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La Generalitat 
declara d’interès local 
quatre arbres del parc 
de Can Vidalet
[ Quatre arbres del parc de 
Can Vidalet, un pi blanc, un 
xiprer calb, un margalló i 
un bellaombra, han estat 
declarats d’interès local per 
la Generalitat de Catalunya. 
El Departament de Medi 
Ambient ha fet una relació 
exhaustiva dels arbres singu-
lars de Catalunya i hi ha inclòs 
aquests quatre, dels quals 
podem gaudir a la principal 
zona verda d’Esplugues.

Els quatre arbres, d’espè-
cies i característiques ben 
di verses, destaquen per la 
seva espectacularitat, la seva 
singularitat i la seva bellesa; 
i són, en alguns casos, exem-
plars força excepcionals. Dos 
són arbres gairebé centena-
ris, el pi del llac i el bellaom-
bra o arbre de la pota grossa 
que hi ha davant de l’Escola 
d’Idiomes, que superen els 
80 anys. El margalló i el xi-
prer calb (l’hoste del llac, en 
diuen) són més joves però 
igualment destacables.

quatre arbres del parc 
de Can Vidalet
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El tramvia ja 
ens porta fi ns 
a Sant Just 
Desvern
pàgina 21

Firmado el 
convenio para 
hacer la nueva 
guardería
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Campaña para 
que todos los 
residentes se 
empadronen

[ El pi del llac és un dels quatre escollits

SÓN EL PI BLANC QUE 
HI HA AL COSTAT DEL 
LLAC, EL BELLAOMBRA 
QUE ES TROBA DAVANT 
DE L’ESCOLA OFICIAL 

D’IDIOMES, EL MARGALLÓ 
DE L’ESCALA D’ACCÉS 
DES DEL CARRER MOLÍ 
CANTONADA LAUREÀ 

MIRÓ I EL XIPRER CALB 
SITUAT DINS DEL LLAC

pàgina  15

La remodelació de la rambla Àngel 
Guimerà comença el 13 de febrer
[ Les obres de remodelació de la rambla Àngel 
Guimerà començaran el 13 de febrer proper. Durant 
onze mesos, els treballs que s’hi faran permetran 
canviar la fesomia d’aquest passeig central del barri 
del Gall, ubicat entre els carrers Manuel de Falla i 
Dr. Turró, i millorar-ne l’accessibilitat. 

Els canvis més importants que els vianants 
notaran quan les obres s’acabin seran l’eliminació 
dels desnivells  existents entre el passeig central 
i les calçades laterals de la rambla i la col·locació 
de zones de jocs infantils i àrees enjardinades.  La 
zona central de la rambla mantindrà l’amplada 

actual i permetrà continuar acollint el mercat 
ambulant dels dissabtes al matí. Durant les obres, 
el popular mercadillo s’instal·larà al parc Pou d’en 
Fèlix i en un tram del carrer Àngel Guimerà. 

El projecte de remodelació inclou la urbanitza-
ció i el reordenament de l’espai físic situat davant 
de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. La plaça 
resultant tindrà dues zones diferenciades, la que 
correspon a l’accés a l’edifi ci de la Biblioteca i la 
que es convertirà en una àrea d’estada.  L’escultura 
d’Eulàlia Fàbregas es reubicarà, igual que el quiosc 
que hi ha davant mateix de la Biblioteca. ]
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• Temperatura màxima més alta:
17 graus (19 gener) 

• Temperatura mínima més baixa:
1,2 graus (26 desembre)

• Major velocitat del vent
62,8 km/h (5 desembre)

• Dia més plujós: 
19,6 litres (7 gener)

Període: 1 desembre 2005 - 20 gener 2006. Podeu connectar per Internet amb l’estació 
meteorològica d’Esplugues  (http..//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

dades meteorològiques

consells municipals

Gent gran

Reunió del 15 de desembre 
Es fa una valoració de la xerrada 
Voluntats anticipades. S’acorda 
que la propera xerrada temàti-
ca serà a l’abril, sobre els riscos 
d’accidents a la llar. S’anuncia el 
programa d’activitats previstes 
per al 2006 (primer trimestre) 
i es parla sobre la targeta rosa 
del transport, la concessió de cita 
per al metge de capçalera i el 
caràcter participatiu i consultiu 
dels consells municipals.

Cultura

Reunió del 12 de desembre
Es valora de manera positiva, per 
l’alta participació de ciutadans 
i d’entitats, de la Fira de Nadal, 
per part d’Espluga Viva. Desta-
quen les actuacions de les corals 
infantils dels CEIP Folch, Isidre 
Martí i Can Vidalet.

Seguretat ciutadana

Reunió del 19 de desembre 
S’aclareixen els dubtes que van 
exposar les associacions de veïns 
en la reunió precedent. Es dóna 
compte de la posada en marxa 
del dispositiu especial de vigilàn-
cia anomenat Operació Nadal, 
per a la millora de la seguretat 
dels comerços i de les mesures 
de seguretat i autoprotecció 
a adoptar pels comerços i els 
habitatges durant les festes 
(vegeu El Pont 142). S’analitza 
l’índex de delinqüència registrat 
a Esplugues en el període gener-
novembre 2005. En el torn obert 
de paraules es pregunta sobre el 
possible enduriment  de les nor-
matives d’habitabilitat, per im-
pedir el relloguer d’habitacions; 
dels enganys que fan suposats 

tècnics de telefonia o del gas que 
passen per domicilis i entabanen 
gent gran; de l’aprofitament de 
càmeres de trànsit per garantir la 
seguretat ciutadana; de la pro-
tecció al comerç i de la gent gran 
que va a cobrar la pensió a les 
entitats d’estalvi; de la vigilància 
al barri de Finestrelles; dels skins 
i de l’Operació Nadal. Els màxims 
responsables de la Policia Local i 
Nacional aclareixen cada una de 
les qüestions abordades.

Solidaritat i cooperació

Reunió del 12 de gener
La Comissió de Solidaritat La 
Mallola explica l’experiència de 
8 alumnes i una professora a Ni-
caragua l’estiu passat, participant 
en el projecte d’alfabetització que 
hi desenvolupen des de fa anys i 
en el 25è aniversari de la Cruzada 
Nacional de Alfabetización, del 
mes d’agost. La brigada es va dis-
tribuir entre dues comunitats, el 
Portillo i Santa Rita, zones rurals 
situades a dues hores a peu de 
la zona urbana més propera. Els 
estudiants van explicar la seva 
experiència personal i les tasques 
que van realitzar a Niquinohomo. 
Es fa una valoració de l’exposi-
ció Objectius del Mil·leni, es fa 
una proposta de distribució del 
pressupost solidari de 2006 entre 
projectes locals, aportacions al 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, tasques de 
sensibilització local i emergències. 
S’anuncia el termini per demanar 
subvencions (fins al 31 de març) 
i s’explica que l’exposició Dones 
del Marroc, portada per la Fun-
dació Josep Comaposada, vindrà 
a Esplugues quan hi hagi un lloc 
adient per acollir-la.
Propera reunió: dijous 9 de febrer,  
al saló de plens de l’Ajuntament.

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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Amb l’inici de l’any, encetem el nou pressu-

post municipal, que marcarà la gestió de 

l’Ajuntament al llarg dels propers dotze 

mesos; una gestió que sí destaca per algun fet 

és per l’increment substancial de les polítiques 

d’atenció al benestar social i les inversions en 

habitatge públic i en noves instal·lacions culturals 

i esportives. Parlem d’un 80 % dels diners públics 

per al 2006 que aniran destinats a la millora de 

la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, 

gràcies a l’execució de serveis d’atenció a la gent 

d’Esplugues com són l’atenció social, la seguretat 

ciutadana i l’habitatge públic, sense oblidar altres 

camps d’actuació com ara l’educació, la cultura 

i l’esport, la sostenibilitat, el medi ambient, la 

mobilitat, la vertebració urbana i el foment del 

comerç local i la promoció econòmica.

Aquest és el nostre compromís reiterat i 

que, mes a mes, any a any, fem realitat.  

Unes evidències clares poden ser la reno-

vació dels equipaments esportius, la construcció 

d’habitatge públic i la propera obertura d’una no- 

va escola bressol  municipal al barri de La Plana-

Montesa.

Conscients de la preocupació que hi ha per 

la seguretat ciutadana, al llarg d’aquest 

any, també posarem en marxa el que ano-

menem Panel de seguretat i convivència. Fa pocs 

dies, els comerciants i els directors dels centres 

docents han rebut una comunicació en què se’ls 

convida a participar amb l’Ajuntament, mitjançant 

la seva col·laboració, responent unes enquestes 

periòdiques que es realitzaran per obtenir infor-

mació i tenint una col·laboració més estreta entre 

els diferents agents ciutadans amb un objectiu clar: 

aconseguir que Esplugues sigui una ciutat segura 

i amb una convivència harmònica. Des d’aquí, vull 

animar-vos a fer les vostres aportacions, pel bé 

de la ciutat i de tots els qui volem que Esplugues 

segueixi essent una ciutat tranquil·la, agradable 

i on ens sentim com a casa.

tribuna

Servimos a la gente...con seguridad

Lorenzo
Palacín

Badorrey
Alcalde d’Esplugues

“... una gestió que 

destaca per algun fet 

és per l’increment 

substancial de les 

polítiques d’atenció 

al benestar social i les 

inversions en habitatge 

públic i en noves 

instal·lacions culturals i 

esportives”

Servim a la gent...amb seguretat

Con el inicio del año, iniciamos el nuevo 

presupuesto municipal, que marcará la 

gestión del Ayuntamiento a lo largo de los 

próximos doce meses; una gestión que si destaca 

por algún hecho es por el incremento sustancial 

de las políticas de atención al bienestar social y 

las inversiones en vivienda pública y en nuevas 

instalaciones culturales y deportivas. Hablamos 

de un 80% del dinero público para 2006 que irá 

destinado a la mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas, gracias a la ejecución 

de servicios de atención a la gente de Esplugues 

como la atención social, la seguridad ciudadana 

y la vivienda pública, sin olvidar otros campos 

de actuación como la educación, la cultura y el 

deporte, la sostenibilidad, el medio ambiente, la 

movilidad, la vertebración urbana y el fomento 

del comercio local y la promoción económica.

Éste es nuestro compromiso reiterado y 

que, mes a mes, año a año, hacemos rea-

lidad. Unas evidencias claras pueden ser 

la renovación de los equipamientos deportivos, 

la construcción de vivienda pública y la próxima 

apertura de una nueva guardería municipal en el 

barrio de La Plana-Montesa.

Conscientes de la preocupación que hay 

por la seguridad ciudadana, a lo largo de 

este año, también pondremos en marcha 

el denominado Panel de seguridad y conviven-

cia. Hace pocos días, los comerciantes y los di-

rectores de los centros docentes recibieron una 

comunicación en la que se les invita a participar 

con el Ayuntamiento, mediante su colaboración, 

respondiendo a unas encuestas periódicas que se 

realizarán para obtener información y teniendo 

una colaboración más estrecha entre los diferentes 

agentes ciudadanos con un objetivo claro: conse-

guir que Esplugues sea una ciudad segura y con 

una convivencia harmónica. Desde aquí, quiero 

animaros a hacer vuestras aportaciones, por el 

bien de la ciudad y de todos los que queremos 

que Esplugues siga siendo una ciudad tranquila, 

agradable y donde nos sintamos como en casa.
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El 80 por ciento del presupuesto municipal 
se dedica a la atención a las personas

[ El Ayuntamiento de Esplugues 
dedicará el 80 % del gasto contem-
plado en su presupuesto de 2006 a 
la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, mediante programas 
de atención social, de seguridad 
ciudadana, de vivienda pública, 
de educación, cultura y deporte, 
sostenibilidad, medio ambiente, 
movilidad, vertebración urbana y 
fomento del comercio local y pro-
moción económica.  El presupuesto 
de 2006 se aprobó el pasado 2 de 
diciembre, en sesión extraordinaria 
del Pleno municipal.

El presupuesto se ha diseñado 
dando prioridad al control y la me-
jora de la gestión presupuestaria, 
ya sea garantizando un equilibrio 
presupuestario, realizando un 
control del gasto corriente y  tam-
bién haciendo un gran esfuerzo 
inversor con un gasto de inversión 
no presupuestario, mediante 
fórmulas nuevas de financiación 
(contrato de concesión de obra 
pública en los casos de instalacio-
nes deportivas, remodelación de 
los mercados municipales de Can 
Vidalet y La Plana y viviendas de 
alquiler) y estableciendo convenios 
de colaboración con otros entes 
(como es el caso de la construcción 
de vivienda de promoción munici-
pal del sector Sant Llorenç).

Cumplimiento del Programa 
de Actuación Municipal

El presupuesto para el próximo 
ejercicio garantiza el cumplimien-
to de las actuaciones previstas en  
el Programa de Actuación Munici-
pal 2003-2007, que siguen a buen 
ritmo; y el mantenimiento de la 
estabilidad financiera que caracte-

rizan la gestión del Ayuntamiento 
de Esplugues; y la adaptación de 
la estructura presupuestaria al mo-
delo de gestión del Ayuntamiento 
basado en el modelo europeo de 
gestión de calidad (EFQM).

Por lo que se refiere al presu-
puesto ordinario, se han conside-
rado dos ejes básicos de actuación: 
control y mejora de la gestión 
presupuestaria y el establecimien-
to de grandes líneas de prioridad 
del gasto. El gasto ordinario se 
incrementa en un 0,85%, ya que 
la disminución del importe de las 
cargas financieras  y la reducción 
del capítulo II motivada por la dife-

vida municipal

EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL PARA 2006 
PREVÉ UN INCREMENTO 

DE LAS POLÍTICAS DE 
ATENCIÓN AL BIENESTAR 
SOCIAL E INVERSIONES 
EN VIVIENDA Y NUEVAS 

INSTALACIONES 
CULTURALES  

Y DEPORTIVAS

los que 28.548.066 corresponde a 
gasto ordinario y 8.200.835 euros 
a gasto de inversión.

Estimación de ingresos

La estimación de los ingresos 
que conformarán este presupues-
to se ha realizado teniendo en 
cuenta, por lo que respecta a los 
tributos,  las cantidades liquidadas 
durante el ejercicio 2005 para los 
diferentes padrones municipales 
y los aumentos que contemplan 
las ordenanzas fiscales del Ayun-
tamiento, aprobadas en sesión 
plenaria el 14 de octubre. ]

rente modalidad de gestión de las 
actividades deportivas del CEM La 
Plana han permitido absorber los  
aumentos de gasto necesarios en 
otros programas, cuyo incremento 
medio es del 5,5 %. Por su parte, la 
mejora de la seguridad ciudadana 
y civismo, el acceso a la vivienda, las 
mejoras sociales, la educación,la 
cultura y el deporte, la sostenibili-
dad medioambiental, la movilidad 
y vertebración urbana y el fomento 
del comercio local y de la actividad 
económica son las grandes áreas 
de actuación prioritaria.

El importe global del presu-
puesto es de 36.748.931 euros, de 

[ La atención a las personas es uno de los puntos clave del presupuesto municipal de 2006, que 
prevé la ampliación de la Escuela de Música y la reforma de los equipamientos deportivos
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MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL CIVISMO

• Aumentar la presencia de la policía local 
en la calle y consolidar el servicio de los 
agentes cívicos
• Aumentar la plantilla de la policía local
• Luchar contra el ruido de los vehículos y las 
motocicletas y las actividades, principalmente 
en los bares en verano

FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA

• Implantar un plan de vivienda municipal 
que contenga las siguientes actuaciones
• Desarrollar un plan de vivienda municipal 
que contenga las siguientes actuaciones:

- Sant Llorenç (120 viviendas)
- Plaza y Janés (50 viviendas)
- Pep Ventura (17 viviendas)
- Pere Pelegrí (12 viviendas)
- Viviendas de alquiler en las calles Josep 
Ventura, Gaspar Fàbregas y en la avenida 
Isidre Martí (64 viviendas)

Además de estas actuaciones están progra-
madas las siguientes, también de promoción 
municipal:

- Construcción de viviendas CAUFEC (125 
viviendas)
- Construcción de viviendas en el sector 
Can Cervera (250 viviendas)
- Construcción de viviendas de alquiler 
para jóvenes y gente mayor en las plan-
tas superiores de los equipamientos de 
los mercados de Can Vidalet y La Plana 
(170 viviendas). El inicio de las obras está 
previsto durante 2006

• Aumento en un 10% de las ayudas a vi-
viendas de alquiler para jóvenes

MEJORAS SOCIALES

• Ampliación de los servicios de teleasistencia 
domiciliaria con universalización a partir de 
los 80 años
• Aumento de un 50% de los recursos desti-
nados al servicio de dinamización de gente 
mayor
• Creación en la plantilla municipal de una 
plaza de trabajador/a social
• Aumento en un 25% de los recursos desti-
nados a los servicios de atención a la infancia 
y a la adolescencia en situación de riesgo de 
exclusión social
• Duplicar los recursos destinados al trans-
porte adaptado y a las actividades deportivas 
de personas discapacitadas
• Integración de las personas pluridiscapaci-
tadas en el Casal d’Estiu
Aumento en un 13% de los recursos destina-
dos a becas para educación especial
• Puesta en marcha de la residencia de asis-
tidos Fundación PROA
• Aumento en un 60% de la aportación a 
la Fundación PROA para atención a disca-
pacitados
• Aumento en un 12% de los recursos desti-
nados a emergencias sociales
• Puesta en funcionamiento de la residen-
cia para mujeres víctimas de violencia de 
género

FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL Y DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA

• Aumento de los recursos para el fomento 
del comercio y la empresa
• Reforma y reestructuración de los mercados 
municipales (inicio 2006)
• Señalización vial y comercial

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

• Ampliación de la Escuela Municipal de 
Música
• Puesta en funcionamiento de tres nuevos 
servicios
• Espacio joven Remolí
• Gestión de los Bucs Musicales
• Nuevas actividades en el Casal de Cultura
• Remodelación de las instalaciones deporti-
vas de La Plana y Les Moreres y construcción 

de una piscina en los terrenos municipales 
en la “La Baronda”
• Adecuación de vestuarios del Campo de 
Fútbol El Molí, de Can Vidalet
• Remodelación y accesibilidad Casal de 
Cultura Robert Brillas
• Adecuación Edificio Molí

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

• Mejora de la conservación y vigilancia 
de los parques públicos y zonas verdes del 
municipio
• Incrementar las actividades de sensibiliza-
ción e implantar programas de uso eficiente 
de los recursos no renovables

MOVILIDAD Y VERTEBRACIÓN URBANA

• Incrementar en un 40% los recursos desti-
nados a transporte público municipal para la 
reestructuración del servicio del Esplubús, 3 
autobuses con frecuencia de paso aproxima-
da de 30 minutos (entró en funcionamiento 
el 16 de diciembre de 2005)
• Reurbanización y accessibilidad Can Clota 
(fase 7ª calle Josep Anselm Clavé)
• Remodelación rambla Àngel Guimerà (de M. 
de Falla hasta el parque Pou d’en Fèlix)
• Reforma y accesibilidad calle Maladeta
• Mejora plaza Santa Magdalena
• Repavimentaciones y pasos elevados
• Acondicionamiento del patio interior de 
la manzana formada por las calles Galvany, 
Pubilla Casas, Menta, Hortènsia y Maladeta
• Colocación de barreras sónicas
• Adecuación de Sant Pere Màrtir y construc-
ción de un mirador

vida municipal

PRESUPUESTO MUNICIPAL: PRINCIPALES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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L’AJUNTAMENT LA 
CONSTRUIRÀ AL BARRI DE 

LA PLANA-MONTESA. 
TINDRÀ UN TOTAL DE 75 
PLACES I SERÀ EL QUART 

CENTRE PÚBLIC DE LA 
NOSTRA CIUTAT,  

EL TERCER MUNICIPAL

[ La firma del conveni la van fer la consellera Marta Cid i 
l’alcalde, Lorenzo Palacín

Generalitat i Ajuntament signen el 
conveni per a la nova escola bressol
[ L’Ajuntament d’Esplugues i la 
Generalitat de Catalunya han 
signat ja el conveni que acredita el 
compromís de les dues institucions 
per construir i habilitar una nova 
escola bressol a la nostra ciutat. 
L’alcalde, Lorenzo Palacín, i la 
consellera d’Educació, Marta Cid, 
van rubricar aquest acord en un 
acte realitzat el 12 de desembre 
passat a la seu del Consell Comar-
cal, a Sant Feliu. Una vintena de 
municipis de la comarca s’han 
acollit a la proposta de la Genera-
litat per construir llars d’infants i 
donar resposta, així, a la demanda 
ciutadana existent.

La consellera d’Educació, Marta 
Cid, va explicar que “els ajunta-
ments i el Govern de la Generalitat 
estem fent un esforç molt impor-
tant per desplegar el Mapa de Llars 
d’Infants de Catalunya 2004-2008. 
El compliment d’aquest mapa per-
metrà fer un avanç important en 

l’oferta de places de 0 a 3 anys de 
titularitat pública i, conjuntament, 
haurem donat resposta a una de-
manda de moltes famílies”.

L’escola bressol que promou 
l’Ajuntament s’ubicarà al barri de 
La Plana-Montesa, tindrà 75 pla-
ces i serà la quarta de titularitat 
pública de la ciutat, a més de La 
Mainada i Montserrat, municipals, 
i El Sucre, de la Generalitat. ] 
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El Pla d’ajut al lloguer jove ja ha 
beneficiat 135 persones de 18 a 29 anys
[ Un total de 135 persones s’han 
beneficiat, al llarg dels últims qua-
tre anys, del Pla d’ajut al lloguer 
jove que promou l’Ajuntament. 
Des de 2002, l’any que es va po-
sar en marxa, el consistori atorga 
subvencions a les persones de 18  
a 29 anys per al finançament par- 
cial del lloguer d’habitatges situats 
al terme municipal d’Esplugues, 
destinats a domicili habitual.

De les sol·licituds presentades 
durant aquests quatre anys, 62 ja 
han exhaurit el període d’ajuts, que 
segons les bases del pla és de tres 
anys, ampliable en alguns casos 
fins a quatre anys més,  i 64 reben 
ajuts en l’actualitat (dades a 31 de 
desembre de 2005). 42 homes, 55 
dones i 19 parelles han estat els 
beneficiaris durant aquest temps. 
Els principals barris d’ubicació de 
l’habitatge llogat són La Plana 
(34), Centre (33), El Gall (19) i Can 
Clota (18).

Ajuts directes

Aquest Pla va ser instaurat per 
l’Ajuntament ara fa quatre anys, 
per incentivar que les persones 
joves poguessin assumir el cost 
del lloguer a l’hora d’independit-
zar-se. El consistori va optar per 
aquesta fórmula d’ajuts directes, i 
no per la de crear bosses públiques 
de pisos per llogar, que han esco-
llit altres institucions. Se’n poden 

beneficiar persones que, complint 
els requisits que s’especifiquen en 
el requadre adjunt, justifiquin uns 
ingressos màxims anuals bruts, 
equivalents al 3’5 del salari mínim 
interprofessional. 

Els ajuts són individuals o per a 
dues o més persones que ocupen 
el mateix habitatge. L’ajut per a 

les persones que van a viure soles 
és de 1.082 euros el primer any, 
que es redueix el 10% el segon i 
el tercer any, i per a les parelles 
i grups, 721 euros per a cada un 
dels seus integrants. En el cas dels 
grups també hi ha una reducció 
de la subvenció el segon i el tercer 
any. Els beneficiaris poden optar 

L’AJUNTAMENT 
ATORGA SUBVENCIONS 
PER AL FINANÇAMENT 
PARCIAL DEL LLOGUER 

D’HABITATGES SITUATS A 
ESPLUGUES 

a una pròrroga de dos anys, per 
càrrega familiar, en tots els casos, 
o per condició de parella, també 
de dos anys de durada. La quan-
titat econòmica que es concedeix, 
segons les bases del Pla, no pot 
superar el 50% del cost del lloguer. 
A més, l’ajut és incompatible amb 
cap altre  destinat habitatge que 
concedís una altra institució.

Habitatge per a joves 

L’ajut per al lloguer no és 
l’única via que preveu l’Ajun-
tament per afavorir l’accés dels 
joves a l’habitatge. La promoció 
municipal de pisos de propietat i 
de lloguer tindrà com a un dels 
principals col·lectius beneficiaris 
les persones joves de la nostra 
ciutat. Durant 2006, és previst 
(vegeu la informació a les pàgines 
4 i 5) que comencin a construir-se 
diferents edificis, amb un total de 
més de 800 habitatges  públics de 
venda i de lloguer.  ]

Podran ser beneficiaris dels ajuts regulats en aquestes 
bases tots els joves residents a Esplugues de Llobregat que 
reuneixin els requisits següents:
1. Que, durant els set anys anteriors al moment de la sol-

licitud, justifiquin com a mínim 5 anys d’empadrona- 
ment continuat o interromput, a Esplugues.

2. Que, en el moment de la sol·licitud, la seva edat estigui 
entre els 18 i els 29 anys.

3. Que no siguin propietaris de cap habitatge. Els casos 
especials seran arbitrats per el departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament.

4. Que l’habitatge llogat es destini a la seva residència 
habitual.

5. Que estigui ocupant o en disposició d’ocupar com a ha-
bitatge aquell per al qual es sol·licita la subvenció. En 
cas de no produir-se el lloguer,  no es materialitzaria la 
subvenció.

6. Que no convisqui amb ascendents, a l’habitatge objecte 
d’aquest ajut. Els casos especials seran arbitrats pel de-
partament de Serveis Socials de l’Ajuntament. 

7. Que no tingui parentiu de consanguinitat o afinitat amb 
el llogater, fins a segon grau.

8. Que el lloguer mensual de l’habitatge no superi els 601 
euros (99.998 pessetes). 

ELS REQUISITS PER BENEFICIAR-SE’N
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L’Ajuntament elaborarà 
un cens municipal 
d’habitatges desocupats
[ L’Ajuntament té la voluntat 
d’elaborar un cens municipal 
d’habitatges desocupats, després 
d’haver-ne detectat un total de 
900 on no consta cap persona 
empadronada. Les llars que con-
tinuïn en la mateixa situació des-
prés d’una campanya que iniciarà 
l’Ajuntament passaran a formar 
part d’aquest cens. 

L’Ajuntament ha iniciat una 
campanya informativa per acon-
seguir que totes les persones 
residents a Esplugues s’inscriguin 
en el Padró municipal. A aquest 
efecte, ha enviat una carta a tots 
els habitatges on no consta cap 
persona empadronada per tal de 
comunicar que, en el cas que la llar 
estigui ocupada, les persones que 
hi viuen s’inscriguin en el Padró 
municipal d’habitants.

Val a dir que, amb l’empadro-
nament, és més fàcil tenir accés a 
l’assistència sanitària, a l’escolarit-

zació bàsica dels fills i als serveis 
socials del municipi. Beneficis com 
la targeta rosa del transport públic 
metropolità a partir dels 62 anys, o 
descomptes en les quotes del Com-
plex Esportiu Municipal La Plana 
o en la matriculació de l’escola 
municipal de música només són 
possibles si s’està empadronat.

Les persones que es vulguin 
empadronar poden fer-ho als 
punts d’atenció al ciutadà (pl. San-
ta Magdalena 5-6, rambla Verge 
de la Mercè, 1 i carrer Manuel de 
Falla, 24-26), de 8 a 21 hores, de 
dilluns a divendres, aportant qual-
sevol document identificatiu (DNI, 
passaport, targeta de residència...) 
i algun document que acrediti el 
lloc de residència (contracte de 
lloguer, certificat del titular de 
l’habitatge en què es resideix, un 
rebut de la llum o l’aigua...). Per a 
qualsevol informació, es pot trucar 
al telèfon 900 30 00 82. ]
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L’Ajuntament destinarà 810 mil euros 
a subvencionar les entitats locals
[ L’Ajuntament d’Esplugues des-
tinarà més de 810 mil euros a 
subvencionar les entitats ciuta-
danes durant 2006, segons va 
aprovar el Ple municipal el 23 de 
desembre passat. L’objectiu de les 
subvencions que s’atorgaran és 
finançar activitats d’interès local 
i consolidar el teixit associatiu del 
municipi.

Les entitats que vulguin optar 
a aquests ajuts hauran de pre-
sentar les seves sol·licituds en els 
dos terminis convocats; un primer 
que finalitzarà el 28 de febrer de 
2006 i un altre, que restarà obert 
de l’1 al 30 de juny de 2006. Els 
únics àmbits en què hi haurà un 
únic termini de petició de subven-
cions són els de la solidaritat i la 
cooperació (de l’1 de gener al 31 
de març) i la comunicació (fins al 
28 de febrer).

Aquestes subvencions tenen 
per finalitat millorar la promoció 
de la cultura i la cohesió social del 

municipi i fomentar les iniciatives 
participatives promogudes des dels 
diferents àmbits que integren el 
teixit associatiu d’Esplugues.

 
Àmbits d’adjudicació 

Els ajuts que es concediran 
abasten els àmbits de la solidaritat 
i la cooperació (per donar suport 
econòmic a projectes de coopera-
ció als països empobrits); el suport 
a les entitats locals per a les seves 
activitats anuals, activitats culturals 
i festives del calendari tradicional 
local, activitats culturals dins de la 
Festa Major de Sant Mateu i altres 
activitats puntuals; la formació i 
promoció d’esport base, activitats 
puntuals, participació en competi-
cions esportives supramunicipals i 
activitats físiques i recreatives que 
facilitin la integració de persones 
amb disminució; l’activitat juvenil, 
mitjançant el suport a programes 
estables, activitats puntuals i a 

entitats que desenvolupen activi-
tats i serveis estables al segment 
de població infantil i juvenil del 
municipi; la prevenció de les drogo-
dependències i promoció i la  pre-
venció i l’educació per a la salut; els 
serveis socials, mitjançant activitats 
o serveis pera  la sensibilització, la 
difusió, la promoció i la integració 
dels sectors desafavorits de la 

població); l’ensenyament, donant 
suport a programes locals i escolars 
d’activitats a les escoles i extraes-
colars, culturals i tradicionals; l’ajut 
als mitjans de comunicació locals i  
el comerç (accions que contribuei-
xen a la competitivitat del comerç 
local).

Qui les pot demanar?

Poden presentar sol·licituds de 
subvencions les persones jurídi-
ques, públiques o privades i sense 
ànim de lucre, ja siguin entitats, 
grups associatius o organismes, le-
galment constituïts i inscrits en el 
Registre Municipal d’associacions 
veïnals, amb anterioritat a la fina-
lització del termini de presentació 
d’instàncies i que compleixin els 
requisits establerts a les bases, 
que es poden consultar a www.
esplugues.es o demanar a qualse-
vol punt d’atenció al ciutadà de 
l’Ajuntament. ]

AQUESTS AJUTS 
FOMENTEN  

LES INICIATIVES  
DE LES ASSOCIACIONS I 

TENEN COM A FINALITAT 
MILLORAR LA PROMOCIÓ 

DE LA CULTURA I LA 
COHESIÓ SOCIAL DEL 

MUNICIPI
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Es regula la instal·lació 
de locutoris telefònics  
al terme municipal
[ L’Ajuntament ha aprovat una 
ordenança per regular la instal-
lació dels establiments comercials 
coneguts com a locutoris telefò-
nics. Aquesta norma, aprovada 
pel Ple municipal, estableix que 
la distància mínima entre locutoris 

ha de ser de 300 metres. Hauran 
de tenir accés directe i immediat 
a la via pública i, per tant, està 
prohibit que s’instal·lin en pisos, 
galeries interiors o altres espais 
que requereixin la utilització 
d’elements comuns de l’immoble 
per accedir al carrer.

L’ordenança que regula la 
instal·lació dels locutoris fixa les 
condicions que han de tenir. No 
poden ser més petits de 60 metres 
quadrats i les cabines seran de més 
d’un metre quadrat. Hi haurà, com 
a molt, quinze cabines. La meitat 
de l’establiment ha de quedar 
destinada al públic en espera. 

Els locutoris només podran 
obrir de 8 del matí a 11 de la nit, tal 
com marca la llei local de comerç. 
La primera tinenta d’alcalde, Pilar 
Díaz, ha explicat que la normativa 
no s’ha aprovat a causa  d’haver-se 
detectat cap problema: “ho fem 
perquè la dinàmica de creixement 
d’aquest tipus de locals és força 
alta i si no la regulem sí que podrí-
em tenir problemes en el futur”.

A ESPLUGUES HI HA, 
ACTUALMENT, 12 

ESTABLIMENTS DEDICATS 
A LA TELEFONIA 

 I INTERNET

L’activitat dels establiments 
quedarà limitada a serveis de 
telefonia i a d’altres relacionats 
amb les noves tecnologies (fax, 
Internet...). Queda prohibida la 
venda de qualsevol altre producte 
o servei, ni directament ni a través 
d’una màquina expenedora. L’or-
denança també marca l’obligació 
que els establiments estiguin en 
bones condicions higièniques i 
adaptats a les persones amb mo-
bilitat reduïda.

12 locutoris a Esplugues

A Esplugues hi ha, en l’actuali-
tat, 12 locutoris, els propietaris dels 
quals tenen un termini de dos anys 
(fins a l’1 de gener de 2008) per 
adaptar-se a la nova ordenança. Els 
que es creïn a partir d’ara ja hauran 
de tenir tots els requisits legals 
establerts per l’Ajuntament . ]
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Máxima vigilancia para evitar 
el aparcamiento en vados, pasos 
peatonales y otras zonas prohibidas
[ El cerco sobre la indisciplina de los conduc-
tores, a la hora de aparcar, se va cerrando. La 
Policía Local intensificará la vigilancia en las 
zonas de carga y descarga, pasos peatonales, 
paradas de autobuses, para impedir el apar-
camiento de cualquier vehículo, cuya presen-
cia represente un obstáculo o impedimento 
para el resto de usuarios de la vía pública. 
Esta vigilancia también se intensificará en los 
vados permanentes o las reservas de estacio-
namiento para personas  con discapacidad, de 
manera que se pueda garantizar el derecho 
efectivo de sus titulares.  

Los vehículos mal aparcados son denun-
ciados y, según los casos, trasladados al de-
pósito municipal. El objetivo final del Ayunta-
miento es acabar con esta indisciplina viaria y, 
con ello, garantizar las mejores condiciones de 
convivencia en nuestra ciudad, devolviendo 
a los peatones el espacio que les es propio y 
al resto de usuarios el derecho de utilización 
de las vías de circulación en condiciones de 
seguridad y de respeto de los espacios de uso 
compartido. ]

Dies de l’any en què  
les zones blaves restaran  

fora de servei

Les zones d’aparcament limitat (zones 
blaves) restaran fora de servei els dies 13 
d’abril (a la tarda), 15 d’abril (dissabte de 
Glòria), dies feiners i dissabtes del mes 
d’agost i el 9 de desembre (dissabte de 
pont entre la Puríssima i diumenge).

Els establiments  
comercials podran obrir  

vuit dies festius

Els establiments comercials podran 
obrir enguany vuit dies festius: 8 de ge-
ner (ja superat), 26 de febrer, 2 de juliol, 
20 d’agost i 6, 8, 17 i 24 de desembre. 
Recordem que queden exclosos de la 
normativa els forns de pa, pastisseries, 
xurreries, establiments de plats preparats, 
premsa, combustibles i carburants, flors i 
plantes, farmàcies, botigues de conveni-
ència —superfície de venda menor de 500 
m2— i botigues d’alimentació o autoservei 
—menors de 120 m2—.

COMPTE AMB ELS FALSOS VENEDORS DE
LES COMPANYIES DE SERVEIS!

Per tal d’evitar ensurts i estafes econòmiques, cal que 

actuem amb prevenció davant la visita al nostre domicili 

de presumptes venedors de la companyia del gas:

• Hem d’exigir que vagin degudament acreditats (resulta 

habitual que la companyia ens avisi de la seva visita 

per correu i amb alguns dies d’antel·lació).

• En cas de dubte o de preu abusiu per la substitució 

d’algun element, abans de deixar-los passar al domicili 

farem bé d’avisar a la Policia Local perquè ens assessori 

al respecte i ens digui de quina forma hem d’actuar.

Un dels darrers tipus d’estafa consisteix en rebre una 

trucada amb una veu que ens informa que són la compa-

nyia telefònica i ens demana que fem una comprovació. 

Vol que marquem un número determinat seguit, per 

exemple, de la tecla “coixí”. Quan fem aquesta opera-

ció, la nostra línia queda a la lliure disposició de qui ens 

ha trucat i la facturació de totes les trucades que faci 

aquesta persona aniran al nostre càrrec. 

Cal estar alerta i no deixar-nos enganyar!
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POLICIA LOCAL: 092 // 93 371 66 66
POLICIA NACIONAL: 091 // 93 261 90 91

[ El máximo responsable en fun-
ciones de la comisaría de la Policía 
Nacional Cornellà-Esplugues-Sant 
Just, José Luis Ferreiro, explicó en 
la última reunión del Consell de 
Seguretat Ciutadana que la tasa 
de criminalidad bajó en Esplugues 
durante 2005. Concretamente, 
de enero a noviembre, los delitos 
bajaron un 5,7% y las faltas un 
10,8%. Destacó el descenso de los 
robos con fuerza en comercios, 
que descendió un 35,7% y en vi-
viendas en un 23,1%. También se 
registró un importante descenso 
en las sustracciones de vehículos, 
que bajaron un 37,1%, mientras 
que el resto de delitos contra la 
propiedad también lo hizo en un 
28,6%. En los once primeros meses 
hubo 153 detenciones.

Según los datos aportados en 
la misma reunión, el porcentaje de 
infracciones penales en Esplugues es 
de  27,27 por cada 1.000 habitantes, 
mientras que, por comparar munici-
pios cercanos, en L’Hospitalet es del 

39 por mil y en Barcelona, entre 70 
y 72 por cada mil. Por barrios, las 
estadísticas aportadas por la Policía 
Nacional explican, por ejemplo, 
que Can Vidalet, pese a que mu-
chas personas puedan entender lo 
contrario, es un barrio más seguro 
que el Centre.

Ante la sospecha, evidenciadas 
por algunos de los presentes en 
aquella reunión, de que las esta-
dísticas no se correspondan con la 
realidad, porque muchos delitos 
puedan quedar sin denunciar, 
Ferreiro explicó que hoy en día, 
dado el nivel de cobertura de las 
aseguradoras, difícilmente un de-
lito queda sin denunciar, porque 
sin el correspondiente atestado las 
compañías no asumen la posible 
indemnización.

Ferreiro era el responsable en 
funciones de la Comisaría en el 
momento de celebrarse aquel  
Consell Municipal. Con posteriori-
dad, Antonio  Corzo fue nombrado 
nuevo comisario. ]

El índice de delitos 
denunciados bajó en 
Esplugues en el año 2005
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Renovación del alumbrado público 
en las calles Menta y Pubilla Casas

[ Siguiendo con el programa de renovación 
del alumbrado público de nuestra ciudad, para 
actualizarlo y adaptarlo a las exigencias medio-
ambientales actuales, el Ayuntamiento inició el 
16 de enero pasado las obras de sustitución del 
alumbrado público de las calles Menta y Pubilla 
Casas (tramo entre Menta y Jaume Pros). 

En total, se sustituirán 20 puntos de luz, con 
la colocación de nuevas luminarias, de más efi-
ciencia energética. Se instalarán bombillas que 
consumen menos pero que iluminan tanto como 
las instaladas hasta ahora y, además, estarán 
protegidas para no provocar contaminación 
lumínica. 

El proyecto ha de permitir también el alinea-
miento de las farolas, de manera que facilitará 
el paso de las personas. Las obras tienen una 
duración aproximada de un mes.

Por otra parte, el Ayuntamiento tiene listo 
el proyecto de renovación de las luminarias de 
las 148 farolas de las calles Via Augusta, Lluís 
Companys, Andreu Amat, Rafael Casanova, An-
dreu Amat, Can Dori, Francesc Macià, Rajoleria 
y rondas Puigmal y Canigó, en el barrio de La 
Mallola. En total, se cambiarán 148 puntos de 
luz, con los mismos criterios de eficiencia ener-
gètica y de erradicación  de la contaminación 
lumínica. ]

Es faran quatre 
campanyes  
de control  
del soroll provocat 
per les motos
[ L’Ajuntament farà, durant 2006, qua-
tre campanyes de control per prevenir 
el soroll que provoquen els vehicles de 
dues rodes. 

Aquestes accions es portaran a terme 
els mesos de febrer, abril, juny i octubre, 
a l’avinguda de Cornellà (pl. La Sardana), 
a l’avinguda dels Països Catalans, a la 
Glorieta M. Guillén (davant del Complex 
Esportiu Municipal La Plana) i a la plaça 
roja del parc Pou d’en Fèlix. Les dues 
primeres i la quarta es faran en horari 
de matí i de tarda, mentre que la tercera 
tindrà lloc de nit (de 10.30 de la nit a 0.30 
de la matinada) i servirà per avaluar i 
comprovar l’impacte de la contaminació 
acústica en el període estiuenc.

Ja fa uns anys que l’Ajuntament fa 
aquest tipus de control, com a mesura 
preventiva que ajudi a reduir el soroll 
que es pateix a la ciutat. ]

EL AYUNTAMIENTO TIENE LISTO 
YA EL PROYECTO PARA RENOVAR 
LAS LUMINARIAS DE LAS CALLES 
DE LA MALLOLA, EN LAS QUE SE 
SUSTITUIRAN 148 PUNTOS DE LUZ

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

Ensenyeu els vostres fills i filles a fer-los servir
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Dinou centres educatius 
s’interessen pel programa 
de medi ambient i civisme
[ Un total de dinou centres edu-
catius de primària i secundària 
públics, concertats i privats de la 
nostra ciutat i l’Escola d’Adults 
Eugeni d’Ors s’han interessat 
pel programa de medi ambient 
i civisme que l’Ajuntament pro-
mou, un curs més, per educar en 
valors els alumnes espluguencs 
i n’acolliran alguna activitat. En 
total, es preveu que els diferents 
tallers, xerrades, excursions i aules 
pràctiques comptaran amb la pre-
sència de 12.846 alumnes.

Per segon any consecutiu, tots 
els centres seguiran el Taller de 
Medi Ambient i Civisme. Per als 
alumnes de primària servirà per 
explicar-los el contingut del Pacte 
pel civisme d’Esplugues; per als de 
secundària, l’activitat se centrarà 
en un dels problemes mediam-
bientals que més preocupen la 
ciutadania, el soroll.

Els CEIP Matilde Orduña, Can 
Vidalet, Folch i Torres, Isidre Martí, 
Prat de la Riba i Lola Anglada han 
anunciat també la seva participa-

ció a la XVIII Jornada Escolar de 
Salut i Medi Ambient, que tindrà 
lloc el 31 de març. L’Ajuntament 
està gestionant la realització d’u-
na excursió a algun equipament 
relacionat amb l’aigua com a pre-
mi als participants, alumnes de 6è 
d’aquests centres. ]

L’ús de la 
deixalleria 
mòbil també 
reduirà el rebut 
de l’aigua
[ L’Administració vol incen-
tivar l’ús de la deixalleria 
mòbil i, com passa a la 
fixa, dóna la possibilitat 
als usuaris d’aquests dos 
serveis d’aconseguir una 
bonificació de fins a l’11% en 
l’import anual de la taxa me-
tropolitana de tractament 
de residus, que es paga amb 
el rebut de l’aigua. 

Per beneficiar-se d’a-
questa mesura, s’ha d’acon-
seguir una targeta mag-
nètica que cal lliurar cada 
cop que es fan servir les 
deixalleries fixa o mòbil. 
En cada ús, se sumarà un 
1% de bonificació fins a 
arribar al màxim de l’11% 
establert. ]
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Realitzada  
la recollida 
anual d’arbres 
de Nadal  
per reciclar
[ La campanya de recollida d’ar-
bres de Nadal, per ser convertits 
en adob natural, es va tancar el 15 
de gener passat. Durant tretze dies  
l’Ajuntament va mantenir instal-
lats dotze punts per dipositar-hi 
els arbres. Els contenidors es van 
instal·lar a les places Sant Lluís, 
Santa Magdalena i Gandhi, a les 
avingudes Països Catalans i Ciutat 
de L’Hospitalet, les rambles Verge 
de la Mercè i Àngel Guimerà, als 
jardins Pons i Termes i Rosa de Lu-
xemburg, al parc Pompeu Fabra 
i als carrers Glicines i Alegria. El 
nivell d’ús ha estat en la línia 
d’anys anteriors, tot i que en els 
últims anys s’ha detectat una re-
ducció de l’ús de l’arbre natural 
com a ornament de Nadal i la seva 
substitució per un d’artificial.  Els 
arbres també es podien portar a  
la Deixalleria de la Fontsanta. ]

Encara n’hi ha 
que no saben 
què cal fer-ne
Sorprén veure com hi 
ha persones que encara 
llencen l’avet sense més ni 
més (i ho fan a 50 m. d’un 
contenidor d’arbres). Pel 
bé de tots i del medi am-
bient, accions com la de la 
fotografia de l’esquerra 
caldria eradicar-les.

Combustible 
biodièsel per 
als vehicles 
dels serveis 
municipals 
[ Amb la idea de predicar 
amb l’exemple i donar a 
conèixer la seva existència, 
l’Ajuntament ha pres la 
decisió que els diferents ve-
hicles dels serveis municipals  
en què sigui possible facin 
servir combustible biodièsel. 
La mesura afecta els vehicles 
de les empreses que porten 
a terme la neteja viària, la 
recollida de la brossa i el 
manteniment dels parcs i 
jardins. El biodièsel s’obté a 
partir de matèries naturals 
i és, per la seva composi-
ció, un combustible que 
contamina menys, amb el 
corresponent benefici per 
al medi ambient, i permet 
un millor manteniment dels 
vehicles. ]
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[ Quatre arbres que es troben al 
parc de Can Vidalet, un bellaom-
bra, un xiprer calb, un margalló i 
un pi, han estat declarats d’interès 
local per la Generalitat en l’actua-
lització de l’inventari d’arbres fet 
pel Departament de Medi Ambi-
ent. Aquest fet mostra el gran 
interès botànic d’un equipament 
que passa per ser la principal zona 
verda d’Esplugues i que destaca 
per la diversitat d’espècies que 
s’hi poden contemplar.

Les quatre cireretes d’aquest 
pastís destaquen per la seva sin-
gularitat, el seu tamany i la seva 
espectacularitat. El bellaombra és 
potser el més estrany dels quatre. 
És un arbre de cinc branques que 
neixen pràcticament des de l’arrel, 
compta amb una capçada molt 
frondosa i es troba al parterre 
central que hi ha davant de l’Es-
cola Oficial d’Idiomes. És originari 
de Perú i d’Argentina i acostuma 
a plantar-se en jardins i passeigs 
per la seva bellesa i per l’ombra 
que fa. A Amèrica, els fruits s’han 
fet servir per fer melmelades. És 
una espècie de creixement ràpid i 
pròpia de climes càlids,  es manté 
verd tot l’any i, tot i que s’adapta a 
diferents tipus de sòls, els prefereix 
humits. La seva edat estimada és 
de 87 anys. A la banda de llevant 
del parc de Can Vidalet n’hi ha tres 
més, i formen un bonic conjunt. 

El pi blanc declarat d’interès 
local és un pi que es troba al 
costat del llac del parc. Té 20 
metres d’alçada i un perímetre de 
15,4 metres, xifres que denoten 
la seva espectacularitat. La seva 
edat estimada és de 75 anys. El 
pi blanc sol ser un arbre de poca 
alçària i aquest fet fa del de Can 
Vidalet un element singular, tot 
i que n’hi ha que poden arribar 
als vint metres d’alçada. També 
destaca pel tronc gruixut i la cap-

La Generalitat declara d’interès local 
quatre arbres del parc de Can Vidalet

çada enlairada, que ressalta entre 
la resta de vegetació.

El xipre calb, de la família de 
les taxodiàcies, és originari de 
les àrees pantanoses del sud-est 
dels Estats Units i, al parc del Can 
Vidalet, al mig del llac. És l’únic 
dels declarats d’interès local que 
és de fulla caduca i a aquestes 
alçades d’any el podem veure tot 
pelat. De 4 metres d’alçada i 3 de 
diàmetre a la capçada, l’exemplar 
de què gaudim al parc té uns 35 

SÓN UN BELLAOMBRA, 
UN XIPRER CALB, UN 
MARGALLÓ I UN PI 

BLANC, I DESTAQUEN PER 
LA SEVA SINGULARITAT 

I PER LA SEVA 
ESPECTACULARITAT

anys. Aquesta espècie destaca pel 
seu valor estètic i paisatgístic i per 
ser una espècie poc freqüent i 
característica dels llacs dels jardins 
romàntics. Es plantaven sovint 
als jardins romàntics de finals del 
segle XIX i a Can Vidalet també hi 
era. Els que hi havia al parc van 
morir durant els anys d’abandó de 
la finca i se’n va replantar un de 
nou  amb la restauració i conversió 
en parc públic. Rep el sobrenom 
d’hostes del llac.

L’últim dels quatre escollits és 
el margalló que hi ha a l’entrada 
que hi ha a la cantonada del carrer 
Molí amb Laureà Miró. El marga-
lló, que ressalta per la frondositat, 
és un arbre perenne de la família 
de les arecàcies. Té les tiges de 
color gris, amb nombroses fibres, 
les fulles palmades, les flors gro-
gues i els fruits esfèrics o ovoides, 
de fins a 1,5 cm de diàmetre. Es 
dóna especialment en terrenys 
mediterranis eixuts i rocosos. ]

Margalló. Tipus de palmera que es troba  
a l’entrada pel carrer Molí/Laureà Miró

via pública

Xiprer calb,conegut com a hoste del llac, 
el trobem al mig del llac del parc

El pi dret. Ubicat al costat del llac del parc. 
Destaca per l’alçada i espectacularitat

El bellaombra, l’arbre de la pota grossa. 
Ubicat davant de l’Escola d’Idiomes
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[ La triple representació de les 
obres de teatre No em ratllis i 
Que sí, vida, al Casal de Cultura 
Robert Brillas, durant el mes de 
gener, tanca una sèrie d’activitats 
que l’Ajuntament ha programat 
des del mes de desembre per 
sensibilitzar la població en gene-
ral i els joves en particular envers 
la sida. 

No em ratllis és una obra de 
teatre, amb debat posterior, que 
tracta la prevenció de les conductes 
de risc associades al consum de 
drogues i a les pràctiques sexuals 

El Robert Brillas acull dues 
obres de teatre sobre la sida 
per als estudiants d’ESO

de risc i la sida. Que sí, vida també 
és una obra de teatre que tracta 
d’acostar els joves a la realitat de 
la sida, a la vegada que treballa 
les relacions afectivosexuals i l’ús 
correcte del preservatiu. Posterior-
ment es fa un treball complemen-
tari, anomenat Gaudeix del sexe 
segur. Les representacions s’han 
fet per a alumnes de 3r i 4t d’ESO 
dels instituts Severo Ochoa, Joanot 
Martorell i La Mallola.

Sensibilització i prevenció

Durant el mes de desembre 
van tenir lloc les altres activitats 
programades.  A Som nit, volun-
taris de Creu Roja Joventut van 
repartir material informatiu i 
preservatius als joves clients de di-
ferents bars musicals d’Esplugues. 
L’acció cercava la prevenció de la 
sida i del consum de drogues. L’1 
de desembre, dia mundial contra 
aquesta malaltia, es van llegir ma-

nifestos contra la sida als instituts, 
on també es van repartir punts 
de llibre i preservatius. Al balcó 
de l’Ajuntament es va col·locar 
el llaç vermell commemoratiu i 
sensibilitzador i a la Biblioteca 
Pare Miquel es va fer una mostra 
del fons bibliogràfic relatiu a la 
síndrome d’immunodeficiència 
adquirida.

La prevenció de la sida forma 

HAN FORMAT PART 
DE LES ACTIVITATS 

SENSIBILITZADORES 
FETES AMB MOTIU DEL 
DIA MUNDIAL CONTRA 

AQUESTA MALALTIA

part del programa de promoció 
de la salut que es porta a terme 
a Esplugues, mitjançant diferents 
campanyes i activitats realitzades 
durant tot l’any i principalment 
durant el curs escolar amb l’ob-
jectiu de formar la població sobre 
els hàbits de vida saludables com 
la millor eina per a la prevenció, 
cosa que permet assolir un bon 
nivell de salut. ]

[ Una imatge de  l’obra Que sí, vida, adreçada als alumnes de 
tercer curs d’ESO
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[ Dins de la campanya de prevenció i tractament del consum de tabac 
dirigida a tota la població, s’estan realitzant un conjunt d’activitats 
adreçades a nens i adolescents. Algunes ja fa uns anys que es realitzen 
i d’altres són noves d’aquest curs, com els tallers que s’han portat a 
terme als diferents centres educatius de secundària.  

Aquests tallers són una forma molt innovadora d’educació per a 
la salut, perquè, d’una forma molt participativa i entretinguda, per-
meten arribar a la sensibilització de l’adolescent sobre la diferència 
entre el consum i l’addicció al tabac. Entre altres aspectes, també se’ls 
explica per què els fumadors tussen especialment al matí i es fa una 
demostració pràctica del risc estadístic. ]

Estudiants d’ESO fan tallers 
sobre el consum de tabac

Entra en vigor la 
normativa que regula 
el consum de tabac  
[ L’Oficina de Comerç d’Esplu-
gues (Centre Municipal Puig 
Coca, tel. 93 372 04 16) informa 
i assessora tots els establiments 
de la nostra ciutat que vulguin 
aclarir qualsevol dubte que 
tinguin vers la nova llei que re-
gula el consum de tabac. També 
ìnforma sobre com aconseguir 
els rètols Prohibit fumar, Zona 
habilitada per fumar o Es permet 
fumar, que han de lluir els bars 
i restaurants.

La llei va entrar en vigor l’1 
de gener passat. La nova norma-
tiva prohibeix fumar, de manera 
general, als llocs de treball i als 
espais públics tancats.  A més, 
la nova norma també prohibeix 
el consum de tabac a aeroports, 
estacions d’autobusos i estacions 
de transport marítim i ferroviari, 

on permet, però, establir zones 
separades per fumar, que han 
de tenir característiques molt 
estrictes de separació i ventila-
ció independent de la resta de 
l’edifici.

En l’àmbit de la restauració 
i el lleure, de manera general, 
es determina que els locals amb 
més de 100 m2 de superfície útil 
per a clients o consumidors, han 
de crear zones habilitades (a 
les quals no podran accedir els 
menors de 16 anys) o convertir-
se en espais totalment lliures de 
fum. Els locals de menys de 100 
m2 de superfície útil han hagut 
d’optar per ser espais sense fum 
o llocs on es permet fumar. En 
tots dos casos han de lluir un 
rètol visible des de l’exterior de 
quina és l’opció escollida. ]
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Teatre: El miracle de Nadal

El grup de teatre del Programa sociocul-
tural de la gent gran va posar en escena, 
el 4 de gener passat, a la sala d’actes de la 
Residència Fèlix Llobet, l’obra El miracle 
de Nadal, com a part del seu taller. Les 
actrius van ser Marcel·la Brillas, Irene 
Ballart, Paquita Carbonell, Encarnació 
Ruiz, Lluïsa Gimeno, Enriqueta Cabrisses, 
Carme Mujal i Montserrat Vicens.Lorena 
de Gregorio va fer les funcions de directo-
ra. L’obra narra la misteriosa desaparició 
del nen Jesús en un convent. Va ser una 
obra divertida i ben interpretada que va 
fer gaudir al públic present.

Homenatge a Can Clota

L’Esplai de Can Clota va fer el 17 de desem-
bre el tradicional homenatge que cada 
any fa als socis que han fet 80 anys durant 
l’exercici en curs. Antonia Fernández, 
María Álvarez, Elvira Gil, María Peñalver, 
Zaira Cordero, Félix Ramírez, Lorenzo 
Sánchez, Ángel Molina i Francisco Loria 
van ser els protagonistes d’una festa en 
què van rebre un petit obsequi per part 
de la direcció de l’Esplai. L’alcalde va 
acompanyar els homenatjats a la festa. La 
sala de l’Esplai es va omplir, una vegada 
més, amb motiu de l’homenatge.

Excursions al Museu  
de Cera

Les excursions per a la gent gran d’enguany 
seran al Museu de Cera de Barcelona, 
durant els mesos de febrer i març. El 19 
de gener, al Casal d’Avis de Can Vidalet, 
i el 20, al Centre-La Plana, es van fer les 
inscripcions per poder assistir-hi. Abans 

de final de curs hi haurà encara altres 
excursions,  en aquest cas al Museu de les 
Aigües de Cornellà.

Xerrada sobre salut i  
qualitat de vida

Jesús Fortuño, gerent de l’empresa Esport 
3, que gestiona el Programa sociocultu-
ral de la gent gran d’Esplugues, va ser 
el conferenciant de la xerrada Salut i 
qualitat de vida, que va omplir la sala del 
Centre Municipal Puig Coca, amb més de 
110 assistents. Va parlar dels processos 
d’envelliment en les persones, els bene-
ficis de fer exercici físic i de portar una 
vida saludable, amb una gran acollida 
entre els presents.

La festa de Nadal

Després de l’èxit de l’última festa de 
Carnestoltes, feta per primera vegada 
al Complex Esportiu Municipal La Plana, 
estava clar que les festes unitàries —les 
que es fan fora dels esplais municipals, 

per al conjunt del col·lectiu— per a la 
gent gran s’havien de tornar a fer en el 
mateix emplaçament, tenint en compte 
que l’anterior, el Casal de Cultura Robert 
Brillas, s’havia quedat petit i, sobretot, 
perquè la resposta massiva de la gent 
gran a totes les convocatòries és tònica 

habitual. El 23 de desembre va ser el dia 
escollit i la festa va ser satisfactòria per 
a la totalitat dels assistents. L’alcalde, 
Lorenzo Palacín, la regidora d’Esplugues  
i vicepresidenta del Congrés dels Dipu-
tats, Carme Chacón, i la tinenta d’alcalde 
de Desenvolupament Sociocultural i 
Cohesió Social, Immaculada Cano, van 
ser presents a la festa. La propera cita 
festiva serà Carnestoltes, que se celebrarà 
el 25 de febrer.

Competición de 
petanca

Los competidores del Es-
plai Municipal del Gall y 
del Casal de Can Vidalet 
finalizaron el 15 de di-
ciembre la competición de 
petanca que los enfrentó 
durante algunas semanas. 
La tripleta ganadora fue 
la compuesta por Jacinto 
Morales, Juan Peñalver y 
Lorenzo Sánchez.   Las tri-
pletas Antonio Cruz-Alfon-
so Barias- Juan Rodríguez 
y Miguel Garrido-Gregorio 
Palomo y Servando Monte 
se clasificaron en segundo 
y tercer lugar, respectiva-
mente.

La final de dominó será 
el 27 de enero en el Esplai 
Municipal Centre-La Pla-
na (bajos de los edificios 
Symbol).
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[ El nuevo canal de televisión 
La sexta emite ya en periodo de 
pruebas en Barcelona y Madrid. 
La singularidad de este canal es 
que tiene ubicada su sede social 
y emite desde Esplugues. No en 
vano, la productora audiovisual 
Mediapro una de las principales 
impulsoras de esta emisora de 
televisión, tiene también su sede 
en Esplugues. 

La Sexta es promovida por un 
conjunto de empresas del sector, 
en el que figuran también Bainet 
(de Karlos Arguiñano), El Terrat 
(de Andreu Buenafuente), Drive 
y la mexicana Televisa, además de 
Globiomedia, el grupo liderado 
por Emilio Aragón, que precisa-
mente está gestionando una 
fusión con Mediapro para formar 
un grupo que tendría, si el Tribunal 
de Defensa de la Competencia le 
da luz verde, 1.800 trabajadores 
y facturará 350 millones de euros 
anuales. En la sociedad también 

El canal de TV La sexta emite ya en 
periodo de pruebas desde Esplugues

estará  presente la compañía bri-
tánica WPP, líder en servicios de 
comunicación, también accionista 
de Mediapro. Las emisiones regu-
lares de La Sexta deben iniciarse 

durante el primer semestre de 
este año.

Mediapro ha sido noticia re-
cientemente en el sector del cine 
tras llegar a un acuerdo con el co-

nocido cineasta norteamericano 
Woody Allen para la producción 
de una película que escribirá y 
dirigirá el director de Nueva York 
durante 2007.

El rodaje 

El rodaje se realizará en España, 
muy posiblemente en Barcelona. Se 
ha anunciado la participación de 
actores internacionales, así como 
artistas españoles de primera fila. 
Woody Allen explicó estar “encan-
tado de trabajar con Mediapro y 
de realizar una película en España. 
Espero disfrutar de mi estancia en 
España, país que se ha convertido 
en especial para mí”. Para Media-
pro, el acuerdo ha supuesto “un 
enorme orgullo”. En los últimos 
años, el grupo ha promovido pelícu-
las como Los lunes al sol o Princesas, 
de Fernando León, La vida secreta 
de las palabras, de Isabel Coixet y 
Comandante, de Oliver Stone. ]

[ La sede de Mediapro, uno de los promotores del canal

comunicació
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[ Una delegació municipal va 
visitar el 17 de gener passat les 
instal·lacions de Canal Local Català 
(CLC), una iniciativa de catorze 
televisions locals de Catalunya 
per oferir una televisió de proxi-
mitat de qualitat feta i pensada 
a Catalunya i en català. L’alcal-
de, Lorenzo Palacín, la primera 
tinenta d’alcalde, Pilar Díaz, i el 
regidor de Comunicació, César 
Romero,  va estar acompanyat en 
la seva visita per Frederic Cano, 
president de l’Associació Canal 
Local Català i d’Esplugues Televi-
sió-Llobregat Televisió. Les catorze 

Una delegació municipal visita  
els estudis de Canal Local Català

televisions locals incloses al CLC, 
entre les quals hi ha ETV, emeten 
la seva programació pròpia i la 
que el Canal Català realitza a la 
seva seu del centre de producció 
audiovisual Mediapark, de Sant 
Just,  on té un total de 800 metres 
quadrats d’instal·lacions, en què 
treballen més de 50 persones, 
entre tècnics, periodistes, directius 
i administratius. 

D’altra banda, Esplugues 
Televisió-Llobregat Televisió ha 
presentat la seva candidatura 
per optar a un dels quatre canals 
privats de televisió digital terrestre 

(TDT) als quals tindrà dret el Baix 
Llobregat segons el criteri esta-
blert per la Generalitat. El concurs 
convocat es resoldrà durant el mes 
d’abril. Les televisions locals no po-
dran emetre pel sistema analògic 
més enllà del 30 de juny. 

La comarca tindrà quatre ca-
nals privats i quatre de públics, 
que seran gestionats conjunta-
ment pels diferents ajuntaments. 
El d’Esplugues s’ha associat als 
de Sant Joan Despí, Cornellà de 
Llobregat i Sant Just Desvern per 
optar a un d’aquests quatre canals 
públics. ]

[ Quan aquest número d’El 
Pont surti al carrer, s’haurà 
portat a terme la presen-
tació a Madrid del llibre 
Balcázar Producciones Ci-
nematográficas. Más allá de 
Esplugas City. La cita estava 
prevista per al dia 25 de ge-
ner, amb la col·laboració de 
les filmoteques Española i de  
la Generalitat i del produc-
tor cinematogràfic Enrique 
Cerezo. La presentació es va 
fer al cine Doré.

El llibre editat per la 
Universitat de Barcelona i 
l’Ajuntament recull la sin-
gladura de Producciones 
Cinematográficas Balcázar, 
una de les principals produc-
tores del setè art durant les 
dècades dels 50 i els 60, que 
comptà a Esplugues amb un 
centre de producció i amb 
els mítics estudis d’Esplugas 
City. Obra de Salvador Juan i 
Rafael de España, el llibre ha 
estat rebut amb gran fervor 
pels amants del western. El 
major especialista del gène-
re, el japonès Yoshi Yasuda, 
n’ha inclòs una referència 
al seu web garringo.cool.
ne.jp. ]

Presenten a 
Madrid el 
llibre sobre 
Producciones 
Balcázar i 
Esplugas City

comunicació

[ D’esquerra a dreta, César Romero, tinent d’alcalde i regidor de Comunicació, l’alcalde, 
Lorenzo Palacín, Frederic Cano, president de l’Associació Canal Català i director d’ETV, 
i Pilar Díaz, primera tinenta d’alcalde
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El transport públic és notícia
El tramvia i el metro són notícia aquest mes a El Pont, gràcies a dues no-
vetats que afavoreixen, sobretot, als seus usuaris. Pel que fa al tramvia, 
l’ampliació de la línia T3 és una excel·lent notícia perquè ens apropa a Sant 
Just Desvern, ampliant i diversificant la connexió entre les dues ciutats. En 

el cas del metro, l’anunci de l’inici imminent de les obres de remodelació 
i millora de l’estació de metro de Can Vidalet, que s’ha anunciat que co-
mençarà dins del segon trimestre de 2006. També ens fem ressò de l’estat 
de les obres d’instal·lacions esportives.

Ja es pot anar en tramvia fins a Sant Just
LA LÍNIA T3 S’HA 

ALLARGAT AMB TRES 
PARADES NOVES, 

RAMBLA, WALDEN I 
CONSELL COMARCAL, 

TOTES TRES AL 
MUNICIPI VEÍ. EL NOU 
TRAM VA ENTRAR EN 

FUNCIONAMENT EL 6 DE 
GENER PASSAT

[ Des del 6 de gener, dia de Reis, 
ja es pot arribar a Sant Just en 
tramvia, després de la inauguració 
de la prolongació de la línia T3 del 
Trambaix amb tres noves parades, 
Rambla de Sant Just, Walden i 
Consell Comarcal, de manera que 
els combois verds i blancs es que-
daran pràcticament a les portes 
de Sant Feliu. De fet, l’empresa 
que gestiona el servei té encara 
pendent una altra prolongació, 
fins al parc de Torreblanca, de 600 
metres de llargada. 

L’interval de pas dels tramvies 
de la línia T3 és de 15 minuts, tot i 
que s’espera que aquesta periodi-
citat baixi fins als 12 quan s’acabin 
uns treballs que resten pendents 
a la zona. El nou tram de via té 
una llargada de 2,2 quilòmetres i 
la seva posada en marxa ha signi-
ficat, a més, una important millora 
viària per a Esplugues, amb el pas 
per sota de l’autopista B-23 que 
s’ha construït a l’alçada del carrer 
Manuel de Falla de la nostra ciutat. 
El pas, que comparteixen vianants, 
tramvia i cotxes, és una nova via 
de comunicació entre Esplugues, 
especialment el barri del Gall,  i 
Sant Just. Cal tenir en compte 
que, fins ara, per anar d’una ciutat 
a l’altra només hi havia el pont 
que prolonga l’avinguda del Baix 
Llobregat i el carrer Laureà Miró. 
Per sota de l’autopista, només hi 
havia un pas, a la cruïlla dels carrers 

Ignasi Iglesias i Dr. Turró. Les obres 
també han suposat la construcció 
d’un nou col·lector, que recull les 
aigües pluvials de la zona i que ha 
substituït el que els ajuntaments 
de Sant Just, Esplugues, Sant Joan 
Despí i Cornellà van construir fa 
més de trenta anys. 

Inauguració

La inauguració del nou tram 
de la T3 es va fer el 5 de gener al 
matí, amb la presència dels conse-
llers de Política Territorial i Obres 
Públiques i de Treball i Indústria 
de la Generalitat, Joaquim Nadal 
i Josep Maria Rañé, la presidenta 
de l’Entitat Metropolitana del 
Transport, i els alcaldes dels mu-
nicipis per on passa el Trambaix, 

entre els quals hi havia Lorenzo 
Palacín.

Joaquim Nadal va assegurar 
que “el metro arribarà a aquesta 
zona del Baix Llobregat però 
hem d’estudiar quina és la millor 
manera” quan va escoltar la re-
clamació de l’alcalde de Sant Just, 

Josep Perpinyà, que demanava 
una millora del transport públic 
a la zona. Nadal va apuntar que 
“la millora del transport públic és 
un dels objectius fonamentals del 
govern, perquè és la manera de fer 
més sostenible i viable la mobili-
tat de l’Àrea Metropolitana”.  La 
inauguració va deixar palès, com 
va dir el conseller Nadal, que “hem 
aconseguit que la gent es faci seu 
aquest nou mitjà de transport [el 
tramvia]”, però va deixar ombres 
respecte a la possibilitat que la xar-
xa de tramvia creixi més enllà de 
la prolongació fins a Torreblanca. 
La unió de Trambaix i Trambesòs 
per la Diagonal, defensada per 
diferents col·lectius, no acaba de 
veure-la clara l’Ajuntament de 
Barcelona. ]

EL CONSELLER NADAL 
VA AFIRMAR QUE “EL 
METRO ARRIBARÀ A 

AQUESTA ZONA DEL BAIX 
LLOBREGAT , PERÒ HEM 

D’ESTUDIAR QUINA ÉS LA 
MILLOR MANERA”
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Aviat estarà definit el 
transport públic del futur

[ El Departament de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques de la 
Generalitat ha informat que les 
obres de reforma de l’estació de 
metro de Can Vidalet començaran 
el segon trimestre d’enguany. El 
projecte , que el govern autonò- 
mic ha xifrat en 7,7 milions d’eu-
ros, consisteix en la construcció 
d’un segon vestíbul a l’estació i la 
millora dels accessos, que estaran 
adaptats a les persones amb la 
mobilitat reduïda. Es preveu que 
les obres estaran enllestides en un 
termini de quinze mesos.

El nou vestíbul es construirà 
a la cruïlla dels carrers Maladeta 
i Menta, amb una superfície de 
350 metres quadrats i una alçada 
de 2,8 metres. Les andanes es 
desplaçaran longitudinalment, 
per tal d’adaptar-les al nou vestí-
bul. El projecte inclou la formació 
d’una nova sortida a l’exterior, 
amb escales fixes, a la cruïlla dels 
carrers Maladeta i Menta, i d’una 
sortida d’emergència, les dues de 2 

La reforma de l’estació 
de Can Vidalet 
començarà durant el 
segon trimestre de 2006

metres d’amplada. Per comunicar 
el nou vestíbul amb les andanes, 
es col·locaran escales laterals fixes 
i mecàniques (sentit ascendent). 
D’altra banda, s’instal·laran ascen-
sors des de l’exterior al nou ves-
tíbul i des d’aquest a les andanes 
per facilitar l’accés a les persones 
amb la mobilitat reduïda.

Ara, l’estació de Can Vidalet 
disposa d’un únic vestíbul, de di-
mensions reduïdes, i el nivell de 
les andanes i  el nivell del vestíbul 

es comuniquen per mitjà d’escales 
fixes. Té una sola sortida al carrer, 
situada en la confluència dels 
carrers Hortènsia i Maladeta amb 
escales fixes i mecàniques en sentit 
ascendent. La millora de l’estació 
i dels seus accessos ha estat una 
reivindicació constant, tant a nivell 
institucional com ciutadà.

Les obres que es duran a terme 
inclouen una millora urbanística 
a l’entorn on s’amplia l’estació, 
per donar prioritat als vianants i 
als espais verds sobre els vehicles 
privats. S’ampliaran les voreres del 
carrer Maladeta i les confluències 
amb els carrers Hierbabuena i 
Menta. ]

CONSISTEIX EN LA 
CONSTRUCCIÓ D’UN 
SEGON VESTÍBUL A 

L’ESTACIÓ I LA MILLORA 
DELS ACCESSOS, QUE 
ESTARAN ADAPTATS 

A LES PERSONES AMB 
MOBILITAT REDUÏDA

Durant les properes setmanes 
hauria d’estar definit el pla global 
per millorar el transport públic de 
la comarca del Baix Llobregat que 
van acordar el conseller de Polí-
tica Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal, i els alcaldes de 
Viladecans, Castelldefels, Gavà, 
Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Esplugues de 
Llobregat, a la reunió que van 
mantenir el mes de novembre 
passat.

El Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i els 
alcaldes van acordar consensuar 
un pla global que integri els dife-
rents projectes de tren, tramvia 
i metro, cosa que garantirà una 
oferta de transport públic a 

cadascun d’aquests municipis. 
Aquest pla presentarà un pro-
grama d’actuacions i un calen-
dari de redacció dels projectes, 
que s’ha de fer públic ben aviat. 
Aquesta planificació acabarà 
amb una situació d’indefinició 
heretada d’un Pla director d’in-
fraestructures, elaborat en l’an-
terior legislatura autonòmica, 
que no concretava els projectes 
ni explicitava les seves dotacions 
pressupostàries.

A la reunió del novembre es 
van avaluar els diferents projec-
tes de transport públic, metro i 
tramvia que afecten les comu-
nicacions i la mobilitat interna 
del Baix Llobregat i la relació 
d’aquest territori amb la ciutat 
de Barcelona. A la reunió es va 
tractar especialment el projecte 
de la línia 12.

la planificació 
del futur

[ La boca actual és a la confluència dels carrers Hortènsia i 
Maladeta. La nova, a Maladeta/Menta
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[ Els usuaris del Complex Esportiu 
Municipal La Plana porten uns 
quants mesos practicant esport 
amb un so de fons fins ara poc ha-
bitual, el de les màquines que tre-
ballen des de setembre en les obres 
de reforma de la instal·lació. 

El resultat serà una transforma-
ció gradual que, sense interrom-
pre l’activitat habitual, vol canviar 
totalment la fesomia del centre i 
l’adequarà a les necessitats de la 
ciutadania i permetrà augmentar 
de manera considerable el nom- 
bre d’usuaris i d’abonats, amb la 
incorporació de millors equipa-
ments, nous serveis i professionals 
millor qualificats.

Les primeres novetats

Les millores aniran arribant a 
poc a poc, d’acord amb la idea de 
fer una reforma pausada, que no 
interrompi la rutina diària de la 
instal·lació. El mes de març es po-
drà veure la primera gran novetat, 
la nova sala de fitness, amb més 
de 700 metres quadrats equipats 
amb màquines de preparació física 
i material d’última generació. 

També, cap al mes de març, es 
preveu que els usuaris de l’equipa-
ment disposaran d’una sala d’uns 
70 metres quadrats destinats a una 
nova pràctica esportiva, el ciclis-
me indoor, una de les disciplines 
que compta amb més adeptes als 
gimnasos de tot el país. 

Cap al mes de juliol es preveu 
que s’hauran acabat les obres de la 
zona termal, que dotarà el CEM La 
Plana d’una àrea que comptarà amb 
dues saunes seques, dos banys de 
vapor i quatre piscines petites amb 
diferents temperatures i dotades 

La construcció del millor esport
L’Ajuntament i Duet Esplugues SA estan escometent les obres de millora del Complex Esportiu La Plana  

i de construcció de la piscina de La Baronda

d’impulsors d’aigua que permetran 
gaudir d’un suau hidromassatge.

La novetat següent serà una 
realitat després de l’estiu, quan 
s’espera que ja estiguin enllestits 
uns nous vestidors femenins per a 
abonades,  quatre nous vestidors 
per a col·lectius i el nou accés al 
Complex Esportiu Municipal La 
Plana des de la plaça Catalunya, cosa 
que millorarà l’accessibilitat i l’aten-
ció personalitzada als ciutadans i 
persones usuàries. L’equipament 
comptarà també, ja per aquelles 
dates, amb un ascensor que per-
metrà accedir a la primera planta 
del Complex, on hi haurà la sala de 
fitness i les graderies de la piscina.

La reforma del Complex Espor-

EL CEM LA PLANA 
ESTRENARÀ EL MES DE 

MARÇ  UNA NOVA SALA 
DE FITNESS, AMB MÉS 
DE 700 M2 EQUIPATS 

AMB MÀQUINES 
CARDIOVASCULARS I 
MATERIAL D’ULTIMA 

GENERACIÓ, I UNA 
SALA DE 70 M2 PER FER 

CICLISME INDOOR

tiu Municipal La Plana és una de les 
tres grans actuacions previstes al 
Pla d’equipaments esportius. L’altre 
projecte que també ha començat, 
amb els treballs previs de desbros-

EL MES DE NOVEMBRE 
VAN COMENÇAR ELS 

TREBALLS PREVIS PER 
A LA CONSTRUCCIÓ 

DE LA BARONDA, QUE 
COMPTARÀ  AMB UNA 

PISCINA RECREATIVA DE 
900 M2 I UNA D’INFANTIL

sament, és el de la zona esportiva 
de La Baronda, que destacarà per 
les seves piscines descobertes, la 
principal de 900 m2, aproximada-
ment, i la infantil, de 100 m2. També 
comptarà amb platges i una zona de 
vestidors. La Baronda, que s’ubicarà 
al costat de l’antiga fàbrica de cerà-
mica del mateix nom, molt a prop 
del pont d’Esplugues, presidirà el 
tram central del parc dels Torrents 
i es preveu que estigui oberta al 
públic l’estiu proper.

L’Ajuntament també preveu 
la construcció del nou Complex 
Esportiu Les Moreres i la conse-
cució, més endavant, d’un poli-
esportiu amb piscina coberta a 
Can Cervera. ]

[ Quatre nous vestidors provisionals, dins de la piscina, a nivell de platja

[ A l’esquerra, espai en construcció on s’ubicarà el nou vestíbul i l’accés a les graderies de la 
piscina. A la dreta, situació dels nous vestidors col·lectius masculins provisionals
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PILAR DÍAZ
(PSC)

LUIS ORTEGA
(PPC)

ISABEL PUERTAS
(ICV-EUiA)

ROGER PONS
(CiU)

JORDI FIGUERAS
(ERC)

(des)Planificació 
cultural  

a Esplugues 

JORDI FIGUERAS
(ERC-AM)

Durant l’any 2006 el govern 
socialista només contempla tres 
actuacions concretes sobre infra-
estructures per a entitats culturals 
o esportives. En concret, la millora 
de la teulada d’una entitat, la 
millora dels vestuaris d’un camp 
de futbol i l’inici de la construcció 
del Poliesportiu de les Moreres. 
Paral·lelament s’ha de construir 
una nova escola bressol a la barri-
ada de Montesa, fet que suposarà 
desallotjar tres entitats culturals 
d’uns locals que compartien en 
el bloc de Montesa. La manca de 
coordinació entre les àrees d’Ense-
nyament, Urbanisme i Cultura fa 
que a desembre de 2005 els soci-
alistes no siguin capaços de saber 
què han de fer durant el gener del 
2006 i, a sobre, cal tenir en compte 
que acabaven d’aprovar els seus 
pressupostos per l’any 2006 i que 
coneixen, des de mitjans del 2005, 
l’adjudicació a Esplugues de 75 
places d’ensenyament de 0 a 3 anys 
des de la Conselleria d’Ensenya-
ment de la Generalitat i, per tant, 
la necessitat de fer una nova escola 
bressol. Des d’ERC estem cansats de 
dir que no existeix política cultural 
al nostre poble, estem farts de dir 
que el govern socialista mostra una 
preocupant inanició en matèria 
cultural que es demostra en la 
manca de suport al teixit associatiu 
i en la manca de coordinació fruit 
d’un interès insuficient cap al món 
associatiu en general, vist moltes 
vegades amb recel o amb desin-
terès. A hores d’ara, 19 de gener, 
el govern socialista és incapaç de 
dir-nos quins locals destinaran a 
les tres entitats afectades, encara 
no han estat capaços d’adjudicar la 
gestió dels bucs musicals, no han 
acabat el casal de joves i continua 
havent entitats d’Esplugues sense 
un local de referència o reunint-se 
de forma precària.

Esplugues, a hores d’ara, no ne-
cessita un Pla de cultura, necessita 
més aviat que algú es dediqui a fer 
política cultural. 

Més il·lusió per  
a Catalunya

ROGER PONS 
(CiU)

Era la notícia del passat diumenge dia 22, 
el preacord al qual van arribar CiU amb el PSOE. 
Sembla que l’Estatut s’ha desencallat i que hi ha 
avenços que n’aventuren l’aprovació definitiva. 
Ja veurem com acaba finalment, però tal com 
s’han estat portant les negociacions, podem 
evidenciar que el Govern de Catalunya està fent 
aigües per tot arreu, especialment després de 
veure la manca de lideratge institucional que ha 
tingut el President Maragall en tot aquest procés, 
i la desaparició calculada que ERC està tenint en 
l’intent de posar, en el marc de l’autogovern, el 
llistó ben alt, al PSOE. 

Convergencia i Unió, encapçalada per l’Ar-
tur Mas, ha estat el que, popularment, en diem 
al peu del canó, suportant pressions i tensió, però 
mantenint el rumb que Catalunya es mereix. És 
mereixedor d’un reconeixement públic per part 
del nostre grup municipal, que la nostra formació 
política, malgrat ser a l’oposició al Parlament 
de Catalunya i al Congreso de los Diputados, 
hagi estat liderant el procés del nou estatut fins 
pràcticament el final. A Catalunya li espera un 
futur brillant si en Mas n’és el proper president. 
S’ha evidenciat de nou, que ni el Conseller Primer 
(d’ERC) ni el President de la Generalitat (del 
PSC-PSOE) han donat prou importància a un 
procés crucial pel futur de Catalunya.

Però és una mostra més de l’ensorrament 
que està patint el país amb un Govern tripartit 
que no és capaç de resoldre el problemes reals, 
que no té projecte, que incompleix les seves 
promeses i que desprestigia Catalunya. Un 
govern que ha paralitzat les infraestructures 
projectades del Govern Pujol com la Línia 12 
del metro (de la qual Esplugues surt greument 
malparada), Quart Cinturó... Però les farses del 
tripartit estan a l’ordre del dia. Prometien 10 
minuts per visites mèdiques, ara hi ha menys 
metges, prometien una llei de pensions míni-
mes que no han impulsat, prometien elminar 
els peatges i els han apujat... Però la mala sort 
segueix perseguint Catalunya, ja que aquest 
tripartit del PSC-PSOE, ERC i ICV-EUiA segueix 
fent flacs favors al país i a les seves institucions: 
reunió de Perpinyà, el Fòrum, el Carmel, el 
ridícul de la corona d’espines, l’helicòpter del 
conseller Milà, l’avortada crisi de govern que 
Maragall no va poder fer perquè els partits no 
li van deixar...

Podríem estar més estona evidenciant que 
l’alternativa a tot aquest caos és Convergència 
i Unió (ho hem demostrat amb el lideratge del 
nou Estatut, tant a Catalunya com a Espanya). 
Que som gent que tenim il·lusió per fer les coses 
ben fetes, i que tenim il·lusió per construir i no 
per destruir. Que el canvi ha estat a pitjor no 
cal dir-ho, es veu. Que el govern municipal ens 
recorda al tripartit, i que les seves martingales 
estan a l’ordre del dia, també és evident: on ha 
anat a parar la morterada econòmica que ha 
rebut el PSC-PSOE pel Pla Caufec? Què pretén 
el PSC-PSOE cedint un terreny públic a una 
empresa privada a canvi de res, al·legant que 
Esplugues serà la ciutat del disseny? Per què es 
compren vehicles policials a l’Hospitalet, quan 
a Esplugues tenim distribuïdors propis? Per 
què s’encomanen els projectes urbanístics a un 
arquitecte que va formar part de la llista del 
PSC-PSOE al Parlament? Per què la renovació 
dels equipaments esportius va a càrrec d’una 
empresa gestionada per l’exregidor d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona? Moltes preguntes, 
poques respostes. 

Hem de seguir reforçant el nou impuls, 
un impuls que doni transparència a una gestió 
tenebrosa del PSC-PSOE. Fem política de pro-
ximitat, i aquesta proximitat passa també, per 
tenir tots aquests punts foscos clars, per fer de la 
transparència la base del nostre model de ciutat. 
Seguirem treballant, per una Catalunya, per una 
Esplugues, millors. No ho dubteu!

Vet aquí que una 
vegada...

ISABEL PUERTAS
(ICV-EUiA)

 ... en un a ciutat anomenada Esplugues, 

on després de molts i molts anys  tots els 

grups municipals, a excepció d’ICV, van 

i aproven un Reglament de Participació 

Ciutadana. Resulta que en aquesta ciutat, 

des de sempre, la gent assistia als plens, que 

es feien en dimecres a la tarda,  i en acabar 

preguntaven als seus representants les coses 

que volien saber, i ells, els contestaven. 

Però un dia  algú que acabava d’arribar va 

decidir que tanta participació no era bona 

i juntament amb els seus amics va decidir 

fer un reglament de participació, i així el 

poble no participés tant,  perquè heu de 

saber que els plens duraven més d’una 

hora! Així doncs, amb el nou reglament, 

ja fa uns mesos que els pobres ciutadans 

i ciutadanes han de presentar les seves 

preguntes per escrit 48 hores abans, i a més 

a més.... i ara sí que no us ho creureu, no 

poden diu ni “piu” en el ple. Però és clar... 

els polítics han de contestar! I sabeu que 

passa?  doncs que no tots volen parlar, o 

potser no els deixen. Aneu a saber! El cas és 

que si pregunten a segons quins regidors i 

regidores, els contesta la  que mana més de 

tots. Però això sí  cobrar, cobren igual eh? 

L’únic que no li fa cas i que contesta quan 

vol és el més antic de tots i que per altra 

banda mana més que la que mana més (a 

part del gerent, és clar)

Ple rere ple, hi ha conflictes. El poble 

vol parlar, vol que se l’escolti, vol que se’l 

contesti, però no hi ha res a fer. I la que 

mana més, cada dia s’enfada i fins i tot 

perd els papers. Els regidors d’ICV, diuen 

des de fa temps: 

 -“Aquest reglament no és bo! El poble 

ha de poder participar!  Al poble se l’ha 

d’escoltar! L’hem d’arreglar!”        

Però els qui manen no ho volen fer. 

I aquesta és la història, que encara no ha 

acabat!!

Com acabarà? Potser la gent podrà 

tornar a parlar? Nosaltres, la gent d’ICV 

demanem que a més a més de poder fer 

preguntes per escrit, el poble es pugui 

expressar lliurement en el ple, i creiem 

que tots els regidors i regidores,  haurien 

de contestar les preguntes que se’ls facin 

encara que només sigui com a norma  de 

cortesia i respecte cap a la ciutadania que 

els ha votat.

“MORALEJA”: El present no sempre és 

millor que el passat

Personatges:

La que mana més: Pilar Díaz (portaveu 

del PSC)

El qui mana més que la que mana més: 

Lorenzo Palacín (alcalde)

Els que no contesten les preguntes i cobren 

igualment: Maribel Fernández , Trinidad 

Bravo, Ramon Cervera, Imma Cano i Carme 

Chacón  (regidors/es socialistes)

El qui mana de debò: Enric Giner (el ge-

rent)
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El nou Estatut i 
l’Esplugues que ve

PILAR DÍAZ
(PSC)

Després de diversos dies d’intensa 
feina, amb la voluntat de dialogar 
i d’entendre’s per part de totes les 
parts implicades, s’ha assolit un prin-
cipi d’acord sobre el nou Estatut de 
Catalunya. Sense el resultat de les elec-
cions catalanes de 2003, no tindríem  
nou Estatut. Sense la victòria socialista 
de 2004 amb Zapatero al capdavant, 
tampoc no tindríem nou Estatut. 

La discreció amb què els socia-
listes catalans hem treballat durant 
tot el procés de redacció, defugint el 
protagonisme que de manera natural 
ens pertocaria, ha fet possible l’acord 
final. I un cop assolit aquest acord, 
es podrà conèixer més profundament 
l’obra del Govern de la Generalitat 
als nostres barris, a les nostres escoles, 
en recerca, ciència i tecnologia, en salut, 
en polítiques de dones, de joves i de 
gent gran, en seguretat, en immigració, 
en habitatge. Comprovarem que mai 
s’havia fet tant en tan poc temps.

Des d’una perspectiva local, Esplu-
gues afronta el nou any amb bones 
raons per viure amb il·lusió els nous 
projectes que es posaran en marxa i 
els que breument es convertiran en 
realitat.

En seguretat ciutadana, la Policia 
Local i els Mossos d’Esquadra ja han 
mantingut diversos contactes per 
coordinar l’arribada de la policia 
autonòmica a la nostra població a 
finals d’any. Paral·lelament, l’equip 
de govern també està incrementant 
la plantilla de la Policia Local i la seva 
presència al carrer, la qual cosa es 
veu reforçada amb el servei d’agents 
cíviques. L’objectiu de totes aquestes 
iniciatives és garantir una bona con-
vivència i combatre tot això que vagi 
en el seu detriment, com el soroll, 
la delinqüència, el vandalisme o els 
comportaments incívics.

En ensenyament, l’escola pública 
de qualitat és per a nosaltres una 
prioritat. És per això que el govern 
local impulsarà la construcció d’una 
nova llar d’infants municipal al barri 
de Montesa. Amb aquesta actuació es 
completarà el mapa actual d’escoles 
bressol i es crearà una oferta pública 
de 75 noves places als barris de La 
Plana i Montesa.

A més de tot això, la construcció 
de nous equipaments, la promoció 
d’habitatge públic, la remodelació 
dels mercats municipals i de les 
instal·lacions esportives, la millora del 
transport públic, o la posada en marxa 
del Casal de Joves Remolí són d’altres 
bones raons per viure l’any 2006 amb 
esperança i il·lusió. Volem, doncs, ex-
pressar els nostres millors desitjos per 
als projectes personals i col·lectius dels 
nostres veïns i les nostres veïnes.

Seguridad 
ciudadana, 
asignatura 
pendiente
LUIS ORTEGA

(PPC)

Durante estos años, transcurridos en esta 
legislatura, el Partido Popular se ha postulado 
siempre de forma creativa y constructiva, siendo 
su prioridad las personas y el hábitat donde 
residimos que es Esplugues.

Nuestra manera de hacer oposición en 
positivo ha favorecido el emprender por parte 
de este Ayuntamiento grandes proyectos de 
ciudad como son el de apoyo al comercio y la 
empresa, así como a la promoción de vivienda 
protegida entre otros, por la cual mostramos 
nuestra buena predisposición para acometer 
los importantes planes de futuro y presente de 
nuestro municipio. Y es en el presente donde 
aún nos queda un asunto importantísimo que 
subsanar y que nosotros consideramos una 
asignatura pendiente.

Ya cuando estábamos en campaña electoral, 
allá por el año 2003, en mi labor de candidato, 
entre otros muchos puntos que figuran en 
nuestro programa electoral, había uno que es al 
que hoy presto mi máxima atención y es el que 
trataba la seguridad ciudadana y por el que ya 
poníamos de manifiesto la carencia de los efecti-
vos humanos y de recursos materiales de nuestra 
Policía Local, la cual de por si ya se encontraba 
mermada de personal al existir sobre un 20% 
menos de efectivos humanos comparado con 
años atrás. Con nuestra participación y soporte a 
los presupuestos de los años 2004 y 2005 hemos 
conseguido paliar carencias importantes en sis-
temas de locomoción, seguridad y comunicación 
para nuestros agentes, en cuanto a las personas 
también se han incorporado hasta la fecha 10 
nuevos agentes de policía, que siguen siendo 
insuficientes pues hay que tener en cuenta las 
bajas médicas y las jubilaciones.

Ante este panorama de insuficiencia de 
agentes de Policía Local, queremos expresar 
nuestra queja más enérgica por los sucesos que 
últimamente están sucediendo en Esplugues, 
como robos a comercios, pisos y casas, molestias 
por incivismo en puntos concretos de nuestra 
población y lo más importante agresiones por 
parte de tribus urbanas a residentes de nues-
tro municipio. Yo estoy en el convencimiento 
de tanto nuestra Policía Local como la Policía 
Nacional están llevando a cabo una investi-
gación en conjunto para alcanzar logros que 
se plasmen en detenciones que erradiquen a 
estos indeseables de Esplugues, pero lo que es 
necesario es que el equipo de gobierno pase de 
esa fase en la que se encuentra en la que pueda 
ser que se estén produciendo estos hechos y la 
cambie por solicitar más ayuda al Gobierno de 
la Generalitat o del Estado con la intención que 
refuercen los turnos nocturnos de vigilancia en 
nuestras calles, con el fin de atajarlas de manera 
contundente. Por nuestra parte la tolerancia a 
este respecto es cero.

Lo que está claro es que lo que es intolerable 
es que no puedas dormir tranquilo en tu casa 
pues en la calle hay montada una fiesta continua 
cada fin de semana con las molestias que ello 
representa, como es el caso de la calle Severo 
Ochoa con calle Alegría.

O que los jóvenes o no tan jóvenes, transi-
tando de noche por nuestras calles, puedan sufrir 
una agresión por parte de unos desalmados, sólo 
porque les dé por ahí te peguen una paliza. ¡Es 
intolerable!.

Está claro que necesitamos la colaboración 
ciudadana de todos vosotros, que en cualquier 
momento que observéis actuaciones incívicas 
en la calle, contactéis con la Policía Local que 
gratamente os atenderán y agradecerán vuestra 
colaboración. Os pido que lo hagáis.
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TRIBUNA OBERTA

Podeu adreçar les vostres cartes a la 
secció “Tribuna oberta” de la revis-
ta municipal El Pont d’Esplugues a: 
Revista El Pont d’Esplugues, Ajun-
tament d’Esplugues, plaça Santa 
Magdalena, 5-6, 08950 Esplugues; 
o bé a través del correu electrònic 
elpont@esplugues.es. Les cartes 
han de tenir una extensió màxima 
de 15 línies mecanografiades (de 
60 caràcters o espais cada línia), 
han d’anar signades amb nom i 
cognom i han de fer constar el seu 

domicili a Esplugues i un telèfon 
de contacte i/o adreça de correu 
electrònic. El Pont d’Esplugues 
es reserva el dret de publicar-ne 
un extracte en cas de superar la 
llargada de les 15 línies, així com 
també es reserva el dret de publicar 
les cartes que “puguin vulnerar 
pel seu contingut la dignitat de 
les persones, els valors reconeguts 
per la Constitució, especialment els 
relatius a la infància, la joventut 
i les dones, així com els relatius 
als sectors socials més marginats. 
Tampoc no es publicaran aquells 
escrits que continguin expressions 
o opinions ofensives o que puguin 
constituir falta o delicte” (article 
8 del Reglament de participació 
ciutadana).

Atenció al client
Soc veïna del barri La Plana d’Es-
plugues. Fa uns dies vaig anar 
a l’oficina de La Caixa del meu 
barri (de la qual sóc clienta fa 
uns 30 anys ) per pagar un rebut 
de la Universitat de Barcelona. 
M’atén el director, i sense cap 
explicació es nega a cobrar-lo en 
efectiu. Li demano que m’expliqui 

per escrit els motius de la seva 
negativa per comunicar-ho a la 
UB, i també s’hi nega. Li proposo 
que m’obri un compte i tampoc 
hi accedeix, al·legant que només   
penso utilitzar-lo aquesta vegada. 
Li recrimino per no tractar com 
cal als clients i no complir amb 
les seves obligacions. Per respos- 
ta em convida a sortir del seu 
despatx. Surto i vaig a una altra 

oficina de la mateixa entitat, on 
sense problemes cobren en efec-
tiu l’esmentat rebut. Jutgin vostès 
mateixos “l’exemplar“ comporta-
ment d’aquest “director”.

Àngela Pérez Jiménez

Agradecimiento  
de AIDED

La Asociación por la Igualdad 
de los Derechos de los Disca-
pacitados quiere agradecer a 
los ciudadanos de Esplugues su 
solidaridad a todas las personas 
que han pasado por el Rastrillo 
solidario y han puesto su granito 
de arena. También a todos los 
voluntarios que han sido muchos y 
han trabajado desinteresadamen-
te, con el único fin de colaborar 
con un acto social.

A todas las empresas que han 
donado y también han adquirido 
algunos detalles al hacernos rega-
los. A todos ellos muchas gracias, 
especialmente a: Fútbol Club 
Barcelona, Braun España, Costu-
rero parroquial San Mateo, Modas 
María Romero, Cerámicas Lago, 

Rotary Club, Núria Feliu, Gabi y 
Silvia Seriñana Óptica Barrabés, 
Comercial Eléctrica del Llobregat 
y a todos los ciudadanos que han 
colaborado dando objetos para 
el Rastrillo.

De igual manera, tengo que 
decir a los políticos de nuestro 
pueblo que no sólo se vive de 
fiestas, también debe de haber 
unos minutos  para las personas 
más desfavorecidas, como las 
de nuestro colectivo. Con esto, 
quiero decir que no ha pasado 
ningún político de Esplugues por 
el Rastrillo, a excepción del señor 
alcalde, Lorenzo Palacín, y la con-
cejal Immaculada Cano, que sí lo 
hiciero repetidas veces. Nuestros 
políticos sí acuden, sin embargo, 
a las fiestas y no pueden dedicar 
unos minutos a las personas con 
discapacidad. Señores, creo que 
el bienestar de nuestras personas 
merece unos minutos de su tiem-
po, que además ustedes cobran 
por ello, y desde luego no vale 
decir que no sabían que se hacía, 
ya que estaba en la página web 
del Ayuntamiento.

La junta directiva

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA del 3 de març al 3 de maig

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES-URBANA del 5 de maig al 5 de juliol

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES-URBANA (DOMICILIATS, FRACCIÓ 1) 2 de maig

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES-URBANA (DOMICILIATS, FRACCIÓ 2) 3 de juliol

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES-URBANA (DOMICILIATS, FRACCIÓ 3) 2 d’octubre

• IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES-URBANA (DOMICILIATS, FRACCIÓ 4) 1 de desembre

• IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES de l’1 de setembre al 3 de novembre

• TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES  

I RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A  APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA  

DE MERCADERIES DE QUALESVOL MENA del 3 d’abril al 5 de juny

DOMICILIACIONS:  Si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments in-

necessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon gratuït 900 502 

739. També podeu enviar un fax al 93 473 58 28 o enviar un correu 

electrònic a orgt.esplugues@diba.es o directament al web www.esplu-

gues.es (domiciliacions)

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

miciliat en podeu demanar un duplicat:

• Personalment en qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió 

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

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

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

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

es (vegeu “duplicats”) 

OFICINES PER INFORMAR-SE’N

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

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

(planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 

 

LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT: 

• Totes les entitats bancàries col·laboradores que figuren al dors del 

document

• A Internet a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta Visa
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Joguines dels 50 i els 60, de Lluís Salazar

Lluís Salazar, un professor d’institut espluguenc —actualment 
imparteix classes al Severo Ochoa— que té en el col·leccionisme 
de joguines, sobretot de les de quan ell era petit, una de les 
seves grans passions, va fer una selecció de les millors peces del 
seu fons personal i va mostrar-la, durant el mes de desembre, 
a la biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. Figuretes (soldats, 
guerrers, personatges medievals o de la Roma Clàssica i animals, 
entre altres), jocs de taula, cotxes de miniatura, algunes nines, 
mecanos, còmics i fins i tot àlbums de cromos eren el contingut 
de l’exposició, especialment atractiva per a les persones que 
van ser nens dels anys 50 fins als 70, perquè hi podien trobar 
algunes de les joguines amb què van poder jugar en la seva 
infantesa. Especialment atractius eren els exemplars de Magia 
Borrás i de Juegos Reunidos Geyper, tot un mite de l’època, i 
les primeres figuretes de plàstic que es van fabricar a l’Estat 
espanyol, obra de Reamsa, una firma que durant uns anys va 
tenir la seva seu a Esplugues. La joguina més antiga, però, era 
una nina que datava dels anys 40.
.

Mumbai, la fuerza de Ganesh

El fotoperiodista espluguenc Alfonso Rodríguez mostra al Ca- 
sal de Cultura fins al mes de febrer Mumbai, la fuerza de Ga- 

nesh, un recorre-
gut profund per 
la societat i el pai-
satge munbaití del 
segle XXI. En les 
imatges que es po-
den veure al Ca-
sal de Cultura Ro- 
bert Brillas, l’autor 
intenta mostrar els 
diferents aspectes 
d’una de les ciutats 
més impactants del 
món, des del siste-
ma de castes fins a la droga, passant per Bollywood o la lepra. 
La mostra s’havia pogut veure abans a Barcelona i ara es pot 
veure a Esplugues. La inauguració va permetre contemplar, a 
més, un audiovisual que complementava les imatges en blanc 
i negre que componen l’exposició.

Alfons Rodríguez, membre fundador de l’European Geo-
graphic Society, ha protagonitzat nombroses exposicions sobre  
viatges i fotoperiodisme. La seva feina es fonamenta, sobretot, en 
reportatges de viatges, però també ha utilitzat la fotografia per 
fer denúncia social, antropologia o documentalisme. L’exposició 
restarà oberta fins al 16 de febrer. Les fotografies corresponen 
a una imatge de la mostra i a la inauguració del dia 18.

E
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[ L’expresident de la Generalitat 
de Catalunya, Jordi Pujol, va visi- 
tar de manera oficial l’Ajuntament 
d’Esplugues, el divendres 20 de 
gener passat. 

Acompanyat pels regidors del 
grup municipal de Convergència i 
Unió a la corporació, Roger Pons, 
que n’és el portaveu, i Lídia More-
ra, Pujol va ser rebut per l’alcalde 
d’Esplugues, Lorenzo Palacín, amb 
qui va departir durant uns minuts 
al seu despatx. L’expresident de la 
Generalitat va signar en el llibre 

d’honor de l’Ajuntament d’Esplu-
gues i va ser obsequiat amb un 
exemplar de la reproducció del 
primer document escrit que parla 
d’Esplugues. També hi van ser els 
portaveus municipals del PSC, Pilar 
Díaz, ICV-EUiA, Isabel Puertas, i 
ERC, Jordi Figueras.

La visita de Pujol a Esplugues es 
va completar amb una entrevista 
que li van fer a Esplugues Televisió, 
per al programa En companyia, i 
amb un acte organitzat per Con-
vergència i Unió. ]

L’expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol 
visita l’Ajuntament 
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[ L’espluguenc Joan Cerezo va ac-
tuar el 14 de gener passat a l’Edifici 
Cadí, dins del cicle Barcelona E-
Sound, que des del mes d’octubre 
passat i fins al mes de març porta a 
la nostra ciutat alguns dels millors 
autors de música electrònica del 
país, aplegats en un col·lectiu, el 
Barcelona E-Sound, que treballa 
per exposar les seves creacions 
dins d’un marc apropiat i donar 
un nou impuls a la música del seu 

Joan Cerezo actuà el 14 de gener al 
cicle  musical Barcelona E-Sound

[ Corrales Pianos, establi-
ment del barri de Gràcia de 
Barcelona, acaba de ser ho-
menatjat per l’Ajuntament 
de Barcelona amb motiu 
del seu primer centenari. La 
notícia passaria inadvertida 
per a la nostra ciutat si no fos 
pel fet que és regentada per 
una família d’aquí, els Cor-
rales-Orobitg, descendents 
del Mestre Joan Corrales, 
que dóna nom a un dels 
principals carrers del barri 
de La Plana. La botiga la va 
inaugurar l’any 1901 Manuel 
Corrales, fill de Joan Corra- 
les. Tres generacions després, 
ha rebut el reconeixement 
per cent anys de treball i 
d’esforç dedicats al comerç i 
al foment de la música. ]

gènere, preservant-ne la integri-
tat i independència, al marge de 
modes o pressions imposades per 
l’actual mercat musical.

Cerezo, que en els últims anys 
ha protagonitzat diferents actua-
cions que han posat Esplugues en 
el mapa de la música electrònica 
a l’àrea de Barcelona, és l’autor 
d’una de les cançons, Espelun-
quen, que s’inclouen al CD que 
aquest col·lectiu acaba de publicar. 

Cerezo, que a més és el principal 
responsable de la Coordinadora 
de Grups Musicals d’Esplugues 
Glaç, és l’artífex que aquesta sèrie 
de concerts de música electrònica 
s’hagi pogut fer a Esplugues.

Després de l’actuació de Cere-
zo, encara resten dos concerts per 
acabar aquesta programació, el de 
Sam Vitoulis i Sergio Koval, el 18 
de febrer, i el de Bruno Sanfilippo, 
el 25 de març. ]

Premiada 
una botiga 
de pianos 
barcelonina 
regentada per 
espluguencs
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[ El Festival de Música Clàssica i Tradicional 
d’Esplugues, que celebrarà la desena edició, 
es converteix aquest any en certamen inter-
nacional, a causa de la presència en el seu 
programa d’actuacions de dues formacions 
estrangeres, el Blaeu String Quartet d’Holanda 
que protagonitzarà el concert inaugural (3 de 
març), en què interpretarà música d’Arriaga, 
Shostakovich i Brhams,  i el Cor de la Universitat 
de Viena, d’Àustria, que actuarà el divendres 
21 d’abril, amb un ampli repertori que inclou 
peces de Rheinsberger, Morgenlied, Rachma-
ninoff, Duruflé i Mozart, música tradicional 
austríaca i cançons de gospel. 

El programa d’aquesta edició es presenta 
molt renovat respecte a anteriors tempora-
des, amb tres formacions debutants al festi- 

El Festival de Música 
d’Esplugues arriba a la desena 
edició i es fa internacional

val d’Esplugues, l’Orquestra Terrassa 48, el 
Trio Schumann i la Cobla Ciutat de Girona, 
que clourà el certamen, el 7 de juliol, i només 
una que repeteix d’edicions anteriors, el grup 
Cambra 16, que vindrà amb acompanyament 
d’orquestra barroca. 

El president de l’entitat organitzadora, 
Amics de la Música de Santa Magdalena, Xavier 
Armengol, ha explicat que “des del primer ci-
cle, l’any 1997, el Festival ha anat creixent en 
qualitat i en diversitat. En paral·lel, la resporta 
de socis i de públic ha estat entusiasta”. 

Dels sis concerts que configuren el pro-
grama, els cinc primers es faran a l’església 
de Santa Magdalena, amb entrada gratuïta, 
i el sisè, el de cloenda, a la plaça Pare Miquel, 
davant mateix del temple parroquial. ]

Joan Isaac  edita un nou 
disc, De profundis

El cantautor espluguenc Joan Isaac, 
premi El Pont d’Esplugues de les arts 2003, 
ha editat un nou disc, De Profundis, amb 
una dotzena de cançons escrites i musicades 
pel propi Isaac. El treball, que el cantau-
tor bateja com “el millor disc de cançons 
que he fet”, compta amb la col·laboració 
d’artistes de la talla d’Ana Belén i Lluís 
Llach. Els temes de De profundis parlen 
de joves compromesos, de gent gran que 
pateix algun tipus de malaltia, de la vida 
en parella...,  temes que reflecteixen la vida 
quotidiana. Joan Isaac va explicar al diari 
Avui que l’objectiu de les seves cançons és 
“que emocionin la gent”. De profundis deu 
el seu nom a una obra homònima d’Oscar 
Wilde, escrita l’any 1897. Joan Isaac està 
fent una gira de prop de dos mesos per tot 
Catalunya per presentar el disc. Aquesta 
tourné va començar el 14 de gener, al Teatre 
Municipal de Balaguer, i s’acabarà el 26 
de febrer, a Mataró. El 25 del mateix mes 
actuarà al Palau de la Música Catalana.

Una espluguenca guanya  
el concurs fotogràfic  
de Cultures del Món

Amb una fotografia d’un noi tirant-se 
al mar al Malecón de L’Havana, a Cuba, 
l’espluguenca Laura Macià va guanyar 
el primer premi del I Concurs Fotogràfic 
organitzat pel programa Cultures del 
Món, de l’emissora radiofònica Catalunya 
Cultura. El concurs premiava fotografies 
inèdites, fruit d’experiències viatgeres 
personals.
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[ L’Hospital de Sant Joan de Déu 
d’Esplugues ha rebut diferents 
visites il·lustres durant les últimes 
setmanes. La que ha tingut un 
ressò mediàtic més important va 
ser la de diversos jugadors del 
Barça, uns dies abans de Nadal. Els 
integrants dels equips de futbol i 
d’handbol van recòrrer diferents 
dependències de l’hospital i van 
lliurar regals als nens que hi ha 
ingressats. Entre els presents hi 
havia el porter Víctor Valdés, que 
de petit havia estat hospitalitzat 

Visites il·lustres durant el 
desembre a l’Hospital Sant 
Joan de Déu d’Esplugues

al centre durant dos mesos. El fet 
de reviure aquella situació va emo-
cionar el mateix porter del Barça 
i alguns dels professionals que el 
van acompanyar en la visita.

Integrants de l’equip Yamaha-
Dakar també van anar a Sant Joan 
de Déu, el 13 de desembre. Els seus 
integrants, Gerard Farrés, quatre 
vegades campió del món d’Endu-
ro, Xacob Agra, dos cops campió 
del món i una sotscampió de 250cc 
i Pepe Domènech, amb tres par-
ticipacions prèvies al Dakar, van 
visitar els nens acompanyats del 
mànager de l’equip, Àlex Pérez. 
Alguns dels nens de l’hospital van 
poder firmar a les mateixes motos 
del Yamaha-Dakar i van participar 
en un col·loqui fet a l’auditori de 
l’hospital. 

Aniversari del Pallapupas

Finalment, Sant Joan de Déu 
va acollir la celebració del cin-

JUGADORS DEL BARÇA, 
PILOTS DEL RAL·LI 
LISBOA-DAKAR I 

ELS INTEGRANTS DE 
L’ASSOCCIACIÓ DE 

PALLASSOS D’HOSPITAL 
HI HAN ESTAT PRESENTS

vida ciutadana

què aniversari de l’Associació de 
Pallassos d’Hospitals, Pallapupas, 
amb actuacions plenes d’humor i 
una exposició que recollia alguns 
dels millors moments d’aquesta 
patrulla de la rialla, que a Sant 
Joan de Déu és integrada pels pa-
llassos Pillarsa, Aspirino, Binicilina, 
Zuguz, Piruleta i Tiritín. Tres cops 
a la setmana visiten els infants in-

gressats a diferents departaments 
i se’ls considera una part més del 
personal sanitari, amb unes mede-
cines molt singulars contra el dolor 
i l’avorriment. 

Els Pallapupas busquen pal-
liar l’estrès emocional, l’ansietat 
i el patiment dels infant s malalts 
i, perquè no, també dels seus 
familiars. ]
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Benavente Solís triunfa en Japón  
y muestra su última obra en Barcelona
[ El pintor extremeño y residente 
en Esplugues, Francisco Bena-
vente Solís,  Medalla de Oro de 
Esplugues, ha vivido unas últimas 
semanas de gran intensidad, 
marcadas por tres exposiciones de 
gran importancia para la carrera 
del artista. 

Cronológicamente, la primera 
fue la que tuvo lugar en Japón, a 
finales del mes de noviembre, en 
la que en los primeros cuatro días 
vendió la práctica totalidad de 
obras expuestas (26). Las otras dos, 
más cercanas pero igualmente 
exitosas, fueron en la sala VIP del 
Aeropuerto del Prat y en el hotel 
Princesa Sofía, con motivo de la 
inauguración de la Galería María 
Salvat, vinculada a las Masters 
Arts Galeries. 

La obra más reciente

En esta última, Benavente 
Solís, mostraba su obra más reci-
ente, con una veintena de obras 
que reflejaban paisajes y marinas, 
dos de los referentes que han 
caracterizado su obra desde que 
inició su singladura artística. Eran 
óleos sobre tabla, de diferentes 
dimensiones (desde formato re-
ducida hasta obras de 146x97cm), 
con el sello inconfundible de un 
Benavente Solís que mantiene un 
estilo muy característico, al que 
la veteranía ha hecho ganar en 
consistencia. 

El crítico de arte Xavier Carles, 
miembro de la Asociación Inter-
nacional de Críticos de Arte y 
director del programa Formas y 
ángulos, de Radio Interecono-
mía, explicaba en el catálogo de 

ESTE ARTISTA, NACIDO 
EN EXTREMADURA 

Y AFINCADO EN 
ESPLUGUES DESDE 

1964, HA RECIBIDO EL 
RECONOCIMIENTO DEL 

EXIGENTE PÚBLICO NIPÓN 
Y HA DEMOSTRADO EN 
BARCELONA SU PLENA 
CAPACIDAD CREATIVA

la exposición que la muestra de 
Benavente Solís “reúne el talen-
to y la sabiduría de un para mí 
maestro”. Califica al artista de 
“nombre de culto” y lo define co-
mo “extremeño de mano firme, 

espluguencs

[ El alcalde, arriba con el autor, asistió a la inauguración. 
Abajo, Benavente, con su esposa y una asistente al acto

paleta múltiple y rica en matices”. 
Carles explica que “con su pintura, 
uno respira la más pura esencia 
de unos paisajes vestidos con los 
oropeles de la brisa marinera” y 
que “ya de vuelta de uno y mil 
viajes, Paco Benavente nos atrapa 
con el perfil de la mirada firme y 
del oficio bien ganado”. 

La exposición del Princesa Sofía 
compartió espacio con otra mues-
tra colectiva en la que se reunían 
obras pictóricas y escultóricas  de 
autores tan conocidos como Tàpies, 
Clavé, Barceló, Amat, Caldentey, 
Anoro, Gómez Pablos, Lorenzo 
Quinn, Antoni Fuster y Prohens. En 
la inauguración, Benavente Solís 
estuvo arropado por familiares y 
amigos. El alcalde de Esplugues, 
Lorenzo Palacín, acudió también 
al acto de apertura. ]
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L’estilista Josep Pons  
és distingit per l’Associació 
de Mestres Perruquers 
[ L’estilista i assessor d’imatge Jo-
sep Pons ha sumat al seu fructífer 
currículum una altra distinció, en 
ser condecorat per l’Associació 
Internacional de Mestres Perru-
quers amb el pin d’or i brillants 
que atorga aquesta entitat d’àmbit 
supranacional. L’entrega d’aquesta 
insígnia, que reconeix la trajec-
tòria, la personalitat i la rellevància 
professional de l’estilista esplu-
guenc, comporta, a més, la seva 
inclusió dins del Consell de savis 
de l’associació.

Aquest organisme és un ens 
de caràcter consultiu, que trac-
tarà tots els aspectes que puguin 
suscitar interès o incidir a nivell 
professional. Una altra figura de 
referència del sector, el català 
Lluís Llongueras, també en forma 
part.

Josep Pons (a la foto amb M. 
Teresa Álvarez) va acceptar el seu 
nomenament en un acte celebrat 

a Madrid, en què va compartir 
vetllada amb altres destacats 
professionals de la professió i amb 
figures del cinema, del teatre i de 
la televisió que van ser guardonats 
amb els premis Estrella, instituïts 
fa quinze anys per la mateixa As-
sociació Internacional de Mestres 
Perruquers. ]

espluguencs

Mercè Vidal, premi Llorenç 
Presas i Puig d’investigació

a Sant Feliu. Els premis, un total 
d’onze, es van concedir, en di-
ferents categories, a persones o 
entitats de la comarca que han 
destacat en les seves trajectòries 
professionals o cíviques. 

Mercè Vidal és també la pre-
sidenta de l’Associació d’Amics 
del Patrimoni i dels Museus 
d’Esplugues de Llobregat (AM-
PEL). ]

[ La historiadora de l’art i pro-
fessora de la Universitat de Bar-
celona Mercè Vidal, resident a 
Esplugues, ha estat guardonada 
amb el premi d’investigació 
Llorenç Presas i Puig, concedit 
pel Centre d’Estudis del Baix 
Llobregat. La distinció li van lliu-
rar durant l’acte d’entrega dels 
Premis de Reconeixement Cultu-
ral, celebrat el 17 de desembre 

[ Mercè Vidal agraeix la concesió del guardó, lliurat pel 
Grup d’Estudis del Baix Llobregat
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Les biblioteques regalen un 
llibre de Jules Verne

[ La Biblioteca Pare Miquel ofe-
reix als seus usuaris i al conjunt 
de la ciutadania el servei d’aula 
d’estudi, fins al 5 de febrer.

Tots els dies, fins i tot els 
festius, de 10 de la nit a 1 de la 

matinada, habilita un dels seus 
espais perquè els estudiants hi 
puguin preparar els exàmens 
parcials d’aquestes alçades 
de curs acadèmic. El servei és 
gratuït. ]

Aula d’estudi a la Pare 
Miquel, fins al 5 de febrer

[ És oberta de 10 de la nit a 1 de la matinada
[ Uns usuaris recullen el seu exemplar FO
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[ Els usuaris de les biblioteques públiques van tenir una bona sorpresa 
la setmana del 17 al 21 de desembre, quan aquests centres van regalar 
a tots aquells que van fer servir el servei de préstec un conte inèdit 
de Jules Verne, El senyor Re sostingut i la senyoreta Mi bemoll. Va ser 
un obsequi que premiava la fidelitat de les persones que, cada cop 
amb més assiduïtat, van a les biblioteques i una manera d’incentivar 
la presència de nous lectors, oients i internautes en aquests centres 
de promoció de la cultura. ]

Ref. 548 . Dona de 33 anys amb tres anys d’experiència com a 
administrativa en un hospital busca feina com a administrativa 
o recepcionista en un consultori mèdic.

Ref. 549. Llicenciat en Ciències Biològiques de 36 anys, amb 
experiència com a encarregat de magatzem, logística i adminis-
tració durant vuit anys i amb anglès, s’ofereix per treballar en 
temes de logística, distribució, com a cap de magatzem i com a 
auxiliar de laboratori.

Ref. 550. Veí d’Esplugues electricista i amb carnet d’instal·lador 
de fontaneria s’ofereix com a fontaner i electricista.

Ref. 551. Home de 42 anys amb dil·latada experiència busca 
feina com a conductor de camió i/o autocar. 

Ref. 552. S’ofereix dona amb experiència per treballar com a 
cangur o tenint cura de persones grans.

Ref. 553. Perruquera amb experiència de trenta anys a l’ofici 
s’ofereix com a perruquera a domicili.

Ref. 554. Dona de 29 anys busca feina de neteja o de qualsevol 
altre tipus en domicili particular o en empresa.

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 treballEl Grup d’Estudis  
va parlar sobre  

Els Pastorets

La trobada que el Grup d’Es-
tudis d’Esplugues va fer el mes 
de desembre va dedicar-se a Els 
Pastorets del centre parroquial, 
als anys 50, amb la participació 
de Joan Galtés, Josep Fàbrega, 
Jordi Castells i Enric Flavià. Dins 
de l’acte, el quartet In Nobis, que 
va interpretar el Concerto Grosso 
di Natale de Corelli i diverses pe- 
ces nadalenques, i el rapsoda 
Jordi Udina, que va recitar un 
fragment del Poema de Nadal, 
de Josep Maria de Sagarra.

La Biblioteca la Bòbila 
participa a la BCNegra

La Biblioteca La Bòbila partici-
parà a la II Trobada de Novel·la 
Negra i de Misteri de Barcelo- 
na, BCNegra, que es farà del 6 
a l’11 de febrer a Barcelona. El 
seu director serà jurat d’un premi 
literari i participarà en una taula 
rodona. La biblioteca també or-
ganitzarà activitats paral·leles a 

BCNegra, com un cicle de cinema 
negre i una exposició d’originals 
de còmic negre. 

Es constitueix Justícia 
i Pau d’Esplugues

Integrada a la parròquia de 
Santa Magdalena, s’ha constituït 
la delegació local de l’organit-
zació cristiana Justícia i Pau, 
que vol esdevenir una entitat 
de referència en la difusió de la 
cultura de la pau, la solidaritat i 
la justícia a la nostra ciutat.

Curs de socorrisme  
de Creu Roja

Creu Roja organitza a partir 
de febrer un curs d’assistència 
sanitària immediata, adreçat 
a persones majors de 16 anys 
que vulguin tenir coneixements 
primers per actuar davant d’una 
possible situació d’emergència 
sanitària. Per a més informació, 
podeu trucar a la Creu Roja 
d’Esplugues (93 371 82 02)
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La Fundació Pau 
i Solidaritat presenta 
un còmic sobre els 
drets dels marroquins 
[ La Fundació Pau i Solidaritat va 
presentar durant la passada Fira 
de Santa Llúcia Solidària, cele-
brada el 17 de desembre,  el còmic 
Tenim drets, una aproximació als 
nous codis de família i de treball 
al Marroc. Obra d’Alfonso López i 
Pepe Gálvez, vol donar a conèixer 
els canvis produïts en el Codi de 
Treball i en el Codi de Família del 
Marroc, d’una manera gràfi ca, 
atractiva i amena per als lectors.

El nou Codi de Família és un 
pas important per al reconei-
xement de la igualtat real dels 
drets entre l’home i la dona. La 
reforma ha estat possible gràcies 
al moviment de les dones del 
Marroc, que han lluitat per fer 
sentir la seva veu. El resultat de 
la negociació del nou Codi de 
Treball és el reconeixement de 

drets molt importants com la 
negociació col·lectiva, jornada 
màxima legal de 44 hores set-
manals i indemnització en cas 
d’acomiadament, entre altres. 
Del còmic se n’han editat dues 
versions, català-àrab i caste-
llà-àrab, cosa que facilitarà la 
divulgació d’aquestes novetats 
legislatives tant als ciutadans 
de Catalunya com al col·lectiu 
marroquí que viu al nostre país. 
En la mateixa presentació del 
còmic s’explica que aquests co-
dis, “una vegada aconseguits, 
és necessari vigilar per la seva 
aplicació, sobretot quan es parla 
de drets que abans no existien 
o eren molt fràgils”. 

Aquest projecte de sensibilit-
za ció de la Fundació, que depèn 
del sindicat Comissions Obreres, 

compta amb el suport de l’Ajun-
tament d’Esplugues, a més dels 
de Cornellà, el Prat, Sant Feliu de 
Llobregat, Barcelona i Lleida. ]

[ La portada 
del còmic i 
el moment 
de la 
presentació, 
amb Toni 
Coma, 
president de 
la Fundació 
(esquerra)
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Una exposició de dibuixos mostra la 
percepció infantil de la pobresa al món
[ 1.462 alumnes de set escoles, cinc 
de públiques i dues de privades, 
van participar a la convocatòria 
Per un món sense pobresa, que 
convidava a nois i noies que es-
tudien de primer a sisè curs de 
primària a donar la seva visió dels 
desequilibris, la pobresa i la pau 
al món. Convocada per l’entitat 
solidària AYLLU, amb el suport 
d’Intermón Oxfam i de l’Ajunta-
ment, aquesta acció va comptar 
amb la participació de cinc centres 
públics d’Esplugues (Joan Maragall, 
Can Vidalet, Matilde Orduña, Prat 
de la Riba i Isidre Martí) i de dos 
de privats, un d’Esplugues (Utmar 
Atenea) i un altre de L’Hospitalet 
(Sant Josep Obrer). 

Amb motiu de la Fira de Santa 
Llúcia Solidària, l’Edifi ci Cadí va 
acollir una exposició que recollia 
350 dibuixos, on es podia veure la 
visió que els nostres infants tenen 
de les desigualtats econòmiques 
que hi ha al món. L’Ajuntament 

vol proposar que aquesta expo-
sició pugui veure’s a les diferents 
escoles participants, abans de fi nal 
de curs.

La Fira

L’exposició de dibuixos va ser 
un dels principals atractius de la 
Fira de Santa Llúcia Solidària, 
celebrada a la rambla Verge de 
la Mercè i al mateix edifi ci Cadí 
el dissabte 17. A la rambla hi va 
haver les activitats diürnes, amb la 
instal·lació d’una vintena d’estands 
d’entitats solidàries, entre les quals 
hi havia l’AV Can Vidalet, l’Associa-
ció de Dones de Can Vidalet El Taller 
i el CE P.C.-Can Vidalet, i al Centre 
Sociocultural, la part fi nal, amb una 
xerrada del periodista Bru Rovira, 
que va parlar  del repte d’eradicar 
la pobresa a tot el món, el concert 
musical del grup Tumbaos al sol i 
la projecció del documental La isla 
de las fl ores. ]

[ A dalt, 
l’exposició 
de dibuixos 
a l’Edifi ci 
Cadí. A 
baix, una de 
les moltes 
activitats 
paral·leles a 
la Fira
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El Casal de Cultura es va omplir 
durant les sis funcions dels Pastorets 
[ Els Pastorets d’Esplugues han 
tornat a ser un èxit. Només cal 
comprovar l’índex d’ocupació 
de la sala principal del Casal de 
Cultura Robert Brillas, que es va 
omplir durant les sis representa-
cions, per veure que és una obra 
teatral molt esperada pel públic 
espluguenc. En el total de les 
sis representacions fetes, es van 
vendre 1.080 localitats.

Com ja s’havia anunciat antici-
padament, l’obra presentava no-
vetats, tant en el repartiment com 
en el desenvolupament d’algunes 
de les escenes i en la introducció 
de personatges diferents i, alhora, 
sorprenents, com un Mr. Increïble 
que recordava molt al cap de fa-
mília d’una família de superherois 
de la factoria Disney que pretenia 
ser el defensor dels personatges 
terrenals davant dels intents dels 
enviats de l’infern, que volien evitar 
el naixement del Messies. De fet, 
la versió —histriònica, divertida 
i descarada— s’allunya tant de 
l’obra del mateix nom, obra de 
Josep Maria Folch i Torres, que 
només la trama principal, la lluita 
entre el bé i el mal per propiciar o 
impedir l’adveniment del Mesies, 
es conserva. La resta, fins i tot els 
noms dels personatges, és dife-
rent. Una quarantena d’actors van 
participar en l’obra, el guió de la 
qual no oblidava d’incloure temes 
i personatges de l’actualitat ni la 
crítica social. 

La música va ser, una vegada 
més, un condiment especial de la 
representació. Respecte a edicions 
precedents, els guionistes van 
incloure més escenes amb peces 
interpretades pels mateixos actors 
i actrius, amb un resultat més que 
notable, tant a nivell vocal com 
de coreografia. Van cantar peces 
basades en grans musicals com 
West Side Story, Cabaret o En tu 
fiesta me colé (amb música de 
Mecano) i l’Al·leluia que va gua-
nyar el Festival d’Eurovisió de l’any 
1979. A més, hi va haver escenes 
ballades sota el so de cançons de 
Village People, Tomeu Penya, John 
Travolta (Grease), Elvis Presley i 
fins i tot Miguel Bosé. 

L’obra va rebre la felicitació 
unànime d’un públic que sortí del 
Casal amb un somriure als llavis, el 
millor dels premis per als actors i tot 
l’equip que l’ha fet possible. ]

Nadal cultural a Can Vidalet

L’Associació de Veïns de Can Vidalet ha estat, un any més, una de les entitats més actives durant l’últim 
mes de l’any, amb la celebració del Desembre Cultural. Dos espectacles, un de teatre (Viaje a ninguna parte) 
i un de varietats, i un festival infantil, amb cagatió inclòs, van configurar la triple proposta de l’entitat 
per a aquells dies. La sala principal de l’Edifici Cadí, lloc que va acollir els tres esdeveniments, es va omplir 
de públic per passar una bona estona, en el cas dels espectacles teatral i de varietats,  amb l’humorista, 
el mag i les vedettes protagonistes, i, en el cas del festival infantil, amb el grup d’animació + Tomàquet, 
que el va protagonitzar. Al final, el tió de l’AV Can Vidalet va cagar regals per a tots els infants que hi 
van assistir, amb  la lògica alegria per als més menuts.

Concert de Nadal  
de la Secció Sardanista

La Cobla Marinada, dirigida per Jordi Núñez, va 
protagonitzar el concert que cada any organitza 
la Secció Sardanista de L’Avenç, amb motiu del seu 
aniversari. Va interpretar sardanes i obres per a cobla, 
en un concert que culmina les activitats sardanistes 
celebrades durant l’any a la ciutat.

Realitzat el 2n Concurs  
de Pessebres

La Fundació Josep Català ha organitzat la segona 
edició del Concurs de Pessebres, amb quinze obres 
presentades. En adults, el primer premi va ser per 
a Mercè Vendrell, mentre que Lluïsa Morera i Àlex 
Pladellorens van ser segona i tercer, respectivament. 
També hi va haver concurs en categoria infantil.

[ Els Pastorets combinen personatges tradicionals amb d’altres més nous i sorprenents
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La muerte de un exdirectivo 
marca el Pesebre Viviente
[ El fallecimiento del ex-directivo 
de la entidad José Julián Carrasco 
vistió de luto la celebración del 
Pesebre Viviente que organiza 
anualmente el Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael. Carrasco, 
de 54 años y vinculado durante 
mucho tiempo a la entidad, de 
cuyo coro rociero formaba parte 
en la actualidad, falleció el 21de 

diciembre, lo que obligó a la sus-
pensión de la primera función, el 
día siguiente. El resto de sesiones, 
con una afluencia de público que 
desbordó las previsiones más 
optimistas, se desarrollaron con 
normalidad. El Centro también 
realizó un concurso de dibujo, el 
11 de diciembre, incluido en las 
Festes d’Hivern. ]

Can Tinturé acollí una 
festa infantil de Nadal 
[ El Museu Can Tinturé va acollir un festival nadalenc, el 18 de 
desembre, en què els assistents van poder seguir l’explicació 
de tres contes (L’arbre de Nadal, Els animals del pessebre i El 
primer cagatió)  i van participar en un taller de rajoles de fang. 
El museu ha lluït aquest Nadal un pessebre ceràmic provinent 
d’Atzompa, Oaxaca (Mèxic), de la col·lecció personal del Dr. 
Jordi Setoain, de l’Associació d’Amics dels Museus i del Patrimoni 
d’Esplugues, davant del qual es van explicar, durant la festa, 
diverses tradicions nadalenques mexicanes. ]

[ El CCA Pl. Macael vivió una Navidad más triste [ El museu lluí un pessebre ceràmic procedent de Mèxic

[ Els infants d’Esplugues van poder deixar les seves cartes adreçades als reis de 
l’orient en tres punts diferents de la ciutat. Les dues associacions comercials 
i la Biblioteca Pare Miquel els van convidar expressament perquè fessin de 
mitjancers entre les il·lusions dels més menuts i Ses Majestats. 

La Unió de Botiguers va fer-ho al Casal de Cultura Robert Brillas, els dies 3 i 
4 de gener; l’associació comercial de Can Vidalet, Unicanvi, del 28 de desembre 
al 5 de gener, a la rambla Verge de la Mercè. Finalment, la Biblioteca Pare 
Miquel, amb un ambaixador reial, els dies 3 i 4 de gener. Centenars d’infants 
van dipositar-hi els seus desitjos, molts dels quals es van fer realitat el matí 
del 6 de gener.

Els nens, a més, també van poder escriure una carta virtual del web esplugues.
es de l’Ajuntament. ]

Tres carters o ambaixadors 
reials a Esplugues

[ A dalt, patge reial de la Unió de Botiguers. A la dreta, 
el carter reial d’Unicanvi
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La campanya Joguines per a tots els 
infants fa feliços 230 nens i nenes 
[ La campanya Joguines per a tots 
els infants es va tancar amb un èxit 
rotund i, el que és més important, 
amb 230 somriures, els dels nens 
i nenes que la nit del 5 de gener 
van poder rebre els obsequis i van 
veure refermada la seva il·lusió en 
una cita amb els Reis que per a ells 
també va ser màgica.

La campanya és una iniciativa 
de l’Ajuntament i de diverses en-
titats del municipi, per aconseguir 
que Melcior, Gaspar i Baltasar tam-
bé passessin per casa de les famílies 

més necessitades de la població, 
segons una llista elaborada pels 
Serveis Socials municipals. Després 
de més d’una setmana de recollida 
de tot tipus d’obsequis, sobretot 
joguines però també altres pro-
ductes educatius i de diversió, el 
Centre Municipal Puig Coca —la 
base logística de la campanya d’en-
guany—  va acollir el lliurament 
dels regals, amb la lògica emoció 
i alegria dels més menuts i també 
dels seus pares.

Enguany, han col·laborat en 

la campanya les associacions de 
veïns del Gall i Can Clota, la Colla 
de Geganters d’Esplugues, Creu 
Roja, l’Esplai de Gent Gran de Can 
Clota, l’Esplai Espurnes, Esplugues 
Televisió, Sastrinyols, Moto Club 
Esplugues i la Unió de Botiguers i 
Comerciants. El Rotary Club va lliu-
rar un bon grapat d’obsequis, com 
ja va fer l’any passat, i voluntaris 
de Creu Roja i de l’Esplai Espurnes 
van col·laborar en l’embolicament 
del miler d’obsequis que els Reis 
van poder repartir. ]

[ A l’esquerra, l’entrega de 
regals a un dels nens. A dalt, 
Rotary lliura obsequis per a 
la campanya. Al costat, un 
voluntari de Creu Roja en les 
tasques d’embolicament 

UNA DESENA D’ENTITATS 
D’ESPLUGUES HAN 

COL·LABORAT EN 
AQUESTA INICIATIVA, QUE 

VA PERMETRE RECOLLIR 
UN MILER DE JOGUINES 
DESTINATS ALS FILLS I 
FILLES DE LES FAMÍLIES 
AMB MENYS RECURSOS

Prop de 500 persones van 
a la festa de Cap d’Any 
que organitzà Geganters
[ Prop de 500 persones van assistir l’1 de gener a la festa de Cap 
d’Any que la Colla de Geganters d’Esplugues va organitzar en una 
carpa de 750 m2 i 10 m d’alçada instal·lada al parc Pou d’en Fèlix. 
La convocatòria va durar des de les 0.30 hores del primer dia de 
l’any fins a les 6 de la matinada. Va comptar amb l’orquestra La 
Galana i amb un grup de discjòqueis, que van amenitzar la vetllada. 
L’entitat organitzadora ha explicat que considera un èxit el resultat 
de la convocatòria, tenint en compte que es tractava de la primera 
vegada que es feia una festa d’aquest tipus a la nostra ciutat  per 
celebrar el canvi d’any.  L’hora de més afluència va ser entre la 1 i les 
2 de la matinada. La Colla ha dit que ha rebut moltes felicitacions 
pel resultat de la festa i ha afegit que, evitant els errors detectats, 
valdrà la pena repetir l’experiència l’any que ve.  ]
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[ El Rastrillo que AIDED va organit-
zar del 2 al 5 de gener al Casal de 
Cultura Robert Brillas va resultar 
tot un èxit. Després de vendre la 
pràctica totalitat d’articles oferts, 
l’entitat, que defensa els drets de 
les persones amb discapacitat va 
recollir més de 3.000 euros, que 
serviran per finançar alguna de les 
seves iniciatives.

Una vegada més, quedà demos-
trada la capacitat que té aquesta 
associació per organitzar activitats 
i, el que és més important, per 
remoure consciències. Al llarg de 
quatre dies, centenars de persones 
van visitar aquest mercat solidari 
d’ocasions, en què els que hi anaven 
no ho feien amb l’interès de veure 
què podien comprar sinó de com 
podien ajudar. La popular cantant 
Núria Feliu va estar al Rastrillo 

el dia 4 a la tarda. També hi van 
ser l’alcalde, Lorenzo Palacín, i la 
tinenta d’alcalde de Desenvolupa-
ment Sociocultural i Cohesió Social, 
Immaculada Cano, que també 
van adquirir algun dels productes 
exposats.

Donacions

El rastrillo es va nodrir de les 

donacions d’entitats, comerços i em-
preses. Les vendes més destacades 
van ser un banderí i una pilota del FC 
Barcelona, cedits per la Fundació del 
club, signada per tots els jugadors, 
i una samarreta del primer equip, 
amb el nom d’Eto’o i el número 9 
a l’esquena. El banderí i la pilota es 
van vendre per 300 euros cadascun, 
i la samarreta, per 100. 

Aquesta era la primera vegada 
que AIDED organitzava un Rastri-
llo i en vista de l’èxit pensa repetir-
lo, tot i que consideren que potser 
caldrà canviar les dates perquè les 
vacances dels seus fills van fer que 
molts dels pares i mares que inte-
gren aquesta entitat no puguessin 
dedicar-se a aquesta iniciativa tot 
el que haurien volgut. ]

L’ENTITAT ACONSEGUÍ 
SUMAR MÉS DE 3.000 
EUROS, QUE SERVIRAN 

PER FINANÇAR ALGUNES 
DE LES SEVES INICIATIVES 

SOLIDÀRIES 
[ Núria Feliu va visitar el Rastrillo el dia 4 de gener, a la tarda

Els assistents al taller de 
fanalets en fan 400 en dos dies
[ Els assistents al taller de fanalets 
organitzat els dies 3 i 4 de gener a 
la Biblioteca Pare Miquel en van fer 
uns 400 en dos dies, una xifra molt 
superior a les expectatives inicials. 
Aquesta xifra converteix l’activitat 
en una de les de més èxit de totes 
les que organitza l’equipament 
del carrer Àngel Guimerà al cap 
de l’any. 

El taller de fanalets és una pro-
posta que ja fa alguns anys que es 
porta a terme, i donat el creixent èxit 

de convocatòria es podria afirmar 
que ja és tot un clàssic del Nadal 
espluguenc. El seu objectiu és que 
els nens que el van confeccionar el 
portessin el dia de la cavalcada per 
donar una benvinguda ben especial 
als reis. 

La pluja, que va impedir que el 
taller es repetís el dia 5 a la tarda 
a la plaça Santa Magdalena, va 
deslluir aquest propòsit, però no 
l’èxit d’una convocatòria plenament 
consolidada i esperada. ]

Torna en Fanguet, 
l’escudeller d’Esplugues
[ En Fanguet, l’escudeller d’Esplugues que va fer ceràmica per 
als reis de l’Orient i els acompanyà a l’ofrena al Nen Jesús, ha 
tornat a Can Tinturé. El Museu va ser l’escenari de la representació 
d’aquesta curiosa història nadalenca que Can Tinturé va estrenar 
l’any passat i que sembla que es convertirà en una tradició més 
del Nadal espluguenc. 

Es van fer dues representacions, el 5 de gener al matí, a 
càrrec de joves actors amateurs locals, i l’assistència, sobretot a 
la segona funció, va ser més que notable. ]

[ L’obra es representà al Museu Can Tinturé

Èxit rotund del primer 
Rastrillo d’AIDED, 
organitzat la setmana de 
Reis al Casal de Cultura
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[ Els immortals, l’associació de jocs de rol de 
la nostra ciutat, va fer el 17 de desembre la 
seva habitual jornada de jocs de rol anual, 
que en aquesta ocasió va aplegar uns cin-
quanta aficionats a aquesta disciplina. Els 
participants eren integrants de l’entitat 
espluguenca i d’altres provinents d’altres 
agrupacions deL’Hospitalet i Barcelona, a més 
de persones no integrades a cap associació. 

A diferència d’altres edicions, en què 
l’activitat es va fonamentar en joc de rol 
sobre un tauler, l’edició del 17 de desembre 
va fonamentar-se en el rol en viu. L’entitat 
va convertir part del Centre Municipal Puig 
Coca en un gran escenari en què uns zombies 
miraven d’eliminar el personal d’un hospi-
tal i com aquests miraven d’impedir-ho. La 
bona caracterització dels participants, la 
il·luminació i el so van contribuir perquè 
els participants passessin una jornada ben 
emocionant.

Els immortals fan dues activitats anuals 
destinades al conjunt de la població, aquesta 
trobada i l’espectacle d’animació que fan 
durant la Nit Esotèrica. També participa 
a la Fira d’Entitats i fa, molt sovint, tro-
bades socials de jocs de rol, la seva passió 
i raó de ser. ]

Els immortals van fer una jornada de 
jocs de rol en viu al Centre M.Puig Coca

[ La seu d’Espluga Viva va acollir el 8 de gener passat el recital del Poe-
ma de Nadal de Josep Maria de Sagarra. L’escenificació, amenitzada 
amb música tradicional nadalenca, va realitzar-la el grup Les Quatre 
Veus, integrat per Pep Moreno, Glòria Judal, Mercè Castillon i Josep 
González. Aquest acte cultural s’inscriu en la línia iniciada l’any pas-
sat per Espluga Viva, quan el mateix grup va recitar l’Oratori, de Pau 
Casals. La sala d’actes de la seu social d’Espluga Viva es va omplir de 
públic per seguir aquesta iniciativa literàira, que va esdevenir la darrera 
celebració del Nadal passat a Esplugues. En la fotografia apareixen els 
organitzadors i els quatre rapsodes (els quatre de la dreta). ]

Recital del Poema de Nadal  
a la seu d’Espluga Viva

[ El Centro Extremeño Muñoz 
Torrero organizó a mediados 
del mes de diciembre su cele-
bración anual, conocida como 
Fiesta de la Matanza, que re-
cuerda una de las celebraciones 
gastronómicas más importan-
tes de Extremadura y de dife-
rentes zonas de España. 

La fiesta, dirigida especial-
mente a socios y amigos de la 
entidad, contó con una sesión 
musical en la plaza de la Bòbila, 
con la presencia de los grupos 
de baile Barbuquejo, de Cabe-
za del Rey (Extremadura) y del 
propio CE Muñoz Torrero, y  
una comida de hermandad. ]

Fiesta anual del Centro 
Extremeño Muñoz 
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[ Els núvols no s’ho volien per-
dre i seguint la tradició de ser 
als grans esdeveniments esplu- 
guencs, també van ser presents. 
Però la seva presència no va ai-
gualir la tarda del 5 de gener la 
cavalcada de Reis, en què Melcior, 
Gaspar i Baltasar van ser rebuts 
amb passió per grans i petits. 

Les carrosses dels Reis van arri- 
bar a la plaça Santa Magdalena 
puntualment, a les 5.30. A l’Ajun-
tament els esperava l’alcalde, Lo-
renzo Palacín, que els va lliurar la 
clau màgica, aquella amb la qual  
poden entrar a totes les llars. Des-
prés d’un breu discurs, van seguir 
camí pels principals carrers dels bar-
ris amb més habitants, fins a arribar 
a la rambla Verge de la Mercè, amb 
puntualitat, a les 8 del vespre. 

Allà, una salutació final i cap 
a casa, a dormir i a esperar els 
regals. Les carrosses, realitzades 
per l’Associació de Veïns del Gall 
(Melcior), la Colla de Geganters 
d’Esplugues (Gaspar) i l’Asociación 
Cultural Andaluza de Esplugues 

Els reis, protagonistes d’una cavalcada 
que la pluja no va poder aigualir

(Baltasar), van ser escortades per la 
Unitat Muntada de la Policia Local 
i van comptar amb la companyia 
de tres carrosses més, de Pastorets 
i Companyia, del Grup de Percusió 
Atabalats i de l’empresa Comercial 
Eléctrica del Llobregat. També hi 
havia la carbonera, de la Colla dels 
Tres Tombs. 

Creu Roja fa 
felices trenta 
persones grans 
amb un regal

La pluja que va caure durant la 
tarda va fer suspendre, per contra,  
el taller de fanalets i l’audició de 
nadales que s’havien de fer a la 
plaça Santa Magdalena i va obli- 
gar a ubicar el carter reial de la 
Unió de Botiguers, que havia d’es-
tar a la mateixa plaça, a l’interior 
de la casa consistorial. ]

La campanya que Creu 
Roja d’Esplugues ha fet per 
obsequiar persones grans 
sense recursos de la nostra 
ciutat amb motiu de la festa 
de Reis s’ha saldat amb un 
bon balanç, segons ha ex-
plicat la pròpia entitat. Una 
trentena de destinataris, 
persones d’edats superiors 
als 70 anys, han rebut el 
regal corresponent. Creu 
Roja d’Esplugues  ha volgut 
“agrair a tots els voluntaris 
i voluntàries participants 
i a les persones que han 
col·laborat a la campanya 
i l’han fet possible”.



GENER DE 200644 esports

[ El Joventut de Badalona va ser el 
guanyador de la setena edició del 
Torneig de Bàsquet Ciutat d’Esplu-
gues, celebrat del 3 al 5 de gener al 
Complex Esportiu Municipal La Pla-
na. L’equip badaloní, que derrotà en 
la final l’Unicaja de Màlaga (71-54), 
inscriu així el seu nom en el palmarés 
de la competició, que va aplegar la 
pràctica totalitat dels millors equips 
de la categoria a nivell d’Estat. El 
Caja San Fernando i l’Akasvayu 
Girona van ser el tercer i el quart 
classificats, respectivament.

El Joventut va guanyar la com-
petició després de quatre victòries 
en els partits que va disputar. A la 
primera fase va guanyar el Pamesa 
Castelló (77-67) i el Pamesa València 
(75-63), a la fase prèvia, i l’Akas-
vayu (66-29), a semifinals, abans 
d’arribar a la gran final. La Penya 
va ser un dels grans protagonistes 
de la competició, perquè el millor 
jugador del torneig, Josep Franch, 
també vestia de verd-i-negre. El 
millor jugador de la final va ser, 
però, el malagueny Miguel Ortega. 
I és que els jugadors andalusos van 
mostrar també un gran nivell i van 
ser uns més que dignes finalistes. De 
fet, abans de la gran final, l’Unicaja  
havia apallissat els seus tres rivals, 
l’Etosa Alacant (88-26), l’Esplugues 
(77-34) i, ja a les semifinals, el Caja 
San Fernando (89-70).

L’Esplugues no va poder eludir 

l’últim lloc, després de perdre els 
quatre partits que va disputar. A 
més de la derrota amb l’Unicaja, 
va sumar-ne tres més contra l’Eto-
sa, el Bàsquet Manresa i el Pamesa 
Castelló, però la seva participació 
va ser una bona experiència per 
als jugadors.

El tradicional concurs de triples 
el va guanyar Alejandro Iglesias 
(Real Madrid), mentre que un altre 
jugador de l’equip blanc, Endika 
Sánchez, va ser el màxim anotador 
de la competició. David Pascual va 
endur-se el títol al millor jugador 
local i el Caja San Fernando, el de 
l’equip amb més fair play.  ]

[ Les autoritats i els guardonats, a la foto de família del torneig

[ Els campions d’aquesta edició

El Joventut de Badalona guanya el  
VII Torneig Ciutat d’Esplugues cadet
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Ripoll, campiona 
d’Espanya per 
clubs; Sàlvia, 
sotscampió

L’espluguenca Marta Ri- 
poll (a la foto, a dalt a l’esquer-
ra) va proclamar-se campiona 
d’Espanya de clubs. El també 
espluguenc Oriol Sàlvia va ser 
sotscampió , com a integrants 
del seu equip, el Can Mèlich 
Club de Sant Just. L’equip 
femení va guanyar el títol en 
superar a la final al Castellana 
Sports Club, de Madrid (3-0). 
L’equip masculí va perdre la 
final davant del Malibú de 
Sabadell (3-2).

L’esport, protagonista en els primers 
actes del centenari de L’Avenç

[ El Centre Cultural i Recreatiu 
L’Avenç comença a commemorar 
el seu centenari aquest mateix 
mes de gener, amb dos actes de 
caire esportiu. La Jornada Escolar 
d’Escacs i una taula rodona La 
llengua catalana i el Barça són els 
dos primers esdeveniments que 
organitzarà la segona entitat del 
municipi en arribar al segle d’exis-
tència -la SCC La Coloma, que ja 

té 145 anys, ho va fer fa temps–.
La jornada d’escacs (vegeu 

El Pont 142) es va adreçar a la 
promoció d’aquest esport entre 
els escolars. Programada per al 
28 de gener,  al mateix recinte de 
l’Avenç, l’organitzà  la Secció d’Es-
cacs de L’Avenç. La taula rodona, 
que promou la Penya Barcelonista 
L’Avenç, és el dilluns 30 de ge-
ner, a la sala d’actes de L’Avenç, 

amb la presència, anunciada, de 
Jacint Borràs i Albert Perrín en 
representació del FC Barcelona, 
els historiadors Jaume Sobrequés 
i Carles Santacana, i els periodistes 
Enric Banyeres (La Vanguardia) i 
Pilar Rahola.

La moderarà la també perio-
dista Verònica Sanz i servirà per 
analitzar la incidència social del 
Barça a la societat catalana. ]

LA SECCIÓ D’ESCACS 
ORGANITZA UNA 
JORNADA PER A 

ESCOLARS, EL 27  
DE GENER, I LA PENYA 

BARCELONISTA,  
UN DEBAT SOBRE  

EL BARÇA I LA LLENGUA 
CATALANA EL DIA 29 DEL 

MATEIX MES [ La Penya Barcelonista L’Avenç, organitzadora d’un dels 
actes, va viatjar recentment a Vila-Real
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Futbol sala del CCA Plaza Macael, 
una sección al alza en la entidad

[ La sección de fútbol sala del CCA 
Plaza Macael está claramente al 
alza. Con la incorporación, esta 
misma temporada, de su equipo 
sénior, cuenta ya con seis conjun-
tos y con más de 50 chicos y chicas 
de Can Vidalet que cada año su-
man excelentes resultados en las 
categorías en las que participan. 
La gran novedad de esta tempo-
rada 2005-2006 es la aparición del 
equipo sénior, formado para ser 
integrado por los jugadores que 
han estado participando en las 
categorías inferiores de la enti-
dad y que, por razones de edad, 
sólo podían jugar en la máxima 
categoría de edad y querían ha-
cerlo en su club de siempre. Se 
irá nutriendo, en el futuro, de los 

jugadores que vayan subiendo de 
las categorías inferiores y el obje-
tivo es ir subiendo de categoría. 
De momento milita en la tercera 
división de la Federación Catalana 
de Fútbol, con buenos resultados 
y un meritorio tercer puesto en el 
primer tramo de liga. Carlos y Dani 
(porteros), Javi y Mimi (cierres), 
Sergi, Bryan, Chiqui y Óscar (alas) 

y Juan y Marcial (pivotes) son los 
jugadores del equipo.

El otro equipo federado de la 
entidad es el juvenil, que milita 
en la 2ª división A, tras quedar 
tercero la temporada pasada en 
la misma categoría. El objetivo de 
este año es conseguir el ascenso, 
que tanto se le ha resistido en años 
anteriores. El CCA Plaza Macael 

suma, además, cuatro equipos 
que participan en Juegos Escola-
res (dos alevines, un cadete y un 
juvenil femenino). El año pasado  
logró dos buenos resultados 
con el cadete, campeón del Baix 
Llobregat y cuarto de Barcelona,  
y el juvenil femenino, campeón 
del Baix Llobregat y de Barcelona 
y quinto de Catalunya. ]

[ El equipo senior debuta este año en tercera división federada

esports

CUENTA CON UN TOTAL 
DE SEIS EQUIPOS, CUATRO 

DE JUEGOS ESCOLARES 
Y DOS FEDERADOS. SU 

ÚLTIMA INCORPORACIÓN 
HA SIDO EL EQUIPO 

SENIOR MASCULINO, 
QUE DEBUTA ESTA 

TEMPORADA EN LA 
COMPETICIÓN DE LA 

FEDERACIÓN CATALANA 
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[ La quinzena edició del 15è Reviure Ossa Trial se celebrarà el diumenge 
5 de març, en el que suposarà la primera prova del 2n Trofeu Ossa Trial, 
una competició que es va estrenar l’any passat, en què va comptar amb 
sis proves i on els pilots  del Grup Ossa Acció d’Esplugues van fer un 
paper excel·lent, amb victòries parcials i finals en els diferents nivells 
de la competició. 

Sebastià Miralles, en categories Pre-72 i Pre 77, va guanyar dos 
dels títols en joc, mentre que Eliseu Balada també va guanyar en la 
seva categoria, amb  Ignasi Forés tercer i Fèlix Arnáiz quart. El Reviure 
l’organitzen el mateix Grup Ossa Acció i el Bultaco Sport Classic. ]

Es prepara ja la quinzena 
edició del Reviure Ossa Trial

[ Tres patinadores del CPA Esplu-
gues, formen part del Programa 
d’alt rendiment esportiu de 
catalunya. Són Núria Roque, de 
10 anys, Núria Montull, de 9, i 
Sara Sánchez, també de 9, que 
cada dos mesos participen en 
un entrenament convocat per la 
Federació Catalana de Patinatge 
amb l’objectiu de vigilar la seva 
progressió i perfeccionar-les tèc-
nicament. De moment ja han fet 
dos entrenaments des que hi van 
ser incloses, a Tona i a Lliçà, on 
van anar acompanyades de les 
entrenadores de l’Esplugues.

Roque, Montull i Sánchez 
són el futur d’un Esplugues que 
continua estant entre els millors 
clubs del país i que rtecentment 
ha sumat nous èxits esportius. Sira 
Miquel s’ha proclamat campiona 
de la Copa Catalana en categoria 
senior.Miquel ja havia estat cam-
piona de Barcelona de la mateixa 
categoria. A més, Istar Montull 
ha esta segona de debutants (ca-

tegoria juvenil) i Laura Sánchez, 
quarta debutant juvenil. 

Campus

El CPA Esplugues va organit-
zar del 27 al 30 de desembre un 
curs de tecnificació per a una 
cinquantena de patinadors i pa-
tinadores, pertanyents als clubs 
de Pallejà, Guineueta, Premià, 
Santa Coloma, Granollers, Santa 
Perpètua i Sabadell, a més del 
mateix Esplugues. Sandra Gon-
zález, José Antonio Ballesteros 
i la coreògrafa Judit Martínez 
van encarregar-se de la direcció 
tècnica de l’activitat.

El primer compromís del CPA 
Esplugues va ser el Campionat de 
Barcelona de shows per equips, el 
29 de gener a Castellar del Vallès. 
17 patinadores integren l’equip de 
l’Esplugues, que va preparar per 
a aquest campionat l’espectacle 
de coreografia La llibertat del 
gladiador. ]

Tres patinadores locals, en el Programa 
d’alt rendiment esportiu de Catalunya

L’Handbol Esplugues va 
fer un campus de Nadal
[ El Club Handbol Esplugues va aprofitar les vacances de Nadal per 
organitzar un campus, adreçat a nens i nenes de la ciutat. Durant 
una setm,ana i mitja, una trentena d’infants van participar enb 
aquesta proposta educativa i lúdica d’aquesta entitat esportiva, 
que tenia com a propòsit principal promoure l’handbol entre els 
més menuts. Durant nou dies, els participants van fer excursions, 
jocs i esport, de manera que van passar un Nadal diferent, amb 
l’handbol com un dels principals leitmotiv. L’activitat es va fer 
al Complex Esportiu Municipal La Plana. ]

[D’esquerra a dreta, Istar Montull, segona millor debutant 
juvenil de la temporada, Laura, quarta millor debutant 
juvenil, Sira Miquel, campiona de la Copa Catalana senior, i 
Sandra González, entrenadora del CPA Esplugues 
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