este año 
cerca de 22.500 euros y la 
sustitución de los arbustos, 
de las proporciones de los 
que son dañados, vale  4.500 
euros.

[ Como se diría en lenguaje colo-
quial de ése que dicen que está tan 
de moda, el vandalismo le cuesta 
a la ciudad una pasta. Una canti-
dad cercana a los 150.000 euros 
(antes 25 millones de pesetas) 
debe destinar cada año el Ayun-
tamiento para borrar las pintadas 
con las que los autodenominados 
artistas de la calle —que el resto 
denominamos ciudadanos incívi-
cos— manchan fachadas de edifi-
cios públicos y privados, mobiliario 
urbano y cualquier elemento con 
el  que topan.

El Ayuntamiento cuenta con 
un equipo anti-grafitti, dotado 
de un operario, un vehículo, una 
máquina de chorreo de arena y 
diferentes productos destinados 
a la eliminación de las pintadas. 
Su cometido es erradicarlas en un 
plazo no superior a las 24 horas, 
para que las pintadas afeen el 
menos tiempo posible nuestra 
ciudad y que no actúen como 
reclamo para otras acciones del 
mismo tipo.

La eliminación de graffitis es 
quizá el acto vandálico más ha-
bitual, pero no el único que sufre 
la ciudadanía en su conjunto. Los 
daños en el mobiliario urbano 
son también destacables, porque  
suponen igualmente un coste muy 

importante para las arcas muni-
cipales. Desperfectos en bancos, 
papeleras o juegos infantiles, por 
un uso abusivo e inadecuado, gol-
pes de vehículos u otras causas, son 
algunos de los más habituales. 

También son criticable la colo-
cación de carteles en las fachadas 
de edificios, el lanzamiento de 
papeles al suelo, el abandono de 
excrementos de perros en la vía 
pública o la dejadez con la que 
algunos vierten los residuos, bien 
dejando la basura fuera de los con-
tenedores, bien no utilizando los 
diferentes depósitos de reciclaje 
que hay en todos los barrios de 
la ciudad. 

A su disposición

No se puede decir que esta 
actitud se produzca por falta de 
medios. Bien al contrario, cuando 
uno lanza un papel al suelo, lo 
debe hacer con los ojos cerrados, 
porque si no, es difícil entender 
cómo no puede ver alguna de 
las 1.350 papeleras que hay en la 
vía pública y los parques. Los 270 
contenedores de residuos orgá-
nizos, los 325 de residuos sólidos 
urbanos (los de toda la vida), los 
140 de vidrio, los 142 de envases, 
los 143 de papel y los 26 de pilas no 
dejan excusas a quienes lanzan las 
basuras sin criterio. También hay 
15 pipicanes para que los dueños 
de perros los lleven allí a hacer 
sus necesidades. Eso sí, aunque 
defequen en su interior, deben 
recoger los excrementos con una 
bolsa o un papel y depositarlos  
en una papelera. 

Periódicamente —la próxima 
ocasión en la que tendrá lugar 
esta operación será a partir del 
próximo 13 de diciembre—, el 
Ayuntamiento los somete a un 
tratamiento preventivo para ga-
rantizar su buen estado sanitario.  
Finalmente, no hay excusas para 
que alguien coloque un cartel, 
pegatina o aviso en cualquier 

fachada o pared, porque hay a dis-
posición de entidades, empresas 
locales, comercios y particulares 
hasta 105 espacios, entre vallas y 
columnas publicitarias, para que 
coloquen allí sus reclamos. ] 

UNA ACTITUD MÁS 
CÍVICA Y LA UTILIZACIÓN 

ADECUADA DE LOS 
ELEMENTOS DE LA VÍA 

URBANA PERMITIRÍA 
INVERTIR ESTA CANTIDAD 

ECONÓMICA A OTROS 
DESTINOS SOCIALES 

MÁS BENEFICIOSOS PARA 
TODOS

via pública

[ Un operario municipal elimina una pintada en la puerta de un colegio. Ningún elemento urbano, como las señales de 
tráfico, se libra del vandalismo

desperfectos 
en parques y 
zonas verdes
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Nova etapa de l’Esplubús
L’Esplubús, que inicià una nova etapa el 16 de desembre, coincidint amb 
les dates prèvies al Nadal i amb la propera posada en marxa de les tres 
parades de la línia T3 del Trambaix, és la principal notícia d’aquesta secció. 
La línia es refunda com una conjunció de l’antic Esplubús i de l’Esplujust, 

que desapareix, i té la vocació de donar un millor servei —més ràpid i 
àgil—. Aproparà els espluguencs als principals equipaments de la ciutat 
i també serà una llançadora per apropar-se al Trambaix i al metro (Zona 
Universitària).

L’Esplubús tindrà un recorregut més 
curt i passarà més sovint per les parades 

LA FREQÜÈNCIA DE PAS 
PREVISTA ÉS DE  

TRENTA MINUTS. LES 
PARADES D’ORIGEN I 

FINAL DE RECORREGUT 
SERAN AL CARRER DR. 
GIMENO I A LA ZONA 

UNIVERSITÀRIA DE 
BARCELONA.  

EL NOU BUS NO PASSA  
PER SANT JUST

[ L’autobús urbà d’Esplugues, co-
negut com l’Esplubús, iniciarà el 
16 de desembre una nova etapa. 
Les principals novetats d’aquest 
servei públic de transport urbà 
col·lectiu, que funciona des de 
1998, són la millora de freqüència 
de pas i el canvi de recorregut. A 
partir de la data esmentada, l’Es-
plubús passarà per les parades 
cada 30 minuts, aproximadament. 
Només pot haver-hi una petita 
alteració d’aquesta previsió du-
rant la franja d’hora punta (de 8 
a 10 del matí) en què podria ser 
una mica superior, a causa de la 
intensitat del trànsit. Fins ara, la 
freqüència de pas era d’un mínim 
de 60 minuts. En sentit Barcelona, 
la primera sortida des de la parada 
del carrer Dr. Gimeno (al barri de 
La Miranda) serà a les 6.30 h del 
matí, mentre que l’última sortida 
serà a les 21.30h. En sentit Esplu-
gues, la primera sortida des de la 
parada de l’av. Exèrcit (a la Zona 
Universitària) serà a les 6.45 h del 
matí, mentre que l’última sortida 
serà a les 21.45h.

Amb el nou Esplubús, que dis-
posarà de tres vehicles de platafor-
ma baixa, accessibles a persones 
amb mobilitat reduïda, es vol 

recuperar viatgers que s’hagin 
pogut perdre en els darrers anys, 
a la vegada que captar-ne de nous 
amb la concepció d’aquesta línia 
urbana com a bus de barri.

Recorregut de l’Esplubús

L’Esplubús connecta els diver-
sos barris d’Esplugues entre si, 
apropa als principals equipaments 
del municipi, entre els quals des-
taca l’Hospital de Sant Joan de 
Déu, i a la vegada enllaça amb les 
línies 3 i 5 de la xarxa de metro i 

amb el Trambaix. Les millores que 
s’incorporen volen resoldre les 
distorsions en els horaris de pas 
de les línies Esplubús i Esplujust 
que han funcionat fins ara, que 
es derivaven de l’allargament 
dels itineraris que les dues línies 
han patit en els darrers anys i pel 
descens de la velocitat comercial 
a causa del trànsit.

D’aquesta manera, s’elimina la 
superposició dels itineraris de les 
actuals línies Esplubús i Esplujust 
amb la línia Justmetro. Concreta-
ment, l’Esplubús cobreix el trajecte 

entre el barri de La Miranda i la 
Zona Universitària, amb l’itinera- 
ri que es detalla en el requadre. 
La voluntat de l’Entitat del Trans-
port de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona i de l’Ajuntament 
d’Esplugues, tal com es recull 
al conveni de col·laboració que 
han signat ambdós organismes 
institucionals, és que l’Esplubús 
s’adapti als canvis recents en la 
xarxa de transport públic, per tal 
de donar resposta a les necessitats 
dels ciutadans i millorar els nivells 
actuals de qualitat del servei. ]

SENTIT ZONA UNIVERSITÀRIA: Dr. Gimeno, av. 
La Miranda, pl. Constitució, Via Augusta, Nord, Laureà Miró, pl. Sta. Magdalena, av. Cornellà, Bruc, 
Verge de Guadalupe, Esmeragda, Pas del Sucre, M.A.Capmany, Ciutat de l’Hospitalet, Josep Gras, Molí, 
Laureà Miró, Països Catalans, Jacint Esteva, Joan Miró, Finestrelles, Sant J. de Déu, ctra. Esplugues, 
González Tablas, av. Exèrcit (les tres darreres, a Barcelona). SENTIT LA MIRANDA: av. Exèrcit, Gran 
Capità, Eulàlia d’Anzizu, González Tablas, ctra. d’Esplugues (totes aquestes, al terme municipal de 
Barcelona), Sant Joan de Déu, Finestrelles, Joan Miró, Jacint Esteva, Països Catalans, Sant Mateu, 
av. Torrent, M. Esquius  (L’H), Molí, Jocs Florals, Ciutat de L’H, Tierno Galván, Lleialtat, A. Clavé, Pas 
Sucre, Severo Ochoa,  Alegria, av. Cornellà, pl. Santa Magdalena, Laureà Miró, Nord, Via Augusta, 
pl. Constitució, av. La Miranda, Dr. Ferran, Dr. Gimeno. +INFO: www.emt-amb.com

EL NOU RECORREGUT
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La urbanització del sector 
de Can Cervera aportarà  
250 habitatges públics i un 
poliesportiu amb piscina

LA URBANITZACIÓ 
D’AQUESTA ZONA 

UBICADA ENTRE CAN 
CLOTA I CAN VIDALET 
ADEQUARÀ LA ZONA DE 
LA CIUTAT  QUE LIMITA 

AMB L’HOSPITALET 

[ Can Cervera serà una de les 
properes zones de desenvolupa-
ment de la ciutat. L’Ajuntament 
ha iniciat el camí administratiu 
corresponent perquè s’urbanitzi 
tota aquesta zona limítrof amb el 
terme municipal de L’Hospitalet, 
en què ara conviuen horts il·le- 
gals, un aparcament de vehicles a 
l’aire lliure, els accesos a la Ronda 
de Dalt i la Masia de Can Cervera, 
que li dóna nom. 

La previsió és que, quan el 
pla urbanístic quedi enllestit, 
en un termini de temps encara 
per determinar, hi convisquin 
un miler d’habitatges —250 dels 
quals seran de tipologia de pro-
tecció oficial i seran adjudicats per 
l’Ajuntament—, edificis d’oficines, 
una part dels quals —un total de 
2.500 m2 de sostre— seran de titu-
laritat municipal, un poliesportiu 
amb piscina coberta que donarà 
servei al conjunt de la ciutat però 
especialment als barris de Can 
Clota-Can Cervera i Can Vidalet, i 
un nou parc, de set hectàrees, que 

en serà el gran pulmó verd. 
Aquest anomenat pla parcial 

implicarà també un important 
reordenament viari, la millora dels 
accesos a la ronda i de la conne- 
xió entre els diferents barris, 
la construcció de l’avinguda de 
l’Electricitat, un important eix viari 
que ha de connectar L’Hospitalet, 
Esplugues i Cornellà, i la creació 
d’una nova façana a la ronda, 
per tal que la imatge que dóna 
la ciutat al pas per aquesta via 
ràpida sigui visualment més agra-
dable. ]
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Acabada la reforma de las 
calles Lleialtat y Miramar 
y de la plaza Sant Lluís
[ Con la plantación del arbolado, 
iniciada a mediados del mes de 
noviembre, ha quedado práctica-
mente finalizada la reforma de las 
calles Lleialtat (tramo entre la Pau 
y la plaza Sant Lluís) y Miramar y 
de la propia plaza Sant Lluís, una 
nueva fase de la reforma integral 
del barrio de Can Clota, que el 
Ayuntamiento está llevando a 
cabo en los últimos años.

Con esta reforma, el tramo 
mencionado de Lleialtat y la ca-
lle Miramar pasan a ser zonas 
de preferencia peatonal, en las 
que los vehículos sólo pueden 
circular a 30 km/h, y en ellas no 
se puede aparcar. Únicamente  se 
han reservado unas plazas para 

vehículos de personas con movi-
lidad reducida y otras de carga 
y descarga, en la confluencia de 
ambas calles con la plaza Sant 
Lluís, cuyo aspecto también ha 
cambiado radicalmente, con la 
ampliación de la zona peatonal, 
la colocación de un pavimento 
tricolor en el centro y la elimi-
nación de parte del carril de cir-
culación en la parte de abajo de 
la plaza (en la foto, vista alzada 
de la zona). En la misma plaza 
también hay una zona de carga 
y descarga.

La reforma del barrio de Can 
Clota se acabará con la remode-
lación de la calle Josep Anselm 
Clavé. ]
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El parc dels Torrents,  
premi d’espais exteriors de 
la Triennal d’Arquitectura 
del Baix Llobregat 
[  El parc dels Torrents ha estat 
reconegut com el millor espai 
exterior de construcció recent en 
la primera edició de la Triennal 
d’Arquitectura del Baix Llobregat, 
Garraf i Alt Penedès, que convo-
ca la Demarcació de Barcelona 
del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya.

El Jurat del concurs ha premiat 
l’ordenació del Torrent d’en Farré 
(fases 1, 2 i 3), projectada per Isabel 
Bennasar, “per la seva capacitat 
d’aconseguir l’articulació de di-
versos teixits urbans i topogràfics 
mitjançant el projecte de l’espai  
públic i la vegetació”, segons s’ex-
plica a la publicació que anuncia 
les obres guardonades. El premi 
concedit correspon a la categoria 
d’espais urbans, parcs i jardins i 
intervencions en el paisatge. La 

plaça del castell, de Pallejà, i la 
de l’Ateneu de Begues, van ser 
les obres finalistes. En la mateixa 
publicació es fa una descripció 
del parc dels Torrents, del qual 
es diu que “el projecte global 
pretén potenciar el dibuix del 
fons del torrent com un passeig 
verd, continu, element unitari que 

lligui tot el recorregut, enllaçant la 
part nord del pont de l’autopista 
amb la sud o fase actual, amb el 
llac i zona lúdica, desplaçant les 
zones de més ús als laterals dels 
talussos mitjançant plataformes 
de diferents paviments, mante-
nint al màxim l’aspecte natural 
de l’espai”.

La Triennal pretén, en primer 
lloc, donar rellevància a la bona ar-
quitectura del Baix Llobregat, del 
Garraf i de l’Alt Penedès. També 
vol ser un aparador que reconegui 
la bona feina dels arquitectes i la 
dels professionals que col·laboren 
al seu costat per millorar la quali-
tat de vida de les ciutats. ]

EL CERTAMEN  
EL CONVOCA  

LA DEMARCACIÓ 
DE BARCELONA 
DEL COL·LEGI 

D’ARQUITECTES  
DE CATALUNYA

[ El parc suma aquest guardó al de finalista dels Premis FAD

El Tribunal Superior de Justicia da la razón al 
Ayuntamiento de Esplugues sobre el “Plan Caufec”

[ El Tribunal Superior de Justicia 
de Catalunya ha desestimado el 
recurso contencioso que se inter-
puso contra el Plan Caufec.

El Plan Caufec es considerado 
desde el consistorio como una 
gran oportunidad de mejora 
para la ciudad, teniendo en cu-
enta los cuatro grandes ejes de 
actuación: construcción de vivi-
enda de promoción municipal, 
creación de puestos de trabajo, 
y mejora del transporte público 
y de la movilidad, con la llegada 
del metro a Esplugues.

 La eliminación de las líneas 
eléctricas de alta tensión que 
atraviesan la zona, con el cor-
respondiente impacto visual 
y medioambiental, dará paso 
a la urbanización de los terre-
nos, donde se construirán 125 
viviendas de promoción munici- 
pal, además de otras de inicia- 
tiva privada, un parque em- 
presarial, oficinas, un centro co- 

mercial y un hotel, entre otros.

Convivencia armónica

El Ayuntamiento de Esplu-
gues ha velado en todo mo-
mento por que el proyecto, 

que generará una actividad 
económica muy importante para 
los ciudadanos y ciudadanas de 
Esplugues, garantice un desar-
rollo armónico y sostenible de 
la ciudad y se ha asegurado que 
los promotores lleven a cabo 

una gran reordenación vial en 
la zona que garantizará mayor 
fluidez que ahora en los accesos 
a Barcelona. El proyecto contem- 
pla que la mitad de los terrenos 
afectados (20 hectáreas de un 
total de 40) serán zona verde. ] 

[ Vista aérea 
del sector 
sur, frente a 
la parada del 
Trambaix de 
Ca n’Oliveres, 
donde se 
construirán 
las viviendas 
de promoción 
pública 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desestimado  el recurso contencioso  contra el Plan Caufec
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Queda abierta al público una 
nueva plaza en Can Vidalet
[ Desde el 14 de noviembre está abierta al 
público una nueva área de recreo en el barrio 
de Can Vidalet. Está situada en el interior de 
la manzana de las calles Molí, Pere Galvany, 
Hortènsia y Menta y es el fruto de la transfor-
mación urbana de la zona que el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo para construir dos edificios 
de promoción municipal, cuyas viviendas ya 
están ocupadas por sus propietarios, y dotar 
al barrio de una nueva plaza interior.

El espacio, que aún no tiene nombre ofi-
cial, consta de unos 1.800 metros cuadrados, 
y se puede acceder a él desde las calles Molí, 
Pubilla Casas y Pere Galvany. Tiene diferentes 
espacios de recreo y de juegos infantiles, y se 
han instalado bancos, papeleras, alumbrado 
público y un pavimento bicolor. También se 
han plantado hasta cuatro especies diferentes 
de árboles. Para asegurar el descanso vecinal 
en horario nocturno, la plaza está abierta de 
día y cerrada durante la noche, con los mismos 
horarios que el parque de Can Vidalet (de 
noviembre a marzo, de 8 de la mañana a 6.30 
de la tarde; abril, mayo y octubre, de 8 de la 
mañana a 7.30 de la tarde; junio y septiembre, 
de 8 de la mañana a 8.30 de la tarde y julio y 
agosto, de 8 de la mañana a 9.30 de la noche, 
de lunes a domingo). Los vigilantes de parques 
velan por su mantenimiento y buen uso.

La urbanización de este espacio es un símbo-
lo de la transformación urbanística  y social del 
barrio. En este punto, hace poco más de quince 
años, se daba el fenómeno del barraquismo 
interior, y un número importante de personas 
y familias vivían en unas condiciones precarias. 
El Ayuntamiento realojó a la mayoría en los 
edificios sociales de la calle Cedres y, liberado 
el terreno, emprendió el plan que ha permiti-
do la construcción de viviendas de promoción 
municipal y de este nuevo punto de encuentro, 
conversación y recreo del vecindario. ]

[ Esta nueva plaza, que se ha convertido en un lugar de descanso muy agradable, 
quedó a disposición de la gente el pasado 14 de noviembre

Poda d’arbres, 
replantació d’arbustos 
i tractaments 
fitosanitaris durant  
el novembre 

[ Replantació a la plaça de 
l’Escorxador, a Can Clota

[ L’Ajuntament ha portat a terme durant 
el mes de novembre una sèrie de treballs 
destinats a garantir la bona salut de 
l’arbrat de la via pública: la poda i els 
tractaments fitosanitaris.

La poda, una operació necessària 
per motius de salut del mateix arbre, 
per garantir-ne un creixement en 
condicions, i per evitar les molèsties 
que els arbres amb moltes branques 
i fulles poden causar a les persones, 
es porta a terme, enguany, als carrers 
Verge de la Mercè, Menta, Hortènsia, 
Pere Galvany, P. Casas, Oriol, Lleialtat, 
Esport, Sant Josep, J.A. Clavé, Antoni 
M. Gallissà, Vallerona, Esmeragda, Sant 
Salvador, Rovellat, Glorieta M. Guillén, 
Sant Francesc Xavier, Jacint Verdaguer, 
Església, Les Piles, Puig d’Ossa, Andreu 
Amat, Rafael Casanoves, Joan Miró, 
Díaz de las Fuentes, Traginers, Francesc 
Romeu, Sant Jordi i Santa Rosa. En total, 
s’han de podar un miler d’arbres.

D’altra banda, els tractaments fito-
sanitaris es fan per preservar els arbres 
viaris de les plagues. Se’ls apliquen pro-
ductes biològics o químics de toxicitat 
baixa, tant per als ocells i les persones 
com per als mateixos arbres. Les plagues 
més habituals són la processionària dels 
pins; la galeruca de tots els oms;  el 
pulgó de xops, acàcies, cercis, mèlies i 
baladres; oido, corythuca i antracnosis 
dels plataners; pestallothya, corineum 
i diaspi de xiprers i caparretes i negrete 
de les alzines, oliveres i tarongers. Els 
tractaments s’apliquen un o dos cops 
l’any, segons els casos. ]

[ La plaça té uns 1.800 m2 de superfície

estem fent
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[ L’Ajuntament va aprovar ini-
cialment en el Ple de setembre 
la modificació puntual del Pla 
general metropolità (PGM) en el 
sector del casc antic i de la plaça 
Santa Magdalena amb la voluntat 
d’ordenar urbanísticament tant 
l’entorn de la plaça com el del 
carrer de l’Església i, a més, asegu-
rar en un futur,  que la ciutadania 
pugui gaudir del conjunt arquitec-
tònic del Convent de Santa Maria 
de Montsió, que configuren els 
jardins privats de 10.000 m2 i els 
4.500 m2 edificats, entre els quals 
s’hi compta el valuós claustre gòtic 
del S.XIV i l’edifici modernista de 
Can Casanovas, obra de l’arqui-
tecte Antoni M. Gallissà. Ara, el 
Convent està utilitzat per una 
comunitat de religioses de clau-
sura molt reduïda (10 persones) i 
la població no té cap possibilitat 
d’accés,  exceptuant les visites 
ciutadanes que es poden fer al 
claustre l’últim diumenge de mes, 
gràcies a un acord a què va arribar 
l’Ajuntament amb la comunitat 
de religioses l’any 1995, pel qual 
el consistori, va instal.lar un as-
censor per la comunitat religiosa, 
va rehabilitar el claustre i també,  
des d’aquell mateix any, està fent 
una aportació econòmica que en- 
guany ha estat de 2.065 euros.

L’equip de govern de l’Ajun-
tament d’Esplugues vol garantir, 
d’acord amb el Pla General Me-
tropolità i la normativa vigent, la 
restauració i el manteniment del 
conjunt arquitectònic del Convent 
de Montsió continuï formant part 
d’Esplugues. El planejament preveu 
un canvi de qualificació, per passar 

L’Ajuntament  vol garantir 
que en el futur el conjunt de 
Montsió i els seus 10.000 m2 
de jardins siguin d’ús per a 
la població d’Esplugues

estem fent

de verd privat a equipament. Amb 
la nova qualificació,  el conjunt ar-
quitectònic podrà ser, en un futur, 
un equipament amb una activitat 
social, cultural, docent i religiós, a 
la vegada que projectar el model 
de ciutat que ja es perfila amb el 
Museu de Can Tinturé, el futur 
centre museistic de la Rajoleta, el 
centre històric i, en el futur, el paper 
rellevant del conjunt de Montsió. 

Cal apuntar que la qualificació 
actual com a verd privat admet, 
d’acord amb el PGM i la normati-
va vigent, l’ús d’habitatge sense 
necessitat de realitzar cap modi-
ficació, igual que una parcel·la 
situada dins el recinte del mones-
tir. Davant d’això, la  voluntat de 
l’Ajuntament és prioritzar i donar 
cabuda a l’ús social, cultural, do-
cent i religiós, i que el claustre es 
mantingui com a patrimoni que 
ja és d’Esplugues i no tingui una 
altra destinació. Recordem que, en 
el passat, aquest claustre ha tingut 
fins a dues ubicacions diferents: 
el Portal de l’Àngel i la rambla 

de Catalunya, a Barcelona, abans 
d’arribar al carrer de l’Església, a 
Esplugues. 

L’Ajuntament no té cap inten-
ció de fer fora sense més a les 10 
monges, com de manera dema-
gògica i fora de to  s’ha divulgat, 
perquè, d’una banda, l’Ajunta-
ment ja va comprar a les monges 

una part dels terrenys del monestir 
i, de l’altra,  la indemnització que 
la comunitat religiosa rebria pel 
convent i el seu conjunt,  ascen-
diria a uns 12 milions d’euros 
(que equivalen a 2.000 milions 
de pessetes). El que ha de quedar 
ben clar és que l’Ajuntament té 
el deure de vetllar pel patrimoni 
de la ciutat i de preveure futures 
necessitats d’equipaments, en  
funció del creixement i la deman-
da ciutadana.  

Actualment, l’Ajuntament ne-
gocia amb el representant legal 
designat per la comunitat de 
monges, que en principi també 
es mostra partidari de canviar la 
calificació actual.

El planejament del sector his-
tòric inclou a la vegada l’afectació 
de dos equipaments, les masies de 
Can Pi i de Can Ramoneda, per tal 
que en un futur també es pugui 
permetre un ús social, cultural i 
docent.

Passeig per a vianants davant 
el parc dels Torrents

L’Ajuntament proposa el pla 
especial de protecció i manteni-
ment de l’edificabilitat existent a 
l’àmbit del sector històric, on s’in-
clouen les edificacions del carrer 
de l’Església, amb la finalitat de 
mantenir les característiques de les 
edificacions actualment existents, 
d’acord amb la definició que se li 
donin. Per tant, es garanteix que 
el sector històric no hi hagi cap 
increment de l’edificabilitat.

El planejament actualment 
en vigor, que data de l’any 1987, 
preveia que els patis posteriors de 
les cases del carrer de l’Església, 
entre el Museu Can Tinturé i l’antic 

[ Imatge aèria en què es poden veure el centre històric, amb 
Montsió, a dalt a l’esquerra, i la plaça Santa Magdalena

L’AJUNTAMENT JA VA 
COMPRAR UNA PART DE 

LA ZONA VERDA PRIVADA 
DEL RECINTE A LA 

COMUNITAT RELIGIOSA 
QUE HA POSSIBILITAT 

L’AMPLIACIÓ DEL PARC 
DELS TORRENTS S’ELIMINA EL BLOC DE 

PISOS PREVIST DARRERA 
DEL RESTAURANT QUIRZE 

I EN EL SEU LLOC HI 
HAURÀ UNA ZONA VERDA

passa a la pàgina següent[ Dues ciutadanes observen el claustre de Montsió
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la pl. Sta. Magdalena, un espai a recuperar i dignificar

L’Ajuntament proposa mantenir el conjunt pai-
sagístic existent i, alhora, fer compatible el dret 
d’edificabilitat del conjunt de propietaris de la 
plaça Santa Magdalena. Per definir el planeja-
ment, l’Ajuntament d’Esplugues va encarregar 
prèviament un dictamen al Servei de Patrimoni 
de la Diputació de Barcelona, el qual aconsella 
l’edificabilitat que recull el planejament proposat 
pel govern municipal.Per mantenir la tipologia 
de les cases, es desafecten les cases d’ambdues 
bandes de l’edifici de l’Ajuntament, que fins ara 
estaven qualificades com equipament. A més, els 
edificis que no s’adeqüin a la tipologia històrica 
es preveu modificar-los per tal de donar-los les 

característiques de casc antic i aconseguir una 
harmonia del conjunt.  El pla preveu una edifi-
cabilitat a les cases de la plaça Santa Magdalena 
de planta baixa més 2 plantes en la franja de 15 
metres de profunditat de cada solar a comptar 
des de la plaça, i de planta baixa més 3 plantes 
a partir dels 15 metres de profunditat. Així es 
compensa el 100 % de l’edificabilitat que amb 
l’anterior planejament corresponia als propietaris. 
Per tant, tindrà una edificabilitat de 2,9 m2, és a 
dir, per cada 1m2 de sòl, correspondran 2,9 m2 de 
sostre. Per la seva part, l’aparcament es contempla 
que sigui subterrani, a la mateixa plaça, quan 
s’urbanitzi de nou.

estem fent

convenientment urbanitzada, al 
mateix temps que al seu moment 
fixarà les condicions arquitectòni-
ques que haurà de tenir la nova 
façana a construir. ]

S’inicien els tràmits 
per a la construcció 

d’una clínica de Fiatc

El Ple municipal va aprovar 
inicialment, el mes de novem-
bre, el pla especial d’equipa-
ments i concreció d’un cen-
tre hospitalari, que permetrà 
que Fiatc, mútua d’asseguran- 
ces i reassegurances, construei- 
xi una clínica al carrer Sant Mateu, 
prop de l’IES Joanot Martorell. 

S’amplien els drets 
per accedir a un 
habitatge públic

Una moció presentada per 
ICV-EUiA i aprovada per unani-
mitat permetrà que les persones 
que hagin estat empadronades 
durant un període mínim de 
temps a especificar en les ba-
ses que s’aprovaran al ple de 
l’Ajuntament puguin accedir a 
un habitatge dels que es licitin 
en les properes promocions d’ha-

bitatge públic a Esplugues. La 
mesura permetrà que persones 
que han passat bona part de la 
seva vida a la nostra ciutat pu-
guin tornar-hi a través de l’accés 
a habitatge públic.  

Els carrils bici de la 
ciutat se senyalitzaran

Una moció presentada per 
ERC i aprovada unànimement 
acorda que es destinin els recursos 
econòmics necessaris per senyalit-
zar de forma adient els carrils bici 
de la nostra població que encara 
no estan senyalitzats. La moció 
també diu que “en el termini de 
sis mesos es traslladi tota me- 
na de mobiliari urbà, casetes o 
altres elements que envaeixen 
els carrils bici” i que es farà un 
mapa de punts estratègics de 
la ciutat (parcs, seus d’entitats 
i dependències municipals) per 
instal·lar-hi aparcaments per a 
bicicletes, que es posarien du-
rant 2006. 

Replantació en un sector  
de Sant Pere Màrtir
[ El Consorci del parc de Collsero-
la i un grup de voluntaris de 
l’associació ecologista Depana 
van portar a terme el 20 de no-
vembre passat una replantació 
d’arbres en una zona de Sant 
Pere Màrtir que la Setmana 
Santa passada es va veure afec-
tada per un incendi forestal. 

En concret, s’hi van plantar 100 
sureres, 6 pins i 4 alzines.  Segons 
que va informar el Consorci del 
parc, que és l’encarregat de la 
conservació de la serralada, es va 
aprofitar per netejar la zona de 
deixalles, per fer una esporga i 
selecció de tanys dels arbres afec-
tats parcialment per l’incendi i 

[ La van fer el Consorci de Collserola i Depana

Cinema Savoy se substituirien per 
un pas de connexió, de 9 metres 
d’amplada,  entre el mateix carrer 
de l’Església i el parc dels Torrents. 
L’Ajuntament proposa canviar 
l’amplada del pas de manera que 
sigui de 4 metres i exclusivament 
per a vianants, ja que aquesta 
amplada ja és suficient per a la 
circulació peatonal. Per tant, amb 
el planejament que ara es proposa 
es redueix l’afectació als patis pos-
teriors de les cases i s’ha suprimit 
un bloc de pisos que hi anava a 
l’interior de l’illa, garantint, en 
canvi, un passeig de cornisa entre 
Can Tinturé i el bucle del Pont 
d’Esplugues.

Pla Quirze

Pel que fa a Cal Quirze, sempre 
amb la premissa de reordenar 
l’edificabilitat per alliberar l’accés 
al parc dels Torrents i crear nova 
zona verda on estava previst 
construir-hi un bloc de pisos, s’ha 
arribat a un acord amb la propi-
etat a l’hora de determinar les 
zones verdes, de manera que la 
propietat ha cedit a l’ajuntament 
1.600 m2, i així es compensa amb 
edificabilitat. D’aquesta manera, 
tindrà una edificabilitat d’1,3 m2 

(1,3 m2 de sostre per cada 1 m2 de 
sòl), notablement inferior a la de 
2,9 m2 dels propietaris de la plaça 
Santa Magdalena.

Cal tenir en compte que s’es-

ve de la pàgina anterior

tima que els tribunals fixarien un 
aprofitament mig del sector d’un 
1,8 m2, per tant, l’acord es com-
pensa amb una xifra inferior. Així, 
l’Ajuntament rebrà la zona verda 
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Can Cervera, 
un exemple de 

com fer política 
d’habitatge i una 
Esplugues millor?

JORDI FIGUERAS
(ERC-AM)

Segons el planejament urba-
nístic a Can Cervera hi caben 480 
habitatges, un parc, una zona 
d’equipaments i diversos vials. Però 
el govern municipal ens planteja 
fer-hi 1.000 habitatges, 25.000 
m2 d’oficines, un poliesportiu i un 
parc. Es planteja fer dos blocs de 10 
plantes d’alçada a l’avinguda Ciutat 
de l’Hospitalet i diversos blocs de 
5 i 6 plantes d’alçada. De tota la 
jugada Esplugues guanyaria un 
poliesportiu nou a Can Vidalet, 250 
habitatges d’oferta publica, 2.500 
m2 d’oficines i el parc. Però l’obli-
gació d’ERC es fixar-se també en la 
propietat actual del sector. No en 
són propietaris persones concretes 
majoritàriament, com per encante-
ri, la major part dels terrenys són 
propietat d’empreses constructores 
que devien consultar a la maga 
Lola per saber si es requalificarien 
o no els terrenys. Des d’ERC ens 
preguntem quina persona és tan 
boja com per comprar terrenys afec-
tats per zona verda? Potser no són 
tan bojos oi? Sota l’empara de fer 
habitatge públic ens trobem amb 
diverses propostes que van des de 
l’agosarament de canviar terrenys 
d’equipaments per fer habitatge 
fins, com en aquest cas, de donar 
ales a l’especulació pura i dura de 
determinades empreses, tot gràcies 
a no tenir el que s’ha de tenir, una 
política a llarg termini d’habitatge 
que comporti inversió en la compra 
de terreny edificable o, tal i com fan 
les empreses privades, comprar sòl 
afectat per equipaments per pre-
veure, tal com fan les constructores, 
la requalificació de sòl que permeti 
especular en benefici de tots i no 
en el pornogràfic benefici de les 
empreses constructores. A Can 
Cervera, Esplugues potser millo-
rarà, però qui de segur milloraran 
seran els especuladors.

Per la força?
No, gràcies!

 ROGER PONS 
(CiU)

Si el mes passat tractava del nou 
Estatut, aquest mes no puc deixar de 
parlar del Convent de Montsió.  A 
les primeres propostes del projecte 
urbanístic del barri Centre, Montsió 
passava a ser susceptible d’expropia-
ció. Una expropiació  que el PSC-PSOE 
es va afanyar a redenominar com a 
afectació, quan veïns i la pròpia co-
munitat monàstica van moure fitxa a 
favor de l’alliberament del convent. 
Afectar Montsió no deixa de ser una 
expropiació encoberta; un dret que 
es concedirà el PSC-PSOE d’expropiar 
el convent a mig termini.

Però la pregunta que des de CIU 
ens fem és per què el govern munici-
pal està disposat a violar la propietat 
privada per fer-se amb el Monestir? 
(un més, si recordem el que va passar 
amb Can Pi o Can Ramoneda…) És 
permissible vulnerar la propietat 
privada i el dret a l’habitatge a canvi 
de protegir el patrimoni? La resta 
de grups polítics estan embolicant 
als veïns amb conceptes urbanístics 
i parlant ambiguament, fan dobles 
discursos segons qui tenen al davant. 
Però la realitat és una: Montsió està 
perseguit per un govern del PSC-PSOE 
irrespectuós amb la propietat privada 
i per una oposició que beneeix aques-
ta operació. Avui, només 5 regidors 
(2 d’ells de CiU) estem en contra 
d’aquesta afectació. Els nacionalistes 
espluguins no entenem quin dret té 
l’equip de govern per expropiar o 
afectar (diguin-li com vulguin) una 
propietat privada. Per què no expro-
pien també la casa pairal del costat de 
Can Cadena, on havia viscut la família 
Pagès, que és el molí d’oli més antic 
de la comarca, i que ha passat per les 
mans de la constructora Ruve? Ningú 
vol perdre casa seva pel caprici d’un 
govern encallat en el passat. A més 
a més,  és una afectació totalment 
fora de lloc per dos motius: per la 
manca d’informació que ha trans-
mès el PSC-PSOE amb les inquilines 
i propietàries del convent, i perquè 
no tenim constància del que voldran 
fer amb Montsió.

Avançar, en el model de ciutat de 
Convergència i Unió, és respectar. I 
per fer avançar el nostre municipi, 
hem de respectar als nostres veïns. I 
per respectar-los, cal que assegurem 
les seves llars i les seves propietats, es 
diguin Montsió o d’una altra manera. 
Per tots aquests motius, des de Con-
vergència i Unió seguirem donant el 
nou impuls a la nostra vila, impulsant 
la defensa del nostres veïns i de les 
seves vides. Endavant!

On són els 
pisos socials de 
l’Ajuntament?

ISABEL PUERTAS 
(ICV-EUiA) 

El mes passat vèiem que no com-
plien la promesa de fer un Casal de 
Joves aquesta legislatura, aquest mes 
ens toca veure com no compliran tam-
poc els compromisos de construcció 
d’habitatge social. I, mentrestant, 
la gent jove que es vol emancipar 
continua marxant d’Esplugues.

L’aprovació dels pressupostos mu-
nicipals del 2003 incloïa el compromís 
que durant el 2004 es farien els habi-
tatges públics del sector Sant Llorenç 
i que el 2005 ja es podrien donar les 
claus. Som a finals del 2005 i encara 
no han començat les obres…

Els 120 pisos del pla CAUFEC amb 
els quals volien fer acceptable un pla, 
que com més coneixes més bèstia 
trobes, tampoc arriben.

Els projectes dels mercats encara 
han de superar molts problemes i no 
està clar quan començaran.

I, per acabar, d’altres petits projec-
tes també estan sense començar.

Clar que no patiu, hi ha més pro-
jectes anunciats al “Pont” per afegir a 
la llista dels incompliments. I no s’ha 
fet res tampoc per veure quants pisos 
buits tenim i estimular que entrin en 
el mercat de lloguer.

La ineficàcia en la gestió i la 
submissió als interessos dels especu-
ladors són els dos elements bàsic que 
caracteritzen la política d’habitatge 
del govern municipal.

El nostre grup no només denunci-
em els incompliments per tal de veure 
si els fa una mica de vergonya i es 
posen les piles d’una vegada sinó que, 
a més, fa propostes per aconseguir 
que les coses es facin bé.

La veritat és que no ens fan gai-
re cas en les nostres peticions que 
s’impulsi l’arquitectura bioclimàtica i 
mediambiental ni en la petició que es 
prioritzi l’oferta de lloguer per sobre 
de la compra.

L’altra qüestió que ens preocupa 
és la transparència en el procés d’ad-
judicació. I també voldríem evitar que 
joves que han viscut la major part de 
la seva vida a Esplugues, però que han 
hagut de marxar perquè no hi troba-
ven pisos assequibles ara es trobin que 
no poden aspirar a les adjudicacions 
perquè ja no viuen a Esplugues. Hem 
de garantir, doncs, el seu dret a poder 
viure en la població en què han passat 
la major part de la seva vida. Per això 
vam presentar una moció que va rebre 
el suport dels altres grups.

En resum, les promeses són per 
complir-les i una gestió eficaç i de 
“qualitat” és aquella que compleix 
els compromisos i resol els problemes 
de la ciutadania i l’actual govern 
municipal no ho fa.
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Presupuestos
PILAR DÍAZ

(PSC)

Hoy en día nadie duda de que los pre-
supuestos de una administración, y no los 
grandes discursos, son los que reflejan las 
voluntades políticas reales. Los presupuestos 
de la Generalitat para el 2006 constatan que 
el Gobierno catalán piensa en las necesida-
des reales de la ciudadanía y que actúa con 
ambición. Casi la mitad del presupuesto se 
dedica a Sanidad y Salud, lo que demuestra el 
interés del Gobierno en las políticas sociales. 
En este ejercicio se vuelve a reducir el déficit 
heredado del anterior gobierno de CiU en 
más de un 21% sin incrementar la presión 
fiscal y sin rebajar las inversiones.

Entre las actuaciones más destacadas 
aparecen 60 nuevos centros de atención 
primaria y 5 nuevos hospitales, la contra-
tación de 6035 nuevos profesores para el 
curso 2006-07, la creación de 8000 nuevas 
plazas de guardería, la creación de 14 nuevas 
comisarías y el incremento de 1727 mossos 
d’esquadra. 

En el ámbito de las políticas locales, 
también nos encontramos en el trámite de 
aprobación de los presupuestos. El gobierno 
local ha elaborado unos presupuestos am-
biciosos pensando en las necesidades reales 
de la gente de Esplugues. En la situación 
de dificultad económica que los ayunta-
mientos padecemos de manera crónica, el 
esfuerzo en políticas sociales, de seguridad, 
de vivienda, y a favor del comercio, es más 
que notable.

En materia de política social, se univer-
saliza el servicio de teleasistencia a partir de 
los 80 años, se incrementa notablemente los 
recursos dedicados a servicios para personas 
con discapacidad, y se crea una plaza de 
trabajador/a social. También se pondrá en 
funcionamiento la residencia para mujeres 
maltratadas.

En materia educativa, cultural y deporti-
va, se creará una nueva guardería en el barrio 
de Montesa, se ampliará la Escuela Municipal 
de Música, se pondrá en funcionamiento el 
Espacio Joven Remolí y la gestión de los Bucs 
Musicales, y se procederá a la remodelación 
de las instalaciones deportivas de La Plana y 
Les Moreres y a la construcción de una piscina 
en los terrenos de “La Baronda”.

En temas de seguridad, se refuerza el 
servicio de agentes cívicos y aumenta la 
presencia policial en la calle. En materia de 
comercio local, los recursos para fomentarlo 
crecen un 30% y se procede a la remodela-
ción de los mercados municipales.

En políticas de vivienda, se desarrollará 
un plan de vivienda municipal 2006-07 en 
el que destaca la construcción de 120 vivi-
endas en el sector de Sant Llorenç, 50 en los 
terrenos de Plaza & Janés, y la construcción 
de 64 viviendas en régimen de alquiler en 
Josep Ventura, Gaspar Fábregas e Isidre 
Martí. También se incrementará en un 
10% las ayudas a las viviendas de alquiler 
para jóvenes.

En materia de vertebración urbana, 
destaca la 7ª fase de reurbanización y accesi-
bilidad de Can Clota, la remodelación de la 
Rambla Àngel Guimerà, la reforma de la C/ 
Maladeta, la colocación de pasos elevados 
y de barreras sónicas, el acondicionamiento 
de un patio interior de manzanas en Can 
Vidalet y la materialización del convenio 
con Telefónica para la mejora de Sant Pere 
Màrtir.

Todas ellas son muy buenas noticias, y 
nos queda únicamente expresar nuestros 
mejores deseos en las próximas fiestas 
navideñas y para el próximo año.

Pressupostos  
de 2006

LUIS ORTEGA
(PPC)

Un cop més estem en les dates en què 
hem de discutir un dels assumptes més im-
portants que es tracten de manera periòdica 
en els plens municipals, i són els Pressupostos 
per al pròxim exercici de l’any 2006. Al llarg 
d’aquesta legislatura, en els exercicis dels 
anys 2004 i 2005, el Grup Municipal del PPC 
d`Esplugues hi ha donat suport, perquè les nos-
tres propostes, que han estat moltes, les hem 
pogut incloure-hi, perquè, tal i com m’agrada 
expressar en veu alta, nosaltres, les persones 
del Partit Popular, dirigim les nostres propostes 
a reforçar el benestar comú, urbanisme, cultu-
ra, seguretat, fiscalitat i esports. Per això ens 
il·lusiona poder aportar les nostres idees i ens 
alegra molt més que ens siguin reconegudes i 
acceptades. Portant a terme la nostra política 
d’oposició constructiva per la qual engrandim 
la nostra vila i els seus habitants.

Aquest pròxim exercici 2006, nosaltres vo-
lem comptar amb els ingressos extraordinaris 
procedents de la macro obra que s’ha de portar 
a terme a Esplugues. És per això que els nostres 
pressupostos tenen un caràcter general, però 
aprofundim molt en la fiscalitat, és a dir, en 
la recaptació que porta a terme el nostre 
Ajuntament del que paguem tots el veïns 
que aquí residim i treballem. És per això que 
creiem que és el moment de començar a aplicar 
a aquests pressupostos  la nostra repetida i a la 
vegada tan reivindicada aplicació de la nostra 
fórmula per poder aconseguir la reducció 
parcial i progressiva dels tributs que paguem 
mitjançant les ordenances fiscals, per poder 
aconseguir una pujada  fraccionada  fins a 
aconseguir la pujada zero o congelació de les 
taxes esmentades en tres anys. A tall d’exem-
ple: si a qualsevol veí d’Esplugues que pagui 
un tribut (que som tots)  li toca una pujada 
de 6 euros, segons l’IPC o el que consideri 
l’equip de govern de torn, nosaltres proposem 
repartir aquesta pujada en tres parts per tres 
exercicis, primer any només pujaríem 4 euros, 
segon any només en pujaríem 2 i el tercer any 
no es pujaria. Aquesta iniciativa ja la vàrem 
plantejar en l’aprovació de les ordenances 
corresponents per a l’any 2005 però no va 
poder ser i ara, de nou, tenim el coratge de 
tornar a plantejar-la, ja que  aquestes fór-
mules, que poden semblar maques per a la 
galeria i de campanya electoral, que fins i tot 
podrien anar bé per a la propera campanya 
per a les eleccions municipals de 2007, tenim 
la valentia de presentar-la ara una vegada 
passat l’equador d’aquesta legislatura, perquè 
estic convençut que és una mesura aplicable i 
que no tenim problema per desenvolupar-la 
ara o en la pròxima legislatura, si el Partit 
Popular de Catalunya a Esplugues aconseguim 
la confiança prou suficient per ser equip de 
govern i l’alternança a l’actual equip.

Però tenim més coses a dir i que hem 
proposat,  a part de la fiscalitat, tal i com ja 
us exposava  en el primer paràgraf d’aquest 
escrit. Per fer cinc cèntims, avançaré que, per 
exemple, en cultura, volem iniciar la construc-
ció del tan desitjat Auditori i que nosaltres 
també hem demanat al Departament de 
Cultura de la Generalitat, la reobertura de la 
ràdio d’Esplugues i l’establiment d’un conveni 
amb les companyies de telecomunicacions per 
cobrir tota l’àrea del nostre municipi amb 
cobertura Wi-fi, per poder-ne connectar a la 
xarxa d’Internet.

Ara, sentint-ho molt, he de parar per 
dos motius, un perquè ja no tinc més espai 
per continuar escrivint i l’altra perquè com 
comprendreu tots aquets temes i molts més 
encara els estem negociant.
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L’Escola Japonesa i el CEIP 
Isidre Martí fan un intercanvi
[ Els alumnes de 1r, 2n i 3r de l’Es-
cola Japonesa i cinc professors del 
centre van estar el 10 de novembre 
passat al CEIP Isidre Martí, dins 
de les jornades de convivència 
que cada tardor i primavera, des 
de fa 20 anys, protagonitzen els 
dos centres. Són jornades on els 
alumnes i els docents compartei-

xen el treball, el joc i el dinar. La 
relació entre l’Isidre Martí i l’Escola 
Japonesa ve de quan el centre de 
cultura nipona estava ubicat a 
Esplugues, concretament al barri 
de La Mallola. Ara, tot i que es 
troba a Sant Cugat, mantenen 
una relació molt enriquidora per 
ambdues bandes. ]

Projecció de la 
pel·lícula Entre el 

dictador i jo

Esplugues va ser una de les 
poblacions que el 20 de novem-
bre passat, coincidint amb el 30è 
aniversari de la mort de Fran- 
co, va projectar Entre el dictador 
i jo, una pel·lícula que conté la 
mirada de sis joves directors es-
panyols, en forma de sis curts en 
què, a partir de la premisa Qui- 
na va ser la primera vegada que 
vaig sentir parlar de Franco?, 
fan una reflexió plural sobre la 
nostra història. La projecció va 
estar acompanyada d’un debat 
posterior. L’acte va tenir lloc al 
Centre Municipal Puig Coca, al 
barri de La Plana.

Obres per instal·lar 
cable de fibra òptica

Durant el mes de desembre 
s’acabaran les obres que Auna 
Telecomunicaciones porta a ter-
me per instal·lar cable de fibra 

òptica en diversos carrers dels 
barris de Can Vidalet, el Gall, La 
Plana i Montesa. 

Connexió Wi-fi 
a Internet a les 
biblioteques

Des d’aquest mes de novem-
bre, les dues biblioteques d’Es-
plugues, la Central Pare Miquel 
d’Esplugues i La Bòbila, disposen 
d’una xarxa sense fils (Wi-Fi) per 
tal que els usuaris es puguin con-
nectar a la línia ADSL d’accés a 
Internet amb el seu portàtil. 
Només és necessari que l’ordina-
dor disposi de targeta de xarxa 
connectada correctament i que 
l’usuari tingui el carnet de biblio-
teca, perquè el seu número i el 
DNI serveixen de validació per 
entrar a la xarxa de la Biblioteca. 
La millora ha arribat gràcies a 
un conveni signat per la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona per 
estendre la xarxa Wi-fi a les bi-
blioteques de la província.

vida ciutadana
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El web de compartir aparcament 
rep 65 consultes mensuals
[ El web www.compartir.es, al qual 
es pot accedir a través de www.
esplugues.es, portal de la ciutat 
a Internet, rep una mitjana de 65 
consultes mensuals per interessar-
se pel servei de Compartir aparca-
ment al qual es va adherir l’Ajunta-
ment d’Esplugues el mes de juliol 
de l’any passat. Són consultes per 
oferir places d’aparcament que es 
deixen lliures durant algunes hores 
del dia o per trobar-ne alguna per 
ocupar-les temporalment. 

L’objectiu del servei, al qual 
estan adherits els municipis de 
Barberà, Cerdanyola, Esplugues, 
Gavà, L’Hospitalet, Mataró i Sant 
Cugat, és posar en contacte els 
interessats per intercanviar, vendre 
o llogar places i possibilita que 
les persones que tenen una plaça 
d’aparcament, i que durant el dia 
(la nit, o part del dia o de la nit) la 
deixen lliure per anar a treballar o a 
estudiar fora de la ciutat, la puguin 
compartir o llogar amb algú que 
vingui aquí a treballar.

El sistema funciona per Internet 
i és gratuït. Cal registrar-s’hi i, 
posteriorment, facilitar les dades 
(ubicació de la plaça, disponibilitat 
horària, tamany, si es vol intercan-
viar, compartir, llogar o vendre, i 
adreça electrònica o telèfon de 
contacte).  

Tant aquest servei com el de 
Compartir cotxe, al qual també està 

adherit l’Ajuntament i que permet 
trobar companys de viatge amb un 
mateix vehicle, “permeten treure 
cotxes de la via pública i aconseguir 
unes ciutats més sostenibles i res-
pectuoses amb el medi ambient”, 
tal com comenta el regidor de Medi 
Ambient, César Romero. Compartir 
cotxe rep 465 consultes mensuals 
d’Esplugues. ] 

La zona blava 
estarà fora de 

servei el 7 de gener

El dissabte 7 de gener, 
la zona blava d’Esplugues 
romandrà fora de servei i, 
en conseqüència, l’estacio-
nament serà lliure.

Resultats de la 
campanya de 

control de soroll  
de motos

L’11 per cent dels vehicles 
de dues rodes inspeccionats 
en l’última campanya de 
control de la contaminació 
acústica feien més soroll del 
permès. Les motos superen 
amb més freqüència els ni- 
vells permesos que els ciclo-
motors i s’ha detectat un 
descens de vehicles infrac-
tors respecte a campanyes 
anteriors.
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L’Ajuntament signa el 
conveni que promou l’ús 
cívic de la bici a Collserola 

[ L’Ajuntament d’Esplugues i el 
Club Ciclista Esplugues  son dues 
de les institucions i organitzacions 
que han signat el conveni que ha 
promogut el Consorci del Parc 
de Collserola per aconseguir un 
ús responsable de la bicicleta a 
la serralada que envolta l’Àrea 
Metropolitana  de Barcelona. A 
aquest acord s’hi han adherit una 
vintena d’institucions i d’entitats 
ciclistes i excursionistes, com la 
Federació Catalana de Ciclisme, el 
Centre Excursionista de Catalunya, 
la Plataforma Cívica per a la Defen-
sa de Collserola.

El conveni signat és un docu-
ment d’intencions que vol impedir 
que l’impacte continuï creixent i 
armnonitzar l’ús dels camins entre 
ciclistes i caminants. També preveu 
una major protecció dels animals, 
més vigilància i un augment de la 
severitat amb les persones que no 
compleixen les normes. Es calcula 
que tots els caps de setmana pot 
haver-hi fins a 5.000 ciclistes que 
recorren els diferents camins i bai-
xen per pendents que s’erosionen 
notablement.

Itineraris amb bicicleta

Precisament, el free-rider, el 
descens a tota velocitat per bai-
xades pronunciades, s’ha posat de 
moda entre els més joves, tal com 
denuncia l’estudi que ha donat peu 
al conveni, que es completarà amb 
l’edició d’una guia amb vint itine-
raris per a bicicletes, dividits en tres 
categories segons la dificultat.

La signatura del conveni va 
tenir lloc el 24 de novembre, en 
el Centre d’Informació del Parc 

de Collserola. El regidor adjunt 
d’Espai Públic i Medi Ambient, 
Joaquim Monclús, va subscriure 
l’adhesió en nom de l’Ajuntament 
d’Esplugues, mentre que Antoni 
Cirach ho va fer en nom del CC  
Esplugues. ]

EL CLUB CICLISTA 
ESPLUGUES TAMBÉ HA 
SIGNAT L’ACORD PER 

MIRAR DE CONTROLAR 
L’IMPACTE QUE SUPOSEN 

ELS 5.000 CICLISTES 
QUE RECORREN ELS 

DIFERENTS CAMINS  DE 
LA SERRALADA CADA CAP 

DE SETMANA
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Horta-Guinardó, pronunció la 
ponencia Alcohol y autoestima; 
José Joquín Poley, director del 
Área de Desarrollo Sociocultural 
y Cohesión Social del Ayuntami-
ento, José Joaquín Poley, abordó  
La presencia del alcoholismo a 
través de servicios de ámbito social 
y cultural; y Josep Maria Massons, 

Alcohólicos 
Rehabilitados 
celebra sus vigésimas 
jornadas de debate 

ESTA ENTIDAD 
ESPLUGUENSE REALIZA 
DESDE CAN VIDALET 

UNA LABOR VITAL 
EN DEFENSA DE LAS 

PERSONAS VÍCTIMAS DEL 
ALCOHOLISMO

[ Alcohólicos Rehabilitados de 
Esplugues (ARE) celebró el 26 de 
noviembre la vigésima edición de 
la Jornada de sensibilización sobre 
la enfermedad alcohólica, en el 
Casal de Cultura Robert Brillas, 
que refleja la colaboración que 
Ayuntamiento, equipo técnico del 
Centro de Tratamiento del Alco-
holismo y ARE llevan a cabo en la 
prevención de esta enfermedad. 

Diversos expertos analizaron 
la problemática, desde diferentes 
puntos de vista, ante la atenta mi-
rada de los más de 200 asistentes 
que acudieron a las diferentes 
ponencias y mesas redondas. 
Lluís Borràs, especialista el psi-
quiatría y medicina legal, habló 
del Alcoholismo en psiquiatría y 
medicina legal; Elvira Toro, psi-
cóloga y psicoterapeuta del CAS 

académico numerario de la Real 
Academia Médica de Catalunya 
habló de Los errores de la Ciencia 
acerca del alcohol.

La teniente de alcalde del 
Área de Desarrollo Sociocultural 
y Cohesión Social, Immaculada 
Cano, presidió la apertura de la 
jornada, junto a Jaume Forés, 
subdirector general de Asociacio-
nismo y Voluntariado, y Francesc 
Xavier Buqueras, responsable 
técnico del Centro de Salud para 
el Alcoholismo, de Can Vidalet. 
El alcalde de Esplugues, Lorenzo 

Palacín, fue el encargado de clau-
surar la convocatoria, junto a Aisa 
Benajiba, secretaria de ARE, y José 
Díaz, presidente de la Federación 
de Alcohólicos Rehabilitados de 
Catalunya (FCAR).

ARE aprovechó la convocatoria  
para entregar a su presidente, 
Juan Garijo, la medalla de oro de la 
entidad, en reconocimiento a sus 
años de dedicación a la entidad y 
a su reciente nombramiento como 
presidente de honor de la FCAR, al 
frente de la cual estuvo, de manera 
activa,  durante 19 años. ] 

vida ciutadana

[ A dalt, guanyadors i autoritats presents a l’acte. A baix, la 
ballada que va acompanyar el Concurs

Esplugues acull el Dia de la 
Cambra al Baix Llobregat
[ La Delegació del Baix Llobregat de la Cambra de Comerç de Barcelona 
va celebrar el 29 de novembre passat el Dia de la Cambra al Baix 
Llobregat. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde, Lorenzo 
Palacín, que en el discurs de benvinguda va explicar que l’esforç de 
modernització de les cambres ha de fer-se extensiu “a millores reals per 
al comerç local. Des de l’Administració local hem de continuar apostant 
pel comerç de procimitat”. També hi van intervenir Joan Ignasi LLadó, 
coordinador de delegacions de la Cambra i Carles Guilera, president 
del consell de la delegació al Baix Llobregat de la mateixa institució. 
Ferran Ramon-Cortés, director gneral de gestió i operacions de ITiempo 
BBDO, va pronunciar la conferència Les 5 claus clau per a una bona 
comunicació. L’acte va fer-se al restaurant La Masia.  ]

[ Va ser el 29 de novembre
[ Hubo unas migas populares

La ACAE celebra su 
décimoséptimo aniversario 
[ La Asociación Cultural An-
daluza de Esplugues celebró 
del 25 al 27 de noviembre los 
actos correspondientes a su 
décimoséptimo aniversario. 
Durante ese fin de semana, 
la entidad presidida por José 
María Cuadros realizó, entre 
otros, un Festival flamenco, 
que contó con la presencia de 

varios intérpretes al cante, al 
baile y a la guitarra, además 
de los humoristas Pepe y Pepito 
Migas, unas Migas populares y 
una sesión de bingo y karaoke, 
organizada por la Junta Joven. 
Los actos se celebraron en la 
sede de la ACAE, en la calle 
Josep Anselm Clavé, en Can 
Clota.  ]
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L’alcalde, Lorenzo Palacín, 
el regidor de Cultura, Ramon 
Cervera, i el portaveu municipal 
de CiU, Roger Pons, van lliurar 
els premis del certamen, que va 
estar acompanyat d’una ballada 
de sardanes, amb la cobla Baix 
Llobregat. ] 

vida ciutadana

Julia Andrade  
i Montserrat Nevado 
guanyen el “Concurs 
de Panellets”

LA SECCIÓ SARDANISTA 
DE L’AVENÇ ORGANITZA 

CADA DIA DE TOTS 
SANTS  AQUEST 

CERTAMEN, QUE HA 
ARRIBAT A LA VINT-I-

TRESENA EDICIÓ

[ A dalt, guanyadors i autoritats presents a l’acte. A baix, la 
ballada que va acompanyar el Concurs

[ Júlia Andrade i Montserrat Ne-
vado van ser les guanyadores del 
Concurs de Panellets d’Esplugues, 
celebrat l’1 de novembre passat, 
al parc Onze de Setembre. Era la 
vint-i-tresena edició del certamen, 
que organitza anualment la  Sec- 
ció Sardanista de L’Avenç. 

Julia Andrade va guanyar en la 
categoria de millor sabor, mentre 
que Montserrat Nevado va ser 
considerada com la participant 
que va fer una millor presentació 
del producte. Lídia Martínez i Júlia 
Gutiérrez van ser segona i tercera, 
respectivament, en el sabor, men-
tre que Xavi Gómez —l’únic home 
guardonat— i Àngela Cosano van 
ser segon i tercer en l’apartat de la 
presentació. En total, hi va haver 
disset participants. 



NOVEMBRE-DESEMBRE DE 200540 publicitat



NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2005 41biblioteques

Cicle de cinema sobre Philip 
Marlowe

La Biblioteca La Bòbila ha acollit 
durant el mes de novembre un cicle 
de pel·lícules de cinema negre dedicat 
a un dels personatges del gènere més 
coneguts: Philip Marlowe, a qui van 
donar vida, en el cel·luloide actors tan 
coneguts com Humphrey Bogart, Robert 
Montgomery, James Garner, Elliot Gould, 
Robert Mitchum o James Caan. Creat 
per Raymond Chandler, el seu autor es 
va inspirar en un altre actor de renom, 
distinció natural i alçada, Cary Grant. 
Philip Marlowe, heroi i antiheroi a la 
vegada, és un individualista que es mou 
entre els baixos fons de Los Àngeles i 
les luxoses vil·les de Hollywood. Ell pro-
tagonitza les quatre pel·lícules que han 
integrat el cicle (Historia de un detective, 
d’Edward Dmytrik; Detective privado, 
de Michael Winner; El largo adiós, de 
Robert Altman, i Poodle Springs, de Bob 
Rafelson). És el tercer i darrer cicle de 
l’any, després dels dedicats als germans 
Coen i als estafadors. 

Alicia Giménez Bartlett,  
a La Bòbila

Una de les poques escriptores de 
novel·la negra del país, Alicia Giménez 
Bartlett, va estar a la Biblioteca La Bòbila 
el 9 de novembre, per parlar de les dones 
perilloses que apareixen en els llibres 
d’aquest gènere. Giménez, creadora d’un 
dels principals persoinatges de la novel-
la negra espanyola de l’última part del 
segle XX i inicis del XXI, Petra Delicado,  
és una autora de llarg recorregut, la car-
rera de la qual s’inicia l’any 1981, quan 
publica un estudi sobre Gonzalo Torrente 
Ballester. La seva primera novel·la veu la 
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llum l’any 1984 i en els anys 90 assoleix 
l’èxit amb l’aparició de Petra delicado, 
protagonista de sis de les seves obres. 
Va guanyar el premi Femenino Lumen, 
l’any 1997, per la novel·la Una habitación 
ajena. Ana Belén, en el paper de Petra 
Delicado, i Santiago Segura, com Garzón, 
van portar a la televisió algunes de les 
històries d’aquesta detectiu, cosa que va 
contribuir a la seva popularització.

Isabel Olesti parla  
de dones republicanes

La gran convidada del mes de novem-
bre a la biblioteca Pare Miquel d’Esplu-
gues va ser Isabel Olesti, una escriptora 
de Reus, que va parlar de les personat- 
ges del seu últim llibre, Nou dones i 
una guerra. Les dones del 36, un recull 
de retrats biogràfics de nou dones que 

van patir la derrota republicana a la 
Guerra Civil. 

Les protagonistes del llibre formen 
part de l’associació Les dones del 36, una 
agrupació que lluita per mantenir viva 
la memòria dels derrotats per les tropes 
franquistes. Josefina Piquet, Conxa Pérez, 
Trinidad Gallego, Carme casas, Emèrita 
Arbonés, Manola Rodríguez, Enriqueta 
Gallinat, Victòria Santamaría i Maria Sal- 
vo són les protagonistes del llibre que 
va centrar la xerrada d’Olesti,el 10 de 
novembre passat. De les moltes coses in-
teressants que es diuen al llibre, en forma 
de testimoni, ens en quedem amb una: 
“Les dones vençudes vam perdre dues 
guerres. Però les guanyadores també van 
ser derrotades, perquè van perdre els 
drets aconseguits durant la república”, 
una frase de Josefina Piquet, una de les 
protagonistes.
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L’Ajuntament edita una guia d’atenció a 
les dones víctimes de violència de gènere
[ L’Ajuntament ha editat una guia 
d’atenció a les dones víctimes de 
violència de gènere en l’àmbit 
familiar. Com ha explicat Pilar 
Díaz, primera tinenta d’alcalde i 
presidenta del Consell Municipal 
de la Dona, “vol ser una eina 
útil per a les persones que viuen 
aquest drama i que no saben a on 
adreçar-se i com fer-ho”. La guia 
explica què és la violència contra 
les dones, remetent-se a la defi-
nició de les Nacions Unides, que 
diu que són aquells actes envers 
les dones i les nenes que “puguin 
tenir com a resultat un dany o 
patiment físic, sexual o psicològic 
per a la dona, així com amenaces 
d’aquests actes, la coacció o la 
privació arbitrària de la llibertat, 
tant si es produeixen a la vida 
pública com a la privada”. 

La publicació, igualment, in-
forma de les passes a seguir quan 
una dona pateix una agressió en 
l’àmbit familiar: 

1. Sol·licitar atenció sanitària 
(exploració i certificat mèdic de 
lesions); informació i assessora- 
ment jurídic; atenció policial (infor-
mació, denúncia, demanda d’advo-
cat del torn d’ofici especialitzat); 
atenció als serveis socials i atenció 
psicològica).

2. Recollir la documentació re-
ferida a la situació personal.

3. Planificar un pla de protecció 
personal. 

4. Presentar una denúncia i sol-

licitar una ordre de protecció.
L’ordre de protecció, a la qual 

es refereix la guia, és un instru-
ment legal a través del qual es vol 
donar una protecció integral a les 
dones víctimes de violència. S’obté 
a través d’un procediment judicial 
senzill i ràpid i permet obtenir una 
protecció immediata de la víctima 
amb l’adopció de mesures de natu-
ralesa penal i civil. El fullet que ha 
editat el consistori, que porta per 
títol No a la violència. Informa’t i 
demana ajut, facilita les adreces de 

el protocol 
d’intervenció

LA PRESENTACIÓ 
D’AQUESTA PUBLICACIÓ 

ES VA FER EL 25 DE 
NOVEMBRE, COINCIDINT 
AMB LA CELEBRACIÓ DEL 

DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE

serveis locals i metropolitans que 
l’agredida pot necessitar.

La guia, a l’igual que una al-
tra publicació dedicada al circuit 
d’atenció local per a les dones 
víctimes de violència de gènere en 
l’àmbit familiar, es van presentar 
durant els actes de commemoració 
del Dia Internacional, el 25 de no-
vembre, en què es van recordar les 
dones mortes a mans de les seves 
parelles durant 2005. Pilar Díaz va 
llegir el manifest que es reprodu-
eix a la pàgina següent. ]

dona

L’Ajuntament també ha 
elaborat un protocol d’inter-
venció i ha definit un circuit 
d’atenció local per a les do-
nes víctimes de violència de 
gènere en l’àmbit familiar 
a Esplugues. Serà una eina 
fonamental que permetrà 
saber com actuar quan es 
produexi un cas d’aquesta 
mena, tant per part de la 
víctima com de l’Adminis-
tració i els agents socials i 
institucionals que l’han de 
protegir i defensar. Permetrà 
una intervenció coordinada 
i eficaç en aquest àmbit. El 
protocol s’ha vist plasmat en 
una publicació que també 
va ser presentada el 25 de 
novembre.

[ Imatges 
dels actes 
del Dia 
contra la 
violència 
vers les 
dones
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La violència contra les dones és una greu vulneració dels drets humans 
més elementals, el primer dels quals és el dret a la vida.

Avui, Dia Internacional contra la violència de gènere, les institucions 
públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat i els ajuntaments, 
volem expressar el nostre condol per la mort de,

Maria Isabel, Carmen, Petronela, Aisha, Nelly, M.Mercè, M.Antònia, 
Carme, Dimita, Soledad, Maria del Carmen, Maureen, Consol i Yang 
víctimes de la violència masclista a Catalunya durant aquest 2005 i de 
les víctimes d’aquesta violència a la resta d’Espanya així com arreu 
del món.

Les administracions catalanes hem de reconèixer que, malgrat els 
esforços realitzats en la prevenció d’aquesta violència, el degoteig de 
dones mortes a causa de la violència masclista es segueix manifestant 
com un fenomen persistent.

Davant aquesta evidència, les administracions públiques catalanes 
hem d’apel·lar a la necessitat d’unir esforços per incrementar l’efi-
càcia dels nostres compromisos vers un canvi de mentalitats que faci 
possible que les dones puguin gaudir plenament del seu estatus de 
ciutadanes.

En conseqüència, al costat de la nostra intervenció per pal·liar els 
efectes que aquesta violència té sobre les dones i el seu entorn, tenim 
també el compromís d’implicar-nos en la sensibilització social neces-
sària per propiciar una transformació cultural que contribueixi a un 
nou pacte social entre dones i homes. Un nou pacte basat en relacions 
lliures de violència, que posi en el centre la vida humana i la llibertat 
de les persones, sense distinció de sexes.

Ara, al costat de totes les mesures, els recursos i les experiències 
pioneres dutes a terme pel moviment de dones, pels ens locals i també 
gràcies a les pròpies dones que han passat per situacions de violència, 
seguim treballant per a la creació de nous instruments que allunyin 
cada cop més la violència masclista de la nostra realitat i del nostre 

imaginari social. Un d’ells és el foment de la  coordinació interinsti-
tucional i un altre és l’avantprojecte de la Llei dels drets de les dones 
per a l’eradicació de la violència masclista, elaborat pel Govern de la 
Generalitat i que en aquests moments està en procés de participació 
pública. Aquesta Llei no és un punt final, sinó un punt de partida, una 
part del procés que s’haurà de completar amb les pràctiques de tots 
els àmbits implicats.

PER TOT AIXÒ MANIFESTEM
La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència de 

gènere.
El nostre compromís amb les polítiques de gènere i igualtat.
El reconeixement dels drets de les dones que pateixen violència.
La necessitat d’avançar en la prevenció de la violència vers les do-

nes.
El compromís comú de dones i homes en el rebuig social de la vio-

lència de gènere.
Les administracions públiques catalanes volem manifestar, doncs, el 

nostre compromís polític en la definició de noves estratègies i el desplega-
ment dels recursos necessaris que vagin minvant els efectes que aquesta 
violència té sobre les dones en particular i, al capdavall, sobre tota la 
ciutadania del nostre país. I volem expressar alhora, en el marc simbòlic 
del Dia Internacional contra la violència envers les dones, que és viable, 
i per tant necessari, avançar cap a escenaris que ens ajudin a configurar 
una Esplugues, i per suposat, un món  lliure de violència masclista. 

Volem acabar expressant la nostra solidaritat amb totes les dones 
que pateixen i han patit la violència i recordar especialment a totes 
aquelles que al llarg d’aquest any han mort assassinades pels seus 
companys o excompanys sentimentals. Per a totes elles el nostre reco-
neixement i homenatge.

25 de novembre de 2005

Declaració 25 de novembre, Dia Internacional contra
la violència de gènere, 2005

Se ponen en marcha dos 
talleres de autoestima y de 
arte-terapia, para mujeres
[ A iniciativa del Consell Munici- 
pal de la Dona, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha dos talleres, 
de autoestima y de arte-terapia, 
dirigido a las mujeres de Esplu-
gues.

El Taller de Autoestima, que 
lleva por nombre Propuesta de 
un deseo, se imparte desde el 2 
de noviembre pasado, durante 
diez sesiones de tres horas de 
duración, que se realizan en el CM 
Puig Coca. Las psicólogas Carme 
Boo y Núria Beitia, de la asociación 
Hildegarda, son sus coordinadoras 
y las encagadas de realizar con 
las inscritas “un trabajo vivencial, 
para buscar el significado de la 
vida y encontrar sentido y alegría 
a todo lo que hacemos”. Explican 
que “trabajaremos los objetivos 
vitales, nuestras metas o nuestras 
carencias, lo que pensamos que 
tenemos o lo que notamos que 
nos falta”. 

Arte-terapia

El Taller de Arte-terapia se lleva 
a cabo, igualmente con un total 
de diez sesiones, en el aula de la 
Asociación de Mujeres El Taller, de 
Can Vidalet, en el edificio Molí. 
Teresa Cardeñosa, su ponente, li-
cenciada en Bellas Artes, propone 
“un acompañamiento terapéutico 
centrado en los aspectos afecti-
vos y creativos. La arte-terapia 
busca el bienestar y el propósito 
de provocar cambios favorables 
en las personas o en su manera 
de vivir por medio de la creación 
artística”. 

El Taller de Arte-terapia está 
dirigido a personas que desean 
trabajar su autoestima, que 
quieran encontrarse mejor con 
ellas mismas y con su entorno. 
Las sesiones son de dos horas y 
se iniciaron, igualmente, el 2 de 
noviembre pasado. ]

dona

[ Es fan a l’Edifici Molí i al CM Puig Coca
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ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
D’ESPLUGUES

Matrícula oberta a partir de desembre de 2005, de 10 a 13 hores.
Per a més informació, truqueu al 93 470 50 40 i pregunteu per la coordinadora pedagògica o per secretaria o envieu un correu electrònic a
eoiesplugues@centres.xtec.es. Cursos reconeguts com a activitat de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les universitats de Catalunya reconeixen aquests cursos com a crèdit d’idiomes de lliure elecció.

ENGLISH IN ACTION: SPEAKING STRATEGIES
Professora: Yolanda Barneda
Dates: del 25 de gener al 5 d’abril
Horari: dimecres, de 13 a 15.30 hores i el dilluns 3 d’abril, a la mateixa
hora
Durada: 30 hores (12 sessions de dues hores i mitja)
Nivell requerit mínim: Certificat elemental o similar (si no es pot acreditar
el nivell, es farà una prova de nivell)
Preu: 168 euros
Objectiu: millorar la fluidesa oral i les estratègies de parla en anglès

LET’S DO BUSINESS. AN INTRODUCTION TO BUSINESS ENGLISH
Professora: Mar Rey
Dates: del 25 de gener al 5 d’abril
Horari: dimecres, de 14 a 16.30 hores i el dilluns 3 d’abril, a la mateixa hora
Durada: 30 hores (12 sessions de dues hores i mitja)
Nivell requerit mínim: Certificat elemental o similar (si no es pot acreditar
el nivell, es farà una prova de nivell)
Preu: 168 euros
Objectiu: proporcionar una primera aproximació al món dels negocis en
anglès

APRENENTATGE SIMULTANI DE FRANCÈS, PORTUGUÈS I ITALIÀ
Professora: Eulàlia Vilaginès
Dates: del 31 de gener al 6 d’abril
Horari: dimarts i dijous, de 14 a 16 hores
Durada: 40 hores (20 sessions de dues hores)
Nivell requerit: cap
Preu: 210 euros
Objectiu: aprendre de manera simultània a llegir el portuguès, l’italià i
el francès

VOULEZ-VOUS PARLER FRANÇAIS?
Professora: Hélène Laffond
Dates: del 25 de gener al 5 d’abril
Horari: dimecres, de 13 a 15.30 hores i el dilluns 3 d’abril, a la mateixa hora
Durada: 30 hores
Nivell requerit mínim: Certificat elemental o similar (si no es pot acreditar
el nivell, es farà una prova de nivell)
Preu: 168 euros
Objectiu: millorar la fluidesa oral en francès i enriquir el vocabulari

CURS 2005-2006-CURSOS MONOGRÀFICS-2N QUADRIMESTRE

El Ple municipal 
manifesta l’oposició  
a la violència de gènere 
[ El Ple municipal va aprovar 
per unanimitat una moció pre-
sentada pel grup municipal 
del PSC en la sessió ordinària 
del mes de novembre en què 
manifestava la “condemna a 
totes les manifestacons de la 
violència de gènere, ja que es 
tracta d’un atemptat als drets 
humans i com a tal han d’estar 
considerades socialment in-
tolerables i condemnables en 
totes les eves formes”. 

La moció, que va comptar 
amb el suport de tots els grups, 
manifestava el compromís 
amb les polítiques de gènere 
i igualtat, “ja que la violència 
està basada en la desigualtat 
i en les relacions de poder”. 
També reconeix els drets de les 
dones que pateixen violència 
i, per això, “és imprescindible 
continuar avançant en el des-

plegament de la llei integral 
contra la  violència de gènere, 
tant des de l’àmbit autonòmic 
com des de la proximitat del 
món local”. 

Avançar en la prevenció

Finalment, el text aprovat 
pel Ple expressa “la necessitat 
d’avançar en la prevenció de 
la violència vers les dones. La 
prevenció és la clau per evi-
tar-ne la repetició. És, doncs, 
imprescindible continuar gene-
rant activitats educatives, pre-
ventives i de sensibilització 
adreçades a nens i nenes, jo- 
ves, homes i dones, que ens 
permetin la detcció precoç de 
la problemàtica, avançar en al- 
tres models relacionals i identi-
taris i superar el fenomen i les 
seves arrels”. ]

Exposició sobre el 
maltractament a l’edifici Molí
[ L’edifici Molí acull durant la segona quinzena de novembre l’exposició 
Homenatge d’Ester Besolí a les víctimes del maltractament, en què 
aquesta pintora exposa un conjunt d’obres pictòriques destinades a 
expressar i a denunciar els efectes de la violència de gènere. L’alcalde, 
Lorenzo Palacín, la primera tinenta d’alcalde i presidenta del Consell 
Municipal de la Dona, Pilar Díaz, i el responsable de l’Obra Social de 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, Lluís Sangrà, que donava suport a la 
mostra, van presidir-ne la inauguració, el 16 de novembre passat. ]

[ Es va inaugurar el 16 de novembre

dona
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Comencen dos tallers d’ocupació 
de serveis sociosanitaris i d’auxiliar 
d’instal·lacions en edificis 
[ El Centre Municipal Puig Coca acull, des 
del 14 de novembre, dos tallers de formació 
ocupacionals de serveis sociosanitaris i d’au-
xiliar d’instal·lacions en edificis, impulsats per 
l’Ajuntament d’Esplugues. 

El taller de serveis sociosanitaris (3a edició) 
té com a finalitat formar i facilitar la correspo-
nent experiència professional a setze dones, 
majors de 35 anys, com a auxiliars d’ajuda a 
domicili i donar resposta a la demanda creixent 
de serveis a domicili en l’àmbit dels serveis 
a la comunitat i personals. El taller tindrà 
una durada de 12 mesos, durant els quals les 
alumnes rebran la formació teòrica i pràctica 
que les prepari per treballar amb col·lectius 
com la gent gran, els infants, les persones 
amb disminució i altres col·lectius amb risc 
d’exclusió social. 

La pràctica formativa està previst que es 
faci al servei d’atenció domiciliària de l’Ajunta-
ment, a la Residència Fèlix Llobet i a l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. L’any passat, el cent 

per cent de les alumnes van trobar feina en 
aquest sector. El mes de setembre va acabar-se 
la segona edició.

Pel que fa al taller d’auxiliar d’instal·lacions 
en edificis, es tracta d’una activitat pilot que 
forma i dóna experiència laboral en aquesta 
professió a vuit persones, i remarca especi-
alment la utilització d’energies renovables i 
materials respectuosos amb el medi ambient 
en les instal·lacions. 

Com a projecte pilot treballarà de forma 
teòrica i pràctica la temàtica de la cultura del 
treball, el coneixement de la cultura organit-
zativa de les empreses, el treball en equip, 
la responsabilitat del treball individual i les 
actituds, tant des de la perspectiva de l’em-
pleat com de l’empresari. Aquesta part de la 
formació serà impartida per un professor de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els alumnes dels dos tallers tindran con-
tracte de formació durant els dotze mesos 
que durin. ] 

Ref. 539. Home de 25 anys s’ofereix com a peó i pintor. Aporta experiència de 4 anys 
en aquestes feines.
Ref. 540. Jove d’Esplugues busca feina de jardiner. Té experiència.
Ref. 541. Home de 34 anys amb títol d’auxiliar tècnic de transport sanitari busca feina. Ha 
conduit una ambulància de la Creu Roja i el consorci del transport sanitari català durant 3 
anys.
Ref. 542. Jove d’Esplugues en possessió dels carnets de conduir B i C busca feina de xofer. 
Ha estat treballant durant 3 anys com xofer sanitari i ha conduït durant 5 anys camions 
de fred, plataformes, grues...
Ref. 543. Dona, veïna d’Esplugues, s’ofereix com a mestra d’adults i formadora en pro-
grames informàtics i altres matèries relacionades amb el dret.
Ref. 544. Dona de 36 anys busca feina en criminologia i fent assessorament i recolzament 
a persones amb risc de marginació social.
L’Ajuntament té un banc de dades de treballadors i col·labora amb les empreses en la 
recerca de candidats. Més informació: Secció d’Ocupació (tel. 93 372 04 16, fax 93 473 
82 29 i adreça electrònica mfuente@ajesplugues.es.

Borsa de treball

Caixa Sabadell subvenciona 
la residència i el centre 

de treball de la Fundació 
Finestrelles

La Fundació pro disminuïts psíquics 
Finestrelles i la Fundació Caixa Sabadell 
han signat un conveni mitjançant el 
qual l’organisme dependent de l’entitat 
financera subvencionarà amb 100.000 
euros la residència i el centre de treball 
que Finestrelles està construint al carrer 
Sometents en terrenys cedits per l’Ajun-
tament. L’ajut a l’entitat espluguenca 
forma part de l’obra social de FCS, que 
ha destinat, durant 2005, 689.488 euros 
a trenta projectes del teixit associatiu 
català. La Fundació Finestrelles ja havia 
rebut l’ajut de la Fundació Caixa Saba- 
dell, fins a set contribucions més, per un 
valor total superior als 200.000 euros. En 
la fotografia, els presidents de la Funda- 
ció Finestrelles, Dionisio González (dreta),  
i de la Fundació Caixa Sabadell, Lluís 
Brunet, signen el conveni.

El Grup d’Estudis parla  
de les indústries locals  

als anys cinquanta

El Grup d’Estudis d’Esplugues va con-
vidar Jaume Vilardell, Francisca Vizuete i 
Marcel·lí Martí per parlar del teixit em-
presarial incipient a la població a meitat 
del segle passat. L’acte va tenir lloc el 3 de 
novembre passat. Les trobades mensuals 
amb la gent gran es van reprendre el mes 
d’octubre amb les peixateries com tema 
central. Aquests actes es fan el primer 
dijous de cada mes.
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Els llocs web 
municipals 
afegiran el 
domini .cat 
[ L’Ajuntament d’Esplugues 
afegirà, tant bon punt sigui 
possible, als llocs web munici-
pals, el domini .cat, que esde-
vindrà el domini de referència 
en la presència del consistori 
a la xarxa, segons que es va 
aprovar en el Ple municipal 
del 14 d’octubre, per decisió 
unànime i consensuada de tots 
els grups municipals.

Cal recordar que, se-
gons va aprovar la Internet 
Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN) 
durant el mes de setembre 
d’enguany, sota el domini 
.cat, es podran registrar 
a la xarxa virtual dominis 
d’aquelles entitats, empreses 
i persones que s’expressin en 
llengua catalana i/o es dedi-
quin al foment de la cultura 
catalana.  ]

Moció per 
afavorir una 
convivència 
responsable 
[ El Ple municipal  va aprovar 
per unanimitat en la sessió 
ordinària del mes de novem-
bre una moció presentada pel 
grup municipal de CiU en que 
s’acorda “reforçar les mesures 
existents per frenar l’incivis-
me  d’alguns veïns tolerants 
amb el fet que els seus gossos 
excrementin en espais no 
habilitats” i “continuar sensi-
bilitzant, en el marc del cens 
caní municipal, els propietaris 
de gossos censats, per tal que 
segueixin complint amb les 
seves obligacions envers els 
seus animals, de manera que 
es fomenti una convivència 
responsable entre els veïns 
de la nostra vila”. El text de-
nuncia que encara continua 
havent-hi actituds incíviques 
per part d’alguns propietaris 
de gossos.  ]

AMFE a Expo hobby

L’associació Amics del Ferro-
carril d’Esplugues va participar a 
la mostra Expo Hobby, celebrada 
a Barcelona els dies 4, 5 i 6 de 
novembre. Va aportar els seus 
mòduls ferroviaris, de set metres 
de llargada, dins d’una maqueta 
de més de 60 metres feta amb 
aportacions de les diferents 
associacions de Catalunya. Pel 
certamen van passar-hi més de 
50.000 persones.

Jornades culturals  
de tardor

El Cercle Artístic d’Esplugues 
ha organitzat les Jornades Cul-

turals de Tardor, que han inclòs 
l’exposició de pintura dels seus 
integrants i dues actuacions 
musicals, del guitarrista Josep 
Rubio, de l’Asociación Cultural 
Andaluza, i de les veus de cançó 
espanyola, Leo Rodríguez i Teo 
La Extremeña, del Centro Cultu-
ral Andaluz Plaza Macael.

Conferència sobre  
els 50 anys de dansa  

a Montserrat

L’Esbart Vila d’Esplugues 
va organitzar, amb l’Obra del 
Ballet Popular, una conferència 
sobre els 50 anys de dansa a 
Montserrat (1956-2006), que 
va comptar amb la presència de 
Gilbert López, coordinador de 
l’Aplec d’Esbarts a Montserrat, 
Carles d’Abàsolo, Gai Mestre en 
dansa, i Ramon Cervera, regidor 
de Cultura de l’Ajuntament 
d’Esplugues. Ferran Bello, de 
la Generalitat de Catalunya, va 
cloure l’acte.

vida ciutadana
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El Cercle Artístic exposa al  
Casal de Cultura

Els integrants del Cercle Artístic d’Esplugues són els 
protagonistes d’una mostra de pintures que es va 
poder veure al Casal de Cultura Robert Brillas de l’11 
al 26 de novembre. Olis, aquarel·les, pastels i altres 
tècniques aplicades a la tela o el paper, amb paisatges, 
bodegons o retrats van omplir de llum, de color i d’ex-
pressió les dues sales del Casal, mostrant la vivacitat 
dels integrants d’aquesta jove entitat d’Esplugues, que 
mostren exposició rere exposició la seva capacitat i la 
seva progressió pictòrica.

Fotografies de Marta Iglesias  
al Cau de les Arts

Una jove espluguenca, Marta Iglesias, és l’autora de la 
col·lecció de fotografies que es poden veure durant tot 
el mes de desembre al Cau de les Arts, un cafè diferent 
ubicat al carrer Emili Juncadella que tan aviat acull un 
concert com presenta les últimes obres de qualsevol 
artista plàstic. Marta Iglesias, estudiant de psicologia, 
pentatleta durant set anys, ballarina de ballet... en 
definitiva, polifacètica sense límits, presenta al Cau 
una sèrie de fotografies que, sota el títol comú d’Una 
ullada per la natura, mostren imatges del sol, del mar, 
i de paisatges, entre altres. 

Amics del Museu de 
Catalunya apadrina l’entitat 
homòloga d’Esplugues
[ L’associació Amics dels Museus 
de Catalunya és la padrina de lu- 
xe d’Amics dels Museus i del Pa-
trimoni d’Esplugues de Llobregat 
(AMPEL), entitat recentment cons-
tituïda a la nostra ciutat. D’aquesta 
manera, l’AMPEL queda oficial-
ment integrada en l’agrupació 
que aplega més de 60 associacions 
d’amics de museus existents a 
Catalunya.

Prop de 150 persones van assis-
tir a la jornada festiva organitzada 
amb motiu de l’apadrinament, en 
què tots els presents  van poder vi-

sitar el Convent de Santa Maria de 
Montsió, el Museu Can Tinturé, la 
fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, 
la Fundació Corberó i la resta del 
centre històric. L’acte d’apadrina-
ment el va tancar el regidor de 
Cultura de l’Ajuntament, Ramon 
Cervera.

L’associació Amics dels Museus 
de Catalunya té més de mil socis. 
La seva seu és al Palau Moja, ubicat 
a la rambla de Barcelona. N’és el 
president Faust Serra de Dalmases, 
una persona nascuda i molt vincu-
lada a la nostra ciutat.  ]  

Una pareja de ACAE, campeona 
de Catalunya de baile de salón
[ La pareja formada por Ana 
María Figueroa y Narciso Piza-
rro, profesores de bailes de 
salón de la Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues (ACAE), 
se han proclamado campeo-
nes de Catalunya de 10 bailes 
(categoría senior I), tras haber 
triunfado en la competición ce-
lebrada durante el pasado mes 
en La Garriga. Este Campeonato 
ha sido el primero reconocido 
oficialmente por la Generalitat 
de Catalunya.

El éxito de Figueroa y Gar-
rido es una prueba más del 
excelente momento por el que 
pasa la práctica de los bailes de 
salón en nuestra ciudad. Tanto 
la A.C. Espluball como el CC 
Estandard Latino, Amics del Ball 
de la Asociación de Vecinos de   
La Plana y la propia ACAE im-
parten clases, realizan demos-
traciones y, como en este caso, 
brillan en las competiciones 
que se organizan  en diferentes 
ámbitos geográficos. ] 
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Les “Jornades 
Micològiques” 
confirmen la capacitat 
de convocatòria

[ Les Jornades 
van combinar 
la degustació 
de bolets, 
una activitat 
molt popular, 
amb una 
exposició i 
unes xerrades 
més adreçades 
a públic entès 
o aficionat 

[ La dinovena edició de les Jor-
nades Micològiques d’Esplugues 
es va tancar el diumenge 29 d’oc-
tubre amb la sensació que l’acti-
vitat, després d’una edició prece-
dent certament dubitativa, havia 
tornat a donar un pas endavant. 
Ajudada per un programa d’ac-
tivitats molt rodó, per un comitè 
organitzador compacte i per una 
resposta popular molt destacable, 
aquesta edició pot ser batejada 
com la de la confirmació.

Les Jornades han tornat a 
combinar els aspectes més erudits, 
que sempre l’han acompanyat, 
amb els més populars. En el pri-
mer cas, cal esmentar les xerrades 
tècniques, que van aplegar experts 
en la matèria, i també públic no 
tan entès. La creixent popularitat 
del món dels bolets fa que cada 
any hi hagi més públic interessat 
a assistir-hi. Això també es va 
veure a l’exposició de bolets, on 
es van poder contemplar, classifi-
cades pel seu nom, procedència 
i característiques, una bona part 
de les prop de 480 espècies que 
Amics de la Micologia d’Esplugues 
i la vintena de convidats d’arreu 
d’Europa, havien trobat la setma-
na anterior. 

La degustació, recuperada 
després d’un any d’absència, va ser 
el reclam per al públic aficionat al 
vessant més gastronòmic del bolet. 
Es van tastar llenegues, gírgoles, 
trompetes de la mort..., espècies 
molt comunes però cuinades amb 
prou gràcia com perquè molts dels 
comensals felicitessin l’organitza-
ció per l’exquisidesa dels plats. 

L’Esbart Vila d’Esplugues va 
posar el toc musical a l’acte, amb 
una ballada que va cloure l’esde-
veniment.]
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Gran èxit de la segona edició de 
l’Aplec de la Sardana d’Esplugues 
[ La Secció Sardanista de L’Avenç va 
organitzar el 6 de novembre, amb 
un èxit de públic i de convocatòria 
més que evident, la segona edició 
de l’Aplec de la Sardana, un cer-
tamen que, tot i tenir només dos 
anys d’antiguitat, s’ha consolidat 
com la gran festa sardanista anual 
de la nostra població. Balladors 
procedents de diferents poblacions 
catalanes i, fins i tot, de París, van 
gaudir de la celebració, realitzada 
a la pista esportiva del parc de can 
Vidalet. Entre els presents hi va 
haver, també, diferents composi-
tors de sardanes, com Montserrat 
Pujolar, Tomàs Gil, Xavier Forcada 
i Carles Santiago.

El programa d’activitats di-
vidí l’Aplec en dues sessions. 
A la matinal, es van ballar una 
tretzena de peces, fins i tot una 
que l’espluguenc Pere Mañé va 
dedicar a Natàlia Hernández, 
que fou durant prop de 40 anys 
bibliotecària de la nostra ciutat. 
A la sessió vespertina, més plena 
d’emocions, hi va haver diversos 
moments d’interès. L’homenatge 
que es va retre a Sebastià Alba, 
capdanser de la colla sardanista 
Violetes del bosc, guanyadora 
indiscutible d’un gran nombre 
de concursos; la demostració que 
els balladors d’aquest grup van 
realitzar; el lliurament de premis 
a les colles improvisades o el 
concurs de la sardana incògnita, 

que es titulava CASCB 25 i era 
obra de Jordi Paulí i Safont, van 
ser alguns dels instants àlgids de 
la celebració.

La Secció de L’Avenç ha apuntat 
que, amb l’Aplec, “la vinculació 
i el compromís d’Esplugues amb 
la sardana es fan cada cop més 
palesos” i han apuntat que “el 
suport càlid dels sardanistes ens 
esperona a ser més exigents amb 
nosaltres mateixos i a continuar la 
tasca que hem emprès per tal de 
seguir oferint, il·lusionats, aquest 
esdeveniment”. Les cobles Ciutat 
de Cornellà, Ciutat de Terrassa 
i La Principal del Llobregat van 
protagonitzar l’acompanyament 
musical. ]  

[ Al costat, 
lliurament 
de premis 
a les colles 
improvisades. 
A baix, dos 
moments de 
les ballades i 
la participació 
(a la dreta, 
al mig) de la 
colla Violetes 
del bosc
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Esplugues va acollir una desena de 
festes, amb motiu de la Castanyada
[ Esplugues es va disfressar de 
castanyera i del 27 d’octubre al 5 
de novembre va repartir castanyes 
i panellets a dojo, en la desena de 
festes populars que les entitats 
del municipi van organitzar per 
compartir amb la gent la celebració 
per excel·lència de la tardor a la 
nostra ciutat.

Les associacions de veïns van 
tenir un paper protagonista en la 
cita. Fins a quatre van ser les or-
ganitzadores directes de les festes 
dels seus barris respectius. La de La 
Plana, la més matinera (dijous 27 
d’octubre), va repartir castanyes a 
la plaça Rovellat alhora que ame-
nitzà la vetllada amb l’actuació 
d’un grup de pallasos. Les de Can 
Clota, El Gall i Finestrelles també 
van organitzar festes, en el cas 
del Gall també amenitzada amb 
una actuació per als més menuts, 
que van aplegar nombrosos veïns 
a la plaça de Taxi, la rambla Àngel 
Guimerà, i als jardins de Cal Suís. 

La Comissió de Festes, integra-
da per entitats del barri, va ser 
l’encarregada de realitzar una 
de les castanyades viscudes a Can 
Vidalet. En total, i durant dos dies 
(divendres 28 i dissabte 29 d’octu-
bre), aquest districte va viure fins 
a quatre festes diferents, la de la 
rambla Verge de la Mercè i les del 
Centro Cultural Andaluz Plaza Ma-
cael, el Centro Extremeño Muñoz 
Torrero (reservada als seus socis) i 
l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, 
que també van comptar amb força 
gent i que mostraren la vitalitat 
de les entitats i de la gent que hi 
viu. Un altre esplai, Espurnes, va 
organitzar una castanyada per 
als més menuts a la plaça Gandhi. 
Inclogué un correfoc, realitzat pels 
membres de la Colla de Diables 
Infantils Boiets Esquitxafocs. En 
canvi, el concert jove anunciat 
prèviament no es va realitzar, fi-
nalment.

L’acte més divers va ser el que 
va organitzar una altra entitat 
de lleure, Espluga Viva (dilluns 
31 d’octubre), al Casal de Cultura 
Robert Brillas. Va ser una festa 
llarga, que començà amb una cita 
per als més menuts  —La castanya 
petita— i continuà amb una de-
gustació de castanyes, moniatos, 
panellets, pastissos i moscatell. 

[ Festes a les places Rovellat i la Bòbila i preparació de castanyes a Verge de la Mercè

[ Tastant castanyes a l’ACAE i al Casal Robert Brillas

[ Les places del Taxi, a Can Clota, i Gandhi, a La Plana, també van acollir castanyadespassa a la pàgina següent



NOVEMBRE-DESEMBRE DE 2005 51vida ciutadana

Continuà amb un sopar, acom-
panyat d’una sessió anomenada 
Sants&Fot, música tranquil·la per 
ballar i escoltar, amb sons d’arrel 
popular. La part final de la celebra-
ció va comptar amb la presència 
dels grups Pontiak i Koartada.

La Castanyada a Esplugues es 
va tancar amb una doble festa a la 
seu de l’Asociación Cultural Anda-
luza de Esplugues, amb gimkana, 
xocolata, castanyada i ball amb 
orquestra. Els esplais municipals, 
el casal de gent gran de Can Vi-
dalet i el Club Sant Jordi, de La 
Plana, també van celebrar festes 
de la Castanyada, els dies 27 i 28 
d’octubre. ] [ Els esplais de gent gran, a la foto els del Gall i Centre-La Plana, també es van sumar a la festa

[ Les associacions de veïns (Finestrelles a l’esquerra i El Gall a la dreta) van tenir un paper actiu

ve de la pàgina anterior

DIFERENTS ENTITATS 
VEÏNALS, CULTURALS 

I DE LLEURE VAN 
ORGANITZAR ELS 

ACTES, AMB EL SUPORT 
DE L’AJUNTAMENT 
I AMB UNA GRAN 
CONCURRÈNCIA
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A.C.A.E. y C.C.A. Plaza Macael 
celebran fiestas dedicadas a sus socios
[ Las dos entidades de nuestra 
ciudad que fomentan la cultura 
andaluza y su relación y hermana-
miento con la catalana, Asociación 
Cultural Andaluza de Esplugues 
y Centro Cultural Andaluza de 
Esplugues, han celebrado recien-
temente sus fiestas de homenaje 
al socio. Cronológicamente, la 

primera fue la de ACAE, celebra-
da el 22 y el 23 de octubre, en 
su sede social de la calle Josep 
Anselm Clavé. 

Esta celebración contó con el 
II Memorial Fernando Morillas de 
petanca, ganado por la tripleta 
integrada por Ángel Gómez, José 
Huertos y Juan Peñalver. Morillas 

fue uno de los primeros socios de 
la entidad, colaborador de ACAE 
durante muchos años. También 
hubo un baile popular y, ya el 
domingo 23, una comida de her-
mandad y un bingo.

En la fiesta del Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael hubo tea-
tro, música y ballet, en una sesión 

en la que diferentes integrantes  
de la entidad se subieron al es-
cenario de su sede social para 
interpretar piezas teatrales, co-
reografías de ballet, play-backs 
de canciones populares e, incluso, 
réplicas de escenas del grupo El 
Tricicle. La fiesta acabó con un 
aperitivo para los socios. ]

[ A la derecha, comida de hermandad en A.C.A.E. A la izquierda, actuación en el C.C.A. Pl. Macael
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Homenatge als cantors  
més veterans de La Coloma
[ La Societat Coral Centenària La 
Coloma va tancar el 30 d’octubre 
passat la celebració del 145è 
aniversari amb un homenatge als 
cantaires actuals més veterans, 
que fa més de 25 anys que canten, 
de manera continuada i fidel, a la 
formació musical amb més història 
d’Esplugues. 

Les homenatjades van ser  
Rosaura Ferrer, Núria Camps, 
Montserrat Verdaguer, Maria 

Rosa Navinés, Maria Rosa Andreu, 
Empar Mora i Alfons Sangrà, que 
van rebre un record de l’acte i el 
reconeixement de l’entitat, dels 
seus companys més joves i del 
públic en general. Va assistir a 
l’acte el president de la Federació 
dels Cors d’en Clavé, Antoni Carné, 
i el delegat del Baix Llobregat-
Anoia, Josep Asbert. Va tancar la 
vetllada la coral Elisard Sala de 
L’Hospitalet.]

[ Els homenatjats porten més de 25 anys a La Coloma

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 14 d’octubre de 
2005, va acordar iniciar expedient per a la Modificació puntual del 
Pla General Metropolità en el sector de Can Cervera, en els termes 
municipals d’Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, 
d’acord amb el document d’avanç presentat per la societat PATRI-
MONIAL HEFER, S.A., aprovar els Convenis urbanístics subscrits entre 
l’ajuntament i les societats PATRIMONIAL HEFER, S.A. i PROMOCIONES 
RUVE, S.A., referits als sòls urbanitzable i urbà inclosos en el sector, 
i aprovar el programa de participació ciutadana que inclou una 
exposició al públic que finalitzarà el 30 de novembre de 2005.

 Així mateix, va acordar suspendre l’atorgament de llicències 
de parcel·lació, edificació i enderroc en l’àmbit de la modificació, 
assenyalat en el plànol I-03 del document d’Avanç durant el termini 
d’un any. Aquesta suspensió s’extingirà amb l’aprovació definitiva 
del projecte i, en tot cas, pel transcurs d’aquest termini. El que es 
fa públic per a coneixement general.

 En compliment de l’esmentat acord, la documentació d’Avanç i 
l’acord es sotmet a informació pública fins al 30 de novembre del 2005, 
a fi i efecte que dins del referit termini i en hores hàbils d’oficina, 
pugui ser examinada per tots aquells que es considerin interessats i 
formular suggeriments i, en el seu cas, altres alternatives de Plane-
jament, per part de corporacions, associacions i particulars.

ANUNCI OFICIAL

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
BAIX LLOBREGAT
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El ceramista Antoni 
Cumella parla dels 
seus últims projectes 
al Museu Can Tinturé
[ El ceramista Antoni Cumella va 
oferir una conferència el 23 de 
novembre al Museu Can Tinturé. 
Cumella, prestigiós professional 
del sector, va parlar dels vincles 
entre la ceràmica i l’arquitectura, 
mostrant edificis on la comunió 
entre aquestes dues especialitats 
destaca de manera notable. Cume-
lla, que ha col·laborat amb arqui-
tectes molt reconeguts, va explicar 
detalladament dos projectes en 
què ha treballat durant els últims 
mesos: el pavelló d’Espanya a l’Ex-
posició Internacional d’Aichi (Japó) 
i la teulada del Mercat de Santa 
Caterina de Barcelona. Cumella 
va explicar el procés d’elaboració 
de les peces ceràmiques produïdes 
per als dos projectes, des de la 
realització dels motlles i l’elecció 
dels colors fins a la supervisió del 
procés de muntatge. Per a Aichi, 
va crear hexàgons irregulars de sis 
colors diferents i per al Mercat de 
Santa Caterina, hexàgons regulars 

amb prop de 70 colors diferents, 
inspirats en les diferents tonalitats 
de les fruites i de les verdures que 
es poden trobar an aquest centre 
comercial. Amb motiu de la confe-
rència, Cumella va cedir dues peces 
del pavelló d’Aichi al Museu Can 
Tinturé, que les exposarà al públic 
properament.

L’acte, celebrat a l’edifici 
La Masoveria, va ser presentat 
pel regidor de Cultura, Ramon 
Cervera, el qual va recordar el 

vincle professional de Cumella i 
Esplugues. L’artista va ser jurat de 
la Biennal de Ceràmica Angelina 
Alòs, l’any 2000.

Presentació de la rajola

Després de la conferència 
d’Antoni Cumella, lloada pel 
públic que omplia la sala annexa 
del Museu, el regidor de Cultura, 
Ramon Cervera, va presentar la 
rajola número 10 de la Col·lecció 
Pujol i Bausis, que l’Ajuntament 
promou. Aquesta peça reprodueix 

la rajola d’un projecte per a la 
fàbrica “Jaime Pujol y Bausis” ano-
menat Flor de saüc, a partir d’un 
dibuix de Lluís Brú, col·laborador 
de l’arquitecte Lluís Domènech i 
Montaner i autor de nombrosos 
projectes per a la fàbrica. La rajola 
original es pot trobar a les cases 
Lleó Morera, de Barcelona, i Navàs 
de Reus, i a l’Institut Pere Mata, 
també ubicat a la capital del Baix 
Camp, entre altres edificis d’estil 
modernista. 

La rajola número 10 es pot 
adquirir al Museu Can Tinturé. ]

L’ARTISTA ÉS L’AUTOR 
DE LES PECES DEL 

MERCAT DE SANTA 
CATERINA, DE BCN, I 

DEL PAVELLÓ D’ESPANYA 
DE L’EXPOSICIÓ 
INTERNACIONAL

Albert Bernal és l’autor  
del cartell de la “IX Trobada 
Nacional dels Tres Tombs”
[ L’espluguenc Albert Bernal és l’autor del 
cartell anunciador de la IX Trobada Nacional 
dels Tres Tombs i de la X Festa de la Colla 
dels Tres Tombs d’Esplugues, que tindran 
lloc, de manera conjunta, els dies 13 i 14 
de maig de 2006. El cartell de Bernal, que 
portava el lema d’Un tomb per Esplugues, va 
guanyar el concurs de cartells convocat per 
la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues. Altres 
dos dissenyadors locals, Josetxo Ezcurra i 
Albert Zapater, van ser-ne els finalistes.L’en-
titat local i la Federació dels Tres Tombs de 
Catalunya van anunciar el veredicte durant el 
sopar de germanor de la Federació, celebrat 
al restaurant La Masia el 19 de novembre. Hi 
van assistir prop de 160 comensals, amb inte-
grants de la colla d’Esplugues i també de les 
de Vilanova, Anglesola, Valls, Polinyà, Santa 
Perpètua i Molins, entre d’altres.  Van presidir 

l’acte el regidor de Cultura de l’Ajuntament, 
Ramon Cervera, el president de la Colla dels 
Tres Tombs d’Esplugues, Carles García, i la 
presidenta de la Federació Catalana, Marta 
Font.

Durant l’acte, també es van presentar 
l’himne de la Federació, amb música i lletra 
d’Esteve Felipe i la versió en format DVD 
del conte En Mateu i la Marta descobreixen 

[ Aquesta imatge identificarà la festa

ESPLUGUES L’ACOLLIRÀ 
ELS DIES 13 I 14  

DE MAIG DE 2006 I COINCIDIRÀ 
AMB EL DESÈ ANIVERSARI DE LA 

COLLA DE LA NOSTRA CIUTAT

els Tres Tombs. Finalment, els assistents van 
retre un homenatge emotiu a Simeó Sendra, 
president honorífic de la Federació i padrí 
de la Colla d’Esplugues, per la seva feina i 
entrega al món dels tres tombs.  ]

[ Toni Cumella mostra la rajola número 10 de la col·lecció 
Pujol i Bausis, que es va presentar després de la 
conferència
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El CH Esplugues i el 
regidor d’Esports, Carles 
Ginés, protagonistes a la 
“Nit de l’Handbol Català”
[ El Club Handbol Esplugues i el 
regidor d’Esports de l’Ajunta-
ment, carles Ginés, van ser dos 
dels protagonistes de la Nit de 
l’Handbol català, que la Federa-
ció Catalana va organitzar l’11 de 
novembre passat a Cerdanyola. 
Aquest certamen, de periodicitat 
anual, és una trobada de tots els 
sectors de l’handbol a Catalunya, 
amb l’objectiu d’homenatjar a les 
persones, clubs, empreses i insti-
tucions que més han destacat en 
aquest esport.

El regidor d’Esports, Carles Gi- 
nés, va ser distingit amb una me-
dalla de reconeixement de la Fe-
deració Catalana d’Handbol (FCH), 
pel seu suport a l’especialitat. Ja fa 
vint anys que Esplugues és seu d’un 
dels millors torneigs de catego- 
ria  juvenil i la ciutat va acollir 

l’estiu passat la fase d’ascens a  
primera divisió estatal. El presi-
dent del CH Esplugues, Juan Gon-
zález, va recollir el guardó en nom 
de Carles Ginés, fora del país per 
un viatge familiar.

Representants de l’entitat de la 
nostra ciutat van pujar fins a tres 
vegades a l’escenari per recollir 
el trofeu FCH per l’ascens a pri- 
mera estatal masculina senior, la 
medalla UFEC com a campió de 
Catalunya senior masculí i el tro- 
feu Antonio Lázaro com a cam-
pió de la primera catalana senior 
masculina. Era el reconeixement 
a l’extraordinària temporada de 
l’equip de Javier Álvarez, que 
va assolir l’ascens i ara juga en 
categoria estatal. També va ser 
guardonat Mapres, un dels patro-
cinadors de l’Esplugues. ]

[ Carles Ginés (esquerra) va rebre el guardó de mans del 
president de la Federació Catalana, Tomàs Moral, al 
Complex Esportiu Municipal La Plana

[ A l’esquerra, Javier Álvarez, entrenador del senior del 
CH Esplugues, i a la dreta Eugenio Castañosa, de Mapres, 
recullen el seu guardó
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Torna el Torneig de Bàsquet 
Cadet Ciutat d’Esplugues
[ L’Associació Bàsquet Esplugues 
està enllestint una nova edició del 
Torneig de Bàsquet Cadet Ciutat 
d’Esplugues, que se celebrarà els 
dies 3, 4 i 5 de gener, al Complex 
Esportiu Municipal La Plana. El 
torneig és, des d’aquesta edició, 
de periodicitat bianual, segons 
l’acord al qual van arribar l’entitat 
organitzadora i l’Ajuntament, que 
li dóna suport. 

El cartell de la competició 
serà, una vegada més, de luxe. 
Està confirmada la presència de 
l’equip amfitrió, el cadet que 
entrena Santi Franquesa, i de deu 
dels millors equips espanyols (FC 
Barcelona, Joventut de Badalona, 
Akasvayu Girona, Ricoh Manresa, 
Real Madrid, Estudiantes, Caja 
San Fernando, Unicaja Málaga,  
Pamesa València i Etosa Alacant), 
cosa que converteix la competició 
en un avanç del proper Campio-
nat d’Espanya de la categoria. A 
més, l’organització ha convidat un 
equip estranger de primer nivell, 
el Dinamo de Moscou, la presèn-
cia del qual consolida el caràcter 
internacional del torneig.

 El sistema de competició 
serà el mateix que el d’edicions 
precedents, amb quatre grups de 

tres equips. Els campions de cada 
grup jugaran les semifinals i els 
guanyadors d’aquestes, la final, 
que se celebrarà el 5 de gener, 
a la tarda, al Complex Esportiu 
Municipal La Plana. 

Aquesta final estarà precedi-
da d’un concurs de triples i del 
partit que decidirà el tercer clas-
sificat. ]

Jornades Escolars 
de Minibàsquet, el 
15 i 16 de desembre

Alumnes de 6è de primà-
ria de les escoles públiques 
i concertades d’Esplugues 
participaren el 15 i el 16 de 
desembre a les Jornades Es- 
colars de Minibàsquet, a 
la pista de l’edifici Eugeni 
d’Ors i al Complex Esportiu 
Municipal la Plana. 

Álex Gusano, 
director tècnic de la 
Federació Catalana

El president del Club 
Voleibol Esplugues, Àlex Gu-
sano, ha estat nomenat nou 
director tècnic de la Federa-
ció Catalana de Voleibol.
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Excel·lent balanç de final de temporada 
del Club Gimnàstic Les Moreres
[ La temporada 2005 de gimnàs-
tica artística ja s’ha acabat. I per 
al club de la nostra ciutat, el CGA 
Les Moreres, ha estat un any extra-
ordinari, amb uns resultats excel-
lents que mostren el bon nivell 
adquirit per les gimnastes locals. 
Especialment important va ser el 
paper de les noies que entrena 
l’equip dirigit per Finu Mateo en 
els Campionats d’Espanya, en què 
Sara Cusó (aleví II), Olalla Heredia 
(infantil II) i Bárbara Murciano 
(infantil II) van aconseguir la me-
dalla de bronze. A més, Sara Cusó 
va ser cinquena a la classificació 
general i Olalla Heredia, dotzena, 
en les seves categories respectives. 
A Catalunya, els resultats van ser 
igualment excel·lents, amb Sara 
Cusó campoiona del nivell de 
tecnificació (Aleví II), i Bárbara 
Murciano i Olalla Heredia quarta 
i setena en tecnificació (infantil II) 
respectivament.

Una altra de les gimnastes 
destacades aquesta temporada 
ha estat Ana Hernández a Copa 
Catalana (iniciació II), que va 
quedar primera en barra, primera 
en salt i tercera a la classificació 
general  final. També en Copa 
Catalana, Clara Vila (Iniciació II) va 
ser tercera, Emma Calvo (Iniciació 
II), quarta, i Ainhoa Pons (Iniciació 
III), també quarta.

El club de la nostra ciutat té 
actualment 97 gimnastes, de les 
quals 31 participen en diferents 

competicions: Escolars, Copa Cata-
lana, Trofeu de Tecnificació, Campi-
onat de Catalunya de Clubs,etc.

Les competicions de 2006

El Trofeu de Tecnificació és la prin-
cipal competició individual.  Està 
format per tres fases, a més del 
Campionat de Catalunya i el d’Es-

panya. Les tres fases de 2006 seran 
l’11 de febrer, el 25 de març i el 13 
de maig. La final de Catalunya serà 
l’1 de juliol i catorze dies més tard 
(15 de juliol) la d’Espanya.  L’equip 
d’aquesta competició l’integren 
Bárbara Murciano i Ainhoa Pons 
(cat. junior); Olalla Heredia, Emma 
Calvo, Laura Menéndez, Clara 
Vila i Anna Hernández (Infantil 

II), Sara Cusó (Infantil I) i Helena 
Roca, Irina Muñiz i Marina Garsa-
ball (Aleví II). Altres competicions 
importants de l’any són el Cam-
pionat de Catalunya de Clubs (29 
d’abril), el d’Espanya de Clubs (10 
de juny) i el Trofeu de Tardor (25 
de novembre). La temporada de 
la gimnàstica artística transcorre 
segons els anys naturals. ]

[ Integrants del CGA Les Moreres, en el seu gimnàs

esports
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La Secció de L’Avenç 
prepara una jornada  
de promoció dels escacs

[ La secció d’Escacs del Centre Cul-
tural L’Avenç d’Esplugues ha im-
pulsat la celebració d’una jornada 
de promoció d’aquest esport entre 
els escolars de la ciutat. L’acte tin-
drà lloc el proper 28 de gener de 
2006, al mateix Centre Cultural 
L’Avenç (carrer Àngel Guimerà, 
27-29), de 10 del matí a 2 del mig-
dia. Els competidors s’hauran de 
presentar a les 9.45 del matí, per 
tal de ser assignats als respectius 
grups de competició.

S’hi podran inscriure nois i noies 
d’edats compreses entre els 8 i  
els 16 anys. A l’hora de formalitzar 
la inscripció, que serà gratuïta, 
els participants hauran d’aportar 
diverses dades, entre les quals 
destaca el seu coneixement dels 
escacs. 

L’organització vol agrupar els 
participants no només per edats 
sinó per nivells, de manera que no 
hi hagi diferències massa evidents 
entre els competidors d’una ma-
teixa categoria. Es preveuen tres 
nivells bàsics: baix (nocions bàsi-
ques del moviment de les fitxes); 
mig (coneixement del moviment 
de les fitxes i haver jugat algunes 
partides i/o competicions) i alt 
(competidors federats i/o experts 
en escacs).

Promoció dels escacs

Ja fa anys que la Secció d’Escacs 
de l’Avenç promou d’una manera 
activa aquest esport entre els ciu-
tadans i ciutadanes d’Esplugues. 
Cada Festa Major treu els taulers 
al carrer per organitzar una jor-
nada de partides ràpides i unes 
simultànies, a la pista municipal 
de L’Avenç. A més, compta amb 
un equip federat, que competeix  
a la lliga que organitza la Federa-
ció Catalana.

Ara ha volgut donar un pas 
més i organitzar aquesta activitat, 

perquè la població en general 
pugui saber la tasca que es porta 
a terme a les escoles i per donar 
a conèixer l’esport entre els més 
menuts, amb l’objectiu de captar 
nous competidors i pujar el nivell 
escaquista a la nostra ciutat. ]

RESERVADA A ESCOLARS 
DE LA NOSTRA CIUTAT, 
QUE  TINDRÀ LLOC EL 

DISSABTE 28 DE GENER 
DE 2006 AL CENTRE 
CULTURAL L’AVENÇ
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