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El nou canal de televisió, La Sexta, va iniciar les 
seves emissions el 27 de 

març passat, des del centre de producció que 
la cadena té a l’edifici Imagina d’Esplugues. A 
la imatge, salutació entre el president del ca-
nal, Emilio Aragón, i un dels seus promotors, 
Carlos Arguiñano, en presència del president 
de la Generalitat, Pasqual Maragall, l’alcalde 
d’Esplugues, Lorenzo Palacín, i la primera ti-
nenta d’alcalde, Pilar Díaz, moments abans 
de l’inici de la programació regular.

l’estrena

Comencen, des d’Esplugues,  
les emissions  de La Sexta, 
un nou canal de TV

[ La vida cultural i associativa de 
la ciutat bull d’activitat durant 
aquestes setmanes. En poc més 
de mes i mig, Esplugues acull 
la celebració de Sant Jordi, la 
Festa de les Rodes, la Setmana 
Verda, Primavera a Esplugues, 
que inclou cites tan esperades 
com Una flor al teu balcó, la 
Fira d’Entitats o la Nit Esotè-
rica, i la Trobada Nacional dels 
Tres Tombs, coincident amb la 
celebració del desè aniversari 
de la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues. ]

SANT JORDI, SETMANA 
VERDA, PRIMAVERA  

A ESPLUGUES I TROBADA 
DELS TRES TOMBS,  CITES 

CULTURALS DE LES 
PROPERES SETMANES

pàgines 27 a 36

La ciutat dóna la 
benvinguda a la primavera
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• Temperatura màxima més alta:
22,9 graus (24 març) 

• Temperatura mínima més baixa:
4,4 graus (1 març)

• Major velocitat del vent
82,1 km/h (11 març)

• Dia més plujós: 
13,2 litres (5 març)

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

dades meteorològiques

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 ...................................................... 93 480 27 18
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 música 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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[ L’Ajuntament d’Esplugues s’ha 
adherit al domini .cat, de manera 
que el portal municipal a Internet és, 
des de l’1 d’abril, www.esplugues.
cat. L’anterior, www.esplugues.es, 
continua operatiu.

El domini .cat representa dins 
d’Internet els usuaris que s’expres-
sen en català i serveix per ressaltar 
a nivell mundial l’existència de la 
cultura catalana. De fet, aquest 
domini és el primer que representa 
a nivell global un grup lingüístic i 
cultural.

 L’Associació puntCAT va presen-
tar el 16 març de 2004 la candidatura 
per obtenir el domini .cat, per a 
la comunitat lingüística i cultural 
catalana. Aquest fet es va produir 
en el marc del procés de sol·licitud 
de nous dominis anomenats pa-
trocinats (sponsored en anglès, és 
a dir, per a comunitats definides, 

no d’ús genèric com el “.com”) 
que va convocar l’ICANN el primer 
trimestre de 2004. En aquest ma-
teix procés es van presentar nou 
candidatures més, de les quals tres 
més ja han estat definitivament 
aprovades i altres tres són en fase 
de negociació L’Associació puntCAT 
es va crear el 23 de novembre de 
2001 després d’alguns mesos de 
preparació i ha treballat al llarg 
d’aquests anys per aconseguir el 
reconeixement apuntat. Ara, la 
Fundació puntCAT gestionarà el 
Registre de dominis .cat. 

L’Ajuntament, en sessió plenà-
ria, va donar fa mesos el seu suport 
a la campanya que es va posar en 
marxa per aconseguir-ne l’apro-
vació i va expressar la seva volun- 
tat d’adoptar la terminació quan 
tècnicament i legalment fos pos-
sible. ]

[ Can Tinturé ja té la seva guia. 
Es tracta d’una breu explicació 
sobre el contingut del nostre 
museu partint dels diferents 
espais. Primer de tot explica la 
singularitat de la rajola de mostra 
objecte del museu i es compara 
amb altres tipologies. Amb ella 
coneixem Salvador Miquel i la 
importància de la seva col·lecció 
per a la recuperació d’aquest ti- 
pus de peces i per a Esplugues. 
Tot seguit, fa un recorregut pels 
diferents espais del Museu.

La guia es complementa amb 
la història d’una rajola produï- 

da a Esplugues l’any 1863, una 
peça amb la qual s’explica el 
procés de producció d’una ra-
jola del nostre museu. Aquesta, 
però, va ser localitzada a l’espai 
de la fàbrica Pujol i Bausis i tot i 
tractar-se d’una peça mal cuita 
i per tant rebutjada ens explica 
moltes coses sobre la produc- 
ció ceràmica a Esplugues. Final-
ment la guia té un breu glossari 
dels termes més comuns de la 
ceràmica que ens ajuda a com-
prendre aquest món singular i 
alhora quotidià que és la rajola 
de mostra. ]

El Museu Can Tinturé ja té 
guia, amb els seus continguts

El portal de la ciutat a 
Internet ja és esplugues.cat
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Lorenzo
Palacín

Badorrey
Alcalde d’Esplugues

Juntos en el área metropolitana de BCN“El transporte 

público, la vivienda de 

promoción pública, 

las infraestructuras, el 

medio ambiente, las 

aguas y los residuos, el 

urbanismo, todas éstas son 

materias que requieren 

una política decidida y 

compartida entre todos 

los gobiernos locales del 

continuo metropolitano de 

Barcelona”

Junts a l’àrea metropolitana de BCN

Hace pocos días los alcaldes y las alcaldesas de 

los municipios que configuran el área metro-

politana de Barcelona firmamos un manifiesto 

para reivindicar la creación del que debe ser un nuevo 

órgano de gobierno metropolitano eficaz para gestionar 

la realidad social y económica de nuestro territorio. Un 

organismo que debería tener las mismas competencias 

que en la actualidad tienen las entidades metropolitanas 

existentes y, al mismo tiempo, nuevas competencias en 

la ordenación y la gestión urbanísticas, y la vivienda 

protegida. Esta realidad metropolitana, que configu-

ran, junto con Barcelona, las ciudades que la rodean, 

entre ellas Esplugues, necesita tener más fuerza para 

resolver los retos que se nos plantean, sobre todo desde 

una visión de conjunto. Ciertamente, es una voluntad 

compartida por los máximos representantes de nuestros 

ayuntamientos que suscribimos el manifiesto, porque 

queremos trabajar con unos criterios unificados, para 

que los ciudadanos y ciudadanas del entorno metro-

politano salgan beneficiados.

El transporte público, la vivienda de promoción 

pública, las infraestructuras, el medio ambiente, 

las aguas y los residuos, el urbanismo, todas éstas 

son materias que requieren una política decidida y com-

partida entre todos los gobiernos locales del continuo 

metropolitano de Barcelona. De aquí la gran importancia 

de que el Govern de la Generalitat, en cumplimiento 

del compromiso que adquirió, haga posible que el Par-

lament dé luz verde a la ley de creación de un nuevo 

ente metropolitano, para que en la actual legislatura 

se puedan dar pasos adelante determinantes.

Aprovecho también para dar la bienvenida a La 

Sexta, la nueva televisión privada de carácter 

generalista que, como seguramente sabréis, 

inició sus emisiones en todo el territorio estatal el 27 de 

marzo desde aquí, desde nuestra ciudad. Es una satis-

facción para Esplugues contar con los estudios centrales 

de La Sexta en el barrio del Gall, en el edificio Imagina, 

porque contribuye a impulsar a nuestra ciudad como 

un referente en el sector audiovisual. Les deseamos 

un futuro próspero y que la puesta en marcha de este 

nuevo canal sea en beneficio del enriquecimiento del 

panorama televisivo y de la calidad de la programación 

y que, en definitiva, los ciudadanos y ciudadanas, los 

espectadores, tengan en la televisión una fuente más 

de conocimiento y entretenimiento.

Fa pocs dies els alcaldes i les alcaldesses dels 

municipis que configuren l’àrea metropolita-

na de Barcelona vam signar un manifest per 

reivindicar la creació del que ha de ser un nou òrgan 

de govern metropolità eficaç per gestionar la realitat 

social i econòmica del nostre territori. Un organisme 

que hauria de tenir les mateixes competències que en 

l’actualitat tenen les entitats metropolitanes existents 

i, al mateix temps, noves competències en l’ordenació i 

la gestió urbanístiques, i l’habitatge protegit. Aquesta 

realitat metropolitana, que configuren, juntament amb 

Barcelona, les ciutats que l’envolten, entre les quals s’hi 

troba Esplugues, necessita tenir més força per resoldre 

els reptes que se’ns plantegen, sobretot des d’una visió 

de conjunt. Certament, és una voluntat compartida pels  

màxims representants dels nostres ajuntaments que 

vam subscriure el manifest, perquè volem treballar amb 

uns criteris unificats, perquè els ciutadans i ciutadanes 

de l’entorn metropolità en sortiran beneficiats.

El transport públic, l’habitatge de promoció pú-

blica, les infraestructures, el medi ambient, les 

aigües i els residus, l’urbanisme, totes aquestes 

són matèries que requereixen una política decidida i 

compartida entre tots els governs locals del continu 

metropolità de Barcelona. D’aquí la gran importància 

que el Govern de la Generalitat, en compliment del 

compromís que va adquirir, faci possible que el Par-

lament doni llum verda a la llei de creació d’un nou 

ens metropolità, per tal que dins l’actual legislatura es 

puguin fer passos endavant determinants.

Aprofito també per donar la benvinguda a La 

Sexta, la nova televisió privada de caràcter 

generalista que, com segurament sabreu, va 

iniciar les emissions a tot el territori estatal el 27 de març 

des d’aquí, des de la nostra ciutat. És una satisfacció per 

a Esplugues comptar amb els estudis centrals de La Sexta 

al barri del Gall, a l’edifici Imagina, perquè contribueix 

a impulsar la nostra ciutat com un referent en el sector 

audiovisual. Els desitgem un futur pròsper i que la po-

sada en marxa d’aquest nou canal sigui en benefici de 

l’enriquiment del panorama televisiu i de la qualitat 

de la programació i que, en definitiva, els ciutadans i 

ciutadanes, els espectadors, tinguin en la televisió una 

font més de coneixement i entreteniment.
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MÁS DE 3.000 
PERSONAS FUERON 

FORMADAS, INFORMADAS 
O ASESORADAS 
LABORALMENTE 

DURANTE 2005 EN LAS 
OFICINAS DEL CENTRE 

MUNICIPAL PUIG COCA

EL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN 

Y ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL INFORMA 

SOBRE RECURSOS DE 
EMPLEO EXISTENTES 

Y ASESORA EN LA 
DEFINICIÓN DEL PERFIL 

PROFESIONAL DE LOS 
INTERESADOS

das de la información necesaria y 
asesorarlas en el ámbito laboral y 
administrativo en general; buscar 
los mecanismos adecuados para que 
estos ciudadanos recién llegados 
puedan conseguir una situación 
laboral y social estable; y potenciar 
las competencias profesionales de 
este colectivo.

Centro de Recursos  
Laborales

El Centro de Recursos Labo-
rales atendió el año 2005 a 1.323 
personas. Está ubicado en el Cen-
tre Municipal Puig Coca y ofrece 
información sobre puestos de 
trabajo. Cuenta con una bolsa de 
empleo  que gestiona la demanda 
de personas en paro o en activo, y 
asesora a las personas que buscan 
información y recursos en Internet 
o que desean elaborar un currí-
culum vitae. También organiza 
cursos de búsqueda de empleo y 
de habilidades de comunicación. 
El Ayuntamiento también colabora 
con las empresas en la preselección 
de candidatos. El año pasado contri-
buyó decididamente en la provisión 
de 987 puestos de trabajo. 

Formación 

La formación ocupacional 
es una de las bases de actua-

laboral, dirigidos a personas en 
paro; de informática e Internet 
(Windows/Internet/Introducción 
al programa Word, Word inicial 
y Excel avançat), para cualquier 
persona que quisiera mejorar su 
capacitación profesional. 

El Ayuntamiento también 
promovió la realización de dos 
talleres ocupacionales, uno de 
servicios socio-sanitarios, dirigido 
a personas mayores de 25 años en 
situación de desempleo, para su 
formación y práctica laboral como 
auxiliares de ayuda a domicilio, y 
otro de auxiliar de instalaciones 
en edificios, dirigido a personas 
mayores de 25 años, también en 
situación de paro, para su for-
mación y práctica laboral como 
auxiliares de instalaciones en 
edificios. Estos dos talleres, de 
doce meses de duración, se llevan 
a cabo en el Centre Municipal 
Puig Coca. La actividad formativa 
ocupacional benefició  en 2005 a 
cerca de un centenar de personas, 
la mayoría mujeres de más de 35 
años, un sector de la población 
especialmente sensible a la hora 
de lograr el acceso al mercado de 
trabajo y hacia el cual se dirigen 
buena parte de los esfuerzos del 
Ayuntamiento en el ámbito la-
boral, junto a los jóvenes y a las 
personas desempleadas de larga 
duración. ]

[ Sesión práctica de las alumnas del taller ocupacional de servicios sociosanitarios, que se 
lleva a cabo en el Centre Municipal Puig Coca

[ La Sección de Empleo del Ayunta-
miento ofrece una amplia variedad 
de actividades y servicios cuyo 
objetivo primordial es conseguir el 
acceso de las personas al mercado 
laboral, con una ocupación de cali-
dad. La orientación de los itinerarios 
laborales idóneos, la realización de 
cursos ocupacionales y el ofreci-
miento de servicios que facilitan o 
asesoran en la búsqueda de empleo 
son ejes básicos en la política laboral 
del Ayuntamiento. 

A través de su Servicio de Infor-
mación y Orientación Profesional, 
el consistorio ofrece a las personas 
en paro o en activo información  
sobre recursos de empleo existentes 
y asesora a los interesados en la 
definición de su perfil profesional, 
adecuándolo a la demanda del mer-
cado de trabajo. También gestiona 
una bolsa de trabajo, ofrece cursos 
y otros proyectos ocupacionales y 
deriva a los interesados hacia otros 
recursos ocupacionales externos. En 
2005, los técnicos y técnicas muni-
cipales realizaron 1.719 entrevistas 
personales, de las cuales un 70% 
fueron a mujeres.

Otras herramientas destinadas 
a la orientación laboral que ofrece 
el Ayuntamiento son los denomina- 
dos Itinerarios Personales de In-
serción —que en 2005 orientó 
laboralmente a 60 personas sin em-
pleo—; el Servicio de Asesoramien-
to Laboral a Jóvenes, que realiza 
sesiones  informativas y entrevistas 
individuales, con seguimiento pos-
terior, a los alumnos de ESO de los 
tres institutos públicos para expli-
carles qué itinerario académico se 
adapta mejor a sus características 
y expectativas profesionales; y la 
Oficina de Atención a Personas 
Inmigradas, cuyos objetivos son 
dotar a las personas recién llega-

ción municipal en su política de 
fomento del empleo. En 2005 
realizó hasta diez cursos, de 
formación ocupacional (informá-
tica del usuario, administrativo 
contable o telefonista/recepción 
de oficina) y de habilidades de 
comunicación para la inserción 

¿Estudias o trabajas?
El Ayuntamiento de Esplugues ofrece a la ciudadanía un amplio abanico de actividades formativas y de reciclaje y diversos 

servicios de orientación para garantizar el acceso de las personas al mercado laboral

EL AYUNTAMIENTO 
GESTIONA UNA BOLSA 

DE EMPLEO Y COLABORA 
CON LAS EMPRESAS EN 

LA PRESELECCIÓN DE 
CANDIDATOS A OCUPAR 

PUESTOS DE TRABAJO
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[ Si els pares i les mares d’alum-
nes de P3, primer de primària i 
primer d’ESO van estar pendents 
de la preinscripció de primària i 
de secundària del 21 de març al 3 
d’abril, durant el proper mes de 
maig serà el torn de la preinscrip-
ció a les escoles bressol públiques 
del batxillerat i dels cicles forma-
tius de grau mitjà de cara al curs 
2006-2007. 

El termini per apuntar els més 
menuts a les llars d’infants serà 
del 2 al 15 de maig. Els impresos, 
degudament emplenats, s’hauran 
de lliurar a l’escola bressol escolli-
da com a primera opció, tret de 
la Montesa, les sol·licituds de la 
qual s’hauran de lliurar a la Secció 
d’Educació de l’Ajuntament (casa 
consistorial, plaça Santa Magda-
lena, planta baixa). L’any passat, 
l’Ajuntament va poder atendre 
totes les peticions de plaça pública 
d’escola bressol pública. 

Batxillerat i cicles formatius

Les preinscripcions per a batxi-
llerat i cicles formatius de grau 
mitjà es podran fer del 15 al 26 
de maig, lliurant el corresponent 
imprès en el centre escollit com a 
primera opció. 

L’oferta dels tres instituts pú-
blics és idèntica en batxillerat. Als 
IES Joanot Martorell, La Mallola i 
Severo Ochoa es pot cursar primer 

Preinscripció per a les escoles bressol, 
batxillerat i cicles formatius, al maig

i segon en les branques de tecno-
logia, ciències de natura i la salut i 
humanitats i ciències socials. El Jo-
anot, a més, ofereix la possibilitat 
d’estudiar batxillerat nocturn.

EL PERÍODE PER 
APUNTAR ELS INFANTS 

DE 0 A 2 ANYS EN LLARS 
D’INFANTS PÚBLIQUES 
SERÀ DEL 2 AL 15 DE 

MAIG. EL DE BATXILLERAT 
I CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ, DEL 15 AL 

26 DEL MATEIX MES

D’altra banda, l’IES Severo  
Ochoa té una àmplia oferta de ci-
cles formatius de grau mitjà (gestió 
administrativa, electromecànica 
de vehicles, equips electrònics de 

[ Alumnes 
de l’Escola 
Bressol 
Montserrat, 
en la 
celebració 
del 25è 
aniversari, 
a dalt. A 
baix, façana 
d’un dels 
edificis de 
l’IES Severo 
Ochoa

consum, operacions de fabricació 
de productes farmacèutics, atenció 
sociosanitària i laboratori), que 
l’any que ve ampliarà amb una 
nova proposta, el cicle formatiu 
de laboratori, de la família pro-
fessional de química.

Cicles de grau superior

L’últim període de preinscripció 
serà el mes de juny, i es podrà fer 
la dels cicles formatius de grau 
superior, a l’IES Severo Ochoa (tèc- 
nic superior d’administració i finan-
ces, d’educació infantil, d’integra-
ció social, d’animació sociocultural, 
d’anàlisi i control, de sistemes de 
telecomunicacions i informàtics 
i de fabricació de productes far-
macèutics i afins) i a l’IES Joaquim 
Blume (tècnic superior d’activitats 
físiques i esportives). ]
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La nova escola bressol 
municipal s’ubicarà al 
carrer Serra del Montsec 
i es dirà “Montesa”
[ La nova escola bressol municipal  
amb què comptarà Esplugues a par-
tir del curs que ve estarà ubicada al 
carrer Serra del Montsec, número 55, 
i es dirà com el barri que l’acollirà, 
Montesa.  

L’Ajuntament ha iniciat els 
treballs previs per a la seva cons-
trucció i preveu que estigui en fun-
cionament l’1 d’octubre proper. 
Comptarà amb cinc aules, dues per 
al segment d’edat de 2 a 3 anys; 
dues per al segment d’1 a 2 anys i 
una per als alumnes d’un any. La 
ràtio d’alumnes per aula serà, com 
a màxim, de 20, 13 i 8, respectiva-
ment. A més hi haurà espais per a 
dormitoris, biberoneria, menjador, 
lavabos i vestidors. 

L’immoble on s’ubicarà l’escola 
bressol recuperarà així la funció 

educativa a la qual va estar desti-
nat durant molts anys, primer com 
a parvulari i després com a escola 
d’adults. També va acollir depen-
dències municipals i, darrerament, 
el local social de dues entitats. ]

L’AJUNTAMENT  
PREVEU QUE ENTRI EN 

FUNCIONAMENT L’1 
D’OCTUBRE PROPER. 
TINDRÀ CINC AULES 

I DIVERSOS ESPAIS 
COMUNS, I OFERIRÀ FINS 
A 75 PLACES PER A INFAN 

TS DE 0 A 3 ANYS

[ L’edifici on s’ubicarà ja havia acollit, fa anys, un parvulari 
municipal i una escola d’adults

367 places públiques La creació de l’Escola 
Bressol Municipal Montesa obeeix a l’objectiu de l’Ajuntament de 
millorar la seva oferta de places d’escoles bressol per a infants de 0 
a 3 anys. Amb la Montesa, Montserrat i La Mainada, de titularitat 
municipal, i El Sucre, que depèn del Departament d’Educació de la 
Generalitat, Esplugues  suma quatre centres públics, amb un total 
de 367 places, a les quals s’han de sumar les 152 de titularitat pri-
vada existents.
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[ El CEIP Gras i Soler d’Esplugues ce-
lebrarà durant aquest final de curs 
el trentè aniversari de la seva inau-
guració. El diumenge 21 de maig 
organitzarà un esmorzar ecològic 
de germanor, a la plaça Mireia, a 
Sant Pere Màrtir, i el 9 de juny farà 
un sopar-festa d’aniversari, amb 
música en directe, una exhibició de 
balls de saló, ball... La direcció del 
centre vol que els dos actes comp-
tin amb la participació del major 
nombre possible d’exalumnes i de 
famílies que, al llarg d’aquestes 
tres dècades, han format part del 
col·lectiu educatiu del centre. 

L’escola, ubicada al carrer Baro-
nessa de Maldà, al barri del Gall, 
va començar a funcionar el curs 
1975-76. Van batejar-la amb el nom 
de Gras i Soler en memòria del ma-
trimoni de mestres i directors de 
les escoles Isidre Martí, Josep Gras 
i Salvadora Soler.

La seva posada en marxa va 
significar una excel·lent notícia 

El CEIP Gras i Soler celebra el trentè 
aniversari de la seva inauguració

per a l’Esplugues d’aquella època, 
en què l’increment demogràfic co-
mençava a ser important, sobretot 
en la  zona d’influència de l’escola, 
el barri del Gall. 

Dissenyat per Josep Lluís Elía, 
arquitecte municipal —el mateix 
que va projectar el Matilde Or-
duña— l’edifici, lluminós i acollidor, 
s’allunyava força dels estàndards 
habituals de l’epoca per a un equi-
pament educactiu. El seu primer 
director va ser Ángel Pérez Ortiz 
i va arribar a tenir fins a tres línies 
d’EGB,  cosa que significava que aco-
llia, alhora, prop de 800 alumnes. 
Va arribar a ser la més nombrosa 
d’Esplugues, en els seus inicis. En 
l’actualitat compta amb una única 
línia, de P3 a 6è de primària.

Les persones interessades a 
participar en la celebració del 
trentè aniversari poden adreçar-se 
a l’escola a través del telèfon (93 
371 59 70) i del correu electrònic 
(a80017104xtec.net). ]

[ A dalt, 
un mural 
commemo-
ratiu. Al 
costat, 
alumnes 
a l’aula 
d’informàtica
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El Ayuntamiento insistirá  
en la tenencia responsable 
de los animales de compañía
[ La Policía Local de Esplugues y las 
agentes cívicas de nuestra ciudad 
insistirán durante los meses de 
primavera, ante los propietarios 
de perros, para lograr una tenecia 
responsable de sus animales de 
compañía. Esta información ciu-
dadana será especialmente visible 
en los parques, las calles y las zonas 
verdes de la localidad.[ Señal sobre tenencia de perros en la plaza Gandhi

LA ORDENANZA  
EN VIGOR ESTABLECE  

LA OBLIGACIÓN  
DE LLEVAR A LOS PERROS 

CONVENIENTEMENTE 
ATADOS Y DE RECOGER 

LOS EXCREMENTOS 

La conducción correcta de los 
perros por la vía pública, recordan-
do la obligatoriedad de llevarlos 
convenientemente atados y en los 
casos de las razas potencialmente 
peligrosas con el bozal correspon-
diente, y la comprobación de la 
situación administrativa serán 
dos de los aspectos en los que se 
incidirá especialmente, junto a 
la obligatoriedad de recoger los 
excrementos. Los agentes recor-
darán a los propietarios, además, 
la conveniencia de utilizar los pi-
picanes habilitados en diferentes 
puntos de la ciudad.

Atención especial 

Serán objeto de especial aten-
ción los perros de razas potencial-
mente peligrosas y las conductas 
incívicas que detecte la Policía 
Local en las tareas de vigilancia del 
cumplimiento de la vigente Orde-
nanza de convivencia ciudadana y 
uso de la vía pública, así como de la 

reglamentación correspondiente 
a la Ley sobre tenencia de animales 
potencialmente peligrosos y la Ley 
de protección de los animales. 

Al mismo tiempo, la informa-
ción facilitada y generada durante 
el desarrollo de la campaña con-
tribuirá a actualizar aspectos tan 
importantes como el censo muni-
cipal de animales domésticos.

Semana Verde

Precisamente, la Semana Ver-
de de Esplugues (ver página 15) 
incluye una jornada informativa 
y divulgativa sobre animales de 
compañía, en la Deixalleria de la 
Fontsanta. Esta actividad tendrà 
lugar el 29 de abril e incluirá un 
desfile, a cargo de SOS Galgos, 
una entidad cuya sede social se 
encuentra en Esplugues. ] 
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[ L’Ajuntament d’Esplugues i el cos 
dels Mossos d’Esquadra van signar 
recentment un protocol de coor-
dinació operativa entre la Policia 
Local i l’autonòmica en matèria de 
trànsit, que delimita els àmbits ter-
ritorials d’actuació de cada un dels 
dos cossos en les vies interurbanes 
i en les anomenades travessies del 
municipi. El conveni va ser signat 
pel sotsinspector en cap de l’àrea 
regional de trànsit metropolitana, 
Jordi Montorio, i el director de la 
Policia Local, Jesús Kiercheben. 

La delimitació dels àmbits d’ac-
tuació s’ha concretat segons els 
principis que inspiren el sistema de 
seguretat general i, en particular, 
pels de complementarietat, coor-
dinació, col·laboració, cooperació, 
auxili mutu i en criteris d’eficàcia 
policial en matèria de trànsit per 
donar un millor servei al ciutadà, 
atès que en la cobertura policial 
d’un servei d’urgència és fona-
mental el temps de resposta.

Conveni entre Mossos d’Esquadra  
i la Policia Local en matèria de trànsit

A banda de la signatura del 
protocol, la trobada va servir per 
establir criteris de col·laboració 
formativa en matèria de trànsit 
i realització de controls conjunts 
entre la Policia Local de Esplugues 
de Llobregat i el cos de Mossos d’Es-
quadra dins del mateix àmbit.

Competències en trànsit

Tot i que el desplegament dels 
Mossos, amb una dotació d’uns 
70 agents, no està previst fins 
al mes de novembre, ja fa anys 
que té competències en matèria 
de trànsit a la nostra ciutat, a les 
dues principals vies ràpides que la 
travessen, la ronda de Dalt (B20) i 
l’autopista B23. 

Les policies autonòmica i local 
també han col·laborat en els últims 
anys en operatius de controls d’al-
coholèmia i de consum de drogues 
fets a conductors que travessen la 
nostra ciutat. ]

[ El van  
signar  
Jordi 
Montorio, 
de Mossos 
d’Esquadra, 
i Jesús 
Kiercheben, 
director de 
la Policia 
Local

incorporació de nous agents L’Ajunta-
ment incorporarà properament quatre nous agents de la Policia 
Local. La presència d’aquests nous efectius ha de servir per refermar 
el servei que la Policia Local presta a la població amb l’objectiu de  
millorar els nivells de seguretat, estrènyer la relació entre el cos 
i la ciutadania i assolir altres objectius que l’Ajuntament ha esta-
blert en aquesta matèria. El procés de selecció acaba d’iniciar-se, 
de manera que  el proper estiu els nous agents s’incorporaran a 
la plantilla municipal.
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[ Escolars de 5è i de 6è curs de primària estan fent 
durant les últimes setmanes el Taller de l’esmor-
zar saludable, que té com a objectiu fonamental 
explicar-los la importància d’alimentar-se conve-
nientment en el primer àpat del dia. En aquest 
taller, d’una hora i mitja de durada, els alumnes 
coneixen la importància i la composició de cada 
aliment i elaboren un esmorzar equilibrat en el 
propi menjador del centre que s’acaben  menjant 
abans d’acabar la sessió.

El taller forma part de la sèrie d’accions des-
tinades a garantir una bona alimentació dels 
escolars d’Esplugues, que es complementen 
amb l’assessorament i la supervisió dels menús 
escolars i la formació continuada del personal 
de cuina de les escoles per part del Departament 

Taller de l’esmorzar saludable  
a les escoles de primària

[ L’Ajuntament d’Esplugues s’ha adherit 
a la Xarxa Local de Prevenció de Drogo-
dependències, un projecte impulsat per la 
Diputació de Barcelona, en col·laboració 
amb el Departament de Salut de la Ge- 
neralitat. El projecte té l’objectiu de 
posar en marxa serveis i programes de 
prevenció del consum de drogues entre 
els més joves. 

Un total de 72 consistoris formen part 
de la Xarxa, que vol lluitar contra el crei-
xent consum d’estupefaents, sobretot del 
cànnabis i la cocaïna, i contra la disminució 
de la mitjana d’edat d’inici. Les actuacions 
que es volen dur a terme es basen, sobre-
tot, en la idea de formar els adolescents 
i les seves famílies des de l’àmbit local, 
perquè siguin conscients dels perills que 
suposa el consum de drogues.

L’Ajuntament ha mostrat en els úl-
tims anys el seu suport a la prevenció, 
assistència i reinserció social de les drogo-
dependències. La creació i manteniment 
de serveis específics per a la prevenció  i 
l’assistència en matèria de l’alcoholisme i 
la participació activa en la Mancomunitat 
de Municipis de la Fontsanta (Cornellà, 
Esplugues, Sant Joan i Sant Just) per a 
la prevenció i tractament de malalts dro-
godependents en són exemples. L’Ajun-
tament d’Esplugues entén que aquesta 
xarxa servirà per impulsar la prevenció 
de les drogodependències. ]

L’Ajuntament 
s’adhereix a la 
Xarxa Local de 
Prevenció de 
Drogodependències

[ Dues alumnes del CEIP Isidre Martí durant un dels tallers

de Salut de l’Ajuntament d’Esplugues. 
Des del consistori es considera l’alimentació 

una peça clau per a la salut i el correcte creixe-
ment dels infants, cosa per la qual és molt impor-
tant que sigui sana i equilibrada. L’esmorzar és 
fonamental, perquè és el primer àpat després de 
moltes hores sense haver ingerit cap aliment. A 
més, el cos necessita combustible per afrontar la 
important activitat física i mental de les primeres 
hores del dia. No és estrany,però, trobar infants 
que van a l’escola sense haver esmorzat o, en 
el millor dels casos, havent pres només un got 
de llet. També són greus els casos dels infants 
que porten a l’escola un esmorzar amb excés de 
calories, sucres i greixos (pastes, sucs envasats...) 
que afavoreixen l’obesitat i la càries dental. ]
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La “Setmana de la Salut” 
inclourà l’organització de 
cursos de primers auxilis
[ La Setmana de la Salut d’Esplu-
gues, una iniciativa de l’Ajunta-
ment i d’un bon nombre d’entitats 
ciutadanes, inclourà enguany la 
realització de diversos cursos de 
primers auxilis i de suport vital, la 
majoria a la seu de la Creu Roja 
d’Esplugues (c. Severo Ochoa 14). 
Estan adreçats a la població en ge-
neral o a diversos col·lectius (gent 
gran, dones i monitors, tècnics i 
delegats d’equips esportius). L’ob-
jectiu d’aquesta activitat és que els 
participants aprenguin a actuar 
correctament davant d’un accident 
o d’una urgència mèdica. Cada 
any, per exemple, es produeix una 
aturada cardíaca per cada 1.000 
habitants fora dels hospitals i saber 
intervenir amb rapidesa és clau per 
impedir un desenllaç fatal. 

Diferents col·lectius 

El curs adreçat a la població en 
general, limitat a15 participants, 

Tallers de formació 
per a cuineres 

d’escoles

El personal de les cuines dels 
centres educatius d’Esplugues 
participarà durant el mes de 
maig en un curs de formació, en 
què l’objectiu és donar-los reco-
manacions de cara a l’elaboració 
de menús equilibrats, dietes 
especials i tècniques culinàries 
saludables (dues sessions de dues 
hores). Igualment, rebran forma-
ció sobre primers auxilis (dues 
sessions de dues hores).

Teatre per a la 
prevenció de la 

violència de gènere

Alumnes dels instituts de se-
cundària Severo Ochoa, Joanot 
Martorell, La Mallola i Joaquim 
Blume i integrants de les asso-
ciacions de dones d’Esplugues 
podran assistir els dies 10, 12 i 
17 de maig, al Centre Municipal 
Puig Coca, a la representació 

de l’obra Ja n’hi ha prou, un es-
pectacle teatral interactiu que 
sensibilitza els espectadors i les 
espectadores envers la proble-
màtica de la violència de gènere. 
L’espectacle consta de dues parts: 
una representació teatral d’una 
hora de durada i un debat pos-
terior amb el públic.

Sant Joan de Déu  
rep el xou del  
grup Ki-Kids

L’Hospital Sant Joan de Déu 
va rebre el 7 de març passat els 
components del grup Ki-Kids, 
uns personatges que miren de 
fomentar els valors de l’empatia, 
la generositat i, sobretot, de fer 
passar bones estones als nens 
que estan ingressats en hospi-
tals. El responsable de volunta-
riat de Sant Joan de Déu, Albert 
Parayre, va apuntar que “xous 
com aquest fan que l’hospital 
deixi de ser  un lloc agressiu per 
als infants i sigui un  lloc acollidor 
per a les famílies”.

es farà del 3 al 13 de maig, amb 
un total de vuit hores lectives. Dels 
que es fan per a les persones grans 
participants en el programa de 
dinamització social o pertanyents 
a esplais se’n faran quatre a la 
mateixa seu de la Creu Roja, la pri       
mera setmana de maig, i un a cada 
un dels tres esplais municipals de 
gent gran, la darrera setmana del 
mateix mes. Tindran una durada 
de quatre hores. 

Les associacions de dones de La 
Plana, “El Taller” de Can Vidalet i 
del Gall acolliran un curs cadascu-
na, de vuit hores, durant el mes de 
maig. Finalment, el curs que s’ha 
adreçat a monitors, tècnics i dele-
gats d’equips esportius, també de 
vuit hores de durada, serà del 5 al 
10 de juny.  La inscripció a tots els 
cursos serà gratuïta.

El Programa de salut a l’escola 
també ha inclòs els últims anys la 
realització de cursos de primers 
auxilis al personal docent. ]
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[ La propera setmana serà la Set-
mana Verda a Esplugues. Durant  
sis dies, s’organitzaran i promou- 
ran una desena d’activitats desti- 
nades a sensibilitzar la població 
en el seu conjunt o diferents col-
lectius. N’hi haurà que s’estendran 
durant tots els dies feiners de la 
Setmana, com un taller sobre la re-
collida i gestió dels envasos, que es 
farà en centres educatius que prè-
viament han mostrat el seu interès 
d’acollir-lo, l’exposició d’obres par- 
ticipants en el Certamen d’Arts 
Plàstiques de la darrera Setmana 
de la Mobilitat, sobre el tema del 
tramvia, al Centre Municipal Puig 
Coca, o una campanya anual de 
control de sorolls produïts per ve-
hicles de dues rodes. La campanya 
de control es farà a motocicletes i 
ciclomotors i forma part de les di- 
ferents accions que l’Ajuntament 
promou en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona en la seva 
lluita per eradicar el soroll de la 
ciutat. Els aparells de control fun-
cionaran de 10 del matí a 12 del 
migdia i de 5 a 7 de la tarda, a la 
gasolinera de l’av. Països Catalans. 

Jornades de sensibilització

L’ús de la deixalleria mòbil, la 
tinença d’animals de companyia  
i la sostenibilitat seran motiu de 
tres jornades divulgatives. Dijous 

L’ecologia i el medi ambient són 
protagonistes de l’XI Setmana Verda

27 d’abril serà el dia en què tindrà 
lloc una jornada informativa sobre 
deixalleria mòbil i, per extensió, 
sobre la recollida selectiva de resi-
dus. Aquesta acció es farà en els 
punts habituals d’aturada de la 
deixalleria mòbil els dijous al matí 
(c. Nord, a les 9.30; pl. Secretari Oliva, 
a les 10.10; parc Pompeu Fabra, a les 
11;  parc de la Solidaritat, a les 11.50; 
pl. de l’Escorxador, a les 12.35; i pl. 
Santa Magdalena, a les 13.20). 

La biblioteca Pare Miquel d’Es-
plugues  serà l’escenari, el divendres 
28 i el dissabte 29 d’abril, d’Eco 
biblioteca, una exposició de llibres 
i de material didàctic del parc de 
Collserola, una doble jornada in- 
formativa i divulgativa sobre te-
mes de medi ambient, ecologia i 
sostenibilitat. 

La tercera de les convocatòries 
sensibilitzadores serà el dissabte 29 
d’abril a la Deixalleria de la Font-

santa sobre tinença responsable 
d’animals de companyia. Aquesta 
convocatòria serà organitzada per 
SOS Galgos. 

Plantada d’arbres

La Setmana Verda inclourà 
també la plantada d’arbres al 
pati del CEIP Prat de la Riba, que 
portaran a terme els alumnes del 
centre (dimarts 25 d’abril, al matí); 
una xerrada, que inclou una festa, 
sobre comerç sostenible, a la seu de 
l’Associació de Dones de La Plana 
(dimecres 26, a les 5.30 de la tarda); 
i un debat televisat per Esplugues 
Televisió (Canal 38 UHF) que, sota 
el títol Art i medi ambient, reunirà  
Jordi Junyent, mestre d’educació 
visual i plàstica, Xavier Ribó, pro-
fessor d’art, Miguel Tomás, creador 
plàstic, Conchita Vigas, llicenciada 
en Belles Arts, i Jesús Horcajo, lli-
cenciat en Història de l’Art. ]

L’AJUNTAMENT PORTARÀ 
A TERME UNA CAMPANYA 
DE CONTROL DEL SOROLL 

QUE PRODUEIXEN 
LES MOTOS I ELS 

CICLOMOTORS

[ Es farà una campanya de control de soroll provocat per 
motos i ciclomotors
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[ L’Ajuntament ha destinat 
un total de 5.000 euros del 
fons solidari d’emergències 
a col·laborar en la reconstruc-
ció dels campaments de re- 
fugiats sahrauís de Tin-
douf, malmesos per les inun-
dacions del mes de febrer. El 
consistori i el Consell Munici-
pal de Solidaritat  responen 
així a la crida del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolu-
pament, que va demanar la 
col·laboració dels municipis 
catalans davant dels efectes 
de les pluges a la zona. La 
campanya engegada pel 
FCCD dóna suport  a  plans de 
reconstrucció d’infraestruc-
tures, a projectes que ja es 
porten a terme i a d’altres de 
nous presentats per munici-
pis catalans agermanats amb 
regions de la zona. ]

Ajut de  
5.000 euros als 
campaments  
de sahrauís

Nou servei d’odontologia  
per a adults discapacitats a 

l’hospital de San Rafael

Les doctores Marta Palanques i Judith Guasch 
van visitar el 4 d’abril passat la seu d’AIDED per 
presentar la Unitat d’Atenció Odontològica als Dis-
capacitats de l’hospital de San Rafael de Barcelona, 
un servei d’atenció als discapacitats majors de 18 
anys, en què es realitzen tot tipus de tractaments 
odontològics, des d’higienes dentals a obturacions, 
endodòncies... La manera d’accedir a aquest nou 
servei és a través de l’odontòleg de zona, que es 
troba al CAP (ambulatori) que cadascú té assignat. 
L’odontòleg ha de facilitar una “interconsulta” de 
primera visita i una valoració dental a l’UAOD. La 
importància del nou servei radica en el fet que és 
gratuït per als usuaris. Una vintena de persones amb 
familiars discapacitats van assistir a la trobada, en 
què la presidenta d’AIDED, Maria Sierra Peña, va 
congratular-se per aquest nou servei gratuït i va 
afegir que els dos propers objectius són aconseguir 
la mateixa gratuïtat per a alguns tipus de pròtesi 
(plantilles...) i per al servei d’oftalmologia.

Celebrat el Sopar de la Fam
Agermanament Solidari, entitat relacionada 

amb la parròquia de Santa Magdalena que promou 

la cooperació, va organitzar el 21 de març al Casal 
de Cultura Robert Brillas el Sopar de la Fam, una 
iniciativa que es fa anualment per recollir diners 
per als seus projectes de cooperació a l’Àfrica i a 
l’Amèrica Llatina. L’acte inclogué una conferència-
audiovisual, a càrrec del grup de teatre Circ Crec, 
dels Caputxins de Sarrià, i el sopar amb pa amb oli 
i aigua. En total, es van recollir 3.600 euros

Trobada de les Esplugues,  
el 21 de maig

L’Espluga Calba acollirà el proper 21 de maig una 
nova edició de la Trobada de les Esplugues, amb la 
participació d’entitats d’Esplugues i l’Espluga de 
Francolí, a més de les amfitriones.
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Reparación de 
la plaza Santa 
Magdalena
[ El Ayuntamiento de Esplugues 
procederá en breve a la reno-
vación del pavimento y de otros 
elementos de la zona central de la 
plaza Santa Magdalena.  “Con ello 
—explica el alcalde, Lorenzo Pa-
lacín— acometemos una reforma 
inicial pensada para las personas, 
para aumentar la confortabilidad 
de la plaza y que ésta sea un 
buen punto de encuentro para la 
ciudadanía”. 

El objetivo es, según añade el 
alcalde, “rehabilitar el valor de la 
plaza como espacio libre y favore-
cer la accesibilidad y la seguridad 
de los peatones, especialmente en 
las dos zonas centrales”. 

Más confortable

La plaza será ahora más confor-

table, gracias a la renovación del 
pavimento central, la colocación 
de nuevos bancos y papeleras y la 
instalación de dos pasos peatonales 
con resalte junto al Ayuntamiento. 
También se renovarán los alcorques 
de los árboles. 

Se mantienen tanto el alum-
brado —sustituido recientemen-

SE RENUEVAN EL 
PAVIMENTO Y OTROS 

ELEMENTOS DE LA 
ZONA CENTRAL, 

COMO PASO PREVIO 
A LA REMODELACIÓN 

DEFINITIVA DE LA PLAZA 

[ Imagen aèrea de la zona central de la plaza, con la casa 
consistorial en la parte superior de la fotografía

te— como el pavimento de la 
calzada, un detalle que permitirá 
que la plaza mantenga su carácter 
actual. 

El Ayuntamiento tiene previsto, 
a medio plazo, realizar una profun-

da remodelación de la plaza —uno 
de los puntos más emblemáticos de 
la ciudad, por estar ubicado en ella 
la casa consistorial—, planificada y 
consensuada con los vecinos y los 
agentes políticos y sociales. ]
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Un nou casal per a joves de 12 a 14 anys 
s’incorpora a l’oferta d’activitats d’estiu
[ L’organització d’un casal d’estiu 
específic per a nois i noies de 12 
a 14 anys és la principal novetat 
de l’oferta d’activitats d’estiu a Es- 
plugues. Casals d’Estiu i diverses ac- 
tivitats de natura, organitzats per 
les entitats de lleure, els Casals Es- 
portius, organitzats directament 
des de l’Ajuntament, i els Campus 
esportius, a càrrec dels clubs de 
la ciutat, completen la proposta. 
El termini d’inscripció per a totes 
aquestes activitats comença el 8 de 
maig proper.

Jove, pren nota! —nom oficial 
de l’activitat, organitzada per la tau- 
la d’entitats del lleure— inclourà 
activitats específiques per a les 
persones de 12 a 14 anys (nascudes 
entre l’1.1.1991 i el 31.12.1994). És 
la primera vegada que es fa una 
activitat per a aquest tram d’edat, 
donant així resposta a una demanda 
reiterada per part de les famílies. 
Se celebrarà del 10 al 21 de juliol, 
en els locals d’Espluga Viva, l’Esplai 
Espurnes i el Club d’Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet. 

Casals d’Estiu

La Taula d’Entitats del Lleure, 
amb el suport de l’Ajuntament, 
organitzarà un any més els Casals 
d’Estiu. Els participants compartiran 
jocs, experiències i espais com la pis- 
cina, amb la garantia que donen 
anys d’experiència. Les persones 

de 3 a 12 anys inscrites han pogut 
veure Esplugues amb uns altres ulls, 
han pogut conèixer diversos països, 
cultures i tradicions. 

Els organitzadors garanteixen 
noves emocions per a aquesta nova 
edició, del 26 de juny al 28 de juliol 
(en torns setmanals), que es desen-
voluparà a les escoles Isidre Martí, 
Folch i Torres, Gras Soler, Joan Ma-
ragall i Can Vidalet. Les inscripcions 
comencen el 8 de maig i es faran 
al Casal de Cultura Robert Brillas, 
al Centre Municipal Puig Coca i al 
PAC de Can Vidalet (edifici Molí), 
segons l’escola escollida.

Els Casals Esportius  inclouen 
jocs preesportius, activitats aquàti-
ques, iniciaciació esportiva, excur-
sions temàtiques, tallers didàctics i 
activitats a la natura, entre altres. 

Hi poden assistir nens i nenes de 3 
a 12 anys (nascuts entre l’1.1.1994 
i el 30.6.2003), del 26 de juny al 31 
de juliol, en tres torns (del 26 al 30 
de juny; del 3 al 14 de juliol i del 17 
al 31 de juliol), i del 4 al 15 de se-
tembre. La realització d’aquest torn 
just abans de l’inici del curs escolar 
és la gran novetat d’enguany. Les 
inscripcions es faran a partir del 9 
de maig, i fins al 24 del mateix mes, 
al Complex Esportiu Municipal La 
Plana. El 8 de maig es distribuiran 
números de cita prèvia.

Campus esportius

Les entitats esportives orga-
nitzaran els campus de futbol sala 
(instal·lacions esportives Eugeni 
d’Ors), voleibol (IES La Mallola), 

volei platja (CEM La Plana i platja de 
castelldefels), gimnàstica artística 
(gimnàs Les Moreres), patinatge 
artístic (Pol. Les Moreres), bàsquet 
(CEM La Plana), futbol (camps El 
Molí i Salt del Pi) i handbol (pos-
siblement, al CEIP Prat de la Riba).  
Les inscripcions es faran des del 
8 de maig al CEM La Plana, a Les 
Moreres (gimnàstica i patinatge) 
o als dos camps de futbol.

Finalment, les entitats de lleu-
re (Espluga Viva, Espurnes, Sant 
Jordi, Pubilla Cases-Can Vidalet i 
Sant Antoni-Santa Gemma) faran 
campaments, colònies, rutes i inter-
canvis, durant el mes de juliol, que 
permeten un contacte directe amb 
la natura, aprenent a respectar-la  i a 
desenvolupar-se en el medi. Espluga 
Viva farà campaments d’estiu i un 
camp de treball al Senegal, a més  
d’un taller per aprendre a ballar el 
ball del Babau, per a joves i adults 
i d’un altre de danses del món, per 
al mateix sector de població; Es-
purnes farà colònies, campaments 
i una ruta pel Pirineu; l’AE i G. Sant 
Jordi, campaments i una ruta per 
Galícia; el Pubilla Cases-Can Vidalet, 
colònies, campaments, el camí de 
Sant Jaume entre Sarria i Santiago 
de Compostela i un intercanvi; i el 
Grup de Joves Santa Gemma-Sant 
Antoni en el Lleure, colònies, una 
acampada i un camp de treball. Les 
inscripcions es faran en cada una de 
les entitats, des del maig. ]  

vida ciutadana

[ Una imatge de l’acte de cloenda dels Casals de 2005
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Alumnes d’ESO i de Batxillerat 
participen a la “Trobada d’Estudiants” 
[ Quan els assistents a qualsevol certamen diuen 
que ja esperen la propera edició per tornar-hi és 
que les coses s’han fet bé. Aquesta és la principal 
conclusió que es pot treure de l’XI Trobada d’Es-
tudiants d’Esplugues, celebrada els dies 18 i 19 
a Mas Po Canyadó, a Sant Fost de Capsentelles 
(Vallès Oriental). 

26 estudiants d’ESO, alumnes dels instituts 
públics d’Esplugues (Joanot Martorell, Severo 
Ochoa i La Mallola) i de la Institució Utmar, van 
assistir a la convocatòria, en què van poder parti-
cipar en quatre tallers, de percussió, de batuka, de 
risoteràpia i de drogues. El regidor de Joventut, 

José Blas Parra, també va assistir-hi.
Com es veu, la Trobada buscava diversió i 

educació alhora, amb activitats molt de moda, 
com la percussió o la batuka, i d’altres, com en 
el cas del taller dedicat a les drogodependències, 
que tenien com a objectiu la sensibilització i la 
conscienciació dels participants. A més, l’activitat 
va servir perquè els assistents poguessin conèixer 
altres joves de la seva mateixa ciutat i fora de 
l’ambient acadèmic. 

El Servei d’Informació Juvenil L’Agència, 
coordinador de la Trobada, ha explicat que tot i 
que el conjunt de joves que aquest any assistien 

a aquesta onzena edició era molt divers, entre 
els 12 i els 17 anys, i que la majoria no havien 
anat mai a cap altra, van respondre molt bé, van 
participar de forma molt positiva en els tallers 
i les activitats organitzades i van mantenir una 
actitud majoritàriament respectuosa durant els 
dos dies. L’opinió de l’Alexia, l’Anna i la Sandra, 
tres de les assistents, que explicaven que “ha 
estat molt bé per ser la nostra primera Trobada; 
l’any que ve hi tornarem” podria resumir l’opi-
nió global dels assistents, que van anar-hi amb 
l’interès d’aprendre i de, sobretot, passar-ho bé, 
i van acabar amb ganes de tornar-hi. ]

Sis escoles públiques 
participen a la “Jornada de 
salut i medi ambient”
[ Alumnes de 6è dels CEIP Isidre Martí, Folch i Torres, Lola Anglada, Matilde 
Orduña, Prat de la Riba i Can Vidalet van participar el 17 de març passat a 
la Jornada escolar de salut i medi ambient, celebrada al Casal de Cultura 
Robert Brillas. La Jornada forma part del Programa de salut i medi ambient 
a l’escola, que inclou prop d’un centenar d’activitats diferents, amb un 
marcat caire educatiu i conscienciació envers aquests dos àmbits. 

Enguany, els temes escollits han estat l’alimentació, la sida, la con-
taminació lumínica, l’aigua, els arbres de l’escola i el canvi climàtic, dels 
quals han pogut conèixer detalls que els ajudaran a conscienciar-se en 
assumptes cabdals per al medi ambient i la salut de les persones.  L’al-
calde, Lorenzo Palacín, va saludar els alumnes de les diferents escoles 
en el moment de l’obertura de l’activitat.  

Els participants a la Jornada faran, com a premi, una visita guiada, 
el 24 d’abril, al Centre d’Educació Mediambiental Cal Ganxo, de Cas-
telldefels, on podran veure l’exposició Ressons de l’aigua. ]  

[ A l’esquerra, els participants. A la dreta, imatges de tres tallers realitzats 

[  Els participants van rebre com a obsequi una carpeta 
i un pack de retuladors
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[  Amb motiu del 75è aniversari de 
la proclamació de la II República, 
que va ser el 14 d’abril passat, 
l’Ajuntament organitzarà un seguit 
d’actes  per recordar aquests dos 
fets històrics i la seva repercussió 
política i social a la nostra ciutat.  

S’organitzaran diversos 
actes per recordar 
l’Esplugues republicana

Hi haurà tres xerrades diferents, 
que se celebraran al Museu Can 
Tinturé, al carrer Església, i una visita 
comentada a les bateries antiaèries 
que es conserven prop del cim de 
Sant Pere Màrtir. 

La historiadora Roser Vilardell 
pronunciarà les conferències La 
proclamació de la II República a 
Esplugues (dimecres 26 d’abril, 7 
de la tarda) i L’Esplugues republi-
cana (dimecres 5 de juliol, 7 tarda).  
Vilardell, estudiosa local dels anys 
trenta, té publicat alguns treballs  
sobre aquest període. En relació 
a la proclamació de la República 
a la vila, afirma: “A Esplugues 
els resultats de les eleccions del 

EL 14 D’ABRIL ES 
VA COMPLIR EL 75È 
ANIVERSARI DE LA 

PROCLAMACIÓ DE LA II 
REPÚBLICA

12 d’abril donaren la victòria a 
la candidatura administrativa i, a 
partir d’aquest fet, s’inicià un pro-
cés singular i sense precedents a 
la localitat: l’anul·lació d’aquestes 
eleccions i la seva repetició el 31 de 
maig amb la consecució d’un nou 
marc polític local”.
   Jordi Amigó, també historiador, 
oferirà la conferència La darrera 
resistencia republicana. Esplugues, 
26 de gener de 1939 (dimecres 12 de 
juliol, 7 tarda). Amigó ha fet recerca 
històrica, entre altres temes, sobre 
l’origen de la fàbrica Pujol i Bausis 
i té publicat un detallat treball 
sobre l’ocupació franquista al Baix 
Llobregat, on es destaca el paper 
de la nostra població, atès el seu 
emplaçament estratègic. En aquest 
acte es presentarà el projecte d’ar-
ranjament i patrimonialització de 
la muntanya de Sant Pere Màrtir. El 
dissabte 15 de juliol es farà una visita 
a les bateries antiaèries de Sant Pere 
Màrtir, guiada pel grup espeleològic 
Rats-Penats, de Sant Just D., que des 
de fa temps està portant a terme 
un treball de topografia i recerca 
de testimonis i documents (escrits 
i fotografies) sobre l’emplaçament 
d’una bateria d’artilleria antiaèria i 
un grup de reflectors emplaçats a 
la muntanya. ]

Festa de l’emblema, el 8 de maig de 1932
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El Circo Medrano llega a Esplugues
El legendario circo francés, que inspiró a Degàs, Toulouse-Lautrec o Picasso, actuará aquí del 11 al 14 de mayo. La nuestra será 

una de las tres ciudades catalanas en las que se instalará, dentro de su gira fuera  de su país de origen 

[  El Circo Medrano se instalará en 
Esplugues del 11 al 14 de mayo. 
La carpa de este legendario espec-
táculo francés se ubicará durante 
cuatro días en el denominado so- 
lar del Rayo Amarillo, frente a la pa-
rada del Trambaix de Montesa. 

El Medrano realizará siete re- 
presentaciones de su nuevo espec-
táculo, El gran circo sobre agua, 
que consta de trece números dife- 
rentes, con la actuación de paya- 
sos, acróbatas, equilibristas o ma- 
labaristas. Los espectáculos de ani- 
males (tigres, caballos, camellos, 
elefantes, focas o pingüinos) tie- 
nen también un protagonismo es-
pecial en el Circo Medrano, cuyas 
sesiones duran dos horas, aproxi-
madamente. La carpa tiene una 
capacidad para 1.300 personas, 
con lo que más de 9.000 especta-
dores podrán presenciar alguna de 
las siete funciones previstas. 

La principal novedad de este 
año es que la segunda parte del 
show se dedica al circo sobre agua, 
y en ella, la pista se convierte en 
una gran piscina de 35.000 litros. 
Los organizadores han destacado, 
dentro de un repertorio muy com-
pleto, a los diez tigres de Daniel 
Raffo, “uno de los cinco grandes 
espectáculos de animales que se 
pueden ver en la actualidad”, se-
gún Genís Matabosch, promotor 
de la llegada del Medrano a Cata-
lunya, al payaso mexicano Versa- 
ce, o a la troupe de los García (pe- 
se a que su nombre pueda indicar 
lo contrario, proceden de Irlanda), 
cuyo número de acrobacia aérea 
es “unico en el mundo”.

El circo en Esplugues

Esplugues es una de las tres  
ciudades catalanas, y la única de 
la provincia de Barcelona, que 
acogerán al Circo Medrano este 
año. Las otras dos serán Figueres 
y Girona. Los organizadores han 
valorado la situación estratégica 
de nuestra ciudad a la hora de es- 
cogerla y han agradecido el entu-
siasmo con el que las autoridades 
municipales han recibido la idea 
de que, del 11 al 14 de mayo, Es-
plugues forme parte de esta gira 
tan selectiva. 

Las siete sesiones se podrán ver 
los días 11 (a las 8.30 de la tarde), 
12 (7 de la tarde), 13 (12 del medio-

día, 5 de la tarde y 8 de la noche) 
y 14 de mayo (12 del mediodía 
y 5 de la tarde). Las entradas  se 
han puesto a la venta, de manera 
anticipada, en los centros de El 
Corte Inglés, y se podrán adquirir, 
igualmente, en las taquillas que 
la organización instalará durante 
los días de representación. Los es- 
pluguenses, además, tendrán la 
oportunidad de disfrutar, de ma-
nera gratuita, de una jornada de 
puertas abiertas, el domingo 14 de 
mayo, a partir de las 10.30 de la 
mañana, en la que podrán ver de 
cerca a los animales y comprobar 
las condiciones de vida en las que 

se desarrollan. Además, se podrán 
ver los métodos de adiestramiento 
que se utilizan en los circos de 
calidad. 

Un circo centenario

Ésta es la segunda vez a lo largo 
de su historia ya centenaria que el 
Circo Medrano sale de Francia pa- 
ra realizar una gira para mostrar su 
espectáculo. Durante sus primeros 
108 años, el Medrano no salió de su 
país. De hecho, hasta 1974 contó 
con un local estable en la rue des 
Martyrs de Montmartre, muy cer- 
ca del Moulin Rouge, y se convirtió 
en un espectáculo de culto, que 
sirvió de inspiración a artistas de la 
talla de Toulouse-Lautrec, Degas o 
Picasso, algunas de cuyas obras re-
flejaban situaciones o momentos 
del Circo Medrano. Su adiós a la 
sede estable, fruto del crecimiento 
urbanístico de la capital gala, dio 
paso a las giras anuales por todo 
el país, que este año recorrerá 90 
ciudades, con un total de más de 
900 representaciones. ] 

SE INSTALARÁ EN EL 
SOLAR DENOMINADO DEL 

RAYO AMARILLO  
Y  PROTAGONIZARÁ SIETE 

REPRESENTACIONES. 
MÁS DE 9.000 

ESPECTADORES PUEDEN 
LLEGAR A PASAR POR SU 
ESPECTACULAR CARPA EN 

CUATRO DÍAS

[ Arriba, 
el cartel 
anunciador. 
En el 
centro, el 
espectáculo 
de tigres 
de Daniel 
Raffo. Al 
lado, las 
acrobacias  
de la Troupe 
7 Yakubov
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Lorenzo Palacín firma el manifest d’alcaldes 
que demanen l’Àrea Metropolitana de BCN 
[ L’alcalde d’Esplugues, Lorenzo 
Palacín, figura entre els batlles 
que han signat un manifest dels 
ajuntaments que formen part de 
l’Entitat del Medi Ambient, de 
l’Entitat del Transport i de la Man-
comunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona que 
reclama rapidesa en la tramitació 
de la llei de la futura Àrea Metro-
politana de Barcelona.

Tot i que estan “plenament 
convençuts del paper primordial 
i insubstituïble dels ajuntaments, 
som defensors de la seva auto-
nomia i reclamem més recursos i 
majors competències per a l’admi-
nistració municipal”, els alcaldes i 
alcaldesses signants del manifest 
expliquen que “ens sabem formant 
part alhora d’una realitat més 
àmplia, la realitat metropolitana 
de Barcelona i per això creiem 
del tot necessari que l’ordenació 
administrativa de Catalunya res-
pongui a aquesta realitat, per tal de 

ser coherent i eficaç”. El manifest 
considera que, per respondre a 
aquesta situació es fa necessària la 
creació d’un nou ens metropolità a 
la conurbació de Barcelona. 

Les competències

Aquest organisme hauria 
d’assumir les competències d’or-
denació i gestió urbanístiques, de 
promoció d’habitatge protegit 
i les que actualment tenen les 
entitats metropolitanes del Medi 
Ambient, dels Serveis Hidràulics 
i de Tractament de Residus i la 
Mancomunitat de Municipis. Els 
signants del manifest creuen que 
la necessitat d’aquesta nova insti-
tucionalització ha estat recollida 
en els acords programàtics de go-
vern, tant de la Generalitat com de 
les institucions metropolitanes.

El manifest es va presentar i 
signar en un acte públic realitzat el 
28 de març passat, a Barcelona. ]
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[ A dalt, 
moment en 
què Lorenzo 
Palacín 
signa el 
manifest. Al 
costat, els 
alcaldes i 
alcaldesses 
durant 
l’acte
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La ciutat es vesteix de primavera
Esplugues rep la primavera amb flors. Unes 5.000 s’han plantat en diferents 
indrets de la ciutat, que presenta un color diferent, ara que comença a 
arribar el bon temps. Això es complementa amb el repartiment de 24.000 
plantes, els propers 5 i 6 de maig, dins de la campanya Una flor al teu balcó. 

En aquesta línia de protecció de la natura, del paisatge i del medi ambient, 
parlem també de la replantació d’arbres a Sant Pere Màrtir, i iel retorn d’un 
clàssic: l’escultura d’Angelina Alós Vila d’obertura i harmonia, que torna a 
ocupar un lloc emblemàtic de la ciutat.

L’escultura d’Angelina Alós 
torna a donar la benvinguda 
als qui ens visiten

L’Ajuntament ha recol·locat l’escultura d’Angelina Alós, un cop enllesti-
des les obres de reforma de la cruïlla del carrer Laueà Miró i l’avinguda 
dels Països Catalans i els treballs d’enjardinament derivats de la instal-
lació de la línia del Trambaix. El monument, que havia estat retirat de 
manera momentània, fa més de trenta anys que dóna la benvinguda a 
les persones que ens visiten, amb l’eslògan amb el qual es va identificar 
Esplugues durant molts anys: Vila d’Obertura i Harmonia. S’ha instal·lat 
en un parterre amb gespa situat a l’avinguda dels Països Catalans, entre 
els carrers Montserrat i dels Sometents. La ciutat recupera així per als 
seus carrers una obra d’una de les seves artistes més insignes. Filla d’un 
altre ceramista reconegut, Joan Baptista Alós, i nascuda al País Valencià, 
va desenvolupar la seva vida creativa a la nostra ciutat. L’any 1973 se 
li va concedir la medalla d’or de la ciutat i la biennal de ceràmica que 
l’Ajuntament organitza porta el seu nom. L’edifici de l’antiga fàbrica 
de La Baronda acollirà, quan s’enllesteixi la rehabilitació que s’hi vol 
fer, una exposició permanent amb obres d’aquesta artista. ]

[  El Consorci del Parc de Collserola, 
l’organisme del qual depèn el man-
teniment i conservació d’aquesta 
zona forestal, i l’organització De-
pana han plantat en els últims cinc 
mesos prop de 400 arbres a la part 
espluguenca de Sant Pere Màrtir, 
entre la carretera de les Aigües i la 
font de la Senyora. 

L’última plantació es va fer el 
19 de març passat, en què es van 
plantar una seixantena de pins i 
alzines. Anteriorment, hi va haver 
fins a tres accions idèntiques més: 
el 20 de novembre es van plantar 
110 arbres; el 15 de gener, 148; 
i el 4 de febrer, 42. En total, han 
participat en aquestes actuacions 
forestals una cinquantena de per-
sones voluntàries.

La reforestació és un dels eixos 
que marquen la protecció que el 
Consorci de Collserola i l’Ajunta-
ment porten a terme per cuidar el 
principal pulmó verd del municipi, 
juntament amb el manteniment 

dels boscos i dels camins i la vigilàn-
cia contra els incendis. Precisament, 
i d’acord amb el Pla d’actuacions 
del Consorci i amb la campanya 
contra els incendis forestals, és 
previst que durant 2006 es realitzin 
les intervencions tècniques necessà-
ries per millorar l’accessibilitat dels 
camions de bombers al parc per 
l’avinguda Traginers (Finestrelles) 
a través del camí que accedeix a 
can Maragues. Aquest nou accés 
seria de característiques similars 
a l’existent al carrer Pau Vergós. 
L’any passat, es van fer actuacions 
de millora contraincendis per part 
dels serveis tècnics del parc, com el 
desbrossament, la neteja i la senya-
lització d’un hidrant al camí que 
comunica el carrer Pau Vergós amb 
l’avinguda Traginers (zona preparc). 
Les actuacions tenen l’objectiu de 
minimitzar els efectes del foc en una 
zona fronterera entre la urbana i 
la forestal.

Una altra inquietud municipal 

és aconseguir una bona convivència 
entre la gent i el parc. La millora dels 
accessos i l’adequació d’espais per al 
gaudi ciutadà s’han combinat amb 
campanyes que feien una crida a 
favor d’un ús responsable d’aquesta 
immensa zona verda. 

Després d’haver portat a terme 
diferents accions al voltant de la 
plaça Mireia (nous camins, ade-
quació de les fonts de la Mandra i 

de la Senyora, zones de pícnic, pro-
longació del camí de les aigües...), 
l’atenció se centrarà, a mig termini, 
en l’adequació que l’Ajuntament 
vol que es faci del cim de Sant Pere 
Màrtir i de l’adequació dels accessos 
per Finestrelles, que estan lligats al 
Pla Caufec i que significaran una 
nova porta d’entrada a Collserola, 
especialment per a les persones que 
hi vagin a peu o amb bicicleta. ]    

[ L’ONG Depana hi col·labora de manera activa 
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Plantats prop de 400 
arbres a Sant Pere Màrtir 
en els últims cinc mesos
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[ Les flors s’han plantat en diferents punts de la ciutat i li donen un cromatisme especial, ara que el temps millora

L’Ajuntament planta 5.000 flors a la via pública per donar la benvinguda al bon temps

estem fent

[ L’Ajuntament ha plantat durant 
les últimes setmanes fins a 5.000 
plantes de flor que li donen un 
color especial a la ciutat, ara que 
arriba el bon temps, els dies són 
més llargs i el sol omple de llum 
tots els carrers. 

Les flors, de diferents tipus i 
tonalitats, s’han plantat a la plaça 
Santa Magdalena, en diferents par-
terres de l’avinguda de Cornellà, al 
parc Onze de Setembre, a la plaça 
de Catalunya, als jardins Rosa de 
Luxemburg, en diferents rotondes 
que regulen la convivència entre 
el Trambaix i els cotxes, i a la plaça 
Josep Català. La plantació realit-
zada complementa les diferents 
espècies d’arbrat i d’arbustos dels 
diferents parcs i zones verdes de 
la ciutat.

Una flor al teu balcó

Per contribuir a posar color a 
la ciutat, l’Ajuntament posa en 
marxa, un any més, la tradicional 
campanya Una flor al teu balcó, 
que repartirà 24.000 plantes de flor 
entre la ciutadania que s’apropi als 

Esplugues amb flor
EL CONSISTORI REGALA 
ELS DIES 5 I 6 DE MAIG 
24.000 PLANTES AMB 

MOTIU DE LA CAMPANYA 
“UNA FLOR AL TEU 

BALCÓ”

punts de repartiment els dies 5 i 
6 de maig. Les plantes es podran 
recollir, prèvia entrega d’un cupó 
que l’Ajuntament ha repartit, 
juntament amb el programa de la 
Festa de les rodes i de la Setmana 
Verda. 

Els punts de lliurament de les 
plantes —dues per cupó— seran el 
Casal de Cultura Robert Brillas, el 
Complex Esportiu Municipal La Pla-
na, el Casal de Barri de Can Clota, 
els mercats municipals de la Plana 
i de Can Vidalet i d’alimentació de 
la rambla Àngel Guimerà, i l’edi-
fici Molí del Centre Sociocultural 
Molí-Cadí. Enguany, es repartiran 
petúnies, de flors color carmí, i 
agènats, de color blau. ]

Parterres amb gespa al carrer 
Laureà Miró, al barri Centre
La gespa que s’ha plantat als parterres del carrer Laureà Miró, entre 
el Pont d’Esplugues i el límit amb Sant Just, ja comença a tenyir de 
color verd aquesta important via espluguenca. Tot i que les obres 
de remodelació del carrer feta per Tramvia Metropolità  SA van 
acabar ja fa un temps, no se n’ha procedit a la plantació fins que 
les condicions climatològiques han estat les adequades per fer-ho. 
La plantació de gespa, afegida a l’eixamplament i millora de les 
voreres, la col·locació de bancs i la renovació de l’enllumenat fa 
més agradable passejar per aquest punt de la ciutat. 
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(CiU)

JORDI FIGUERAS
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Carrer Nou, 
practiques antigues

JORDI FIGUERAS
(ERC-AM)

S’ha presentat un pla urbanístic 
entre els carrers Laureà Miró, Nou 
i Guimerà que sembla encaminat a 
dotar de més espai el Casal Brillas 
ja que, com tothom sap, és un es-
pai excessivament reduït per una 
població com Esplugues. 

Dissortadament, els documents 
posats a exposició publica no expli-
quen el futur del Casal o com pagarà 
Esplugues uns terrenys edificables 
si, pel que sembla, l’Ajuntament 
no disposa dels diners suficients 
com per fer-ho malgrat el supe-
ràvit comptable dels pressupostos 
de l’any passat.  A més, cal afegir 
que aquest Pla no contempla què 
fer amb les caves Marguery i no 
té en compte que s’està elaborant 
un pla de protecció del casc antic 
que inclou aquests carrers o que 
s’està elaborant un nou catàleg 
que inclourà el Casal Brillas i, per 
tant, el seu alterat entorn.  

No es d’estranyar que alguna 
empresa concreta hagi comprat 
diverses finques, sembla ser que 
l’empresa privada és previsora a 
diferència de l’empresa pública, 
l’ajuntament, que no va preveure 
les necessitats del municipi fins que 
van enderrocar-se diverses finques 
de Laureà Miró. I les necessitats del 
municipi, quines són? Òbviament, 
dotar la ciutat dels equipaments 
culturals necessaris per potenciar 
les entitats que vertebren la ciutat 
des del punt de vista humà. 

Ens cal un nou Casal, de fet ens 
cal des del dia que el van inaugurar, 
just quan tothom va veure que era 
ni era funcional ni tenia les presta-
cions adequades per fer-hi cinema, 
teatre o per fer-hi musica, sort de 
l’Església que encara podem gaudir 
de música clàssica en directe! Altre 
cop el PSC ens vol fer passar bou 
per bèstia grossa, deixeu-me fer 
d’oracle, amb l’excusa d’ampliar 
el Casal Brillas augmentaran l’al-
çada de planta baixa i quatre pisos 
d’alçada que permet actualment la 
llei i l’augmentaran al carrer Nou, 
casualment damunt de les propi-
etats d’alguna empresa i, potser, 
d’algun particular. I de l’ampliació 
del Casal Brillas... això no ho pot 
saber ni l’oracle.

La història també 
és riquesa
ROGER PONS 

(CiU)

Parlava l’altre dia amb un veí de la 
nostra vila que recordava amb una certa 
tristesa aquella façana de Cal Quirze, 
aquella que fa poques setmanes l’equip 
de govern va autoritzar-ne l’enderroc. 
També em parlava de les Caves Mar-
guery i de la família Brillas. M’explicava 
que on hi ha el Casal de Cultura (una 
caixa de sabates, i mal feta, em deia), 
abans hi havia una casa pairal. Em par-
lava també de les casetes que hi havia 
a la carretera de Cornellà, on ara hi ha 
els edificis de “Caprabo”. Recordava 
la guerra civil a Esplugues, la fàbrica 
de rajoles Pujol i Baucis, el rellotge del 
Pont d’Esplugues, Can Tinturé, la seva 
masoveria, els autobusos CO o SJ…

Està clar que aquest veí estava nos-
tàlgic. Nostàlgic perquè veia que tots 
aquells edificis que han anat marcant 
una història local, poc a poc han anat 
caient a mans de les constructores que 
fan i desfan amb la complicitat del 
PSC-PSOE, d’un equip de govern aliè 
a la sensibilitat i a la nostra història. 
Em recordava qui era en Català, batlle 
durant la dictadura, o l’Antoni Pérez, 
l’alcalde estelar del PSC-PSOE que va 
acabar destituït per la justícia per preva-
ricació. Tots ells formen avui ja, part de 
la història. I cadascú de nosaltres tenim 
una història al nostre voltant.

Però aquest veí es lamentava que 
els joves d’Esplugues, no saben, no 
sabem, què son les Caves Marguery, ni 
la Família Brillas, ni Can Quirze, ni els 
alcaldes Català o Pérez, ni les casetes de 
l’edifici “Caprabo”, ni la vella masoveria 
de Can Tinturé o el mateix Can Tinturé, 
o les tan recents línies de bus CO o SJ. O 
moltíssims altres elements que ara em 
descuido. Es lamentava que s’estigués 
esborrant de la memòria de molts, tots 
aquests edificis i símbols d’una Esplu-
gues que ha evolucionat i que el PSC-
PSOE ha estat incapaç d’immortalitzar 
en molts casos.

Per això que em demanava que des 
de CiU fóssim fidels a la nostra realitat, 
a la nostra història, i que estimèssim i 
defensèssim Esplugues contra l’aïlla-
ment de la història que està patint. Jo li 
vaig explicar que en el nostre model de 
ciutat, i seguint la política de proximitat 
que ens caracteritza, defensariem tot 
això perquè estimar Esplugues, estimar 
Catalunya, és la nostra raó de ser. I que 
per això, en el model de ciutat que 
representem, el Museu de la Ciutat 
seria un dels primers equipaments que 
impulsaríem si governèssim. Perquè te-
nim model, perquè tenim alternativa, 
i perquè la història també és riquesa. 
No la menyspreem.

75 aniversari de la 
segona república

     
ISABEL PUERTAS

(ICV-EUiA)

Aquest any celebrem el 75è aniver-
sari de la segona república i per donar 
una important dignitat institucional 
a aquest període tan important de la 
nostra història el nostre grup municipal 
va fer dues propostes: que el 14 d’abril 
onegés del balcó de l’ajuntament mu-
nicipal la bandera republicana com fan 
l’ajuntament de Girona i altres i que es 
dediqués un espai públic a la Segona 
República.

La proposta de la bandera va ser 
rebutjada pels grups del PSC, de CiU i 
del PP dient que era il·legal. El nostre 
grup no accepta aquest argument 
perquè és un fet puntual i durant la 
resta de l’any onegen les banderes que 
preveu la legislació. Pel que fa a l’espai 
hi ha el compromís de tots els grups de 
buscar-ne un d’adequat.

A més, des d’ICV volem organitzar al 
mes de maig diferents actes per recupe-
rar la memòria històrica i en especial un 
homenatge a Francisco García que ens 
va deixar el 27 d’abril del 2004 després 
d’haver dedicat els millors anys de la 
seva vida a la lluita per la recuperació 
de les llibertats democràtiques en la 
seva militància al PSUC i a CCOO.

Davant de l’amnèsia, sovint auto-
imposada com a conseqüència de la 
fragilitat amb què vam fer la transició 
democràtica, ara que tenim una de-
mocràcia consolidada podem mirar el 
nostre passat sense por i complir amb 
el deure cívic d’homenatjar aquelles 
persones que durant la guerra i el 
franquisme van donar la seva vida per 
defensar les llibertats democràtiques.

No oblidem i reprodueixo quasi 
literalment paraules de Gabriel Jackson 
que la segona república va establir una 
llibertat política i intel·lectual absoluta, 
va celebrar eleccions amb un recompte 
honrat de vots per primera vegada a la 
història d’Espanya, va separar l’església 
de l’estat, va engegar l’autonomia de 
Catalunya com a primer pas per reconèi-
xer la diversitat cultural d’Espanya, va 
reconèixer els drets dels treballadors, va 
obrir 7000 escoles públiques, va establir 
les bases del primer sistema de salut, 
va fer una reforma agrària...

Mai en tan poc temps s’havien 
fet tantes coses... I és sorprenent que 
aquells que defensen que en nom de la 
democràcia no es pot fer cap concessió 
política als terroristes d’ETA, no accep-
tin que en nom de la democràcia cal que 
quedi clar que un grup de militars es 
van aixecar en armes contra un govern 
democràtic i van imposar un règim de 
terror que va durar 40 anys.
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Siguen las buenas 
noticias
PILAR DÍAZ

(PSC)

Dos fantásticas noticias cerraron el 
pasado mes de marzo. El anuncio del 
“alto el fuego permanente” de ETA y la 
aprobación del proyecto de Estatut en 
el Congreso de los Diputados. La casu-
alidad ha querido que ambas noticias 
compartieran alguna portada mediática 
aunque no existan vasos comunicantes 
entre ellas.

El anuncio del “alto el fuego” de la 
banda terrorista es la mejor noticia de los 
últimos años, aunque la prudencia y la 
cautela deberán presidir todo el proceso 
que ahora se abre para llegar a la paz 
definitiva en Euskadi y en el resto del 
España. También la memoria de todos 
los muertos deberá acompañarnos en ese 
largo camino sin retorno hacia la paz.

La aprobación del proyecto de Esta-
tut en el Congreso, y su pase al Senado, 
es una buena noticia para Cataluña. La 
acción conjunta de los gobiernos presidi-
dos por Zapatero en España y Maragall 
en Cataluña lo ha hecho posible, pero 
también han permitido tener más edu-
cación -4200 profesores y 104 escuelas 
nuevas-, más sanidad –350 médicos-, más 
políticas sociales, más infraestructuras 
–500km nuevos de carreteras-, más ocu-
pación –298000 empleos-, más seguridad 
–2400 Mossos-. Todo ello ha sido posible 
con el Estatut actual. A partir de ahora, 
qué no harán los gobiernos socialistas y 
progresistas con más competencias y con 
una mejor financiación, como contempla 
el nuevo Estatut. 

En materia de políticas locales, que-
remos destacar el esfuerzo continuo que 
el actual equipo de gobierno realiza en 
la atención social y en la concesión de 
ayudas a las personas que se encuen-
tran en situaciones de vulnerabilidad 
social. El Ayuntamiento dispone de un 
documento, revisado periódicamente, 
en el que se recogen criterios y baremos 
que regulan las ayudas no consideradas 
emergencia social.

Durante el pasado año, se otorga-
ron ayudas económicas o prestación de 
servicios a más de 1.500 personas, por 
un importe de más de 450.000 euros. 
La prevención educativa, la educación 
especial, el transporte adaptado para 
personas con movilidad reducida, las 
becas de comedor escolar y los servicios 
de ayuda a domicilio fueron los tipos de 
ayuda más frecuentes.

Respecto a las ayudas en concepto 
de emergencia social, el Ayuntamiento 
gestionó un total de 83 emergencias por 
un importe de más de 40.000 euros. Los 
conceptos más frecuentes fueron los 
vinculados a la vivienda, al consumo y a 
gastos básicos.

En este tipo de ayudas no existe 
lista de espera porque nuestra apuesta 
siempre ha sido ayudar a aquella persona 
o familia que lo necesite sin limitar la 
partida económica que la sustenta. Los 
socialistas siempre hemos entendido que 
se trata de un acto de justicia social y de 
dignidad personal.

Los pisos de 
promoción pública, 

primero para 
las personas de 

Esplugues
LUIS ORTEGA

(PPC)

Ahora mismo Esplugues se encuentra en uno 
de sus mejores momentos para intentar atenuar la 
escasez de vivienda pública que desde siempre viene 
imperando. Todos los que aquí residimos somos 
conscientes de nuestras limitaciones geográficas 
pues Esplugues solo tiene 4,6km2 de extensión y 
que eso comporta una grave dificultad para poder 
dar el servicio adecuado y cubrir nuestras necesida-
des, por eso la programación de construcción de 
las próximas 500 viviendas entre alquiler y venta, 
servirá en gran medida para ello. Eso si, quiero 
recalcar de manera insistente, que estos pisos tan 
necesarios tienen a nuestro modo de ver para este 
Grupo Municipal,  como única prioridad las personas 
que residen aquí en Esplugues, cumpliendo con las 
normas básicas exigibles.

Digo esto dado que hay un intento de promul-
gar una nueva Ley, a través del conseller d`Habitatge 
el sr. Salvador Milá, destacado militante de ICVerds, 
de una ley denominada Solidaridad Urbana, un 
nombre que es hasta bonito y por el que pretende 
que todos los pisos de promoción pública que estén 
previstos construir en el Area Metropolitana, de la 
cual Esplugues forma parte, entren dentro de una 
gran bolsa concursal junto con los de otros muni-
cipios, para que luego desde la Consellería del sr. 
Milá realicen el sorteo y he creido conveniente que 
todas las vecinas/os de nuestro municipio debían  
ser conocedores de esta información. Creo que esta 
medida, si realmente se adoptase, haría perder el 
sentido a todos nuestros esfuerzos realizados todos 
estos años por parte de entidades, asociaciones 
y partidos políticos. Considero que lo correcto es 
que, dada nuestra limitación y escasez geográfica 
que antes citaba, sea lo ya establecido y nuestras 
familias, amigos y demás personas que persiguen el 
sueño de poder vivir cerca de sus seres queridos y no 
que se vean inmersos en un concurso por el cual la 
familia viva en un sitio, el trabajo lo tengan en otro 
y vivan vete a saber dónde. Si que vería con buenos 
ojos que este solidario señor Milá tuviera en cuenta 
la escasez de vivienda pública que nuestro municipio 
puede generar, para que se busquen soluciones 
alternativas en poblaciones limítrofes donde la 
promoción pública se habla por cientos o miles de 
viviendas (por ejemplo Gava), para poder recolocar a 
estas personas en esas poblaciones cercanas. Por eso 
nosotros vamos a solicitar a nuestros representantes 
en el Parlament de Catalunya que averigüen más 
sobre este tema con la intención de que alguien le 
haga entrar en razón a este buen señor Milá, para 
hacerle entender que hay situaciones y poblaciones 
diferenciadas, que dé marcha atrás a su propuesta 
y tenga en cuanta esta otra, pero sobre todo los 
pisos de promoción pública que se construyan en 
Esplugues han de ser para las personas de Esplugues 
ojala sobraran para poder atender mas necesidades 
de fuera de nuestro pueblo.

Por otra parte también quiero dar mi apoyo más 
sincero y deseo animaros a todos a que lo realicéis 
también, a sumaros a la iniciativa que emprendió 
nuestro vecino y amigo Juan Ramón Ràmia al que 
todos conocemos como JuanRa de la entidad Glaç, 
músico como afición, que se desplazó hasta Ucrania 
más en concreto a Txernòbil, en un interés perso-
nal por conocer cómo es hoy y cómo sobreviven 
las personas que allí residen, después del terrible 
suceso ocurrido el 25 de abril de 1986, por el cual 
30.000 personas murieron y otras miles sufren graves 
secuelas  por la fuga radioactiva de la central nuclear, 
prestando especial atención a los niños. Con el fín de 
ayudar a estos niños, se realizarán una serie de actos 
conmemorativos, al igual que se pondrán a la venta 
unos CD y DVD musicales editados por Glaç, con el fin 
de que el 100% de lo que se recaude de dicha venta, 
junto con una cuenta bancaria que el Ayuntamiento 
establecerá para que podamos hacer aportaciones 
voluntarias, irá destinado a estos niños.

Por favor colaboremos todos en ello. Gracias.

Com a ciutadà o ciutadana d’Esplugues, li recordem que ha
d’actualitzar les seves dades en el Padró Municipal d’Habitants

en els casos següents:

1Si ha vingut a viure recentment a aquest municipi

2 Si ha realitzat un canvi de domicili dins d’Esplugues

3 Si ha variat alguna dada personal

Posem a disposició els punts d’atenció al ciutadà de la casa
consistorial (pl. Santa Magdalena 5-6), Centre Sociocultural

Molí-Cadí (rbla. Verge de la Mercè, 1) i Policia Local (Manuel
de falla, 24-26), en horari de 8 a 21 hores, ininterrompudament.
Si truca al 900 300 00 82 li informaran de la documentació que

cal aportar en cada cas.
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[ La Sexta, nou canal de televisió 
d’abast estatal, va començar a eme-
tre de manera continuada, superat 
el període de proves preceptiu, el 
27 de març passat. L’acte d’inici de la 
programació regular, celebrat a la 
seu de la cadena a l’edifici Imagina, 
d’Esplugues, va aplegar nombroses 
autoritats, com el president de la 
Generalitat, Pasqual Maragall, 
el ministre d’Indústria, Turisme i 
Comerç, José Montilla,  el conseller 
primer, Josep Bargalló, el conse-
ller de Relacions Institucionals, 
Joan Saura, l’alcalde d’Esplugues, 
Lorenzo Palacín, la vicepresidenta 
del Congrés dels Diputats i regi-
dora d’Esplugues, Carme Chacón,  
les tinentes d’alcalde Pilar Díaz i 
M. Isabel Fernández, i el secretari 
d’Estat de Comunicació, Fernando 
Moraleda. El president de La Sex- 
ta, Emilio Aragón, va ser-ne l’am-
fitrió. El conegut productor, actor, 
músic i presentador estava acom-
panyat per altres pesos pesants 
de la cadena, com Jaume Roures 
i Tatxo Benet (Mediapro) o Carlos 
Arguiñano (Bainet). 

La Sexta, que es pot captar a 
través del canal 63 de la televisió 

La Sexta inicia 
les emissions des 
dels seus estudis 
d’Esplugues

analògica i a través del descodifica-
dor de TDT, és una iniciativa de les 
principals empreses de producció 
televisiva d’Espanya i de la mexi-
cana Televisa. 

L’inici de les emissions es va fer a 
la sala de control del canal. La seva 
oferta televisiva inclou formats 
d’entreteniment i d’humor que 
la cadena ha qualificat de “nous i 
innovadors” i un bon nombre de 
sèries americanes. 

Programació diferent

L’aposta de La Sexta és la d’una 
programació diferent a la que ac-
tualment ofereixen altres cadenes, 
tant en continguts com en horaris, 
per omplir els forats no coberts per 

EL NOU CANAL DE 
TELEVISIÓ, D’ABAST 

ESTATAL, TÉ EL CENTRE 
DE PRODUCCIÓ A 

L’EDIFICI IMAGINA,  
AL BARRI DEL GALL

la resta d’oferta televisiva. Algunes 
de les seves cares més conegudes 
són, a més del president Emilio 
Aragón, que presenta l’espai d’hu-
mor Los irrepetibles, Florentino 
Fernández, el Gran Wyoming, Olga 
Viza o Patricia Conde, entre altres. 
De moment, però, no compta amb 
espais informatius. A mig termini, 
la gran aposta de La Sexta ha de ser 
l’emissió dels partits del Mundial de 
futbol Alemanya 2006, amb la qual 

espera aconseguir la implantació i 
el coneixement entre l’audiència, 
un repte sempre difícil per als nous 
canals de televisió.

El Centre de Producció de La 
Sexta es troba a Esplugues, con-
cretament a l’edifici Imagina que 
Mediapro, al barri del Gall, una 
de les principals sòcies del canal, 
va inaugurar ara fa poc més d’un 
any, i des d’on la cadena va obrir 
les seves emissions regulars. ]

[ A la fotografia de l’esquerra, el president de la Generalitat Pasqual Maragall, amb Carlos Arguiñano, l’alcalde, Lorenzo 
Palacín, i les tinentes d’alcalde Pilar Díaz i M. Isabel Fernández. A la dreta, el president de La Sexta, Emilio Aragón, amb 
Pilar Díaz, Lorenzo Palacín i Carme Chacón 

[ El president de la Generalitat va accionar el botó que va 
donar pas a l’inici de les emissions. Al costat seu, José 
Montilla, ministre d’Indústria, i Pilar Díaz, tinenta d’alcalde     

[ Aplaudiments de les autoritats moments després de l’inici 
de les emissions
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Queda confirmado el récord Guinness del 
peluquero Mario Aragón

Juan Miguel Muñoz debutó en Esplugues

El pintor Juan Miguel Muñoz, artista vocacional, protagonizó 
en Esplugues su primera exposición. La tituló Cotidianizando, 
en referencia al contenido de la mayoría de sus obras, acrílicos 
sobre tela,  objetos que forman parte de nuestra vida habitual. 
Muñoz estuvo acompañado en la inauguración de su exposi-
ción por Immaculada Cano, teniente de alcalde y presidenta 
del Área de Desarrollo Sociocultural y Cohesión Social, por los 
concejales Ramon Cervera, de Cultura, y Roger Pons (portavoz 
del grupo municipal de CiU). Immaculada Cano se congratuló 
porque la nuestra haya sido la ciudad que ha podido ver el 
debut pictórico de Juan Miguel Muñoz.

Exposició sobre Lola Anglada al Casal de 
Cultura Robert Brillas

Durant tot el mes es pot veure al Casal de Cultura Robert  Brillas 
l’exposició Lola Anglada i l’ideal del llibre, una mostra orga-
nitzada  per la Diputació de Barcelona que té com a objectiu 
fonamental difondre  l’obra i la figura de Lola Anglada, una 
autora polifacètica —fou escriptora, dibuixant d’estil satíric, 
il·lustradora, pintora, ceramista, autora teatral, figurinista...—. 
Lola Anglada, que dóna nom a una escola d’Esplugues, des-
tacà especialment en l’àmbit del llibre il·lustrat, que segons 
els entesos va ser el mitjà ideal per plasmar l’univers educatiu 
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que creà per als infants. L’exposició consta de vuit àmbits. A 
Tot anhelant el llibre, el primer, es presenten originals que 
Lola Anglada realitzà per il·lustrar llibres que no es van arribar 
a editar. Els primers llibres i Il·lustrant altres autors inclouen 
llibres de diversos autors il·lustrats per l’artista i una selecció 
d’originals. Paradís exposa els llibres dels quals Lola Anglada 
fou autora total: escriptora, il·lustradora, decoradora i editora. 
A Lola i la guerra s’hi mostra l’obra El més petit de tots i alguns 
apunts de la guerra i de la postguerra. Evocant la Barcelona del 
vuit-cents ofereix una visió de la prodigiosa obra de recopilació 
i reconstrucció de la Barcelona vuitcentista que Lola Anglada 
dugué a terme. A Lola íntima s’hi troben els seus afectes més 

constants i a Joiell es veuen la decoració gratuïta i generosa amb 
què ornà els seus llibres. L’exposició es va inaugurar el dimecres 
5 d’abril, en un acte que va estar acompanyat de la taula rodona 
en què Tura Baucells, Montserrat Cosidó i Domènec Anguera, 
professores i director, respectivament, del CEIP Lola Anglada 
d’Esplugues, van evocar, acompanyats per l’alcalde (fotografia 
de l’esquerra) la figura de l’artista nascuda a Barcelona l’any 
1892. L’exposició forma part de la programació El Museu al 
Casal, que promou el Museu Can Tinturé. 

Lluís Brú se’n va a Cardedeu

L’exposició Lluís Brú, fragments d’un creador, els mosaics mo-
dernistes que va organitzar el Museu Can Tinturé sobre aquest 
dibuixant que va col·laborar amb arquitectes tan insignes com 
Gaudí o Domènech i Montaner, es pot veure ara a Cardedeu. 
Aquesta població del Vallès Oriental acull la mostra fins al 4 
de juny. Es pot veure al Casal Dr. Daurella-Museu Arxiu Tomàs 
Balvey de la localitat.
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Cent carros i tres-cents cavalls estaran 
presents a la festa dels Tres Tombs

ESPLUGUES ES 
CONVERTEIX DURANT 

UNS DIES EN LA CAPITAL 
DELS TRES TOMBS DE 

CATALUNYA EN ACOLLIR 
LA TROBADA NACIONAL, 

DEL 6 AL 14 DE MAIG.  
LA FESTA COINCIDEIX 

AMB EL DESÈ ANIVERSARI 
DE LA COLLA DE LA 

NOSTRA CIUTAT

[ La festa promet ser espectacular. 
Un centenar de carros i tres-cents 
cavalls protagonitzaran la cavalca-
da de la Trobada Nacional dels Tres 
Tombs, que recorrerà alguns carrers 
d’Esplugues el 14 de maig, entre 
el parc de la Fontsanta i Laureà 
Miró. Un total de 55 pobles i ciutats 
estaran representats a l’esdeveni-
ment, que culmina la temporada 
dels Tres Tombs a Catalunya. 

La cavalcada serà l’acte central 
d’un certamen cultural que durant 
dos caps de setmana consecutius, 
el 6 i el 7 i el 13 i el 14 de maig, cen- 
trarà l’atenció de la gent d’Es-
plugues i de les moltes colles que 
arreu de Catalunya mantenen 
viva la flama dels Tres Tombs, una 
tradició que, sobretot en l’entorn 
urbà, té un sabor especial.

Primeres activitats, el dia 6 

Les primeres activitats de la Tro-
bada seran el dissabte 6 de maig. La 
granja escola Les tanques s’instal-
larà al parc Pou d’en Fèlix per 
mostrar alguns animals de granja i 
les eines que s’hi fan servir. A més, 
els més menuts podran passejar 
amb poni (preu: 2 euros).

A la tarda del dia 6 hi haurà els 
primers actes protocol·laris, amb el 
lliurament de la bandera (18 h) i la 
inauguració de dues exposicions 
(19.30 h), una de fotogràfica i una 
altra d’eines de construcció de car-
ros. L’última activitat del dissabte 
6 de maig serà la representació 
de l’obra de teatre Sant Antoni 
de gener, fan festa el cavall i el 
traginer, a càrrec de Teatre Gottic 
de Sabadell. L’obra està basada en 
el conte En Mateu i la Marta desco-
breixen els Tres Tombs, de Pasqual 
Juan i Lloret, que la Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues va editar ara 
fa un any. L’obra es podrà veure 
al Casal de Cultura Robert Brillas. 
El muntatge de la granja escola al 
parc Pou d’en Fèlix continuarà el 
diumenge 7, durant tot el dia.

El cap de setmana fort serà, 
però, el següent. Com a tastet, 
el dissabte 13 es faran tallers 
infantils, als jardins del Casal de 
Cultura Robert Brillas, organitzats 
per l’Esplai Espurnes (d’11 del matí 
a 2 del migdia); ballaran l’Esbart 
Vila d’Esplugues i la Colla de Bas-
toners, també al Casal; hi haurà 
una desfilada de genets, entre la 

plaça Pare Miquel i el parc Pou d’en 
Fèlix; les colles de Geganters i de 
Castellers d’Esplugues actuaran a 
la pista vermella del mateix parc 
i, com a cloenda, es faran esclatar 
quatre coets. 

La festa gran serà diumenge. 
Les 55 colles participants seran re- 
budes al parc de la Fontsanta, on 
es farà el tradicional esmorzar tra-
giner (botifarra, cansalada, mon- 
getes, arengada, pa, vi, aigua...), 
obert a la participació de tothom 
(preu tiquet: 5 euros). A partir 
de les 12 es farà la cavalcada de 
carros i cavalls, que passarà pels 

carrers Josep Argemí, Baronessa 
de Maldà, Milà i Pi, av. de Cornellà, 
Bruc, Sant Antoni M. Claret, rambla 
del Carme, av. Isidre Martí, Àngel 
Guimerà, Nou i Laureà Miró, on 
quedaran plantats tots els carros, 
per poder ser observats per la ciu-
tadania. La Trobada és organitzada 
per la Colla dels Tres Tombs d’Esplu-
gues i per la Federació de Colles de 
Catalunya i coincideix amb el desè 
aniversari de la colla de la nostra 
ciutat, que al llarg dels últims mesos 
ha fet un gran esforç per convertir 
Esplugues en la capital dels Tres 
Tombs, durant nou dies. ]

[ 55 municipis estaran representats a la Trobada

El punt de llibre de Sant Jordi està dedicat a la Trobada
El punt de llibre que l’Ajuntament ha editat aquest any amb motiu de les festes de Sant Jordi s’ha 
dedicat enguany a la Trobada dels Tres Tombs de Catalunya. Reprodueix un dibuix d’un banderer i 
de tres carros i inclou un fragment de l’himne dels Tres Tombs, obra d’Esteve Felip (Els Tres Tombs de 
Catalunya, un món de festa i tradició. // Cent anys mostrant al poble l’esforç, la feina i la il·lusió. // 
Més d’un segle lligant la força i el seny. // I la bandera de Sant Antoni, des de llevant fins a ponent. 
// Experiència i saber, i amb el cavall tota una vida. // Terres, pobles i camins, i a cada pas una nova 
fita). El punt es repartirà amb el programa de festes Primavera a Esplugues.
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[  El Museu Can Tinturé viu aquestes 
setmanes una autèntica tour de 
force. Fidel a la seva vocació de ser 
un centre dinamitzador de la cul-
tura, sobretot de l’àmbit ceràmic, 
organitza fins a cinc activitats al 
llarg dels mesos d’abril i de maig. 
A més de l’arribada de l’exposició 
sobre Lola Anglada (vegeu pàgina 
28), el museu promou des d’un 
taller per decorar una rajola amb 
una flor fins a una reunió d’iden-
tificació de peces, una conferència 
i una excursió.

Els participants al taller Fes 
la teva rosa (23 d’abril, Museu 
can Tinturé, 11 del matí) podran 
decorar una rajola amb la rosa de 
Sant Jordi, que podran recollir al 
museu uns dies més tard, un cop 
cuita. L’activitat comptarà amb la 
col·laboració de l’Escola Municipal 

Intens programa d’activitats al Museu Can 
Tinturé amb l’arribada de la primavera

[ Jordi Setoain va parlar de la ceràmica del nord d’Africa a la xerrada del 15 de març

de Ceràmica d’Esplugues. El 6 de 
maig, el Museu promou una visita 
al Museu d’Història de Sabadell i 
als antics forns i a l’obrador de ce-
ràmica de Ca n’Escanyola (preu per 
persona: 2 euros, places limitades. 
Cal fer reserva prèvia al museu, 
tel. 93 470 02 18). El poeta Anton 
Sala-Cornadó pronunciarà el 17 de 
maig (7 de la tarda) una xerrada 
sobre la iconografia del zodíac i 
l’esoterisme en l’art. Una reunió d’i- 
dentificació de peces, en què les 
persones que tinguin objectes 

antics de ceràmica a casa poden 
dur-los-hi perquè experts de l’Asso- 
ciació Catalana de Ceràmica De-
corada i Terrissa els podran dir d’on 
provenen i de quina època són, 
tancarà aquesta sèrie d’activitats, 
al Museu (30 de maig, a les 7 de 
la tarda).

Ceràmica del Maghreb

Can Tinturé va acollir  la con-
ferència Ceràmica del Maghreb, 
el 15 de març. L’acte formava part 

del cicle Les rutes de la ceràmica, 
que porta conferenciants, col·lec-
cionistes i amants de la ceràmica 
perquè expliquin els seus viatges a 
països exòtics i la gent, els paisatges 
i els objectes de la ceràmica que hi 
han trobat. El Dr. Jordi Setoain, que 
també és integrant d’Amics dels 
Museus i del Patrimoni d’Esplugues 
de Llobregat (AMPEL) va explicar 
dos dels seus viatges pel nord 
d’Àfrica. A més, el grup Amazigh, 
de Cornellà, va oferir un concert de 
cançons populars berbers. ]

EL MUSEU FARÀ  
JORNADES DE PORTES 

OBERTES, EL 23 D’ABRIL 
I EL 17 DE MAIG, AMB 

MOTIU DE LA CELEBRACIÓ 
DE SANT JORDI I DEL 
DIA INTERNACIONAL 

DELS MUSEUS,  
I PRESENTARÀ UNA NOVA 

GUIA 
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[ Les diferents formacions de la banda de l’Es-
cola Municipal de Música protagonitzaran el 
23 d’abril, festivitat de Sant Jordi, el seu primer 
concert. Els jardins de Can Tinturé acolliran 
a partir de les 12.30 del migdia la primera 
actuació en públic de les seves formacions, la 
banda de l’Àrea de Nivell Elemental, composta 
per  intèrprets de 8 a 13 anys, i la Banda de 
l’Escola, amb músics l’edat dels quals supera 
els 14 anys.

La formació dels més petits és integrada 
per alumnes de l’Escola Municipal de Música 
i d’altres centres de la població. La integren 
tres intèrprets de flauta, dos de clarinet, tres 
de trompeta, un de saxo alt i un de percussió. 
És dirigida per Jordi Serrano. Interpretarà El 
pont sobre el riu Kwai, Titànic i Michelle.

La formació juvenil i adulta, integrada per 
alumnes i exalumnes de l’Escola Municipal de 
Música i intèrprets aficionats col·laboradors, 
compta amb dues flautes, cinc clarinets, tres 

La banda de l’Escola Municipal de 
Música debutarà  per Sant Jordi

trompetes, dos saxos alts, un bombardí, un 
contrabaix i dos percussionistes. La dirigeix 
Pere Bayona, màxim responsable acadèmic 
de l’Escola Municipal de Música. Interpretarà 
Vaixell de Grècia, Three sketches for band, 
L’Estatut (pasdoble) i Mac, el capità. 

Les dues formacions tancaran plegades el 
concert amb la interpretació de dues peces 
musicals, El Danubi blau i el tema central de 
la pel·lícula Forrest Gump.

Aquesta primera actuació en públic de les 
formacions de l’Escola Municipal de Música 
culminarà un procés que es va iniciar ara fa poc 
més d’un any, quan l’Escola es va proposar la 
creació d’una formació de banda formada per 
alumnes i oberta a altres estudiants i músics. 
Són dues formacions que, inicialment, estan 
més a prop del grup de vents que no pas de 
la gran banda, però s’han creat amb l’objectiu 
de créixer i acollir altres alumnes i persones 
interessades. ]

[ La 
formació 
d’adults, 
durant 
un assaig 
al Centre 
Municipal 
Puig Coca

La Unió de Botiguers 
convoca un concurs de 

dibuix infantil

La Unió de Botiguers i de Comerciants 
d’Esplugues (UBCE) ha convocat un concurs 
de dibuix per promocionar el comerç d’Es-
plugues. El concurs està adreçat a infants de 
6 a 10 anys, que hauran de dibuixar el carrer i 
la botiga que ells prefereixin. El premi per als 
guanyadors serà un aparell de DVD portàtil. 
Per a cada classe dels alumnes guanyadors, 
l’organització preveu el lliurament d’un 
modern equip de música. Els nens i nenes 
que hi vulguin participar hauran de fer el 
seu dibuix en una làmina que els lliuraran 
a la seva escola i lliurar-lo a classe abans 
del dia 31 de maig (últim dia d’entrega). El 
veredicte del concurs es donarà a conèixer 
el diumenge 11 de juny, en el decurs d’un 
festival infantil que la mateixa Unió de 
Botiguers i Comerciants organitzarà al 
Casal de Cultura Robert Brillas.

La Coral La Coloma cantarà 
caramelles els dies 22 i 23 

d’abril

La Coral La Coloma farà la tradicional 
cantada de caramelles els dies 22 i 23 
d’abril. El grup de cant de la Coral actuarà 
el dissabte 22 al Mercat de Can Vidalet (11 
matí), a l’Ajuntament  (11.15) i al Mercat 
de La Plana (1 migdia), i el diumenge 
23 davant del CCR L’Avenç (1 migdia), a 
més de domicilis particulars de la ciutat. 
També preveu actuar a la Fira del Llibre i 
de la Rosa, el dia de Sant Jordi, si l’horari 
ho permet.
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Xerrada per aprendre a  
conciliar la vida laboral  
i la familiar

Teresa Pi-Sunyer va oferir el 16 de març 
una conferència a la Biblioteca Pare Miquel 
en què explicà la dificultat que comporta 
combinar, de manera tranquil·la, la intensa 
vida laboral en la qual ens veiem immersos 
amb els temps familiars, i va donar algu-
nes de les claus que permeten gestionar 
el temps de la millor manera possible i 
poder-ne treure el major profit. Pi-Sunyer 
és psicòloga clínica i treballa en l’atenció 
a persones joves i adultes, tant en teràpia 
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individual com en treball comunitari. 

Andreu Martín visita  
La Bòbila

El prestigiós escriptor Andreu Martín va 
oferir una xerrada a la Biblioteca La Bòbila, 
el 23 de març. Martín és considerat com 
una de les principals figures de la novel-
la negra de l’Estat. Escriptor i guionista 
de còmic, teatre i sèries de televisió, ha 
dirigit cinema i ha guanyat premis com el 
Círculo del Crimen, per Pròtesi, el Hammet, 
per Barcelona Connection i per L’home 
que tenia raor, i el Nacional de Literatura 

Infantil i Juvenil, per No demanis llobarro 
fora de temporada. Ha estat traduït a una 
desena d’idiomes.

Xerrada sobre l’atenció als 
infants

La Biblioteca Pare Miquel acollirà el 
dijous 27 d’abril (19.30 hores) la xerrada 
Posar límits en educació infantil (0-6 anys), 
que oferirà Neus Calleja, que és psicòloga 
clínica, directora de la secció de psicologia 
del Centre d’Assessorament del Districte de 
Sant Andreu de Barcelona i responsable del 
telefon de l’esperança de Barcelona. 



ABRIL DE 2006 35vida ciutadana

[  La pareja de baile formada por 
Maximino García y Conchi Lara, del 
Centro Cultural Standard Latino 
de Esplugues, se ha proclamado 
campeona de España de la moda-
lidad standard, que agrupa cinco 
bailes, vals inglés y vienés, tango, 
quick step y slow. La competición 
se celebró el pasado mes de marzo, 
en Pontevedra.

El currículum de esta pareja, 
que son profesores titulados por la 
AEBDC, es ya muy extenso. Además 
de campeones de España 2006, 
fueron campeones de Catalunya 
en las tres modalidades (standard, 
latinos y 10 bailes) en 2005 y tres 
veces subcampeones de España. 
También han participado en dos 
ocasiones en el Campeonato del 
Mundo.

Maximino García y Conchi Lara 
compaginan su actividad competi-
tiva con la enseñanza de los bailes 
de salón en el Centro Cultural Stan-
dard Latino, que tiene su sede so-
cial en la calle Sant Francesc Xavier, 
del barrio Centre de Esplugues. El 
centro, que actualmente cuenta 
con 200 socios, se define como una 
entidad abierta a la participación 
de cualquier amante del baile de 

Maximino García y Conchi 
Lara, del C.C. Standard  
Latino, campeones de España

salón o de aquellas personas que 
quieran iniciarse en ellos. Además, 
a nivel competitivo brilla de mane-
ra especial, como lo demuestra el 
hecho de que otra pareja, formada 
por Roberto García y Sara Martín, 
también fue campeona de España  
en 2005. ]   

Comencen 
els actes de 
celebració de 
l’Any Mozart
[ L’acte Any Mozart enga-
lanat amb poesia maraga-
lliana, promogut pel Grup 
d’Estudis d’Esplugues, el 6 
d’abril, ha estat el primer 
d’una sèrie d’actes inclosos 
en la celebració del 250 
aniversari del naixement 
del músic i compositor 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart. També hi haurà una 
exposició monogràfica, a la 
Biblioteca Pare Miquel (maig 
2006), i diversos actes musi-
cals organitzats per entitats 
locals: New Age Mozart, 
Mozart i la Cobla, Concert 
central Mozart 250 anys i 
un recital de cant. ]
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[ La celebració de la Diada de Sant 
Jordi es presenta, com sempre, 
plena d’activitats ciutadanes. En 
poc menys de 48 hores es viuran a 
la ciutat fins a setze activitats cul-
turals diferents, amb la llegenda 
del cavaller i el drac i els símbols 
de la festa, la rosa i el llibre, com 
a rerefons. La Fira del Llibre i de la 
Rosa, que es farà el diumenge 23 
a la plaça Santa Magdalena,d’11 
del matí a 8 del vespre,  serà l’eix 
de la celebració durant tot el dia. 
Entitats i comerços de la nostra ciu- 
tat instal·laran estands de venda  
de roses i llibres a la plaça Santa 
Magdalena. Algunes de les asso-
ciacions presents aprofitaran el 
seu estand per mostrar les seves 
activitats diàries. 

Els símbols que envolten la 
celebració estaran presents en un 
bon nombre d’activitats previstes: 
el Museu Can Tinturé organitzarà 
al Centre d’Arqueologia i d’Ar-
queologia Industrial Pujol i Bausis 
farà el taller infantil Fes la teva 
rosa (23 d’abril, 11 del matí); el 
showman Noé Rivas presentarà 
l’espectacle de contacontes Ja ha 
arribat Sant Jordi! (23 d’abril, 
parc Pou d’en Fèlix, 6 de la tarda); 
la Biblioteca Pare Miquel acollirà 
una sessió de contes de dracs i de 
princeses, amb dracs bons, dolents i 
altres d’especials (22 d’abril, 12 del 
migdia) i l’Esbart Vila d’Esplugues, 
amb la col·laboració de la Colla de 

Geganters, posarà en escena un 
any més La llegenda de Sant Jordi, 
una representació musicada que 
any rere any guanya més adeptes 
i aconsegueix sorprendre per les 
coreografies i el vestuari (22 d’abril, 
8.30 del vespre, Casal de Cultura 
Robert Brillas). 

Música

La música també serà protago-
nista de Sant Jordi. La Coordinado-
ra d’Associacions per la  Llengua 
(CAL) organitzarà un concert que, 
en el moment de tancar aquesta 
edició, no tenia confirmats els par-
ticipants (22 d’abril, 10 de la nit, 
Centre Municipal Puig Coca), les 

El programa festiu de Sant Jordi 
inclou setze activitats ciutadanes

formacions de la Banda de l’Escola 
Municipal de Música actuaran en 
públic per primera vegada (vegeu 
pàgina 29) i la Secció Sardanista 
farà una ballada (23 d’abril, 7 
de la tarda, Pista Municipal de 
L’Avenç). La Coral farà dues can-
tades de caramelles (vegeu pàgina 
29) i el Centro Aragonés farà un 
festival de jotes (22 d’abril, plaça 
Macael, 12 del migdia) —s’ha de 
recordar que San Jorge és el patró 
de l’Aragó—.

Quatre entitats i una escola 
tindran un protagonisme especial 
durant el cap de setmana. El CEIP 
Lola Anglada viurà la seva Festa 
Major (22 d’abril d’11 del matí a 2 
del migdia); l’Agrupament Escolta 

i Guies Sant  Jordi organitzarà el 
tradicional dinar que fa amb mo-
tiu de la Diada (22 d’abril, 1.30 
del migdia, a la pista municipal de 
L’Avenç, preu del tiquet 7 euros); 
el Cercle Artístic organitzarà la Fira 
d’Art al Carrer (11 del matí a 2 del 
migdia, a la zona de vianants del 
carrer Àngel Guimerà); la Colla de 
Castellers començarà la tempora-
da a casa amb una trobada que 
tindrà com a entitats convidades 
les colles de Caldes de Montbui i 
de Sant Cugat (23 d’abril, zona de 
vianants del carrer Àngel Guimerà. 
a partir de les 12 del migdia); i la 
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues 
organitzarà una jornada de portes 
obertes de la seva seu social de la 
plaça Santa Magdalena (23 d’abril, 
d’11.30 del matí a 8 del vespre). 
El Museu Can Tinturé també farà 
una jornada de portes obertes 
(23 d’abril, de 10 del matí a 2 del 
migdia). Els  100 primers visitants 
rebran de regal la nova guia del 
museu. ]

LA FIRA DEL LLIBRE I DE 
LA ROSA SE CELEBRARÀ 

EL DIUMENGE 23, 
A LA PLAÇA SANTA 

MAGDALENA, D’11 DEL 
MATÍ A 8 DEL VESPRE

[ La Fira del Llibre i de la Rosa aplegarà estands de comerços 
i d’entitats de la ciutat

vida ciutadana
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[ La programació Esplugues recorda Txernò-
bil, en commemoració del vintè aniversari de 
l’explosió de la central nuclear d’aquella ciutat 
ucraïnesa, viu aquesta setmana i la que ve les 
seves últimes activitats. Per a aquest dijous, 
20 d’abril, al CCR L’Avenç, estava prevista la 
realització de la taula rodona Nens de Txernòbil 
i adopcions, amb la col·laboració de Valentina 
Ivanovna, presidenta de Nens de Txernòbil a 
Keïv, d’Alexander Gorkaviy, responsable de 
les adopcions de nens d’Ucraïna a Keïv i dues 
integrants de l’associació Amigos de Ucrania, 
amb seu a Madrid. La segona serà el dijous 
27 d’abril, també al CCR L’Avenç (8.15 del ves- 
pre). per parlar de centrals nuclears amb la pre- 
sència confirmada d’Anna Martínez, de Gre-
enpeace a Barcelona, i de representants de 
l’Ajuntament d’Esplugues i del Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat.

L’acte central, però, de la celebració, serà 
el 25 d’abril, quan es compliran els vint anys 
del desastre nuclear de Txernòbil. El parc dels 
Torrents acollirà l’encesa d’espelmes en record 

de les 30.000 víctimes, la lectura d’un manifest 
i el descobriment d’una placa commemorativa. 
A més, a cada barri d’Esplugues es faran esclatar 
dos coets, per recordar les dues explosions del 
reactor. L’últim acte serà el Concert de músi-
ques del món per Txernòbil, amb Odracir Lavid 
(dissabte 29 d’abril, 10 de la nit, CCR L’Avenç). 
Tots els diners recollits en les diferents activitats 
es destinaran a dotar de calefacció els orfanats 
d’Ucraïna. La campanya compta amb la col-
laboració de la Penya Barcelonista L’Avenç, 
que gestiona la participació del FC Barcelona 
en la iniciativa. Les persones que vulguin fer 
una aportació poden fer-ho al compte de La 
Caixa 2100 - 0148 - 51 - 0200564658.

Fins al mateix dia 29 es poden veure al Ca- 
sal de Cultura les exposicions Els nens de Txer- 
nòbil, de l’organització Greenpeace, i Txernò-
bil 2005, d’Alexander Veselsky i Joan Cerezo. 
Les exposicions es van inaugurar el 4 d’abril 
passat, en un acte a què van assistir de Pilar 
Díaz, primera tinenta d’alcalde, i del cònsul 
general d’Ucraïna. ] 

“Esplugues recorda Txernòbil” tanca 
la sèrie de celebracions el 29 d’abril

[ De dreta a 
esquerra, Sergi 
Recasens, 
president 
de la Penya 
Barcelonista 
L’Avenç, Pilar 
Díaz, 1a tinenta 
d’alcalde, i 
Joan Ramon 
Ràmia, 
president 
de Glaç, a 
l’exposició 
fotogràfica de 
Txernòbil

Exposició sobre els estudis 
més enllà de l’ESO

La Biblioteca Pare Miquel acull del 25 
d’abril al 2 de maig l’exposició I després de 
l’ESO...què?, promoguda per la Diputació 
de Barcelona. La mostra s’adreça als joves 
que acaben l’ESO i presenta les possibili-
tats acadèmiques que tenen per escollir. 
Està adreçada sobretot als joves de 3r i 4t 
d’ESO i als que, en finalitzar aquesta etapa 
educativa, no han assolit el graduat. També 
pot ser d’interès per a pares i mares i per a 
personal educatiu i docent. Està formada per 
vuit pòsters i uns materials complementaris. 
L’exposició s’acompanya d’un lloc web que 
reprodueix els continguts i ofereix enllaços 
per ampliar-ne la informació; www.diba.
es/despresdeleso. Els visitants també poden 
endur-se una guia informativa de l’exposi-
ció, en format imprès.

AIDED presenta el seu tercer 
conte, Convivències

L’Associació AIDED, que treballa en fa- 
vor dels drets i de la integració social de 
les persones amb discapacitat, presen-
tarà el dissabte 13 de maig al Casal de 
Cultura Robert Brillas (7 de la tarda) el 
conte Convivències. Aquest és el tercer 
relat que aquesta entitat edita, amb un 
clar objectiu sensibilitzador vers la inte-
gració de les persones amb discapacitat. 
Com en el cas de Jo sóc especial i d’El 
capità Pirata, Convivències ha estat escrit 
per Maria Sierra Peña. N’és l’il·lustrador 
Jordi Cecília. El conte explica les aven-
tures de sis nois i noies amb discapaci- 
tat mentre passen uns dies fora de casa.

L’Escola Municipal de Música 
farà un curs intensiu i un casal  
per a infants el mes de juliol 
[ L’Escola Municipal de Música 
organitzarà el proper mes de 
juliol un curs intensiu de música 
moderna i un casal d’estiu musi-
cal per a infants. El primer serà 
un curs intensiu per entendre i 
tocar la música moderna (blues, 
rock, salsa, jazz, funk...). Cada 
alumne rebrà de 12 a 18 hores 
de classe, segons el nivell. Es farà 
del 3 al 14 de juliol, entre les 5  
de la tarda i les 10 de la nit, al 
Centre Municipal Puig Coca, on 
es formalitzaran les inscripcions, 

del 26 al 30 de juny. El Casal 
d’Estiu de música per a infants 
es farà el 3 al 14 de juliol, amb 
una durada de tres hores diàries, 
de 10 del matí a 1 del migdia. 
S’adreça a infants de 4 a 11 anys 
i es vol que els participants tin-
guin una experiència de pràctica 
musical, cantant cançons, escol-
tant música, ballant i participant 
en conjunts de diversos instru-
ments. Les inscripcions també 
seran del 26 al 30 de juny, al CM 
Puig Coca. ] [ L’Escola és al Centre Municipal Puig Coca
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Peralta, Jose Rodriguez, Antonio Martín, 
Custodio Mengibar, Casto Bermejo, 
José Luna, Rodolfo Honrubia y Ramón 
Ochoa, y son referentes a platos típicos 
que, como los Huevos a lo pobre que ha 
propuesto Alicia Huguet, forman parte 
de su vida y de su cultura. “Mi abuela los 
hacía todos los domingos” ha explicado 
la autora, reflejando lo que los platos 
que han aportado han representado o 
representan para todos ellos. Las recetas 
se han incluído en un dossier que se ha 
entregado a todos los alumnos del ta-
ller y formará parte de la biblioteca del 
Esplai de la plaza Blas Infante, en lugar 
preferente. En la foto aparecen algunos de 
los alumnos del Taller de Cultura General 
del Casal de Can Vidalet.
 
Xerrada  sobre  
els riscos a la llar

El Consell Municipal de la Gent Gran dedi-
carà la seva sessió d’aquest dijous 20 d’abril 
a una xerrada informativa sobre els riscos 
a la llar, que tindrà lloc al Centre Municipal 
Puig Coca (6 de la tarda), a càrrec de M. 
Carmen Ubiergo i Núria Pérez, diplomades 
en infermeria de l’Àrea Bàsica de Salut 
(ambulatori) Lluís Millet de la nostra ciutat. 
L’accés és lliure a tothom i no només als 
mebres del Consell Municipal.
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Recetario culinario  
en Can Vidalet

Una treintena de alumnos del Aula de 
Cultura del Esplai de Gente Mayor de Can 
Vidalet han protagonizado una iniciativa 
singular, la realización de una colección 
de recetas culinarias regionales de la 
zona de procedencia de cada uno de los 
alumnos. Las recetas han sido aportadas 
por Salvador Jacob, Alicia Huguet, Alfre-
do Benito, Paquita Fernández, Carmen 
Rodríguez, Mercedes Flores, Concepción 
Mayenco, Carmen Cereijo, Carmen Alcal-
de, Joan Pasadas, Felicitas de Miguel, José 
Molina, Rafael Sánchez, Paquita Pon- 
ce, Miguel Sáez, Maria Rodriguez, Car- 
meta Pizarro, Pilar Bonet, Carmen Rodri-
guez, María Rubio, Isabel Nieto, Encarna 

Xocolatada a l’Esplai de Can 
Clota

L’Esplai de Can Clota va organitzar el 15 
de març una xocolatada popular, adreçada 
a les persones que hi estan associades. La 
junta de l’Esplai fa periòdicament activitats 
d’aquest tipus amb l’objectiu de dinamit-
zar l’equipament i per passar-ho bé.

Recital dels poetes  
de la gent gran

El Centre Municipal Puig Coca acollirà el 
recital de poesia de la gent gran, el dijous 
27 d’abril, a partir de les 11 del matí. 

Ref. 564. Noia de 23 anys busca feina com a dependenta.
Ref. 565. Veïna d’Esplugues, s’ofereix per tenir cura de persones 
grans o nens.
Ref. 566. Llicenciada en Filologia Hispànica, vol treballar fent  
classes de repàs de castellà per a estrangers.
Ref. 567. Senyora de 36 anys ofereix compartir el seu domicili 
i atendre persones grans que necessiten viure acompanyades. 
Parla català i castellà.
Ref. 568. Pintor oficial de segona busca feina.
Ref. 569 . Noia de 34 anys busca feina de neteja i també s’ofereix 
per tenir cura de persones grans o infants.
Ref. 570 . Veí d’Esplugues busca feina com a auxiliar administratiu 
als matins.
Ref. 571 . S’ofereix senyora amb setze anys d’experiència, per 
atendre nens petits o persones grans. Parla català i castellà.
Ref. 572. Dona de 47 anys vol treballar tenint cura de  persones 
grans per les nits.
Ref. 573. Manobre de construcció amb experiència busca feina 
en obres o com a muntador de fusteria (mobles, portes, etc.).
Ref. 574 . Noia de 35 anys s’ofereix per fer cangurs. Parla català, 
castellà i francès.
Ref. 575 . Jove de 23 anys s’ofereix per fer neteges. Té experiència 
en neteja de domicilis particulars.

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 treballCALENDARI DEL CONTRIBUENT
• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
del 3 de març al 3 de maig
• TAXA DE GUALS I RESERVES PER A APARCAMENT I 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES
del 3 d’abril al 5 de juny

DOMICILIACIONS:  Si voleu estalviar-vos temps i desplaça-

ments innecessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon 

gratuït 900 502 739. També podeu enviar un fax al 93 411 78 

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

directament al web www.esplugues.es (domiciliacions)

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

domiciliat en podeu demanar un duplicat:

• Personalment en qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió 

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

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

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

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

esplugues.es (vegeu “duplicats”) 

OFICINES PER INFORMAR-SE’N

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

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

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

 LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRA-

MENT: 

• Totes les entitats bancàries col·laboradores que figuren al 

dors del document



ABRIL DE 2006 39vida ciutadana

[ L’AC Espluball i el Club de Ball 
Esportiu Esplugues, que dirigeixen 
Antonia Pedrazo i Andrés Barba, 
organitzen, per segon any conse-
cutiu, el Trofeu Ciutat d’Esplugues 
de Ball de Saló-II Memorial Mariona 
Cortés. La cita serà el 7 de maig pro-
per, al Complex Esportiu Municipal 
La Plana (c/Alegria, s/n), a partir de 
les 10 del matí. 

Es tracta d’una competició de 
ball de saló, en què s’espera que 
participin parelles de tot l’Estat. La 
previsió indica que es podria superar 
el nombre d’incripcions que hi va 
haver l’any passat (360 parelles), de 
totes les edats. 

Els competidors es dividiran per 
categories d’edat i per especialitat 
escollida (balls estàndards o llatins). 
Durant tot el dia hi haurà elimi-
natòries, fins a arribar a les fases 
finals, tant en balls estàndards (vals 
anglès, tango, quick step, slow fox 
i vals vienès, segons les categories) 
com en llatins (samba, txa-txa-txa, 
rumba, jive i pasdoble, segons els 

nivells). La previsió apunta que el 
certamen no s’acabarà fins a les 10 
de la nit. Les entrades per accedir 
al recinte costaran 10 euros, tot i 
que els menors i les persones de 
més de 65 anys tindran l’entrada 
gratuïta.

L’objectiu del certamen, que 

porta el nom de Memorial Mariona 
Cortés en record de la persona que 
va ser fundadora de l’Associació 
Espanyola de Professors de Balls de 
Saló i introductora del ball esportiu 
a l’Estat, és continuar promocionant 
el ball de saló de competició a la 
nostra ciutat. ]

El “II Trofeu Ciutat d’Esplugues” de 
balls de saló se celebra el 7 de maig

L’Esbart 
anuncia canvis 
a “La llegenda 
de Sant Jordi”
[ L’Esbart Vila d’Esplugues ha 
anunciat alguns canvis en la 
representació de La llegenda 
de Sant Jordi, que posarà en 
escena el dissabte 22 d’abril, 
al Casal de Cultura Robert 
Brillas (8.30 del vespre). 
L’augment de dansaires a 
la secció infantil ha portat 
a l’organització a introduïr 
més balls de nens i el cos 
de dansa presentarà una 
nova coreografia. Aquest 
any, també es reforçarà el 
sistema d’il·luminació, una 
de les parts primordials 
de l’acte, ja que la llum és 
l’encarregada de moure les 
escenes de la tradicional 
llegenda, passant del bosc al 
mercat, del mercat a les sales 
del palau reial, etc. L’obra 
tindrà una durada prevista 
de 70 minuts. ]
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[ Una imatge de la primera edició
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El CCA Plaza Macael 
paseará la Cruz de Mayo  

el 7 de abril

El Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael protagonizará el próximo 7 de 
mayo la tradicional procesión de la Cruz 
de Mayo. Los integrantes de esta entidad 
del barrio de Can Vidalet cumplirán con el 
ritual de recorrer algunas de las calles más 
próximas a su sede social (plaza Macael, 
avenida Ciutat de L’Hospitalet, Jocs Flo-
rals, Molí, Maladeta, Hierbabuena, Cadí, 
Cedres, Eucaliptus, Verge de la Mercè y, 
de nuevo, plaza Macael) portando el paso 
con la virgen. Esta tradición arraigada 
en el calendario cultural, no sólo de la 
entidad sino del conjunto de la barriada, 
se completará con una muestra de bailes 
que se iniciará a las 12 del mediodía en la 
propia plaza Macael.

El Ayuntamiento estuvo 
representado en los actos de 

la Cofradía 15+1

La primera teniente de alcalde, Pilar Díaz, 
el concejal de Can Vidalet, Trinidad Bravo, 
y el concejal de Cultura, Ramon Cervera, 
representaron al Ayuntamiento de Esplu-
gues en el acto de lectura del pregón de las 
procesiones de la Cofradía 15+1, celebrado 
el 25 de marzo pasado en el Centre Cultural 
La Bòbila. 

Amics del Ball de l’AV La 
Plana organiza una velada 

con el grupo Titán

Amics del Ball, una sección de la Asocia-
ción de Vecinos de La Plana que fomenta 
los bailes de salón, organizará el próximo 20 
de mayo, a partir de las 10.30 de la noche, 
un baile con el grupo Titán. La fiesta, con la 
que la entidad se suma a la celebración de 
Primavera a Esplugues, tendrá lugar en la 
rambla del Carme. Amics del Ball participó 
en la pasada rua de Carnaval con una carroza 
y una comparsa alusivas al Moulin Rouge 
y al can can. En el Pont 145 se atribuía esa 
carroza, por error, a Amics del “Gall”, una 
entidad que, evidentemente, no existe. 

Més de seixanta associacions 
han confirmat la seva  
presència a la “Fira d’Entitats”
[ Més de seixanta associacions d’Esplugues havien 
confirmat ja, a començaments del mes d’abril 
—data de tancament d’aquesta edició— que el 
proper 7 de maig participaran a la Fira d’Entitats, 
una trobada que serveix per comprovar l’estat de 
l’associacionisme de la nostra ciutat. Durant tot el 
dia, entitats dels àmbits cultural, esportiu, social, 
mediambiental, polític o sanitari mostraran en 
uns estands les activitats que porten a terme, 
la seva història i els seus projectes de futur. No 
seran, en tot cas, continguts homogenis, ja que 
cada entitat decideix particularment el que vol 
explicar en el seu estand. 

La Fira s’instal·larà, com en les últimes edici-
ons, al carrer Església, i comptarà amb diferents 
espectacles paral·lels per amenitzar-la. Hi haurà 
actuacions del grup Jelek (ritmes dels Balcans), 
del Centro Aragonés, de la Colla de Bastoners, 
de l’Esbart Vila d’Esplugues, de l’Asociación 
Cultural Andaluza de Esplugues  i de la Colla de 

Geganters. A més, el Cercle Artístic organitzarà 
una mostra d’art al carrer, Espluga Viva farà un 
concert vermut a la plaça Montserrat Roig i la 
Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs i 
el Grup de Percussió Atabalats protagonitzaran 
l’espectacle final de cloenda. D’altra banda, hi 
haurà una marató de donació de sang, des de 
les 11 del matí a les 5 de la tarda, a la biblioteca 
de l’Escola Isidre Martí. 

Marató de donació de sang

Els donants, a part de la satisfacció personal 
de fer un acte solidari que serveix per augmen-
tar les reserves de sang, un fet imprescindible 
per contrarestar les necessitats que generen els 
accidents de trànsit i algunes intervencions i 
malalties greus, rebran un petit obsequi per la 
seva acció. L’organització recorda que per donar 
sang no cal anar-hi en dejú. ]

Les festes de la solidaritat i del comerç just seran el 27 de maig
[ La VI Festa de la Solidari    
tat i la III Festa del Comerç 
Just se celebraran conjunta-
ment el 27 de maig proper. 
Aquesta doble cita amb la 
cooperació tindrà lloc als 
jardins del Casal de Cultura 
Robert Brillas. 

Les entitats que tre-
ballen en aquest àmbit al 
nostre municipi instal·laran 
estands informatius i es po-
dran adquirir productes de 
comerç just. També hi haurà 
activitats paral·leles. ]
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Estand de la Penya Espanyolista d’Esplugues, l’any passat
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Día del Socio del Centro 
Aragonés

El Centro Aragonés de Esplugues celebró 
el pasado 25 de marzo su Día del Socio. La 
fiesta conmemorativa se celebró en su local 
de la plaza Macael y consistió en un aperi-
tivo y un espectáculo teatral y humorístico 
posterior. El alcalde, Lorenzo Palacín, la 
primera teniente de alcalde, Pilar Díaz, y los 
concejales Trinidad Bravo (de Can Vidalet) 
y Ramon Cervera (de Cultura), acudieron a 
saludar a los socios de la entidad. 

Obra de teatre  
de l’Associació de  
Dones de La Plana

El grup Atreveix-te, de l’Associació de 
Dones de La Plana, posarà en escena el 27 
de maig proper l’obra de teatre Picaresca, al 
Casal de Cultura Robert Brillas. El teatre és 
una de les activitats que compta amb taller 
propi a l’Associació.

Festival infantil a Can Clota, 
el diumenge 27 d’abril

L’Associació de Veïns de Can Clota 
s’ha sumat a la celebració de Primavera a 
Esplugues amb l’organització d’un festival 
infantil, el proper 27 de maig, a la plaça 
del Taxi.

Dues sessions de contes  
a la Biblioteca Pare Miquel

La Biblioteca acollirà les sessions infan-
tils Contes de pirates (dissabte 6 de maig, 
12 del migdia) i Estrafolàries criatures 
(dissabte 20 de maig, 12 del migdia). 

Espluga Viva organitza el 
Sarau de Primavera

La festa serà el dissabte 6 de maig, al 
parc dels Torrents, amb dos concerts, servei 
de bar i estands de venda de productes 
artesans.

La “Nit Esotèrica” (27 de maig) 
presenta enguany força novetats 
[ Una de les cites més esperades de l’any a 
nivell lúdic a la nostra ciutat, la Nit Esotèrica, 
se celebrarà el dissabte 27 de maig. Els carrers 
Església i Montserrat i la plaça Pare Miquel 
acolliran les diverses activitats que s’han pro-
gramat per a aquell dia i que presenten força 
novetats respecte a edicions anteriors.

Una de les més impactants pot ser la sessió 
per veure els estels, gràcies a un telescopi que 
s’instal·larà al terrat del Museu Can Tinturé 
(de 10.30 de la nit a 1.30 de la matinada). El 
Museu obrirà portes i es podrà visitar men-
tre duri l’activitat. La Nit Esotèrica també 
inclourà un taller de grafòleg, una sessió de 
música Chill Out, les actuacions dels grups 
Yukon, de música celta, i Oscar&Scarelvis 
(amb la col·laboració de la Penya Motorista 
Cilindros Rebeldes) i la presència d’un cari-
caturista.  Altres continguts seran com en 
anys precedents. És el cas dels numeròlegs, 
tarotistes i altres endevinadors del futur que 
s’instal·laran al carrer Montserrat per mirar de 
predir l’avenir de les persones que hi vagin. 
Si tenim en compte l’expectació d’edicions 
precedents, l’èxit sembla assegurat. 

Els visitants al certamen també podran 
contemplar diferents parades amb productes 

Concert del Cor de la Universitat de 
Viena al Festival de Música 

[ Cambra 16 va actuar el 31 de març, en el segon concert del cicle

[ El Cor de la Universitat de Viena protagonit-
zarà el divendres 21 d’abril el tercer concert del 
Festival de Música Clàssica i Tradicional d’Esplu-
gues. Dirigit per Vijay Upadhyaya, el grup vocal 
interpretarà peces musicals de diferents estils, des 
de la Missa cantada de Rheiberger, fins a música 
tradicional austríaca i cançaons de gòspel. També 
interpretaran l’Ave Maria de Rachmaninoff, l’Ubi 
Caritas, de Duruflé, i l’Ave Verum  de Mozart. El 
Cor de la Universitat de Viena és una de les dues  

formacions estrangeres presents a l’actual edició 
del Festival, que per primer cop ha adquirit el 
qualificatiu d’internacional.

L’Ensemble Vocal i Instrumental Cambra 16 
va fer el segon concert del Festival, el 31 de març 
passat. Dirigit per Esteve Nabona, va interpre-
tar peces de Cererols, Tuma i Bach. L’orquestra 
Terrassa 48 (12 de maig), el Trio Schumann (9 
de juny) i la Cobla Ciutat de Girona (7 de juliol) 
oferiran els altres concerts pendents. ]
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relacionats amb l’esoterisme i gaudir d’un es-
pai gastronòmic en què, amb la col·laboració 
de diferents entitats, es podran tastar plats 
preparats de manera especial per a l’ocasió.  
La Nit Esotèrica vindrà precedida de dos 
correfocs, un d’infantil, des de la Biblioteca 

Pare Miquel d’Esplugues fins al Casal de Cul-
tura Robert Brillas, a partir de les 9 del matí, 
organitzat per la Colla de Diables Infantils 
Boiets Esquitxafocs, i un altre des del Casal 
de Cultura Robert Brillas fins al carrer de les 
Piles (al costat del carrer Església), a càrrec 
de Boc de Biterna. ]
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ETV estrena nou programa, 
L’ull al dia

Esplugues Televisió (canal 38, UHF) ha 
començat a emetre el programa L’ull al dia, 
que es pot veure cada dia, de 9 a 10 del matí, 
L’espai analitza l’actualitat diària, a través de 
notícies, la realització d’entrevistes i l’anàlisi 
de la premsa diària. ETV amplia així la seva 
oferta de producció pròpia. 

VII Festival de Dansa 
Tradicional i Popular

L’Esbart Vila d’Esplugues organitza 
aquest certamen, el dissabte 20 de maig, 
a les 7 de la tarda, al parc Pou d’en Fèlix. 
En el moment del tancament d’aquesta 
revista no estava confirmat el nom de les 
entitats convidades.

Audiovisual sobre Tuníssia, 
al Centre Excursionista

El Centre Excursionista d’Esplugues va 
oferir el 29 de març passat  als seus associats 
i amics la conferència-audiovisual Tuníssia 
2005, del sud al nord. L’acte va tenir lloc 
a la seu social de l’entitat, al carrer Sant 
Francesc Xavier, i va còrrer a càrrec de Fer- 
ran Moreno.  

El Cine Club presentarà  
el curt Hermanos

El Cine Club Imatge 74, de L’Avenç, ha 
inclòs en l’acte de commemoració del seu 
trenta-cinquè aniversari la projecció del 
curtmetratge Hermanos. Aquest film, obra 
de l’espluguenc Manu Benavente, es va 
estrenar ara fa unes setmanes a Barcelona 
i ara es podrà veure per primera vegada a 
la nostra ciutat. La sessió inclourà la pro-
jecció d’un altre llargmetratge, encara per 
concretar. L’acte serà el 13 de maig, al CCR 
L’Avenç (10.30 de la nit).

Convocat el “Concurs de 
plantes que hagis cuidat”

La Fundació Josep Català organitza 
aquest certamen el 7 de maig. Les inscrip-
cions es poden fer fins dijous 4 al c. Joaquim 
Rosal,22, o al telèfon 93 371 72 93. Les 
plantes estaran exposades durant tot el matí 
del dia 7 al claustre del convent de Montsió, 
d’11 del matí a 2 del migdia. Els premis es 
lliuraran, al mateix claustre, a partir de les 
2 del migdia.

Es convoca el primer “Concurs de 
poesia jove d’Esplugues”
[ L’Ajuntament, a través del servei d’Infor-
mació Juvenil L’Agència, ha convocat el 
primer Concurs de Poesia Jove d’Esplugues. 
Les edats per poder participar-hi estan com-
preses  entre els 12 i els 30 anys, amb dues 
categories, la primera per a nois i noies de 
12 a 15 anys (les dues edats incloses) i la 
segona per a persones de 16 a 30 anys. La 
promoció de l’esdeveniment s’ha fet tant als 
centres educatius públics de secundària i de 
batxillerat com a través de L’Agència.

La temàtica de la poesia és lliure. Les 
obres es poden lliurar aquesta setmana, als 
punts d’informació juvenil de cada institut 
públic d’Esplugues o a qualsevol de les 
dues seus del Servei d’Informació Juvenil 
L’Agència (Biblioteca Pare Miquel, Àngel 

El Centre Excursionista d’Esplugues 
presenta una guia amb trenta 
itineraris d’un dia per Catalunya
[ El Centre Excursionista d’Esplugues ha pro-
mogut la publicació de la guia-llibre Excursions 
escollides per Catalunya, que recull trenta 
itineraris d’una jornada, en diferents punts del 
país. La guia-llibre, que ja es podrà adquirir a 
les llibreries el dia de Sant Jordi, serà presen-
tada de manera oficial el dia 28 d’aquest mes, 
a la Masoveria del Museu Can Tinturé (19 h). 
L’acte inclourà una visita guiada al museu i al 
recinte de Pujol i Bausis, la projecció d’un DVD 
i música en directe. 

Coordinada per Pep Ribas, el llibre, de 192 
pàgines i publicat per CIM Edicions, inclou 
els itineraris escollits per membres del Centre 
Excursionista d’Esplugues, que han fet una tria 
exigent i a consciència per glossar les millors 
excursions del país. “Ells han triat els trenta 
itineraris per fer en una jornada i —en equip 
i involucrant més de quaranta persones— les 
han resseguit de nou per redactar les acurades 
ressenyes i acompanyar-les amb dades etno-
gràfiques, històriques, culturals o geogràfi-
ques” expliquen des de l’entitat. El resultat 
del seu treball és aquesta guia “plural, que 
es converteix en la millor guia d’excursions 
escollides per Catalunya” afirmen convençuts 
des del CEE. 

Com s’explica a la mateixa guia, “els itine-
raris s’han escollit a partir de criteris diversos: 
indrets atractius dins d’una diversitat territo-
ria, itineraris de gran bellesa paisatgística i poc 
freqüentats, molts gairebé inèdits en el món 
editorial, horaris i dificultats assumibles per 
a un excursionista de nivell mitjà i habituat a 
la mitjana/alta muntanya” explica el coordi-
nador, Pep Ribas. 

Guimerà 106-108, i Edifici Cadí del Centre 
Sociocultural Molí-Cadí, rambla Verge de 
la Mercè, 57). 

El veredicte  d’aquesta primera edició 
serà decidit per un Jurat nomenat a l’efecte i 
es donarà a conèixer en el decurs d’un certa-
men de poesia, en què s’espera la presència 
de tots els participants. L’acte tindrà lloc 
el proper 3 de maig, a partir de les 10 del 
matí, al Centre Municipal Puig Coca (petit 
parc de l’Amistat, s/n). Seran premiades les 
tres millors poesies per a cadascuna de les 
dues categories. Els guanyadors rebran com 
a premi un lot de llibres.

L’objectiu de l’activitat és promocionar la 
poesia entre la ciutadania jove i fomentar-ne 
tant la lectura com la composició. ]

La guia, editada amb motiu dels deu anys 
d’excursions col·lectives del CEE, es presenta 
amb la vocació de ser un bon referent per a 
tots els aficionats que estimen la muntanya i 
que volen conèixer millor el país. Josep Veas, 
coordinador de l’entitat, apunta que les més 
de 100 sortides que han fet en aquesta dècada 
“configuren un treball important a l’entorn 
del món excursionista, vist des d’Esplugues. 
La commemoració d’aquests deu anys ens ha 
portat a reflexionar i a buscar un denominador 
comú que aplegui la celebració en funció de la 
feina feta”, que s’ha traduït en la publicació 
d’aquest llibre. ]
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Les rodes seran 
protagonistes del  
dia de Sant Jordi
[ Abans de comprar el llibre i de 
la rosa, el dia de Sant Jordi, molts 
espluguencs agafaran la bicicleta 
per participar a la Festa de les 
Rodes, una cita anual promoguda  
per l’Ajuntament, amb el suport 
d’un bon nombre d’entitats 
esportives i socials de la ciutat, 
per promoure l’ús social de la 
bicicleta i d’altres vehicles sense 
motor. El 25è aniversari del Club 
Ciclista Esplugues serà l’eix de la 
celebració.

Precisament, una bicicletada 
popular amb sortida i arribada 
del parc Pou d’en Fèlix, a partir de 
les 10.30 del matí,  serà la primera 
activitat d’aquesta festa. Serà 
una passejada oberta a tothom, 
en què els participants estaran 
acompanyats per integrants del 
Club Ciclista Esplugues. 

Activitats al parc

Quan s’acabi la bicicletada 
començaran les activitats recreati-
ves, també al parc Pou d’en Fèlix. 
Estaran obertes a petits i grans i, 
en la majoria dels casos, tindran un 
marcat caire participatiu. Hi haurà 
circuits d’habilitats amb bicicleta i 
patins i d’educació viària, un joc de 
l’oca sense barreres (activitat sen-
sibilitzadora, dinamitzada per la 
Federació Ecom) i una exhibició de 

patinatge artístic, a càrrec del CPA 
Esplugues. L’organització cedirà de 
manera gratuïta patins i bicicletes 
perquè les persones que vulguin 
participar a les activitats previstes 
ho puguin fer sense problemes. 

Itineraris amb bicicleta

Un altre al·licient de la Festa de 
les Rodes seran els dos itineraris 
amb bicicleta per a grups reduïts 
(de 15 a 20 persones) que perme-
tran conèixer el centre històric i 
els principals parcs d’Esplugues. 
L’anomenat Itinerari 1 recorrerà el 
Centre Històric, amb un trajecte de 
dos quilòmetres i diferents atura-
des en alguns punts emblemàtics , 

LA FESTA DE LES RODES, 
TOT UN CLÀSSIC DEL 
CALENDARI ESPORTIU 

POPULAR DE LA CIUTAT, 
SE CELEBRARÀ EL 23 

D’ABRIL. INCLOURÀ UNA 
BICICLETADA POPULAR   

I DIFERENTS ACTIVITATS 
LÚDIQUES  

I PARTICIPATIVES AL PARC 
POU D’EN FÈLIX

per saber-ne més detalls. Els grups 
sortiran a les 11.45 i a les 12.45 ho-
res. L’Itinerari 2, de 4 quilòmetres, 
arribarà fins a Can Vidalet i passarà 
per les principals zones verdes del 
municipi. Les sortides seran a les 12 
i a la 1 del migdia. Al parc Pou d’en 
Fèlix, s’hi trobaran, a més de les ac- 
tivitats i les exhibicions, dos estands 
informatius: el del Club Ciclista Es- 
plugues, commemoratiu del 25è 
aniversari, amb informació sobre 
l’entitat; i el de la campanya de 
prevenció de residus Idees amb 
aefecte, amb l’objectiu de po-
tenciar el consum de béns que no 
generin residus en detriment dels 
que sí ho fan. ]

participativa

La Festa de les Rodes és, per 
sobre de tot, una activitat 
conscienciadora i participa-
tiva. Els assistents, a més de 
divertir-se, podran conèixer 
la idoneïtat de la bicicleta 
com a mitjà de transport i 
comprovar que és perfecta 
per moure’s per la ciutat. 
La bicicletada inicial i, so-
bretot, els itineraris pel 
Centre Històric i pels parcs 
demostraran com es veu la 
ciutat, a sobre del seient.

[ Servirà per celebrar el 25è aniversari del CC Esplugues
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Oriol Sàlvia, campió de 
Catalunya d’esquaix; Marta 
Ripoll, segona classificada
[ L’espluguenc Oriol Sàlvia, inte- 
grant del Can Mèlich Club de 
Sant Just Desvern, es va procla-
mar recentment campió de Cata-
lunya d’esquaix. Sàlvia va sumar 
el seu sisè titol de Catalunya en 
derrotar Ignasi Pérez (Squash 
Marconi de Terrassa) en la final 
del campionat autonòmic, cele-
brat al Club Punt Groc de Girona, 
per 3-0. Sàlvia ja havia mostrat 
una gran superioritat envers els 
seus rivals a les semifinals, quan 
també va derrotar 3-0 a Salvador 

Auge (Squash Blanes).
En categoria femenina, la 

també espluguenca Marta Ripoll 
va arribar a la final pero va caure 
derrotada per la seva companya 
del Can Mèlich, Elisabet Sadó, per 
3-0.  Cal destacar que Ripoll, que 
abans de la competició ocupava 
la tercera posició al ranking 
català de l’especialitat, va der- 
rotar en semifinals Patrícia Pi- 
ñol, la jugadora  número 2 del 
ranking, per 3-1 després d’un 
gran partit. ] [ Ripoll i Sàlvia, els dos de l’esquerra
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[ El Club Ciclista Esplugues celebra 
aquest any el seu 25è aniversari. La 
Festa de les Rodes, en què prota- 
gonitzarà la bicicletada inicial i 
assessorarà l’organització en els iti- 
neraris lúdics posteriors, serà una 
de les activitats centrals d’aquesta 
celebració. El Club Ciclista compta- 
rà amb un estand a la Festa de les 
Rodes en què explicarà la seva tra- 
jectòria i els seus objectius de 
futur.

Altres cites importants d’a-
quest any del 25è aniversari seran 
la Marxa Cicloturista Tierra de Re- 
mences, que farà el 14 de maig 
per la comarca de la Garrotxa, 
amb la participació dels socis i 
dels seus acompanyants, i el Camí 
de Santiago, entre Roncesvalles i 
Santiago de Compostela, amb una 
distància de 738 quilòmetres que 
completaran en set dies durant 
el mes d’agost. A més, l’entitat 
organitzarà el Campionat Social, 
amb sortides de 80 a 150 quilòme-
tres, tots els dissabtes de març a 
octubre i la participació en marxes 
cicloturistes a nivell català, estatal 
i internacional.

Des de 1981

El Club Ciclista Esplugues va 
néixer el 12 de gener de 1981, en 
el que va significar la refundació 
de l’anomenada Agrupació Ciclis-
ta Esplugues, creada el 20 de se-

El Club Ciclista Esplugues celebra 
aquest any el 25è aniversari

ENGUANY ORGANITZARÀ 
LA MARXA 

CICLOTURISTA TIERRA 
DE REMENCES I  EL CAMÍ 

DE SANTIAGO, DES DE 
RONCESVALLES

[ Dues sortides del club al Tourmalet (França) i a Montserrat

Celebrat el “VII Trofeu de 
Pentatló Ciutat d’Esplugues”
[ El Trofeu de Pentatló Ciutat 
d’Esplugues va celebrar el 25 
de març passat la setena edició. 
Organitzat per la Federació Cata-
lana, amb la col·laboració del Club 
Pentatló d’Esplugues, va comptar 
amb la presència dels millors clubs 
catalans, de tres clubs francesos 
i de les federacions de Melilla, 
Canàries, Astúries i Cantàbria. 
La prova era classificatòria per al 
Campionat d’Espanya d’Autono-
mies. Tres de les quatre disciplines 
incloses a la prova es van disputar 
a Esplugues (esgrima i natació 
a les instal·lacions del Consell 
Català de l’Esport i atletisme al 

parc de Can Vidalet), mentre que 
el tir es va fer a Montjuïc. Van 
ser-ne els guanyadors Queralt 
Martín—Fed. Catalana— i Marc 
Troya—Fed. Catalana— (preben-
jamí), Raphaelle Berliat—Saint 
Cyprien— i Louis Buonanno 
—Fed. Catalana— (juvenil E), 
Óscar López—Melilla— i Marta 
García-Miguel —Fed. Catala-
na— (juvenil D), Carmen Ceballos 
—Cantàbria— i Aleix Heredia—
Fed. Catalana— (juvenil C), Andy 
Sanz —Fed. Catalana— i Miriam 
Pérez —Cantabria— (juvenil B) i 
Andrea Soto i Albert Puig —els 
dos de Catalunya—(juvenil A). ] [ Les proves d’atletisme es van fer al parc de Can Vidalet

tembre de 1946 i desapareguda 
durant els anys 60. En el dia d’avui, 
el Club compta amb uns 40 socis, 
amb edats ben diferents, dels 18 
als 71 anys. Tot i que ha organitzat 
curses de les categories cadet i juni-
or i fins i tot ha col·laborat en una 
arribada de la Volta a Catalunya 
a la nostra ciutat, la principal 
característica del Club ha estat la 
promoció del ciclisme com a esport 
de lleure. Des de fa anys organitza 
anualment una sortida extraordi-
nària, que ha fet que els mallots 
d’Esplugues s’hagin pogut veure 
a molts indrets de Catalunya, com 
els Pirineus o el Montseny, als Picos 
de Europa, al País Basc, a Castella-
La Manxa, a Andalusia i a alguns 
punts de l’estranger, com el mític 
Tourmalet (Pirineu francès). 

De cara al futur, la intenció és 
continuar promocionant i donant 
suport al ciclisme, perquè la seva 
pràctica sigui cada dia més estesa 
a tot arreu, de manera que gent 
de totes les edats gaudeixi del seu 
esport preferit. ]
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La Penya Espanyolista 
d’Esplugues crea dos 
equips de futbol 7

L’ENTITAT DE SUPORT 
AL CLUB BLANC-I-BLAU 
PREPARA ELS ACTES DEL 

TERCER ANIVERSARI, QUE 
ES PORTARAN A TERME EL  

DIA 13 DE MAIG,  
A LA NIT

[ Atenent la seva vocació de no 
ser només una entitat de suport 
al R.C.D. Espanyol i d’arribar a al-
tres àmbits de l’esport, la Penya 
Espanyolista d’Esplugues ha creat 
dos equips de futbol 7, que de 
moment estan disputant dues 
lligues d’aficionats. Un d’ells està 
adscrit a la lliga Catalonia Esports, 
que disputa els seus partits a les 
instal·lacions de l’Escola Tarr, a Bar- 
celona. L’altre està disputant el 
Torneig de penyes espanyolistes 
del Baix Llobregat, al Tennis el 
Forn, de Sant Joan Despí.

La creació d’aquests dos 
equips, formats per socis de la 
Penya, mostren l’interès de la 
junta que presideix Josep Pedrós 
per ser una entitat dinàmica i par-
ticipativa.Una bona mostra de la 
seva capacitat de convocatòria ha 
estat l’important nombre d’inte-
grants i d’amics de la Penya que 
van acompanyar l’Espanyol en la 

recent final de la Copa del Rei, uns 
dos-cents. D’altra banda, un dels 
seus socis,  Joan Riera, està sent 
un dels participants destacats al 
Pericoconcurs, sobre la història del 
club, tots els dies de partit.

La Penya Espanyolista celebra-
rà el 13 de maig proper el tercer 
aniversari, al restaurant Can Palou 
d’Esplugues. Les persones que hi 
vulguin assistir han de posar-se en 
contacte amb l’entitat (telèfon 93 
372 23 96, de 6 a 9 del vespre). ]

[ A dalt, l’equip que disputa la lliga Catalonia Esports. A baix, 
el del torneig de penyes del Baix Llobregat

L’Handbol Esplugues 
assoleix la permanència
[ El Club Handbol Esplugues ha aconseguit el que pocs creien 
possible al final de la primera volta de la lliga: assolir la perma-
nència. L’equip que entrena Javier Álvarez jugarà un any més a 
la 1a divisió B (la tercera categoria més important de l’handbol 
estatal), després d’haver fet un segon tram de la lliga espectacular, 
amb un balanç de set victòries i quatre derrotes de les jornades 
14 a la 25. A la primera volta només havia guanyat tres partits. 
Les dues claus que han fonamentat la salvació són la recuperació 
dels molts lessionats de la primera volta i un major coneixement 
de la categoria, en què l’equip debutava enguany. ]

Partit dels equips juvenils 
espanyol i català a La Plana
[ La selecció espanyola de voleibol juvenil, integrada per les jugadores que 
estan becades a la concentració permanent de Sòria, i la selecció catalana 
de la categoria, amb la presència de quatre jugadores del CV Esplugues, 
Casandra Montesinos, Silvia Araco, Anna Espadaler i Laia García, van en-
frontar-se el 2 d’abril passat al Complex Esportiu Municipal La Plana, en 
un partit (3 sets a 1 per a l’equip espanyol) que serví perquè el combinat 
estatal preparés el proper campionat del món i el català assagés de cara a 
un doble enfrontament amb Suècia. Un d’aquests partits es jugarà el 20 de 
maig, també a La Plana. El partit també va servir perquè el seleccionador 
espanyol veiés en directe tres jugadores de l’Esplugues (Araco, Espadaler 
i García), que podrien ser convocades per jugar el mundial. ]

[ La selecció catalana 
juvenil. Al costat les quatre 
jugadores de l’Esplugues [ Estarà un any més a primera B
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[ El CN Esplugues va comptar amb 
una quàdruple representació en el 
recentment disputat Campionat 
de Catalunya de l’especialitat. 
Adrián Ruiz, Javier José Anguita, 
José Luís Martín i Daniel Peral van 
ser els quatre integrants del club 
de la nostra ciutat que hi van pren-
dre part, amb sort diferent. Adrián 
Ruiz (categoria de nedadors nas-
cuts l’any 1993)  va intervenir a les 

Quatre nedadors del CN Esplugues, 
al Campionat de Catalunya

proves de 100 i 200 papallona i 100 
metres estils; Javier José Anguita 
(any 1993) va fer-ho en 100 braça 
i 200 papallona; José Luís Martín 
(any 1993), en 200 papallona i 
Daniel Peral (any 1992), també 
en 200 papallona. L’actuació més 
destacada va ser la d’Adrián Ruiz, 
que va classificar-se en la setzena 
posició en 200 papallona i catorzè 
en 100 papallona. ]

[ Els quatre nedadors i el seu entrenador, a La Plana

Èxits del Judo Tao en torneigs  
de la Federació Catalana
[ El Judo Tao, del carrer Ave Maria, ha sumat importants èxits 
en les últimes setmanes. Iván Soler va acabar tercer a la catego-
ria de menys de 42 quilos al trofeu Federació Catalana sub 15 
i participarà al Campionat de Catalunya, el 6 de maig proper. 
L’esperança és que també pugui anar al campionat d’Espanya.

D’altra banda, Anna Segarra (en menys de 56 quilos) i Alberto 
Fernández (en menys de 66 quilos) van guanyar una medalla 
de bronze cadascú al campionat de Catalunya sub 23. Alberto 
Fernández, tot i ser sub 18, participarà enguany a la fase de 
sector del Campionat d’Espanya. ]

esports
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[  Nou èxit per al Club Patinatge 
Artístic Esplugues, que l’1 d’abril 
passat va guanyar la Copa Catalana 
de Shows. L’entitat de la nostra 
ciutat hi va participar amb una 
coreografia que portava per títol 
La llibertat del gladiador, amb 
la qual ja havia estat present al 
Campionat de Barcelona.

Els patinadors i patinadores 
integrants del grup van ser Sira 
Miquel, Laura Sánchez, Istar 
Montull, Judit del Río, Íngrid del 
Río, Mercè Páez, Soraya SCasado, 
Irene Sánchez, Sara Casas, Jonat-
han Almiñana, Lorena García, Li- 
dia Martín, Goretti Mérida, Nago-
re Suárez, Carla Araque i Sandra 
González, la qual és, a més, l’en-
trenadora. El grup espluguenc, se- 
gons la mateixa Sandra González, 
“va realitzar una execució sense 
errors, que ens va portar al més 
alt del podi”. El total de partici-

El Club de Patinatge 
Artístic Esplugues guanya 
la Copa Catalana de Xous

pants a la Copa Catalana va ser 
d’onze grups petits i de quatre 
grups grans.

El grup començarà en breu 
a preprar la temporada que ve, 
amb l’al·licient d’aquesta brillant 
victòria aconseguida. ]   

Les Moreres 
brilla a la 1a 
fase de la Copa 
Catalana de 
Tecnificació 
[ Quatre integrants del Club 
Gimnàstica Artística Les Mo-
reres van aconseguir resul-
tats destacats a la primera 
fase (d’un total de quatre) 
de la Copa Catalana de Tecni-
ficació, celebrada al Gimnàs 
La Foixarda, de Barcelona. 
Olalla Heredia va ser prime-
ra a la categoria infantil II; 
Bárbara Murciano, tercera a 
junior II, Sara Cusó, cinque- 
na a infantil I i Irina Muñiz, 
tercera a benjamí. El 30 d’a- 
bril se celebra la segona fa- 
se, també a La Foixarda.

D’altra banda, Sara Cusó 
va participar en un control 
de seguiment a gimnastes 
fet al Centre d’Alt Rendi-
ment Esportiu a Sant Cugat, 
el 4 de març, dirigit pel se- 
leccionador estatal Jesús Car- 
ballo. ]
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