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TRIBUNA

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Un estiu que 
s’acaba

A punt de finalitzar l’estiu, es tanquen les portes de les noves
Piscines Municipals Parc dels Torrents. Tanquem doncs tempo-
rada d’estiu amb l’èxit de les noves piscines que tots els públics,
famílies, joves i més petits, han estrenat i hi han estat jugant i ban-
yant-se per passar els llargs dies calorosos a la ciutat.

Aquest estiu hem pogut gaudir d’aquestes noves instal·lacions
lúdiques i esportives que es troben en un entorn verd i agradable
de la nostra ciutat, i han permès gaudir de l’aigua i el bany, sense
necessitat de sortir d’Esplugues. El proper estiu disposarem de
nous accessos, s’obriran nous vestidors que hi haurà a la planta
baixa de l’edifici de La Baronda i tindrem així unes instal·lacions
de qualitat per passar un estiu de primera.

D’altra banda, els darrers mesos,  s’han celebrat a Esplugues
diversos actes commemoratius del 75 aniversari de la proclama-
ció de la II República i del 70 del cop d’Estat militar del General
Franco. Volem així mantenir viva la memòria històrica a la nostra
ciutat i fomentar el gran valor de la nostra preuada democràcia;
perquè el coneixement de la nostra pròpia història és la millor
lliçó per valorar el nostre present i futur.

En el darrer Ple municipal, vam aprovar una declaració institu-
cional relativa al cop d’Estat militar del 18 de juliol de 1936, preci-
sament ara quan fa 70 anys d’aquella data històrica. L’alçament
de les tropes militars del general Franco contra el govern legítim
i democràtic de la II República va suposar la imposició d’un règim
dictatorial i autoritari. La transició a la democràcia va ser possible
gràcies a l’esforç de totes les forces polítiques i al compromís del
conjunt de la societat catalana i espanyola amb la democràcia,
tan desitjada i anhelada.  

Un verano que 
se acaba

A punto de finalizar el verano, se cierran las puertas de las nue-
vas Piscinas Municipales Parc dels Torrents. Cerramos la tempo-
rada de verano con el éxito de las nuevas piscinas que todos los
públicos, familias, jóvenes y más pequeños, han estrenado y en
las que han estado jugando y bañándose para pasar los largos
días calurosos en la ciudad.

Este verano hemos podido disfrutar de estas nuevas instalacio-
nes lúdicas y deportivas que se encuentran en un entorno verde y
agradable de nuestra ciudad y que  han permitido disfrutar del
agua y el baño, sin necesidad de salir de Esplugues. El próximo
verano dispondremos de nuevos accesos, habrá nuevos vestuarios
de la planta baja del edificio de La Baronda y tendremos así unas
instalaciones de calidad para pasar un verano de primera.

Por otro lado, en Esplugues se han celebrado, en los últimos
meses, diferentes actos conmemorativos del 75 aniversario de la
proclamación de la II República y del 70 del golpe de Estado mili-
tar del General Franco. Queremos así mantener viva la memoria
histórica en nuestra ciudad y fomentar el gran valor de nuestra
preciada democracia; porque el conocimiento de nuestra propia
historia es la mejor lección para valorar nuestro presente y futuro. 

En el último Pleno municipal, aprobamos una declaración ins-
titucional relativa al golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936,
precisamente ahora que hace 70 años de aquella fecha histórica.
El alzamiento de las tropas militares del general Franco contra el
gobierno legítimo y democrático de la II República supuso la im-
posición de un régimen dictatorial y autoritario. La transición a la
democracia fue posible gracias al esfuerzo de todas las fuerzas
políticas y al compromiso del conjunto de la sociedad catalana y
española con la democracia, tan deseada y anhelada. 



Les piscines municipals tanquen
temporada el 10 de setembre
Les Piscines Municipals Parc dels Torrents acaben el seu primer
estiu de funcionament amb una bona acollida per part dels usuaris.
L’equipament va ser inaugurat de manera oficial el 6 de juliol 

Unes piscines accessibles
El recinte de les Piscines Municipals Parc dels Torrents compta

amb dos vasos: un adreçat als infants, d’uns 100 metres quadrats de là-
mina d’aigua, i un altre apte per a tots als públics, de prop de 900 me-
tres quadrats. Són dues piscines que destaquen per la seva poca fondà-
ria, entre 40 i 45 centímetres la petita i 1,20 i 1,40 metres la gran, i per la
seva gran accessibilitat, amb rampes i esglaons que faciliten l’entrada a
l’aigua. Fins i tot, la piscina gran compta amb una grua que permet que
les persones amb discapacitat física puguin gaudir del bany.  

Un conjunt de rampes facilita a les persones, siguin quines siguin
les seves possibilitats de mobilitat, l’entrada al parc dels Torrents i a les
mateixes piscines. L’alcaldessa va destacar que la situació de les pisci-

Les Piscines Municipals Parc dels Torrents tanquen aquest diu-
menge, 10 de setembre, la seva primera temporada de funcionament.
La platja d’Esplugues ha estat, des del 26 de juny, dia de la seva obertu-
ra, un lloc de referència per a les famílies de la nostra ciutat que han
volgut gaudir del bany i del sol sense sortir del municipi i en un en-
torn privilegiat, el parc dels Torrents, una de les nostres principals zones
verdes. 

Les piscines van ser inaugurades de manera oficial el 6 de juliol
passat, en una festa popular a la qual es calcula que van assistir unes
1.500 persones, que tenien moltes ganes de conèixer el nou equipament
amb què compta Esplugues. La inauguració la va presidir l’alcaldessa
d’Esplugues, Pilar Díaz, que va estar acompanyada pel primer tinent
d’alcalde, César Romero, i pel regidor d’Esports de l’Ajuntament, Carles
Ginés. Josep Casajuana, que és diputat al Parlament de Catalunya, va
estar-hi present en representació del Consell Català de l’Esport. Regi-
dors de diferents grups municipals també hi van assistir.

Les piscines configuren, juntament
amb el Centre La Baronda, un espai
públic de referència de la cultura,
l’esport  i el disseny
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nes, en el centre geogràfic de la ciutat, facilita l’arribada des dels dife-
rents barris de la ciutat i va anunciar que als tres accessos ja existents
—des de la plaça Catalunya i des del Pont Nou— se n’afegirà un altre,
des de Can Clota —carrer La Riba— i des del Pont d’Esplugues. Fins i
tot, es valora la possibilitat d’instal·lar un ascensor per salvar el desni-
vell entre la plaça Catalunya i la part del parc dels Torrents més propera
a les piscines.   

Pilar Díaz es va mostrar molt satisfeta pel fet que la seva primera
inauguració com a alcaldessa fos precisament la de les piscines, que
permeten “gaudir de l’aigua i del bany sense haver de sortir d’Esplugues.
Aquí, al parc dels Torrents,  tenim tot el millor de la platja i a un pas de
casa”. L’alcaldessa va destacar que les piscines configuren amb el futur

centre la Baronda “un gran equipament públic de la nostra ciutat.
L’antiga fàbrica de ceràmica la Baronda es preservarà i serà reformada
en el seu conjunt per convertir-se en un equipament ciutadà  on conviu-
ran el disseny, la cultura, l’esport i l’impuls econòmic. S’habilitarà un
espai com a museu amb importants obres de ceràmica, i hi haurà unes
oficines especialitzades en el disseny gràfic i industrial i la creativitat en
interiorisme i paisatgisme”.  

La construcció de les Piscines Municipals Parc dels Torrents forma
part del Pla d’equipaments esportius que l’Ajuntament ha posat en
marxa i que ha de significar una important renovació i ampliació del
mapa d’instal·lacions esportives de la nostra ciutat.  El Pla inclou la re-
forma integral del Complex Esportiu Municipal La Plana, que esdevin-
drà un centre de salut i de lleure per a les famílies (la reforma d’aquest
equipament s’està duent a terme des de fa mesos i després de l’estrena
de la nova zona de fitness la propera novetat serà l’obertura del nou
accés principal, per la plaça Catalunya);  la millora del Poliesportiu

Municipal de Can Vidalet, que es dedicarà a l’esport de base; la cons-
trucció del nou Poliesportiu  Municipal Les Moreres, amb un nou gim-
nàs i un doble pavelló, que esdevindrà la instal·lació de referència per a
l’esport de competició; la instal·lació de gespa artificial d’última genera-
ció als camps de futbol El Molí i Salt del Pi; i, a mig termini, la construc-
ció d’un poliesportiu amb piscina al sector de Can Cervera. L’Ajuntament
també portarà a terme una reforma de les pistes de petanca ubicades al
carrer Lluís Millet, on juguen habitualment els integrants del Club
Petanca Recreativo Esplugues. 

Continuen les obres
A partir del 12 de setembre, l’empresa constructora de les Piscines

Municipals Parc dels Torrents continuarà treballant en la millora de l’e-
quipament, amb la construcció dels vestidors definitius, a la planta baixa
de l’edifici de La Baronda, l’ampliació de la zona de platja de la piscina i
la plantació d’arbres que permetin gaudir de més zones d’ombra. 

Als tres accessos actuals, per la plaça
Catalunya i el Pont Nou, se n’hi afegirà
un altre, pel carrer la Riba, que estarà
llest l’any que ve

Uns actors van amenitzar la
inauguració oficial, el 6 de juliol

Les piscines
destaquen per la
seva comoditat i

accessibilitat

D’esquerra a dreta, la tinenta d’alcalde. M. Isabel
Fernández, el regidor d’Esports, Carles Ginés, l’alcaldessa
Pilar Díaz, i el diputat Josep Casajuana. Al darrere, César
Romero, primer tinent d’acalde
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Inaugurat un centre sociosanitari al
carrer Via Augusta, amb 151 places

El centre sociosanitari promogut per l’Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu, en conveni amb l’Ajuntament d’Esplugues,
va celebrar l’obertura oficial el 20 de juliol passat

Pilar Díaz i Marina Geli aplaudeixen després de descobrir la placa 
commemorativa de la inauguració

L’alcaldessa, Pilar Díaz,  saluda dues usuàries, en
presència del superior provincial de Sant Joan de Déu,
Joaquim Erra, i de la consellera de Salut, Marina Geli

La consellera de Salut, Marina Geli, l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar
Díaz, i el superior provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu,
Joaquim Erra, van inaugurar de manera oficial, el 20 de juliol passat, el
centre sociosanitari que l’Orde ha promogut al carrer Via Augusta de la
nostra ciutat, en conveni amb l’Ajuntament.

El centre, que fa uns mesos que funciona,  compta amb una unitat
sociosanitària i una llar residència per a persones amb disminucions a
causa d’un transtorn mental. La unitat la integren 26 llits de mitjana es-
tada psicogeriàtrica, 75 de llarga estada psicogeriàtrica, amb la possibi-
litat de diferenciar 22 dels 75 llits per a atenció específica,com ara les
demències senils o altres malalties degeneratives, i 20 places d’hospital
de dia sociosanitari. La llar residència té 30 places de residència con-

certades amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de
la Generalitat de Catalunya. Aquestes places  són per a malalts mentals
recuperats i compensats. L’equipament s’ha construït en un solar de
5.000 metres quadrats cedit per l’Ajuntament d’Esplugues.

L’equipament recentment inaugurat forma part del Pla municipal
de residències, que el consistori va traçar fa uns anys amb l’objectiu de
millorar l’atenció social a la ciutat, especialment la d’alguns col·lectius
que tenen unes necessitats especials. Fruit d’aquell pla ja s’han concre-
tat tres equipaments, la llar per a persones discapacitades que fa uns
mesos es va inaugurar al carrer Pau Picasso, a Can Vidalet; el centre
sociosanitari promogut per Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental; i
la llar residència per a persones amb discapacitat psíquica que la
Fundació Finestrelles ha construït, també en conveni amb l’Ajuntament,
al carrer Sometens. Aquesta residència serà inaugurada el proper 14 de
setembre. Compta amb 24 places de residència i un taller ocupacional
en què 48 assistides i assistits faran teràpia laboral i personal. El Pla de
residències inclou un altre centre que la Fundació Fèlix Llobet construi-
rà, també en conveni amb l’Ajuntament, a l’avinguda Lluís Companys, i
altres equipaments encara per concretar. 

El centre l’integren una unitat
sociosanitària i una llar residència i
està especialment adreçat a persones
amb diferents trastorns mentals.
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L’Hospital Sant 
Joan de Déu estrena 
la ciberaula més
gran d’Espanya   

L’Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues ha obert una
ciberaula, un espai equipat
amb recursos informàtics i
educatius adreçat als menors
ingressats i els seus familiars 

La consellera de Salut, Marina Geli, l’alcal-
dessa d’Esplugues, Pilar Díaz, el superior pro-
vincial de Sant Joan de Déu, Joaquim Erra, i el
director executiu de l’Obra Social “La Caixa”,
Josep Francesc de Conrado, van inaugurar el
5 de juliol passat la ciberaula hospitalària més
gran d’Espanya, que s’ubica en el centre sani-
tari de la nostra ciutat. Ocupa una superfície
de 200 m

2 
i està equipada amb recursos infor-

màtics i educatius, amb diferents espais dife-
renciats: una sala de jocs, un espai amb ordi-
nadors i una àrea de lectura. La ciberaula
també acull l’escola de l’Hospital, que funcio-
na des de fa més de trenta anys.

La ciberaula, que porta per nom
CiberCaixa, perquè s’ha habilitat gràcies a un
conveni entre el Departament de Salut de la
Generalitat i l’Obra Social “La Caixa”, dóna un
paper rellevant a les tecnologies de la infor-

mació i la comunicació. Està dotada amb 12 or-
dinadors amb connexió a Internet, 14 càmeres
web amb auriculars i micròfons i altre mate-
rial informàtic. També té jocs i programes edu-
catius interactius. A més, els infants  disposen,
només pel fet de ser usuaris, d’una direcció de
correu electrònic pròpia que els permet rela-
cionar-se amb els seus amics i amigues de
l’escola, el professorat o amb altres nens o
nenes que, com ells, estan ingressats en un
hospital. Igualment, copmpta amb 4 ordina-
dors portàtils que poden ser utilitzats pels in-
fants ingressats a l’Hospital però que, per al-
guna raó, no poden sortir de l’habitació.

Programa d’hospitalitat
A la ciberaula també es poden llegir lli-

bres i diaris, visionar vídeos i dvd, mirar contes
o participar en diferents jocs col·lectius.

Compta, igualment, amb un espai infantil, dis-
senyat amb mobiliari i materials específics per
als més petits, com jocs, contes o propostes
educatives concretes. Igualment, ofereix als
familiars dels menors hospitalitzats i als ma-
teixos malalts un lloc per reunir-se, compartir
experiències i oblidar, encara que sigui per uns
moments, la tensió emocional que suposa
viure en un hospital.

La creació de la ciberaula forma part del
programa d’hospitalitat de Sant Joan de Déu,
que té com a principal objectiu acollir en les
millors condicions els nens i nenes i les seves
famílies. Amb aquest propòsit, s’han creat di-
ferents serveis que afavoreixen l’afrontament
positiu de la situació i la normalització de la
vida a l’hospital, a més d’ajudar als pacients a
entendre i viure l’experiència hospitalària de la
millor manera possible. 

Marina
Geli, Joaquim

Erra, Josep
Francesc de

Conrado i
Pilar Díaz

parlen amb
una integrant
dels pallapu-
pas, personal
de suport de

l’Hospital

L’alcaldessa parla amb
un nen usuari de la ciberaula

Aquest espai, de 200 metres quadrats,
acull també l’escola que funciona a
l’Hospital des de fa més de 30 anys 
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La ciutadania jove
d’Esplugues és 
a punt d’obrir 
l’Espai Re(Molí)
La xarxa d’equipaments ciutadans
d’Esplugues creixerà el 25 de
setembre amb un nou centre, l’Espai
Re(Molí), destinat a acollir activitats 
i a ser un lloc de trobada per a joves  

L’Espai Re(Molí), un centre de recursos juvenils que promou
l’Ajuntament d’Esplugues destinat a les persones d’entre 16 i 30 anys
del nostre municipi, obrirà les seves portes el proper 25 de setembre, a
la primera planta de l’edifici Molí, a Can Vidalet. L’equipament és el pri-
mer d’una sèrie d’espais que el consistori vol anar construint per aco-
llir-hi activitats per a joves, amb l’objectiu  de convertir-los en llocs de
trobada on es poden reunir, organitzar activitats i participar en propos-
tes adreçades específicament a aquest sector de la població. La inaugu-
ració oficial serà el 6 d’octubre.

Els usuaris i usuàries de l’Espai Re(Molí) gaudiran d’un equipa-
ment que cerca, per sobre de tot, la interactivitat. Fugint del format del
jo faig i tu mires, el Re(Molí) vol ser un centre molt participatiu i dinamit-
zador, de manera que es converteixi en un lloc de referència per als més
joves. Tindrà un programa d’activitats de caire cultural i lúdic (tallers,
cursos de temàtiques diverses, formació específica en noves tecnolo-
gies, exposicions —amb atenció especial per als joves creadors de la
nostra ciutat—, xerrades, tertúlies, audiovisuals, campionats de jocs de
vídeo...), i restarà obert a les propostes que puguin fer les usuàries i
usuaris, que hauran d’enriquir el funcionament del centre.  També serà
un centre de dinamització, que funcionarà com a viver  de projectes de
joves, amb la cessió d’espais per a la realització d’activitats i suport tèc-

nic i assessorament per tutoritzar els projectes plantejats. Dins del seu
funcionament, es preveu la realització d’activitats d’oci nocturn i alter-
natiu, especialment en el període primavera i estiu.

Accés i espais
L’accés al recinte serà a través de la plaça Blas Infante, a la qual

s’accedeix des de la rambla Verge de la Mercè i el carrer Molí. Entre els
espais amb què comptarà, cal destacar un  punt destinat a exposicions i
a actuacions musicals de petit format, fins a tres sales d’activitats, cur-
sos, tallers i altres propostes, una aula d’informàtica i una zona en què
hi haurà instal·lades dues consoles de jocs Play Station. Al Re(Molí)
també hi haurà la delegació de L’Agència, el Servei d’Informació Juvenil
de l’Ajuntament d’Esplugues, que fins ara era a l’edifici Cadí, a l’altra
banda de la rambla Verge de la Mercè. 

Està ubicat a l’edifici Molí, s’hi accedeix
a través de la plaça Blas Infante i té
sala d’informàtica, aules per a cursos,
tallers i altres propostes, zona de jocs 
i una zona d’actuacions en petit format 

Ubicació
dels diferents
espais que hi

ha al Re (Molí)



EL PONT D’ESPLUGUES|
149 | setembre de 2006

11

EQUIPAMENTS

La instalación de césped artificial en los campos
de fútbol Salt del Pi y El Molí comenzará 
a realizarse a partir de octubre, 
en el campo municipal ubicado en Can Vidalet.

El césped artificial llegará a
partir del mes de octubre

La instalación de césped artificial en los cam-
pos municipales de fútbol Salt del Pi y El Molí co-
menzará, finalmente, el próximo 1 de octubre. El
primer campo en el que se trabajará será en el
del Molí, que gestiona el C.F. Can Vidalet.
Transcurridos los cuatro meses que se prevé que

duran las obras de instalación del césped, éstas
se llevarán a cabo en el campo del Salt del Pi,
donde juegan los equipos del FA Espluguenc, la
entidad gestora. 

Mientras duren las obras en Can Vidalet, los
equipos que juegan en El Molí deberán despla-
zarse al Salt del Pi a entrenar y disputar sus en-
cuentros, un hecho que se producirá a la inversa
cuando las obras se estén llevando a cabo en el
campo de fútbol situado al final del parque dels
Torrents. Además de los más de veinte equipos

instalar previamente una capa de asfalto de 4
centímetros de grosor, sobre la que se sitúan un
pavimento filtrante, de 3 centímetros, y una capa
de arena y caucho, que soporta el césped. El cau-
cho que se instalará en los dos campos procede
del reciclaje de gomas de electrodomésticos y no
de neumáticos, que es el que ha generado cierta
polémica a raíz de una investigación realizada en
Italia y que habría puesto en duda su salubridad.
El inicio de las obras en octubre ha permitido a
los diferentes equipos realizar la pretemporada
en sus respectivos terrenos de juego y que los
conciertos de la Fiesta Mayor puedan realizarse
en el Salt del Pi.  

Las dos instalaciones
mejorarán de manera
sustancial con la
colocación de este
material, muy confortable

del C.F. Can Vidalet y del F.A. Espluguenc, hay
otros conjuntos implicados, como el Can
Cervera, de 2ª territorial, el Can Clota o el Ave
Maria, de 3ª, o el Vidalet Willy’s, de campeonatos
de empresa. 

Para colocar el césped artificial, se debe El secretari general de
l’Esport, Manel Ibern, visita
l’Ajuntament d’Esplugues

El secretari general de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, Manel
Ibern, va visitar el 26 de juny passat
l’Ajuntament, on es va entrevistar amb
l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor d’Es-

ports, Carles Ginés. Ibern va voler conèi-
xer de primera mà l’actualitat esportiva
de la ciutat. Pilar Díaz i Carles Ginés li
van explicar els diferents projectes d’in-
fraestructures que l’Ajuntament té en
marxa, com la reforma del Complex Es-
portiu Municipal La Plana, la instal·lació
de gespa artificial en els dos camps de
futbol o la propera rehabilitació del Po-
liesportiu les Moreres. L’Ajuntament ha
demanat a la Generalitat que hi col·la-
bori mitjançant el Pla d’equipaments o
el d’instal·lació de gespa artificial als
camps de futbol de Catalunya. 

Vistas virtuales decómo quedarán los campos de fútbol El Molí
(arriba) y Salt del Pi (derecha) cuando se instale el césped artificial



| EL PONT D’ESPLUGUES
149 | setembre de 2006

12

PUBLICITAT



EL PONT D’ESPLUGUES|
149 | setembre de 2006

13

COMERÇ

El president de la Unió de Botiguers i de
Comerciants d’Esplugues (UBE), Emiliano
Maroto, ha estat nomenat secretari general de
l’Agrupament de Botiguers i de Comerciants de
Catalunya (ABC), que acaba de renovar la junta
directiva, que ara presideix Rafael Puga, que
també és màxim responsable dels botiguers de
Cornellà.  Puga ha substituït en el càrrec Esteve
Canteria. 

El lloc que ocupa des del mes de juliol
passat Emiliano Maroto és el segon en impor-
tància dins de l’organització i entre les seves
responsabilitats hi ha la direcció i coordinació
dels òrgans, serveis i dependències de
l’Agrupament. També representa aquesta asso-
ciació en diferents òrgans de comerç per als
quals hagi estat designat.

Emiliano Maroto —a la fotografia, al des-
patx que té a la seu de l’ABC, al passeig de
Gràcia de Barcelona— ha confessat que el cà-
rrec per al qual ha estat nomenat és un “repte
apassionant i una experiència enriquidora”, tant
a nivell personal com professional, cosa que li
permetrà estar en contacte permanent amb els
diferents sectors que incideixen en l’àmbit co-
mercial. El seu paper, segons ha explicat, serà
el mateix que ha portat a terme fins ara a
Esplugues, primer com a titular d’un establi-

ment i després com a president de la Unió de
Botiguers i de Comerciants de la ciutat: “defen-
sar el comerç local”, tot i que ara ho fa en un
àmbit i amb unes dimensions molt més grans
de les que li han estat pròpies fins ara. 

L’Agrupament de Botiguers i de Comer-
ciants de Catalunya és l’entitat més representa-
tiva del comerç català i aglutina la majoria d’as-
sociacions de comerciants i unions de botiguers
ubicades dins l’àmbit territorial de Catalunya,

La Nit del Comerç
se celebrarà 
el dissabte 
30 de setembre

La Unió de Botiguers i de Comerciants
d’Esplugues (UBE) celebrarà la Nit del
Comerç 2006 el proper 30 de setembre. La
trobada anual dels professionals del comerç
d’Esplugues està oberta a la participació de
tothom, siguin o no socis o sòcies de la UBE.
La celebració tindrà lloc al restaurant la
Masia de la nostra ciutat. En el decurs de la
vetllada es lliuraran els premis Promoció
del Comerç 2006. Els guardons Imatge pre-
miaran els dos establiments que més s’ha-
gin distingit durant aquest any per oferir un
aspecte innovador, mentre que l’Arrels es
concedeix anualment a un establiment per
la seva antiguitat, sense que la propietat
hagi canviat de mans, més enllà del relleu
generacional dins d’una mateixa família.
Durant la Nit del Comerç es presentarà el
portal www.espluguescomerç. com, que
l’entitat està acabant d’enllestir, i que podria
entrar en funcionament ben aviat, amb l’ob-
jectiu de posar les tecnologies de la infor-
mació al servei dels comerços d’Esplugues i
dels seus clients, actuals o potencials.

Una cinquantena
d’establiments
lluiran un símbol
com a segell 
de qualitat

Un dels projectes de futur de la Unió de
Botiguers i Comerciants d’Esplugues és la
creació  del logotip Esplugues comerç com a
segell de qualitat
per distingir els
establiments de la
nostra ciutat que
vetllin per la quali-
tat del seu produc-
te, la diversitat de
la seva oferta i l’a-
tenció acurada a la
clientela. Una cin-
quantena de co-
merços de la ciutat s’han mostrat interessats
a lluir aquest símbol 

Emiliano Maroto, secretari
general dels botiguers catalans
El president de la Unió de Botiguers i de Comerciants
d’Esplugues (UBE) és el segon càrrec en importància
de la nova junta de l’Agrupament de Botiguers i de
Comerciants de Catalunya, que presideix Rafael Puga 

L’Agrupament de
Botiguers i Comerciants
és l’entitat més
representativa del
comerç català

amb una representativitat de 45.000 comerços.
Té com a objectius fomentar l’associacionisme,
defensar els interessos de tot el comerç català,
representar-lo davant les institucions públiques
i privades, formular propostes en matèria eco-
nòmica, fiscal, laboral i social a les administra-
cions i desenvolupar plans de formació profes-
sional i de serveis per als comerciants. 
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A Sant Pere Màrtir es farà
un centre d’interpretació

Visita a les pla-
taformes de la ba-
teria antiaèria
existent al costat
de la torre de tele-
comunicacions de
la muntanya

Uns excursio-
nistes, camí de les
instal·lacions que

Telefónica té al cim
de la muntanya es-

pluguenca

L’Ajuntament promou, amb el suport del
Consorci del Parc de Collserola, la realització
d’un projecte d’arranjament i de patrimonialit-
zació de  Sant Pere Màrtir. El projecte contri-
buirà a conèixer aquest espai, a saber la seva
significació al cap del temps i a potenciar el seu
ús ciutadà i preveu la realització d’un centre
d’interpretació, que s’ubicaria a la plaça Mireia. 

El pas del temps ha demostrat el caràcter
singular i emblemàtic de Sant Pere Màrtir, no
només per a la gent d’Esplugues sinó també
de l’entorn metropolità. La seva situació geo-
gràfica el va convertir en un punt estratègic per
a l’observació i el domini visual de l’entrada a

L’Ajuntament, amb el
suport del Consorci del
Parc de Collserola
promou la creació d’un
centre d’interpretació 
de Sant Pere Màrtir, que
ajudarà a entendre’n la
significació.

En el seu cim encara es
poden contemplar les
plataformes d’una bateria
antiaèria construïda
durant la Guerra Civil

Barcelona pel pla del Llobregat. Hi ha notícies
de les disputes per la possessió d’aquesta cota
ja des de la Guerra dels Segadors, l’any 1652;
també a la Guerra de Successió, i durant les
diferents carlinades. Precisament, durant la
guerra civil carlista dels set anys (1834) s’hi es-
tablí un telègraf òptic, que va posar en relació
Barcelona amb Martorell.

Durant la Guerra Civil (1936-1939), Sant
Pere Màrtir també adquirí protagonisme mili-
tar. L’octubre de 1936 s’hi instal·là una primera
bateria, formada per quatre canons de 75 mm
Schneider, a càrrec d’un centenar d’artillers,
la majoria provinents del País Basc. Aquesta
bateria es va retirar a finals de 1936. 

Uns mesos més endavant —es calcula que
entre gener i febrer de 1937— es van construir
unes bases de formigó que havien de servir
per a la instal·lació de bateries antiaèries.
Aquestes bases es poden contemplar encara
al costat de la torre de comunicacions de
Telefónica. Els testimonis recollits pels inte-
grants del Grup Espeleològic Rats Penats de
Sant Just sobre la seva activitat i funcionament
són contradictoris.  El GE Rats Penats està
duent a terme en l’actualitat un treball sobre
les bases de les peces antiaèries de Sant Pere

Màrtir relacionades amb els fets de la passada
Guerra Civil. 

Gràcies a la seva ubicació, el cim ha estat
un punt clau de les telecomunicacions, primer
amb la instal·lació del telègraf òptic, el segle
XIX, i després de la torre de comunicacions de
Telefónica durant la segona meitat del segle
XX, i per a l’abastiment de l’aigua, gràcies als
dipòsits que abasteixen Barcelona i Esplugues.
També, a principis del segle XX, una part de la
muntanya estava ocupada per algunes vinyes
de la població.

Si com a lloc estratègic el turó ha estat molt
important, també ho ha estat culturalment, no
només per a la gent d’Esplugues sinó també de
Barcelona i dels voltants, perquè ha estat esce-
nari d’aplecs tradicionals i altres activitats, lli-
gades a l’existència, durant molts anys, d’una
ermita. Durant l’última dècada, Espluga Viva i
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Jordi Amigó (dret) amb Anita
Hernández i Salvador Juan en la seva con-
ferència sobre la resistència republicana

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va presidir la presenta-
ció del projecte de Sant Pere Màrtir

Jaume Vilardell va llegir un poema escrit per
un espluguí camí de l’exili

Roser Vilardell va oferir una conferència
sobre la II República a Esplugues, que va
acompanyar amb un centenar de fotografies,
algunes d’elles inèdites

el Grup d’Estudis d’Esplugues han inclòs en el
programa de la Festa Major una caminada po-
pular, les diferents edicions de la qual han per-
mès als participants conèixer els elements
més singulars de la muntanya. Les dues enti-
tats han aprofitat la realització d’aquestes ca-
minades per reivindicar l’adequació del cim. 

Tot això dóna a la muntanya una singulari-
tat especial que l’Ajuntament vol fomentar cre-
ant aquest centre d’interpretació de la mun-
tanya, que ha de servir per refermar la identi-
tat del municipi d’Esplugues i impulsar-lo cap
al futur. 

Cicle de conferències 
El projecte d’arranjament i patrimonialit-

zació de Sant Pere Màrtir es presentà el 12 de
juliol passat, a La Masoveria del Museu Can
Tinturé, en el decurs d’un dels actes que
l’Ajuntament ha organitzat aquest any per re-
cordar el 70è aniversari de la Guerra Civil i el
75è de la proclamació de la II República. Durant
l’acte, presidit per l’alcaldessa, Pilar Díaz, i pel
gerent del Consorci del Parc de Collserola,
Marià Martí, es van definir els trets principals
del projecte; es va poder veure l’audiovisual
Sant Pere Màrtir, la muntanya d’Esplugues,

una producció de l’empresa Arqueociencia que
fa un ràpid recorregut per la muntanya en el
temps i justifica l’interès per a la creació del
centre d’interpretació que es vol emplaçar a la
muntanya, i l’historiador Jordi Amigó va pro-
nunciar la conferència La darrera resistència
republicana. Esplugues, 26 de gener de 1939,
Amigó, que és  director de l’Arxiu Municipal de
Sant Just  i ha publicat Gener 1939. Retirada i
ocupació versus huida y liberación al Baix
Llobregat, dins de l’obra col·lectiva El franquis-
me al Baix Llobregat, del Centre d’Estudis de
la comarca, va explicar el paper clau i estratè-
gic de resistència republicana a la nostra po-
blació. Com diu el mateix Jordi Amigó en el seu
treball publicat sobre el tema, “Barcelona no
es va perdre sense lluita ni sense honor”.

L’acte en què es va presentar el projecte
d’arranjament de la muntanya  i Jordi Amigó va
pronunciar la seva conferència era el tercer in-
clòs en el programa commemoratiu del 75è
aniversari de la proclamació de la II República i
del 70è aniversari, promogut per l’Ajuntament.
En el seu decurs, Jaume Vilardell va llegir una
poesia que un espluguí va escriure el mateix
dia en què va marxar d’un exili del qual no va
tornar mai, i Salvador Juan i Anita Hernández

van llegir testimonis del que passava aquells
dies al poble.

Una setmana abans, la historiadora
Roser Vilardell, acompanyada per l’alcaldessa,
Pilar Díaz, va pronunciar la conferència L’Es-
plugues republicana, una crònica de com va
viure el municipi aquest període convuls de la
nostra història. La conferència s’acompanyà
d’un centenar de fotografies, algunes d’elles
inèdites, que són un gran testimoni gràfic de
l’època. La mateixa Roser Vilardell va obrir el
cicle, el 26 d’abril, amb La proclamació de la II
República a Esplugues. Els actes de record de
la II República i la Guerra Civil van incloure una
visita a la bateria antiaèria de la muntanya de
Sant Pere Màrtir, el 15 de juliol, guiada per
Francesc Riera, del GE Rats Penats, que expli-
cà, entre altres qüestions, els detalls històrics
que es citen en aquest reportatge.

Les últimes cites, en aquest cas promo-
gudes pel Consell Municipal de la Dona, seran
la conferència De la llibertat a la submissió:
dones, República i Guerra Civil, a càrrec de les
historiadores Helena Ràfols i Maria Verdú, el
19 d’octubre, i la projecció de la pel·lícula
Milicianas, el dia  26, a La Masoveria.  

La presentació del
projecte va fer-se en el
decurs dels actes de
commemoració del 75è
aniversari de la
proclamació de la
República i del 70è del
cop d’Estat de l’any 1936
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L’Ajuntament aprova una declaració
contra la sublevació militar de 1936 

El Ple municipal va aprovar el 21 de
juliol passat una declaració
institucional contra la sublevació militar
de 1936, el qual defineix com l’inici
d’una llarga derrota de l’Estat de dret.  

El Ple municipal va fer pública la declaració institucional coincidint
amb el 70è aniversari  del 18 de juliol de 1936. En el seu text,
l’Ajuntament condemna el règim de la dictadura del general Franco que,
durant 40 anys, va provocar la repressió del poble espanyol i català, va
provocar milers de víctimes i va negar la democràcia i el progrés al nos-
tre país. En el mateix text, l’Ajuntament referma la seva voluntat de con-
tribuir a la reconciliació de la societat i reconèixer, al mateix temps, les
víctimes del règim franquista.

La declaració recorda que el 18 de juliol de 1936 és una data as-
senyalada en la història del nostre país: “ara fa 70 anys que el general
Franco es va alçar amb les tropes militars sota el seu comandament
contra el govern legítim i democràtic de la II República per imposar un
règim dictatorial i autoritari”. En aquest sentit, tots els grups munici-
pals, que donaren suport a la declaració, refermen en el text el seu com-

promís de “seguir treballant des de les institucions públiques on la cor-
poració municipal d’Esplugues té representació per treballar pel bé de
la democràcia i marcar-nos com a objectiu l’assoliment de les màximes
potencialitats de la nostra ciutat i del benestar de la ciutadania”.

La declaració defineix la sublevació com “l’inici d’una llarga derro-
ta de l’Estat de dret i de les llibertats” i explica que, arran d’aquells fets,
tant Espanya com Catalunya van quedar, durant 40 llargs anys ”al marge
del progrés i d’Europa; amb la posguerra, el país va ser condemnat a la
misèria i la repressió franquista; els ciutadans i ciutadanes van ser vícti-
mes de la repressió més brutal i sense pal·liatius del règim franquista”.
En aquest sentit, amb la declaració, el consistori dóna suport “a totes
aquelles accions i iniciatives que s’emprenguin per difondre la nostra
pròpia història i promoure la memòria històrica, per tal d’enfortir la nos-
tra democràcia i vetllar pel bon funcionament de les nostres institu-
cions.  Igualment, referma la seva voluntat europeista i dóna suport a la
tasca que, des de les màximes institucions europees, s’està realitzant
perquè l’Estat espanyol, juntament amb les comunitats autònomes
membres, contribueixi a la construcció d’una Europa forta i unida”.

Els darrers mesos, en compliment de l’acord adoptat per
l’Ajuntament en Ple, s’han celebrat a Esplugues diversos actes comme-
moratius del 75 aniversari de la proclamació de la II República i del 70
del cop d’Estat militar, amb l’objectiu de mantenir viva la memòria his-
tòrica a la nostra ciutat (vegeu pàgines 14 i 15).

Gener de 1939. Imatge d'Esplugues , probablement, poc després de l'entrada de l'exèrcit dels Nacionals. Encara es pot veure la presència
d'una Barricada, emplaçada a la carretera de Sarrià, actualment avinguda dels Països Catalans. A la dreta, l'edifici del Centre Catòlic que durant
la guerra acollí la seu de la Creu Roja. (Archivo General de la Guerra Civil. Fons Armero. Imatge facilitada per David Tormo a l'AMEL)
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El Trambaix estrena placas
fotovoltaicas en sus cocheras

El ministro de Industria, José Montilla, y alcaldes y
alcaldesas de municipios por donde pasa el Trambaix
inauguraron el 8 de julio las placas fotovoltaicas que
Tramvia Metropolità ha instalado en sus cocheras 

Alcaldes, alcaldesas y representantes munici-
pales de las poblaciones por donde pasa el
Trambaix, con José Montilla, durante la visita a
las placas

El ministro José Montilla y la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz atienden una explicación
de Albert Vilalta, presidente de Tramvia Metropolità S.A.

La empresa Tramvia Metropolità ha instalado en la cubierta de sus
cocheras de Sant Joan Despí una instalación solar fotovoltaica, que ge-
nera más de 125.000 kwh, una energía que equivale a la que se necesita
para recorrer 27.500 kilómetros en tranvía. Esta actuación, destinada a
aprovechar la luz solar como fuente de energía complementaria a las
convencionales, se enmarca en la política de sostenibilidad de la empre-
sa, según explicó el presidente de Tramvia Metropolità S.A. en el acto de
inauguración de la instalación, realizado el 8 de julio pasado y presidido
por José Montilla, ministro de Industria. Montilla explicó que el gobierno
español apuesta por el incremento en el uso de las energías renovables,
para no depender tan excesivamente del petróleo, cuyos precios están
alcanzando niveles difícilmente esperables.

A la cita acudieron la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, los alcaldes
de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, Cornellà, Antoni Balmón, y Sant
Feliu, Juan Antonio Vázquez,  la teniente de alcalde de Sant Just, Ana
Hernández y el teniente de alcalde de L’Hospitalet, Clemente Murillo,
municipios por los que pasan los convoyes del tranvía. Como alcalde an-
fitrión, Antoni Poveda felicitó a Tramvia Metropolità por su apuesta sos-
tenible y aprovechó la oportunidad para recordar a sus dirigentes la con-

La instalación genera más de 125.000
kwh al año, la energía equivalente al
consumo que realiza un tranvía para
recorrer 27.500 kilómetros

veniencia que el tranvía mejore sus horarios y frecuencias, una vez que
se ha demostrado el éxito de este medio de transporte.

También acudieron al acto de presentación de la instalación fotovol-
taica la vicepresidenta de la Entitat Metropolitana del Transport y alcal-
desa de Badalona, Maite Arqué, y responsables de Tramvia Metropolità. 

La instalación fotovoltaica de Tramvia Metropolità está situada en
la cubierta del edificio  de talleres y oficinas. Las 696 placas que la inte-
gran ocupan una superficie de 892m2 y son capaces de producir energía
incluso en casos de porcentajes relativamente bajos de radiación solar.
Es la segunda instalación más grande de Catalunya, después de la del
parque del Fòrum, en Barcelona. 
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La bicicletada de la Semana
de la Movilidad se amplía

Esplugues celebra
del 22 de
septiembre al 1 de
octubre la Semana
de la Movilidad,
con la que el
Ayuntamiento
quieren ayudar a
reflexionar sobre
nuestros hábitos
de movilidad 

La principal novedad de la Semana de la
Movilidad de este año es la ampliación de la
bicicletada popular, con un recorrido de unos
20 kilómetros, con salida desde el Centre
Cultural Tecla Sala de L’Hospitalet y llegada
al parque de Torreblanca, de Sant Feliu, pa-

sando por los municipios de Cornellà, Esplu-
gues, Sant Just Desvern y Sant Joan Despí.
La incorporación de nuevos municipios a la
organización de este paseo interurbano en bi-
cicleta ha permitido su prolongación, en el
que podrán participar personas mayores de
10 años. Habrá un servicio de préstamo gra-
tuito de bicicletas a la salida de la prueba.

La Semana de la Movilidad, centrada este
año en el cambio climático, cuenta con un
programa de actos que incluye diez convoca-
torias diferentes. Además de la celebración
del Día Europeo sin Coches, el viernes 22 de
septiembre, con el cierre al tráfico de un
tramo de la calle Cedres para acoger, de 8 a
20 horas, circuitos de habilidades en bicicleta
para escolares de primaria; la convocatoria
incluye la Marcha Accesible de Educación
Vial; una campaña de control de ruidos  pro-

FO
TO

G
R

AF
IA

 D
’A

R
XI

U

La bicicletada recorrerá 20 kilómetros, entre L’Hospitalet y Sant Feliu
de Llobregat, pasando por diferentes municipios, entre ellos Esplugues

También habrá una campaña de con-
trol de ruidos a vehículos de dos ruedas

en Esplugues Televisió (miércoles 27, a las 10
de la noche); la entrega y presentación de las
obras del Certamen de Artes Plásticas que
convoca el Cercle Artístic d’Esplugues, este
año centrado en el tema de la bicicleta; y las
exposiciones La bicicleta en la ciudad, que se
podrá ver en el Complex Esportiu La Plana, e
Instrumentos de meteorología, en la Dei-
xalleria de la Fontsanta. 

La postrera convocatoria será la X Cami-
nata popular a Sant Pere Màrtir, que promue-
ven Espluga Viva y el Grup d’Estudis d’Esplu-
gues y que tendrá lugar el domingo 1 de oc-
tubre, a partir de las 9 de la mañana. La sali-
da será desde la plaza Mireia.

La Semana de la Movilidad incluye una
campaña de promoción del Esplubús, con in-
formación de este transporte público ur-
bano. 

ducidos por vehículos de dos ruedas (del 25
al 29 de septiembre); un taller mecánico
práctico para bicicletas en el IES Joanot
Martorell (martes 26 de septiembre); una en-
trevista televisada a la coordinadora del
Bicicleta Club de Catalunya, Harritz Ferrando,
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Nova ambulància a
Esplugues
El servei ha millorat amb la segregació del transport
programat de l’urgent i l’adquisició de nous vehicles. La
ciutat compta ara amb una ambulància medicalitzada
que està ubicada en el recinte de Sant Joan de Déu.

El Departament de Salut de la Generalitat
ha posat en marxa aquest estiu un nou model
de transport sanitari urgent, que multiplica els
recursos destinats al sistema d’emergències
mèdiques. 

Un total de 352 ambulàncies per al suport
vital bàsic, 62 per al suport vital avançat i 4 he-
licòpters són els recursos destinats a tot
Catalunya. D’aquests, la comarca del Baix
Llobregat compta amb 40 vehicles per al su-
port vital bàsic i 5 per al vital avançat. Un dels
vehicles de suport vital avançat s’ubica perma-
nentment a Esplugues, concretament en el re-
cinte de l’Hospital Sant Joan de Déu, mentre
que n’hi ha un de suport vital bàsic al CAP de
Lluís Millet.

Segregació
El nou dispositiu assistèncial i de trasllat

sanitari, diferencia el trasllat sanitari progra-
mat del que es correspon amb les necessitats
de trasllat urgent. Aquesta diferenciació ha fa-
cilitat la coordinació dels serveis de transport
sanitari i l’increment  dels recursos  per aten-

dre les emergències vitals. També és impor-
tant l’ús de recursos tecnològics que perme-
ten localitzar l’ambulància més propera a l’e-
mergència i adreçar-la-hi per fer el trasllat
posterior.

Aquest model de gestió destina a Esplugues
i els municipis del Baix Llobregat  més recur-
sos per assegurar el trasllat de les emergèn-
cies als hospitals. Així, des d’ara, Esplugues
compta amb una ambulància medicalitzada
per intervenir en els casos que requereixin su-
port vital avançat.

L’Ajuntament d’Esplugues s’ha mostrat
sempre molt sensible amb els problemes de-
rivats del servei d’ambulàncies. En aquest
sentit  ha mostrat la satisfacció per aquest
augment de recursos que millora les possibili-
tats per atendre de forma ràpida i eficaç les
emergències sanitàries. 
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Esplugues i el Baix
Llobregat tenen ara més
recursos per al trasllat
de les emergències als
hospitals

Sis infants del Sàhara
passen l’estiu a Esplugues

Sis infants procedents dels
campaments de refugiats del Sàhara han
passat els mesos de juliol i agost a la
nostra ciutat, acollits per famílies
d’Esplugues. L’objectiu d’aquesta estada,
que ja fa anys que es porta a terme, és que
aquests petits i petites puguin fugir de les
altes temperatures que es registren allà on
viuen habitualment.  Aprofitant la seva
presència a Catalunya, se’ls va sotmetre a
revisions mèdiques, per detectar alguna
possible malaltia. L’alcaldessa, Pilar Díaz, i
la tinenta d’alcalde de Desenvolupament
Sociocultural i Cohesió Social i regidora de
Solidaritat, Immaculada Cano, van rebre
els infants i les seves famílies d’acollida el
17 de juliol, al Saló de plens.  

Substitució de la sorra als
parcs d’Esplugues

L’Ajuntament va portar a terme
durant el mes de juliol la renovació de la
sorra de les zones infantils de tots els
parcs d’Esplugues, excepte del de Can
Vidalet, el manteniment del qual fa la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona. L’operació es
fa cada any amb l’objectiu de millorar la
salubritat de la instal·lació. Per fer aquesta
substitució, han calgut unes deu tones de
sorra nova.
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Ajuntaments i Generalitat signen 
a Esplugues el Pacte de salut    

El Saló de Plens de
l’Ajuntament d’Esplugues va
acollir la signatura del Pacte
de Salut del Baix Llobregat
Centre-Fontsanta, que van
signar la consellera Marina
Geli i els alcaldes i alcaldesses. 

Onze municipis de l’anomenada àrea del Baix llobregat Centre-
Fontsanta (Esplugues, Sant Just, Sant Joan, Cornellà, Sant Feliu, Molins
de Rei, el Papiol, Vallirana, Cervelló, la Palma i Corbera) i el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han subscrit el
Pacte per a la salut en aquest territori. Els objectius que aquestes insti-

tucions persegueixen amb la realització d’aquest pacte són la millora de
la salut de la seva població, tant pel que fa a la promoció, prevenció, pro-
tecció i vigilància, i l’ordenació i coordinació dels recursos existents en
assistència sanitària i sociosanitària. Amb el Pacte per a la salut,
Generalitat i ajuntaments  mostren el seu compromís per fomentar la
participació comunitària en les actuacions i programes sanitaris i el fo-
ment de la humanització i la qualitat dels serveis sanitaris, així com la
igualtat de tracte i d’equitat en el seu accés per part de tots els pacients
i usuaris del sistema de salut.

L’acte de signatura del Pacte per a la salut va tenir lloc al Saló de
plens de l’Ajuntament d’Esplugues el 20 de juliol passat, amb la presèn-
cia de la consellera de Salut, Marina Geli, del director del Servei Català
de la Salut, Carles Manté, d’alcaldesses, alcaldes i regidors de deu dels
onze municipis que subscriuen el Pacte i de la presidenta del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Rosa Boladeras. Tant Marina Geli com
Rosa Boladeras i Pilar Díaz van explicar que aquest acord és un pas en-
davant en la millora de la qualitat de vida de les prop de 300.000 perso-
nes que viuen en aquesta zona. 

Marina Geli, que va destacar que el pacte significa que ara el go-
vern de Catalunya i els ajuntaments treballaran de manera coordinada
en l’àmbit de la salut, va signar el Llibre d’honor de l’Ajuntament i va
tancar un matí d’estada a Esplugues amb una trobada amb una quinze-
na d’entitats de la nostra ciutat que treballen en els àmbits de la promo-
ció i la prevenció de la salut i l’atenció sociosanitària. 

Marina Geli va signar
en el llibre d’honor de
l’Ajuntament i va rebre la
rajola número 10 de la
col·lecció Pujol i Bausis
com a obsequi

La signa-
tura es va fer

al Saló de
plens de

l’Ajuntament

L’alcaldessa, Pilar Díaz, la consellera, Marina Geli, i la presidenta
del Consell Comarcal , Rosa Boladeras, amb alcaldes i regidors i alts
càrrecs del Departament de Salut

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va explicar 
que el pacte referma el compromís
amb la ciutadania de prioritzar 
l’atenció a la gent i de garantir que 
les persones se sentin ben ateses
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El Ple insta la Generalitat a
millorar el transport públic

El Ple municipal instarà el Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat perquè, a través de la Direcció
General de Ports i Transports i de l’Autoritat
del Transport Metropolità, adopti mesures de-
cidides i efectives de millora del transport pú-
blic col·lectiu de viatgers a la nostra ciutat. Així
ho estableix la moció que es va aprovar, en la
sessió ordinària del Ple municipal del 21 de ju-
liol passat, per part de tots els grups munici-
pals, amb el suport d’entitats veïnals i socials
de la ciutat (AAVV La Plana, Can Vidalet,
Finestrelles, El Gall i La Miranda, Unió de
Botiguers i de Comerciants d’Esplugues i
Plataforma Volem el Metro). 

En la moció se sol·licita la modificació
del Pla director d’infraestructures i que s’hi in-
cloguindiverses actuacions. La prioritària
seria la prolongació de la línia 3 de metro, des
de la parada de Zona Universitària, per aten-
dre les necessitats dels ciutadans i ciutadans
d’Esplugues i del  seu entorn immediat. També

es vol que s’hi incorpori la implantació del
tram dela línia dels Ferrocarrils de la
Generalitat des de Reina Elisenda fins a
Finestrelles-Sant Joan de Déu. 

La moció considera que només amb un
servei públic de transport col·lectiu suficient,
de qualitat i adaptat a les necessitats de mobi-
litat dels ciutadans i ciutadanes, serà possible
reduir els desplaçaments en transport privat
individual, resoldre els problemes de col·lapse
de la xarxa viària, reduir els impactes negatius
de l’excessiva circulació de vehicles i, en defi-
nitiva, garantir la sostenibilitat de les nostres
ciutats. 

L’Ajuntament entén que
només amb un transport
públic suficient 
es reduirà el trànsit 
de vehicles privats 

L’Ajuntament ha aprovat una moció que demana al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
la prolongació de la línia 3 des de Zona Universitària 
i la de la línia de Ferrocarrils des de Reina Elisenda

Ara, el metro només arriba a Esplugues
amb l’estació de metro de Can Vidalet

Moció municipal en favor
de la plantilla de Braun 

Mentre els representants del
Comitè d’Empresa i de la direcció de
Braun ultimaven un preacord que es
coneixeria hores després, el Ple
municipal va aprovar el 21 de juliol passat
una moció conjunta dels cinc grups
municipals en què, a més de demanar a
la direcció de l’empresa que reconsideri la
decisió de tancament de la factoria de
Braun a Esplugues, reiterava el suport
clar i indiscutible a les actuacions del
Comitè d’Empresa adreçades a mantenir
l’activitat de la fàbrica. La moció
demanava al departmanet de Treball i
Indústria que “realitzi les gestions que
corresponguin per tal d’evitar el
tancament de l’empresa i es resolgui
satisfactòriament per a tots els
treballadors i treballadores aquesta
situació laboral”. Igualment, reitera “el
compromís de l’Ajuntament d’Esplugues
de no aprovar la requalificació urbanística
de cap terreny d’empreses que abandonin
la seva activitat industrial al nostre
municipi, tal com es recull a la moció que
el Ple municipal va aprovar per
unanimitat de tots els grups el passat 12
de maig en defensa de l’activitats de
Braun”.  

L’Ajuntament dóna 
suport a Ràdio 4

A proposta del Grup Municipal d’ERC,
l’Ajuntament va aprovar en sessió plenària
una moció en què manifesta el seu suport
“als mitjans de comunicació públics en
català, en un moment de qüestionament
del futur d’alguns d’aquests mitjans”
especialment a Ràdio 4, i expressa “la
preocupació que provoca la possible
desaparició de programació en català”.
La moció va comptar amb el suport de la
resta dels grups municipals.  
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Canvi de qualificació
urbanística dels mercats

El Ple de l’Ajuntament va acordar  el
30 de juny passat iniciar expedient per  a  la
modificació  puntual  del Pla general
metropolità del sector on s’ubiquen  els
mercats municipals de La Plana i de Can
Vidalet, aprovant el programa de
participació  ciutadana  en  el  qual
s'exposa  al públic el document de criteris
previs per a l'esmentada modificació pel
termini de 30 dies,  per formular
suggeriments i, en el seu cas, altres
alternatives de Planejament,  per a
corporacions,  associacions  i  particulars,
mitjançant publicació  dels  corresponents
anuncis  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, un diari i en el tauler de la
Corporació. Amb  aquesta  modificació
puntual del PGM es proposa que el sòl
qualificat d’equipament  pels  mercats
pugui acollir una nova construcció
destinada a habitatges  de lloguer protegit
per a joves i gent gran, entenent-la  com a
dotació,  sense  deixar  de  garantir
l’execució  d’uns  nous mercats  que
compleixin els requisits i necessitats
d’aquest segle.

Amb motiu de la celebració del Dia interna-
cional de l’alliberament i l’orgull gai i lèsbic,
’Ajuntament, en sessió plenària, va aprovar pas-
sat una moció amb la qual  dóna suport a la de-
claració institucional que el Parlament de
Catalunya va aprovar amb motiu del Dia inter-
nacional de lluita contra l’homofòbia i la trans-
fòbia (17 de maig). La moció, presentada per
ICV, va comptar amb els vots a favor dels grups
del PSC, PPC i ERC, a més del de la regidora de
CiU, Lídia Morera. El portaveu d’aquest grup,
Roger Pons, va abstenir-se.

El text de la declaració institucional del
Parlament de Catalunya, que la moció demana-
va que es reproduís a la revista El Pont, és el se-
güent:

“La progressiva consecució de la igualtat en
drets civils ha obert vies de llibertat al conjunt
de ciutadans i ciutadanes de diversos països,
però cal no oblidar la persistència d’actituds ho-
mòfobes i de legislacions contràries als drets
humana en molts països on els actes homose-
xuals són condemnats per la llei, en alguns
casos, amb condemnes que poder arribar fins a
la pena de mort.

És per tot això que són tan importants les ini-
ciatives com les que promouen el 17 de maig
com a Dia Internacional de Lluita contra l’Ho-
mofòbia i la Transfòbia. La Internacional Les-
bian and Gay Association (ILGA) ha demanat su-
port per a aquesta idea de Louis-Georges Tin,
investigador de la Universitat de Manchester i
editor d’un diccionari de l’homofòbia.

Aquesta data constitueix una fita històrica i
un símbol molt important en la lluita per reco-
neixement dels drets de les lesbianes, els gais,
els transsexuals i el s bisexuals (LGTB), ja que
el 17 de maig de 1990 l’Assemblea de l’Or-

L’Ajuntament fa costat
al Dia de l’alliberament
i l’orgull gai i lesbià
El Ple municipal va
aprovar una moció amb
la qual s’adhereix a la
declaració institucional
de lluita contra
l’homofòbia i la
transfòbia

El text aprovat es
posiciona contra la
violència física o moral
lligada a l’orientació
sexual de les persones

Moció sobre la situació 
a l’Orient Mitjà

El Ple municipal va aprovar el 21 de
juliol passat una moció que exigeix a la
comunitat internacional i especialment “als
actors amb més pes, els Estats Units i la
Unió Europea, així com al Govern espanyol,
que pressionin amb tots els mitjans legals
de què disposen per tal de posar fi a
l’agressió militar israeliana i per imposar a
Israel el compliment del dret
internacional”. La moció relama que la
comunitat internacional mantingui els seus
compromisos d’ajut econòmic al poble
palestí, fonamentals en la greu situació
econòmica que viuen els territoris palestins
sota l’ocupació israeliana. La moció, que
recorda que “la destrucció de les escasses
infraestructures, la privació de recursos
vitals, l’atac indiscriminat a la població civil,
el bloqueig a l’entrada de medecines per
als hospitals afecten les condicions de vida
a la franja fins a fer-les insuportables” va
ser presentada pel Grup Municipal d’ICV-
EUiA, i va tenir el suport de PSC, PPC i ERC.
CiU s’hi va abstenir.  

ganització Mundial de la Salut va suprimir l’ho-
mosexualitat de la llista de les malalties men-
tals. Han donat suport a aquesta iniciativa di-
verses organitzacions, com ara l’European
Association for Humants Rights, la Internacio-
nal Federation of Human Rights i organitzacions
LGTB de quaranta països, i tamné diversos es-
tats, com ara Bèlgica o el Canadà.

El 18 de gener de 2006 el Parlament Europeu
va aprovar una resolució sobre l’homofòbia en
què, entre altres consideracions, afirma que cal
actuar en l’àmbit de la Unió Europea i en cada
un dels seus estats membres per a eradicar l’-
homofòbia i promoure una cultura de llibertat,
tolerància i igualtat entre els seus ciutadans.
També insta a intensificar la lluita contra l’ho-
mofòbia amb mitjans educatius a les escoles, a
les universitats, als mitjans de comunicació i als
llocs de treball.

El Dia Internacional de Lluita contra l’
Homofòbia i la Transfòbia té per objectiu articu-
lar accions i reflexions per a combatre totes les
formes de violència físiques, morals o simbòli-
ques lligades a  l’orientació sexual o la identitat
de gènere. Una societat plenament lliure i de-
mocràtica ha d’ésser lliure d’homofòbia i trans-
fòbia i ha de garantir a tothom la plena igualtat
tant legal com social.

En aquest context, el Parlament de Cata-
lunya dóna suport a la Declaració del 17 de
maig com a Dia Internacional de Lluita contra
l’Homofòbia i la Transfòbia, i es compromet a
impulsar les mesures pertinents per a eliminar
aquestes xacres socials. El 28 de juny es cele-
bra arreu de Catalunya i el món el Dia Inter-
nacional de l’Alliberament i Orgull Gai i Lesbià.
Aquest dia ha representat i representa un dia
important per al col·lectiu homosexual, el qual
ha vingut lluitant i defensant la igualtat i el res-
pecte des de la restauració democràtica”.  
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OMIC
Arbitratge de consum

Què es? Es tracta d’un procediment extrajudicial, senzill i
ràpid, i és gratuït, voluntari i executiu per a les parts,  que té la
finalitat de resoldre els desacords que poden sorgir entre el
comprador i el venedor.

Executiu: el laude arbitral (denominació que rep la decisió
de la Junta Arbitral), té la categoria de cosa jutjada; és a dir, que
el laude és d’obligat compliment per ambdues parts.

Gratuït: aquest procediment eximeix del pagament de tot
tipus de costes processals per ambdues parts, sigui o no esti-
mador el laude.

Ràpid i senzill: es tracten qüestions que es resolen amb
major celeritat que per la via judicial, atesa l’entitat de l’engra-
natge que s’ha de posar en marxa des de l’Administració de
Justícia per a un únic judici. Les parts no necessiten anar acom-
panyades ni d’advocat ni de procurador.

Voluntari: aquesta via només és possible si comprador i
venedor l’accepten expressament.

Peculiaritats d’aquest procediment a tenir en compte:
Aquest procediment s’inicia amb una sol·licitud escrita feta

pel propi consumidor, que s’ha de fer arribar a la corresponent
Junta Arbitral de Consum. L’acceptació o no de l’empresa de-
pendrà, primerament, de si està adherida o no i, en cas que no
ho estigui, de la seva voluntat expressa de sotmetre-s’hi. Si l’em-
presa així ho decidís, les parts seran citades a una vista davant
la Junta Arbitral per, posteriorment, comunicar a les parts la
resolució que dictaminin.

L’esmentat tribunal està format per tres àrbitres, un en
representació del consumidors, un altre del empresaris i un ter-
cer de l’Administració. Resolen per majoria o per unanimitat.

Les empreses es poden adherir a l’arbitratge signant un
document de compromís amb la Junta Arbitral . Posteriorment
se li lliurarà un distintiu oficial.

L’adhesió d’un establiment comercial al sistema arbitral
transmet confiança al consumidor i li ofereix majors garanties i
seguretat, fet que esdevé en un veritable reclam publicitari per
al comerç adherit. 

Per a qualsevol altra informació sobre el sistema arbitral
es poden adreçar a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumi-
dor d’Esplugues (93 372 04 16-93 371 02 66)

Font: Agència Catalana del Consum 

Esplugues té 46.983 habitants,
segons el Padró municipal

Esplugues té 46.983 habitants, segons el Padró municipal que
el Ple de l’Ajuntament va aprovar el 21 de juliol passat. Això significa
que la ciutat ha guanyat 263 veïns i veïnes més respecte a les dades
de 2005. Segons el mateix Padró municipal, a Esplugues hi viuen
23.037 homes i 23.946 dones. 

Moció de mesures de suport 
a dones en perill d’exclusió

El Ple municipal va aprovar una moció, presentada per ICV-
EUiA, perquè s’elabori un programa específic adreçat a les dones
soles que estan en perill d’exclusió social que preveu, entre altres,
mesures d’accés als habitatges públics de lloguer i subvenció al llo-
guer. 

La moció, que va rebre el suport unànime de la resta de grups,
demana que aquest programa s’aprovi amb prou temps perquè les
seves propostes es puguin incorporar als pressupostos de l’any que
ve. En el text de la moció, s’argumenta que “cal prendre mesures per
ajudar les dones soles com a col·lectiu que pateix un greu risc d’ex-
clusió social”. 

El Ple reconeix públicament la
pedagoga Mercè Mata

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 21 de juliol passat una
moció en què reconeix i ret homenatge a la figura de la pedagoga
Marta Mata, a la qual considera una figura indispensable en la socie-
tat catalana. Marta Mata va morir el 27 de juny passat, a Barcelona.
El text aprovat explicava que “la seva aportació personal, professional
i política en el terreny educatiu és d’un enorme valor i trascendència”
i considera que “la seva importància supera àmpliament a la comu-
nitat educativa i abasta el conjunt de la societat catalana”. El Ple mu-
nicipal destacava en aquesta moció, presentada pel grup del PSC i
aprovada amb el suport del PPC, ICV-EUiA i ERC —CiU s’hi va abste-
nir—, que “Marta Mata va defensar amb coratge i treball incansable
el dret a una educació pública, de qualitat, laica i integradora. Una
educació que fes realitat l’objectiu de convertir les noves generacions
en persones actives, dignes i compromeses”. 
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Campanya a favor de les
conductes respectuoses 

La campanya que ha posat en marxa
l’Ajuntament s’ha centrat en quatre qüestions
que poden afectar el conjunt de la ciutadania,
especialment en l’estiu:  la tinença responsable
d’animals de companyia; l’oci nocturn, la salut i
el descans; i l’ús dels espais públics (parcs i jar-
dins, via pública i equipaments municipals). 

De la tinença d’animals de companyia en
dóna consells sobre com dur-los pel carrer,
sobre l’obligatorietat d’ús dels pipi-cans i de re-
collir els excrements, i sobre dues  prohibicions:
la de no permetre la seva presència en parcs in-
fantils i la de no donar menjar a gats, colom o
altres. Respecte a l’oci nocturn, recorda que el
soroll provoca molèsties al veïnat i cal mode-
rar-ne l’emissió, amb especial cura dels tubs
d’escapament de les motos i els cotxes i dels
aparells musicals als domicilis i als establi-
ments comercials. Finalment, sobre l’ús dels
espais públics recorda la prohibició de banyar-
se a les fonts públiques i que cal respectar els
espais que són de tots.  L’objectiu, a l’hora d’e-

ditar aquesta publicació, era refermar la convi-
vència a la ciutat i eradicar els comportaments
poc respectuosos. La publicació inclou la nor-
mativa per a una convivència cívica, inclosa en
l’Ordenança municipal de convivència ciutadana
i ús de la via pública. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, apunta que “cal
que siguem respectuosos amb les normes de
convivència que hi ha establertes a la nostra
ciutat i que, al llarg d’aquests anys, han demos-
trat ser eficaces per gaudir d’una ciutat neta i
respectuosa amb tothom”.  

Un fullet editat per
l’Ajuntament dóna
consells fonamentals 
per garantir i refermar 
la convivència a la ciutat  

L’Ajuntament ha distribuït 20.000 fullets que, amb el
títol Conductes respectuoses amb l’entorn i la
convivència a Esplugues, mira d’aconseguir una
actitud cívica de la ciutadania. 

L’Hospital Sant Joan de Déu
d’Esplugues  i l’Hospital de Nens de
Barcelona han establert un acord
estratègic de col.laboració per la prestació
de serveis assistencials i també en els
àmbits de la recerca i la docència, així com
per l’optimització de recursos. Ambdues
institucions ja estaven vinculades per un
acord, assolit l’any 2002, a partir del qual
Sant Joan de Déu va passar a ser el
laboratori de referència del centre
barceloní. El conveni estableix que el servei
de Pediatria de l’hospital espluguenc, i les
seves especialitats, donarà suport a
l’Hospital de Nens en tota aquella
patologia de complexitat que li sigui
derivada, mantenint una comunicació
fluida en relació a l’evolució del pacient i
compartint els protocols assistencials que
siguin compatibles, i es promocionarà la
col.laboració en docència entre ambdues
institucions.  

Acord entre sant Joan de
Déu i l’Hospital de Nens

El programa de gent gran
inclou sis tallers

El programa sociocultural de la gent
gran d’Esplugues inclou sis tallers
diferents. El taller de teatre (dilluns, de 4 a
6 de la tarda) i el de literatura (divendres,
d’11 del matí a 1 del migdia) s’imparteixen
a la Residència Fèlix Llobet. De cultura
general n’hi ha dos, un al Casal de Gent
Gran de Can Vidalet (dimarts i dijous, d’11
del matí a 1 del migdia) i un altre a l’Esplai
de Gent Gran del Gall (dimarts i dijous, de 4
a 5 de la tarda; i dimecres de 5 a 6 de la
tarda i divendres, de 4 a 5). El taller de
memòria es farà a l’Esplai de Gent Gran
del Centre-La Plana, els dilluns, de 10 a
11.30 del matí, i el d’informàtica, al Centre
Municipal Puig Coca, de 4 a 6 de la tarda.
Us en podeu informar al Punt d’Atenció al
Ciutadà del carrer Joaquim Rosal, 3-5. 

Cal ser curosos amb els espais públics, llocs de convivència entre la
ciutadania. A la foto, parc de la Solidaritat 
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Les activitats de l’Espluestiu
es tanquen amb un bon balanç

Casals d’Estiu i Esportius i Campus van acollir durant el mes de juliol 
i, en alguns casos, inicis de setembre, milers d’infants. El balanç que
en fan organitzadors i participants fa pensar que l’objectiu s’ha assolit. 

Pilar Díaz va visi-
tar els Casals d’Estiu
i va voler saber si els
infants que hi partici-

pen s’ho passen bé

Les espluguen-
ques i espluguencs

més joves han fet ac-
tivitats de tot tipus i
han fet bones amis-

tats durant l’estiu

Amb la celebració de l’últim torn dels Casals Esportius i dels ca-
sals de setembre promoguts per Esplai Espurnes, Espluga Viva i Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet, es tanca el programa de l’Espluestiu, amb un
gran èxit de participació.

Els Casals d’Estiu, organitzats per la Taula d’Entitats del Lleure en
conveni amb l’Ajuntament, van omplir la pràctica totalitat de places dis-
ponibles Es van fer a cinc escoles (CEIP Joan Maragall, CEIP Can Vidalet,
CEIP Folch i Torres, CEIP Isidre Martí i CEIP Gras Soler) i el seu progra-
ma d’activitats —amb el qual l’organització ha volgut inculcar els valors
de les relacions socials, la sostenibilitat, la pau i la utopia— va incloure
tallers, excursions al castell de Gelida, a l’Escola de Consum, al Museu
Etnològic i a Can Tinturé, i sessions a les Piscines Municipals Parc dels
Torrents. Aquest equipament ha estat la gran novetat dels casals i, vista
l’acollida, promet ser un dels grans al·licients de les activitats d’estiu a
la ciutat. 

També van anar a les piscines els participants als Casals
Esportius, l’altra gran oferta lúdica de l’estiu. La pràctica de diferents
esports i jocs és el fonament d’aquesta proposta, que des de la seva 
creació compta amb una gran acceptació entre els més menuts. Els par-

ticipants, que han portat a terme al Complex Esportiu Municipal La
Plana,  també han fet excursions. 

Finalment, els campus esportius de bàsquet, handbol, voleibol,
gimnàstica artística, futbol sala, futbol (dos campus), i patinatge artístic,
van aplegar a les diferents instal·lacions de la ciutat prop de 350 nois i
noies, que tenien l’objectiu de passar l’estiu perfeccionant el nivell del
seu esport preferit.

Els qui han preferit passar l’estiu en contacte amb la natura, han
pogut gaudir dels campaments, colònies i rutes organitzats per les enti-
tats de lleure. Enguany, també hi ha hagut activitat d’estiu a l’Escola
Municipal de Música.

Les Piscines Municipals Parc dels
Torrents han estat la gran atracció
d’aquestes activitats, organitzades 
per l’Ajuntament i les entitats

A l’esquerra, el re-
gidor de Joventut,
José Blas Parra, s’in-
teressa pel que fan
uns participants als
Casals d’Estiu
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VIDA CIUTADANA

La Cobla Ciutat de Girona
fa l’últim concert 
del Festival de Música
La formació va oferir a la plaça Pare
Miquel un concert de sardanes i de
música per a cobla

Ja és habitual que el Festival de Música Clàssica i Tradicional
d’Esplugues s’acabi amb un concert a l’aire lliure amb sardanes i músi-
ca per a cobla. Els organitzadors havien convidat per a enguany la Cobla
Ciutat de Girona, perquè intervingués amb part del seu repertori, i la ve-
ritat és que els protagonistes no van decebre. 

Amb un programa divers, amb peces de Saderra, Saló, Toldrà, Coll,
Serra i Colominas, Morera, Serra i Bonal, Vejvoda i Havart, el públic va
poder gaudir dels intèrprets d’aquesta formació gironina, de les més
destacades del seu àmbit i amb més de 30 anys d’experiència. El con-
cert, fet a la plaça Pare Miquel, davant mateix de l’església de Santa
Magdalena, va tancar el Festival de Música Clàssica i Tradicional

La desena edició del certamen ha
esdevingut la primera internacional i
ha comptat amb el suport del públic

Homenatge de l’Esbart
als cent anys de L’Avenç

L’origen del Vila d’Esplugues és a
L’Avenç. L’1 de juliol hi va ballar per
commemorar-ne el centenari 

L’Esbart Vila d’Esplugues va protagonitzar, l’1 de juliol passat, una
ballada molt especial. Va ser al Centre Cultural i Recreatiu L’Avenç on,
amb motiu del centenari, l’Esbart va voler retre un homenatge a l’entitat
que el va aixoplugar en els seus inicis, l’any 1985, gràcies a l’entusiasme
de Dolors Orozco, la qual presidia la Secció Sardanista.

L’actuació del cos de dansa de l’Esbart va mostrar diverses estrenes
de balls com el ballet de Muntanya, la Bolangera de Moja i el Ball Cerdà,
que van agradar molt al públic assistent a l’acte. També va presentar
dues danses mallorquines, Es parado de Valldemossa i Es bolero ma-
llorquí, interpretats amb els tradicionals vestuaris de mallorquí, que re-
sulten força exòtics i vistosos. Van ser un total de nou danses, la darrera
de les quals va ser l’Era Polca Piqué, una dansa de la Vall d’Aran que els
qui la coneixen consideren molt divertida i engrescadora per la música i

Va estrenar
diferents
balls...
L’Esbart està
preparant ja
el festival de
Festa MajorLa festa es va fer a la sala d’actes

del CCR L’Avenç

El públic va respondre una vegada
més i va omplir l’aforament previst

d’Esplugues, que enguany ha celebrat la desena edició assolint tots els
objectius de públic i de qualitat interpretativa de les formacions presents.

El repte d’enguany era molt important, tenint en compte que, per pri-
mera vegada, es convidava dues formacions estrangeres, el conjunt
coral de la Universitat de Viena, d’Àustria, i el Blaeu String Quartet,
d’Holanda, dels quals es tenien les millors referències però la presència
dels quals era tot un repte per als organitzador, ja que, si el certamen es
convertia en internacional havia de ser igualant, o superant, els nivells
de qualitat assolits en edicions precedents i que han forjat un prestigi in-
dubtable per al certamen.

Ara, el repte de l’entitat promotora, Amics de la Música de Santa
Magdalena, és pensar ja en l’onzena edició, per a la qual haurà d’anar
pensant en noves formacions i nous estils musicals, que configurin el
programa d’actuacions de cara a l’any que ve. 

pel seu ritme accelerat. L’Esbart està preparant ara el festival de la Festa
Major (diumenge 24 de setembre, a les 7.30 del vespre, al parc Pou d’en
Fèlix), amb estrenes, reposicions i altres balls que formen part del seu
repertori actual

La mala notícia per a l’Esbart en aquest estiu ple d’activitat ha estat
la mort de seu mestre de dansa i director artístic, Jordi Castellana, es-
devinguda el 22 de juliol passat. 
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A què
dediques
el temps
lliure? 

Amb l’arribada del mes de setembre,
grans i petits ens fem la mateixa
pregunta: què farem en el nostre
temps de lleure? L’Ajuntament i
diferents entitats fan un bon nombre de
propostes per aprendre i divertir-nos

L’Escola Municipal de Ceràmica, els tallers municipals de Pintura i
Dibuix i d’Esmalts, les biblioteques públiques, les entitats del lleure
(AEiG Sant Jordi, Esplai Espurnes, Espluga Viva, Esplai Pubilla Cases-
Can Vidalet i Grup de Joves Sant Antoni-Santa Gemma), el Museu Can
Tinturé, el Complex Esportiu Municipal La Plana, el Gimnàs Eugeni d’Ors
i les entitats esportives (Associació Bàsquet Esplugues, Club Handbol
Esplugues, Club Voleibol Esplugues, Club Natació Esplugues, Sporting
Club Futbol Sala, Club Patinatge Artístic Esplugues, Club Gimnàstica
Artística les Moreres, Club de Futbol Can Vidalet, Futbol Associació
Espluguenc i Club Tennis Esplugues) tenen preparada l’oferta d’activi-
tats de lleure que es podran realitzar durant tot el curs 2006-2007. Són
més d’un centenar de propostes, algunes puntuals i altres que s’este-
nen durant tota la temporada, que tenen com a principals objectius edu-
car i divertir. En la majoria dels casos, la inscripció es fa durant aquest
mes de setembre.

L’Escola Municipal de Ceràmica, del Centre Municipal Puig Coca,
té una oferta de cursos normalitzats, amb un cicle de tres anys, en el
qual s’aprenen les diferents tècniques ceràmiques, i de cursets mono-
gràfics (iniciació a la ceràmica, perfeccionament, taller dirigit, iniciació
al torn, monogràfics bàsic, d’escultura, de ceràmica per a infants i mati-
nal). El Taller Municipal de Pintura i Dibuix fa cursos ordinaris, per a
alumnes de més de 12 anys, i cursets d’iniciació a la pintura i expressió

A Esplugues es pot fer esport, aprendre
a fer ceràmica i esmalts i a pintar,
entretenir-se entre llibres, conèixer el
Museu i divertir-se i educar-se amb les
entitats de lleure de la ciutat
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plàstica per a infants. El Taller d’Esmalts, per la seva banda, organitza
cursos ordinaris, també per a més grans de 12 anys, i monogràfics d’ini-
ciació a l’esmalt i de joieria. Aquests dos tallers municipals es troben al
Casal de Cultura Robert Brillas.

Les biblioteques Pare Miquel i La Bòbila ofereixen diferents activi-
tats al llarg de l’any que compaginen el lleure i l’educació. L’hora del
conte, les reunions dels clubs de lectura, les xerrades a càrrec d’autors
de prestigi i les exposicions són habituals en els equipaments del parc
Pou d’en Fèlix i de la plaça de La Bòbila. Per la seva banda, el Museu
Can Tinturé ofereix un bon nombre d’activitats pedagògiques, amb l’ob-
jectiu d’endinsar-se en el món de la ceràmica i donar a conèixer el nos-
tre patrimoni a la població escolar.

Entitats de lleure
Les entitats de lleure són un veritable motor social en aquest

àmbit i fruit d’aquest treball en el territori, l’Ajuntament va signar els
convenis del lleure (2005-2008) amb totes elles. Per exemple, Espluga
Viva organitza tallers de música, tallers infantils (manualitats, teatre...) i
per al públic jove i adult (tai-txi, aula de gralla, dansa tradicional, ball del
Babau, rocòdrom, escalada i iniciació a l’alpinisme, d’orientació a la
muntanya i de tions). L’Esplai Espurnes diversifica la seva oferta per
grups d’edat. Per als de menor edat hi ha l’activitat del dissabte i la lu-

doteca diària, a més dels tallers (cuina saludable, sons del món, Ens
fem artistes, Estimulació a l’aprenentatge, Així sóc jo?, kinesologia i re-
laxació i teatre i titelles). Per a les persones nascudes entre 1995 i 1998
Espurnes proposa, a més de l’activitat del dissabte i la ludoteca, dife-
rents tallers (kinesologia educativa, cuina saludable, música, estimula-
ció de l’aprenentatge, art, Tot pensant, teatre, guitarra). Finalment, per
als més grans, hi ha tres tallers (guitarra, teatre i art), a més de l’activi-
tat de dissabte.

Al Complex Esportiu Municipal La Plana i als gimnasos Les
Moreres i Eugeni d’Ors se centra l’oferta perquè la població en general
faci esport. Les activitats aquàtiques i físiques, amb propostes específi-
ques segons els grups d’edat o els gustos dels usuaris, es porten a
terme durant tot el dia a les diferents instal·lacions. L’oferta esportiva es
completa amb les escoles esportives de bàsquet, handbol, voleibol, na-
tació, futbol sala, patinatge artístic, gimnàstica artística, atletisme, fut-
bol i tennis, per a infants. Aquesta última, impulsada pel Club Tennis

L’Ajuntament ha editat i distribuït  
a totes les llars una publicació que
explica totes les activitats proposades 
i el lloc on inscriure’s
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Presenten 108 obres 
a la Biennal de Ceràmica
59 ceramistes han presentat 108 obres a concurs a
la Biennal de Ceràmica Angelina Alós, que organitza
l’Ajuntament per catorzena vegada. El veredicte del
jurat es coneixerà el 26 d’octubre proper.

59 ceramistes de diferents indrets de l’Estat
espanyol, Europa i, fins i tot, Àsia, han presen-
tat a concurs un total de 109 obres a la cator-
zena edició de la Biennal de Ceràmica
d’Esplugues Angelina Alós, que ha convocat
l’Ajuntament. El veredicte del jurat es donarà a
conèixer el proper 26 d’octubre, a les 7.30 del
vespre, en un acte públic que tindrà lloc al
Casal de Cultura Robert Brillas. Es concediran
els premis Ciutat d’Esplugues, dotat amb 4.000
euros, Angelina Alós, de 2.500 euros, i Pujol i
Bausis, de 1.400.

El jurat, compost per M. Àngels Domingo
Laplana, coneguda com Madola —ceramista—
Martín Ruíz de Azúa —dissenyador industrial—
i Enric Mestre —també ceramista— va fer el
mes de juliol passat, en una reunió prèvia, una
preselecció i va escollir les vint obres, de quin-
ze artistes diferents, que optaran als tres pre-

Les 20 obres, de 15
artistes, que han estat
seleccionades són les 
que optaran als tres
premis finals

El Casal de Cultura Robert Brillas
acollirà del 19 de setembre (inauguració, a
les 7 de la tarda) al 19 de novembre,
l’exposició Taulells d’Onda a L’Havana, que
mostra models de rajoles provinents de la
vila castellonenca d’Onda que es troben
aplicades en edificis de la capital de Cuba.
La mostra ha estat produïda pel Museu del
Taulell Manolo Safont, d’Onda, i fa constar
que a L’Havana es conserven els més
extensos conjunts de rajoles sortits de les
fàbriques d’Onda durant el segle XIX. El
director del museu, Vicent Estall, oferirà
una xerrada durant l’acte d’inauguració.
També hi haurà un concert d’havaneres.
L’exposició es veurà complementada amb
La Rajoleta a L’Havana, que també
ensenya la presència de peces de la fàbrica
Pujol i Bausis a Cuba.

La Mostra ‘Taulells d’Onda
a L’Havana’ a Esplugues

El cicle ‘Diàlegs’ es tanca 
a la nostra ciutat 

L’acte de lliurament dels premis de
la 14 Biennal de Ceràmica d’Esplugues
Angelina Alós estarà precedit per una altra
convocatòria ceramista: el diàleg L’argila
com a material en mans d’un executor-
artista. Hi intervindran els ceramistes Joan
Serra i Carles Vives, amb la participació
com a moderadora de Montserrat Sastre,
també ceramista i professora de l’Escola
Municipal de Ceràmica d’Esplugues. 
Els diàlegs són converses al voltant
d’aquesta expressió artística i els organitza
l’Associació de Ceramistes de Catalunya.
La convocatòria del Casal de Cultura
Robert Brillas, el 26 d’octubre a les 6 de
la tarda, serà la darrera d’una sèrie de sis
diàlegs celebrats des del mes de juny en
diferents ciutats catalanes. 

Una imatge de l’exposició de les peces seleccionades en l’edició
de 2004. Les vint obres escollides pel jurat en l’edició d’enguany es
podran veure al Casal de Cultura del 26 d’octubre al 19 de novembre

FOTOGRAFIA D’ARXIU
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mis finals i que configuraran l’exposició que
s’obrirà al públic després de l’acte de lliura-
ment dels premis, al mateix Casal de Cultura
Robert Brillas. L’exposició es podrà visitar fins
al 19 de novembre.

Un dels detalls més destacats d’aquesta
edició és la participació de ceramistes proce-
dents d’Alemanya, Itàlia, Portugal i, fins i tot, l’-
Índia. De tota manera, la majoria de partici-
pants són artistes d’aquí, amb una important
presència de catalans i valencians.
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A l’hora de passar balanç de com ha estat l’estiu a Esplugues, s’ha de
fer esment, en els àmbits culturals i del lleure, de la programació Clip
2006, el seguit d’activitats promogudes per l’Ajuntament i algunes enti-
tats ciutadanes que permeten passar un mes de juliol entretingut, so-
bretot els caps de setmana, sense sortir d’Esplugues.

Una de les propostes que es repeteixen tots els estius i que ja està
plenament arrelada és el cicle Jazz&Can Tinturé. Nascut com a
Jazz&Casal i continuat com Jazz&Pujol i Bausis, aquesta sèrie d’actua-
cions a l’aire lliure, lligant espais ciutadans coneguts i el plaer d’escoltar
música en directe està ara vinculat als jardins de Can Tinturé, on els afi-

VIDA CIUTADANA

‘Clip 2006’: l’estiu cultural
d’Esplugues a l’aire lliure 

El ‘Clip 2006’ és la programació que inclou les activitats que se
celebren durant l’estiu a la nostra ciutat. La cultura i el lleure
van ser protagonistes de les nits dels caps de setmana de juliol 

Una de les
quatre sessions
de jazz que van
tenir lloc als jar-
dins de Can
Tinturé. La tradi-
ció d’escoltar jazz
al centre històric
els vespres del
mes de juliol a la
ciutat ja és plena-
ment arrelada

El ‘Clip 2006’
aprofità la bondat
climatològica i la
singularitat de la

plaça Pare Miquel
per acollir teatre a

l’aire lliure 

La Trobada de Motos Custom va ser
un èxit de convocatòria i va permetre
viure moments espectaculars com aquest

Les sessions de jazz a Can Tinturé 
i de cinema a la pista de L’Avenç 
van permetre gaudir de la música 
i de pel·lícules d’èxit a l’aire lliure
durant el mes de juliol

cionats d’aquest estil han pogut seguir les actuacions de l’Elisabeth
Raspall Quatro, de l’Opus U Quartet, dels Barna Blues Stars i de Víctor
de Diego.

El cinema va ser un altre dels grans protagonistes, amb les ses-
sions a la fresca, a la pista municipal de L’Avenç.  S’han projectat pel·lí-
cules com Harry Potter i el calze de foc, El reino de los cielos, King Kong
i Polar Expres. Les sessions, organitzades pel Cine Club Imatge 74, van
comptar amb força públic.

El Clip 2006 va fer possible gaudir del teatre a l’aire lliure, amb la
posta en escena d’uns textos de Martí Perafarrer, conegut popularment
arran del seu paper de Sàhara a la sèrie El cor de la ciutat. L’obra reflec-
tia el diàleg sord entre uns personatges vius i un amic seu mort, el qual
vol, però no pot, influir en el curs d’uns esdeveniments que poden aca-
bar en tragèdia. 

L’altre gran esdeveniment del clip va ser la Trobada de Motos
Custom, que la penya motorista Cilindros Rebeldes va organitzar al ca-
rrer Andreu Amat. Més d’un miler de persones i unes 400 motos, algu-
nes d’una gran espectacularitat, van  assistir al certamen, que va comp-
tar amb concerts i exhibicions motociclístiques. 
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Josep Pons va pronunciar el pregó
de la Festa Major de Can Clota 

Integrants
de l’Associació
de Veïns 
preparen la
caldereta

El grup
local Nythro
va oferir un
concertLa Festa Major de Can

Clota va comptar amb havaneres i
un ball popular. A la dreta, el pregó
de Josep Pons

El barri de Can Clota va començar l’estiu vivint i gaudint la seva
Festa Major. Del 30 de juny al 2 de juliol, les veïnes i veïns d’aquesta part
d’Esplugues van poder participar a les diferents activitats incloses en el
programa que va organitzar l’Associació de Veïns. L’estilista, perruquer i
assessor d’imatge Josep Pons va ser un dels grans protagonistes, en
pronunciar el pregó que obria oficialment la celebració. Pons, que va
agrair l’oportunitat de ser el pregoner, va lligar aspectes personals, his-
tòrics i familiars per pentinar un discurs en què va recordar l’evolució de
Can Clota i les millores que ha experimentat en els últims anys, fins a
ser el barri que és en l’actualitat.

La Festa Major de Can Clota va  començar el divendres 30 de juny,
amb una sessió vespertina que començà amb l’animació portada als ca-
rrers per la banda de trompetes, cornetes i majorets Triangle de Sants i
que continuà amb un concert d’havaneres del grup Morralla, amb un

sòcies l’arribada de la Festa Major. A la cita s’hi van sumar l’alcaldessa i
alguns regidors de l’Ajuntament, com a mostra de suport a la celebra-
ció. El dissabte festiu es va tancar amb un correfoc, que va comptar amb
el suport del CE Pubilla Cases-Can Vidalet-Toc de Foc La Bòbila i amb
el ball que amenitzà l’orquestra Constellation. L’últim dia, la festa comp-
tar amb la presència de l’Asociación Cultural Andaluza de Esplugues, la
Colla de Bastoners d’Esplugues, el Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael, Teo La Extremeña i Leo Rodríguez, que van actuar la plaça del
Taxi i van tancar la Festa Major. Ja esperen la de l’any que ve. 

La ciutadania va respondre de manera
massiva la convocatòria i va omplir els
actes organitzats. La plaça del Taxi va
ser-ne el punt neuràlgic.

El conegut perruquer i assessor
d’imatge espluguenc va ser
l’encarregat d’obrir la Festa d’aquest
barri, celebrada en l’inici de l’estiu,
organitzada per l’Associació de Veïns

tast de rom cremat. Després del pregó de Josep Pons, hi va haver doble
ració de música, primer amb l’actuació del grup espluguenc Nythro i
més tard amb una discoteca a l’aire lliure, que va fer gaudir als veïns i
veïnes més joves de Can Clota.

Els infants van ser protagonistes l’endemà, amb diferents activi-
tats programades, com un trenet o l’actuació dels Sapastres, un grup de
pallasos que va fer riure a petits i grans. Al migdia, l’Associació de Veïns
va organitzar la tradicional caldereta amb què celebra amb els socis i
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Correfoc a càrrec dels Boiets Esquitxafocs

La presiden-
ta  de l’AV del
Gall i el repre-
sentant d’Amics
del Ball, en el
pregó

Exhibició de ball country, que
van fer els integrants  de l’entitat
de La Plana 

Partides
de dominó a

l’Esplai de
Gent Gran

del Gall

El Gall celebra la 
seva Festa, amb els
‘Amics del ball’ de 
La Plana de pregoners 

El parc Pou d’en Fèlix
va ser l’escenari
central de la
celebració de la Festa
Major del Gall, que va
tenir lloc del 20 al 23
de juliol, amb
activitats per a  tothom

Els Amics del Ball de l’Associació de
Veïns de La Plana van ser els pregoners de la
Festa Major del Gall, celebrada del 20 al 23 de
juliol. Aquesta entitat és una de les que ha con-
tribuït a popularitzar el fenomen dels balls de
saló a la nostra ciutat, una pràctica que cada
cop guanya més adeptes. De fet, els balls de
saló van ser un dels grans protagonistes de la
festa del Gall, perquè  Amics del Ball i el
Centro Cultural Standar Latino van fer dues
exhibicions a la pista esportiva annexa a la
Biblioteca Pare Miquel, lloc que, a causa de les
obres de remodelació que s’estan fent a la
rambla Àngel Guimerà, per fer-la més agra-
dable i accessible, es va convertir en l’epicen-
tre de la Festa Major.

Durant quatre dies, els veïns del Gall i els
seus amics de la resta de la ciutat van poder
participar als diferents actes, organitzats per

l’Associació de Veïns, amb el suport d’un bon
nombre d’entitats, no només del barri sinó del
conjunt de la ciutat.

Actes de la festa
El dijous 20 de juliol, primer dia de la

Festa, va ser un dia tranquil. Per començar a
obrir boca, hi va haver  una festa infantil, amb
el grup Fran Koko’s i una cercavila per dife-
rents carrers, en què va participar la Colla de
Geganters d’Esplugues. Els actes del diven-
dres 21 van ser a la tarda i a la nit —cal recor-
dar que era un dia feiner—. El primer acte va
ser un homenatge a la gent gran del barri, a
l’Esplai Municipal del Gall. Ja en horari noc-
turn, hi va haver un seguit d’actuacions, a cà-
rrec del grup de ball de l’Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues, la Colla de Bastoners
d’Esplugues, l’Esbart Vila d’Esplugues i el ja

esmentat del Centro Cultural Standard Latino.
En aquest marc va ser quan hi va haver el pre-
gó de les festes, amb els integrants d’Amics
del Ball. També hi va haver un ball amb l’or-
questra Sabor Latino. L’esport va fer acte de
presència a la Festa Major del Gall el dissabte
22, amb un torneig de futbol sala i campionats
de dominó, quatrola i petanca, a l’Esplai de
Gent Gran de la rambla Àngel Guimerà i a les
pistes de petanca de la cantonada dels carrers
Dr. Turró i Lluís Millet. Aquesta última activitat
la va organitzar el Club Petanca Recreativo
Esplugues. El dia es va acabar amb l’orquestra
Magic i una exhibició d’Amics del Ball.

L’últim dia hi va haver una actuació cas-
tellera, amb les colles d’Esplugues, Ripollet i
Figueres, i una cantada d’havaneres, amb el
pertinent tast de rom cremat, a càrrec del grup
Mar Blava. 
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La Plana y La Miranda, de
Fiesta Mayor en septiembre

Cuando esta revista vea la luz, la Fiesta
Mayor de La Plana se habrá ya celebrado.
Habrá sido el primer fin de semana del mes de
septiembre, organizada por la asociación de
Vecinos del barrio. El programa preveía la rea-
lización de una decena de actividades desde el
viernes 1 hasta el domingo 3. El pregón debía
ser realizado por la alcaldesa de Esplugues,
Pilar Díaz.

La música, con una actuación de La
Húngara y del grupo flamenco Anea, y una dis-
coteca mòbil, era la protagonista el primer día.
Un pasacalles con los Geganters y los
Bastoners, la esperada Sardinada en la ram-

cleta y Ferran el magic, una exhibición del es-
bart Vila d’Esplugues y unas habaneras.

La Miranda
La Fiesta Mayor de La Miranda se cele-

bra el sábado 30 de septiembre y el domingo 1
de octubre. El primer día habrá unos talleres
con chocolatada infantil (5 de la tarde), el pre-
gón (8 de la tarde), un correfoc infantil (9 de la
noche), una cena de hermandad (10 de la
noche), y un baile con orquesta (11 de la
noche). El domingo tendrán lugar un concurso
infantil de plástica (10 de la mañana), una pae-
lla gigante (2 del mediodía), una actuación de
payasos y malabares (4 de la tarde) y un baile
de final de fiesta (5 de la tarde). Todos los
actos, organizados por la AV La Miranda, se
celebrarán en el espacio público ubicado entre
la avenida La Miranda y la calle Jaume

Esplugues celebra
l’Onze de Setembre,
Diada Nacional de
Catalunya

El parc Onze de Setembre acollirà, un
any més, els actes institucionals de comme-
moració de la Diada Nacional de Catalunya.
Hi haurà una ballada de sardanes, amb la
cobla Baix Llobregat, l’ofrena institucional
d’entitats de la ciutat al monument a l’Onze
de Setembre, l’actuació de la Colla de Bas-
toners d’Esplugues i de l’Esbart Vila d’Es-
plugues i l’acabament de la ballada de sar-
danes. La celebració començarà a les 7 de
la tarda.

La Biblioteca
acollirà una sessió
de contes i el Casal
una obra de teatre

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
acollirà  la sessió de conta-contes El sexe no
beneït, a càrrec d’Albert Estengre. L’acte serà
el dijous 14 de setembre, a les 7.30 del vespre.
Al Casal de Cultura Robert Brillas, els amants
del teatre tindran una cita amb l’obra Van Gogh,
a càrrec de Martí Peraferrer, molt conegut
arran de la seva participació a El cor de la ciu-
tat en el paper de Sàhara. És la segona opor-
tunitat que podrem gaudir de la capacitat tea-
tral de Peraferrer, ja que el Clip 2006 va acollir
una lectura dramatitzada escrita i dirigida per
ell. L’obra Van Gogh es podrà seguir el dijous
21 de setembre, a les 6.30 de la tarda. 

IV Jornades de
sensibilització
sobre les persones
amb discapacitat

Els jardins del Casal de Cultura acolli-
ran el diumenge 24 de setembre les IV
Jornades de sensibilització sobre la integració
de les persones amb discapacitat. Hi haurà di-
ferents activitats per recordar als assistents de
les dificultats que encara tenen les persones
amb discapacitat per integrar-se plenament a
la societat i per explicar què podem fer per
aconseguir-ho. 

La Fiesta de La Plana abre un mes lleno
de celebraciones en Esplugues

bla del Carme, una ballada de sardanas, una
actuación de sevillanas, un baile con la orques-
ta La Futura y una exhibición de bailes de salón
y country a cargo de Amics del Ball, eran las
actividades programadas para el sábado 2. La
actividad del último día se centró por la tarde,
con una fiesta infantil, con los payasos Bitxi-

Los últimos barrios en
celebrar su Fiesta Mayor
son La Plana, a primeros
de septiembre y La
Miranda, a final de mes

Estas celebraciones 
las organizan las
asociaciones de vecinos
de los respectivos
barrios
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Pilar Díaz rep per primer
cop les ‘Magdalenes’

L’alcaldessa va presidir per primera vegada la tradicional
recepció que l’Ajuntament fa a les dones d’Esplugues que es
diuen Magdalena, amb motiu del dia de la patrona d’Esplugues

Ja hi havia assistit com a primera tinenta
d’alcalde però enguany ho ha fet, per primera
vegada, com a alcaldessa. Pilar Díaz va presi-
dir el 20 de juliol la recepció que des de ja fa
prop d’una dècada l’Ajuntament fa a les dones
d’Esplugues que es diuen Magdalena, amb
motiu del dia de la seva onomàstica. El fet que
enguany el dia de Santa Magdalena fos dissab-
te va fer recomanable avançar la celebració,
per facilitar la presència de les homenatjades.

La recepció va ser un acte familiar, emo-
tiu i proper, en què Pilar Díaz va poder felicitar
de manera anticipada les dones espluguen-
ques que es diuen com la patrona i, a més,
saber les seves inquietuds i les seves expecta-
tives. Com ella mateixa va dir en el breu dis-
curs que va adreçar a les homenatjades, és el
tipus d’activitat que més li agrada, perquè “la
proximitat amb la gent em permet treballar en

Durant la
recepció hi va
haver un con-

cert musical, a
càrrec del Blok

Brass Quintet

Pilar Díaz es va fotografiar amb algunes de les dones
d’Esplugues que es diuen Magdalena, com la patrona d’Esplugues

contacte amb la realitat i amb els problemes
reals de la ciutadania”.  Davant d’un auditori
fonamentalment femení, Pilar Díaz va voler ex-
plicar els principals trets de la política de su-
port a la dona, regidoria que també és respon-
sabilitat seva. “Des del govern local estem tre-
ballant en els diversos àmbits d’actuació per
aconseguir una veritable igualtat entre dones i
homes. Volem que les dones tinguin les matei-
xes oportunitats que els homes a l’escola, a la
feina i a la ciutat”, va explicar.

L’alcaldessa va regalar a les homenat-

jades la rajola número 10 de la col·lecció Pujol
i Bausis i va convidar les persones presents a
participar en els actes de la Festa Major que
es fan en honor de la patrona de la ciutat, el 22
de juliol. La presència del Blok Brass Quintet,
que va oferir un petit concert musical, va arro-
donir la vetllada.  Aquesta formació, integrada
per instruments de metall de vent, va tocar un
repertori molt divers, des de música del renai-
xement fins a fragments d’òpera o pertanyents
a bandes sonores de pel·lícula. 

El final de la vetllada va propiciar un altre
moment històric, perquè, per primera vegada,
a la fotografia oficial de l’acte, totes eren
dones: l’alcaldessa i les dones d’Esplugues
que es diuen Magdalena que van acceptar la
invitació per visitar la casa consistorial i ser fe-
licitades perquè, al cap de dos dies, era el seu
sant. 

L’acte va tenir lloc el 20
de juliol a la casa
consistorial. Una vintena
de dones van assistir 
a l’acte

L’alcaldessa
parla amb algu-

nes de les as-
sistents a la re-

cepció
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Santa Magdalena celebra 
els 25 anys del ball de Nans 

La Festa Major de Santa Magdalena, el 22 de juliol, ha fet enguany
especial incidència en el 25è aniversari de la creació del ball de
Nans, que va ser l’origen de la recuperació de la festa patronal.

Musicat per Marcel Casellas 
i coreografiat per Joan Serra, va 
ser el primer ball d’arrel tradicional
que es va crear a Esplugues

La celebració d’enguany de la Festa Major de Santa Magdalena,
patrona d’Esplugues, el 22 de juliol, ha servit per commemorar el 25è
aniversari de la creació del ball de Nans, el primer ball d’arrel tradicio-
nal d’Esplugues. Es considera que el naixement d’aquesta dansa va ser
l’inici de la recuperació dels elements festius de cultura popular i tradi-
cional de la nostra ciutat una vegada restaurada la democràcia i que ara
configuren la festa patronal del 22 de juliol. 

El ball de Nans d’Esplugues va ser musicat pel compositor local
Marcel Casellas i la coreografia és obra de Joan Serra. Es va ballar per
primer cop durant la Festa Major de Sant Mateu de 1981, gràcies a la
iniciativa de l’entitat Consells Populars de Cultura Catalana. Després, el
va continuar ballant l’Agrupament Escolta Espluga Viva i, en els darrers
anys, és el grup de Capgrossos de la Colla de Geganters el que se n’en-
carrega. El ball consta de múltiples melodies, distribuïdes en dues parts:
el ball i el passeig. Segons s’explica en el llibre La restauració de la Festa
Major de Santa Magdalena, editat l’any passat, ha esdevingut un dels
balls de nans més llargs dels Països Catalans.

El públic que va seguir la festa va tenir l’oportunitat de tornar a
contemplar-lo fins a tres vegades, ja que els integrants de la Colla de

Geganters el van ballar als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, a
la cercavila i durant l’ofrena a l’interior de l’església parroquial. Els cap-
grossos —uns personatges molt populars entre els més menuts arran
de la celebració de la Trobada Nacional de 2004 a la nostra ciutat— van
ser una de les grans atraccions de la festa, i molts infants van voler
estar-hi a prop o fins i tot  van fer d’improvisats portadors. 

La celebració 
Esplugues va viure  la Festa Major de la seva patrona seguint els

mateixos paràmetres que l’han convertit en la celebració tradicional i
popular més important de l’any. Els jardins del Casal de Cultura Robert

Xavi Orriols
diposita terra
de la Bretanya
al ginjoler del
Casal de
Cultura Robert
Brillas

Els capgrossos, o nans d’Esplugues, van ser una de les principals
atraccions de la Festa Major de Santa Magdalena

Integrants de
l’Esbart Vila

d’Esplugues dan-
sen el ball del

Ginjoler
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El Mateu, la
Marta i la Caterina,

els gegants
d’Esplugues, van
ser, un altre cop,

focus d’atenció

El grup de
percussió

Atabalats, en l’ac-
tuació posterior a

la seva ofrena

El pilar de
quatre, caminant,
dels Castellers
d’Esplugues, va
ser el moment
culminant i més
emocionant de
l’ofrena

Brillas van acollir l’inici de la festa, amb el tradicional homenatge al gin-
joler que hi ha plantat des de 1988 davant de l’edifici nou d’aquest equi-
pament. En absència de l’habitual mestre de cerimònies, el constructor
d’instruments Pau Orriols, el seu cosí i company de professió Xavier
Orriols va ser l’encarregat d’abocar-hi terra procedent de la Bretanya. A
l’escocell d’aquest ginjoler —un dels grans símbols de la festa— s’hi ha
dipositat, any rere any, terra procedent de diferents llocs, alguns tan
propers com  l’Espluga Calba, l’Espluga de Francolí  i altres tan llunyans
com Nova Zelanda. També hi ha terra de Montserrat, agafada després
d’un incendi.  Després, els integrants de l’Esbart Vila d’Esplugues van
dansar el ball del Ginjoler, en homenatge a aquesta espècie d’arbre la
fusta del qual és molt preuada pels constructors d’instruments de vent. 

Encara al Casal de Cultura Robert Brillas, les entitats d’arrel tra-

dicional de la nostra ciutat van dansar les diferents coreografies pròpies
d’Esplugues, amb l’acompanyament musical de la cobla Ciutat de
Terrassa: ball de Nans, ball de Gegants, El Valset-ball de bastons i El
Babau-ball pla d’Esplugues, a càrrec dels capgrossos, els geganters, la
Colla de Bastoners i la Colla de Bastoners. Per acabar aquest primer
capítol de la festa, l’organització va convidar els assistents a ballar la
sardana Terra de gegants i la Colla de Castellers d’Esplugues va fer l’en-
trada a plaça amb un pilar de 4 caminant.  

Seguici i ofrena floral
Acabada la primera part de la Festa, participants i públic van sortir

en cercavila fins a l’església parroquial de Santa Magdalena. El seguici
l’obrien els Diables d’Esplugues, amb un correfoc que feia saber a tot-
hom que era dia de festa a la ciutat. Els Ministrers de la Vila Nova, un
grup també habitual a la festa, hi posaren la música, i els grups de ball
de les diferents entitats, les danses pròpies de la Festa als carrers Àngel
Guimerà i Església, al centre històric d’Esplugues.

L’ofrena floral a la patrona va significar, un any més, un dels mo-
ments més emocionants de la festa. La Colla de Geganters d’Esplugues

L’església parroquial va acollir l’ofrena
a la patrona, amb la participació 
de les colles de Bastoners, Geganters 
i Castellers, Atabalats i l’Esbart

la va obrir, amb els balls de Nans i de Gegants. Tot seguit, l’Esbart Vila
d’Esplugues i les colles de Bastoners i de Percussió Atabalats van oferir
els presents a la patrona, davant de la mirada encuriosida i emocionada
de feligresos, que moments abans havien assistit a la missa patronal, i
de públic que es va incorporar a última hora al temple. L’ofrena la va
tancar la Colla de Castellers d’Esplugues amb un altre pilar de quatre
caminant, des de l’entrada a l’església fins a l’altar, amb la dificultat afe-
gida de pujar els dos esglaons que hi donen accés.

Els versots, un sopar popular de germanor entre les entitats parti-
cipants, la crida a la festa feta pel Grup de Percussió Atabalats i un ball
amb el grup La Portàtil FM —aquests dos últims un altre cop als jardins
del Casal de Cultura Robert Brillas— van tancar la celebració, de la qual
els organitzadors destacaren l’alta concurrència de públic, especial-
ment a l’església i al ball final.

La Festa Major de Santa Magdalena és organitzada per la parrò-
quia i per una comissió d’entitats, integrada per les colles de Bastoners,
Castellers i Geganters, Ball de Diables, l’Esbart Vila d’Esplugues,
Esborrany, el Grup de Percussió Atabalats i TiC Espluga Viva. A més,
compta amb el suport de l’Ajuntament d’Esplugues. 
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Dotze joves de l’Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet i nou del grup 117 Animation Jeunes de
l’Ariège (regió dels Midi-Pirinees, França), d’e-
dats compreses entre els 13 i els 17 anys, van
viure un intercanvi durant el  juliol. L’intercanvi
va consistir en una estada  a L’Ariège, del 8 al
15 de juliol, i una aquí, del 22 al 29 de juliol.

El tema de l’intercanvi ha estat el dels
Objectius de desenvolupament del mil·leni,
marcats per l’ONU i que s’haurien d’assolir
abans del 2015.  A França, els participants van
treballar temes relacionats amb el amb el

medi ambient, mentre que a la seu de l’Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet, van debatre la
igualtat de gènere, incloent-hi la realització
d’un manifest sobre la discriminació social de
la dona. El text l’acabaven dient que ja tenen
prou...  
• “d’actituds masclistes que no porten enlloc”
• “de sentir més per la tele com cada dia mor
una dona més al món per culpa de la violència” 
• “que la societat es cregui que les dones
sense els homes no podríem fer res”
• “d’assajaments al treball i de que el nostre
cos valgui més que el nostre cap”
• “dels típics tòpics tan masclistes com femi-
nistes que fan augmentar més la desigualtats
entre gènere”
• “de sentir frases com: ‘l’amor ho pot tot’ o

‘no puc viure sense ell’ o ‘per amor es perdona
tot’ o que si t’estimen et faran patir”
• “que la dona sigui tractada com un objecte i
no com a persones, que és el que som!”
• “que el futbol sigui per als nois i les nines per
a les noies”
• “de creure’ns que l’emancipació d’una dona
pasa per estar al costat d’una home”
• “de violacions i d’abusos sexuals” 
• “de les desigualtats de sous entre homes i
dones”
• “que els draps bruts que em manifestat se-

gueixin estant presents a les nostres vides. I si
imaginem que algun dia la nostra societat
agafa tots aquests draps bruts i els esten  fora
de les seves vides? Ben lluny, ben a dalt, on
mai mes afectin a ningú? “
• “que creure’ns que els somnis, només pel fet
de que siguin ambiciosos, no es puguin acon-
seguir! Pengem els draps bruts de les de-
sigualtats i la violència on ningú mai més els
pugui utilitzar, així, i potser només així acon-
seguirem que un altre món sigui possible”

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, va
rebre els participants en l’intercanvi el 29 de
juliol passat i va felicitar tant els integrants
dels dos grups de joves i els seus monitors per
l’experiència, que compta amb el suport de la
Unió Europea. 
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VIDA CIUTADANA

L’Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet i un grup de França fan
un intercanvi durant l’estiu
Els objectius de desenvolupament del mil·leni,
marcats per l’ONU, són el tema de l’intercanvi 

Dues integrants de l’Esplai  van llegir el
manifest  sobre la igualtat de gènere que
els participants a l’intercanvi van redactar

MÚSICA
Acte central de 
l’Any Mozart

Dins de les activitats realitzades
a Esplugues en commemoració del
250è aniversari del naixement de
Mozart, l’Ajuntament n’organitza el
concert central, el dia 7 d’octubre a
l’Església de Santa Magdalena. Es
tracta del concert monogràfic Les
òperes de Mozart, de l’Orquestra de
l’Acadèmia del Gran Teatre del Liceu,
amb la direcció de Guerassim Vo-
ronkov. 

El programa constarà d’una se-
lecció de fragments de les òperes: La
finta semplice, la finta giardiniera, El
rapte al serrall, La flauta màgica,
l’oca del Cairo, Lo sposo deluso i La
villanella rapita.

La coordinadora d’entitats pro-
motores de la celebració de l’any Mo-
zart, encapçalades pel Centre Cultu-
ral i Artístic Dóna la mà a la cultura i
l’Associació Pro-Arts Musicals d’Es-
plugues (APAME), ha editat recent-
ment el Quadern de Cultura número
4, dedicat monogràficament a Mozart
i que recull l’aportació de diverses en-
titats culturals de la ciutat. Aquest
quadern inclou interessants articles
d’opinió, obra de destacades persona-
litats de la vida social i cultural d’Es-
plugues,un article sobre   la relació
entre la ciutat i la música clàssica els
últims 15 anys i la correlació entre en-
titats i programacions que tan bons
fruits ha donat a la cultura musical de
la vila.

L’edició d’aquest quadern s’in-
clou també en la celebració de l’any
Mozart,  una iniciativa de les entitats i
l’Ajuntament que ha comptat amb al-
tres propostes, como concerts, expo-
sicions i conferències.  

Cram actua al Mercat
de Música Viva de Vic

El grup Cram actua el 14 de se-
tembre al Mercat de Música Viva de
Vic. La formació, que enguany ha pre-
sentat el seu primer disc, també
actua el 9 de setembre, a la platja de
la Punta de Sitges. 
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El periodista Josep M. Casanovas
serà el pregoner de la Festa Major 
L’obertura oficial de la Festa serà el dimecres 20, vigília de
la festivitat de Sant Mateu, a les 10 de la nit. L’editor del diari
Sport, que és veí d’Esplugues, serà el pregoner d’enguany

El periodista i editor del diari Sport, Josep
Maria Casanovas, serà el pregoner de la Festa
Major d’enguany. Tot i que se’n celebraran
actes des del dissabte 9 de setembre, l’obertu-
ra oficial  de la Festa Major tindrà lloc el dime-
cres 20, vigilia de Sant Mateu, patró d’Esplu-
gues, a les 10 de la nit, des del balcó de l’A-
juntament. Josep Maria Casanovas és un dels
periodistes esportius amb més prestigi del
nostre país. Des de la dècada dels 70, quan va
fer-se molt conegut arran de les seves apari-
cions a Televisió Espanyola, és una de les refe-
rències del periodisme esportiu de casa nos-
tra. Casanovas resideix a Esplugues.

El pregó de la Festa Major estarà embolca-
llat de l’espectacle tradicional i popular que
s’ha fet habitual els últims anys i que corre a

Josep Maria
Casanovas és
un dels perio-
distes esportius
amb més pres-
tigi del país

Les entitats
de cultura po-
pular protago-
nitzaran el se-

guici previ a
l’obertura ofi-
cial de la festa

Major

càrrec de les diferents entitats de cultura po-
pular del municipi. Hi participaran Ball de dia-
bles d’Esplugues, Colla de Diables Infantils
Boiets Esquitxafocs, Colla de Diables Infantils
Toc de Foc de la Bòbila, Colla de Geganters,
Colla de Bastoners, Grup de Percussió Ata-
balats, Centro Cultural Andaluz Plaza Macael,
Colla de Castellers, Esbart Vila d’Esplugues,
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues, L’Esbor-

rany, TiC Espulga Viva, AC Espluball i Balkiber
Associació Cultural. Es concentraran a les 8
del vespre al Casal de Cultura Robert Brillas i
a les 9.15 del vespre acompanyaran en cerca-
vila el pregoner, Josep Maria Casanovas. 

El primer acte del dia del pregó serà l’ober-
tura de la barraca que la Coordinadora de
Festes vol convertir, per segon any consecutiu,
en lloc de trobada de la gent d’Esplugues du-
rant la Festa Major. Després de la passejada
del Drac La Fal·lera, fins al Casal de Cultura
Robert Brillas, el 20 de setembre l’acabarem
ballant, amb tres concerts a la mateixa barra-
ca, a la pista vermella del parc Pou d’en Fèlix
(actuació de l’orquestra Big Band Jazz Terras-
sa) i a les actuacions dels grups locals Nythro,
Rever’b ii Assalt 43. 

Les entitats de cultura
popular tornaran 
a protagonitzar el seguici
d’acompanyament 
del pregoner 

FESTA MAJOR
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La Unión e Iguana Tango actuarán 
en el  Campo Municipal Salt del Pi

Si el tiempo no lo impide, estas dos for-
maciones musicales protagonizarán los dos
actos más mediáticos. Iguana Tango, cuya pre-
sencia estelar en la Fiesta Mayor del año pasa-
do se vio frustrada por la lluvia, repite cita en
Esplugues con la esperanza de poder ofrecer
su repertorio a la gente de nuestra ciudad, que
espera disfrutar con las canciones que convir-
tieron a este grupo en la revelación de la músi-
ca española de 2005. Iguana Tango actuará en
el Campo Municipal Salt del Pi el viernes 22, a
partir de las 11.30 de la noche. Por su parte, La

Unión, una de las principales referencias de la
música española de los 80, cuando se hizo fa-
mosa por temas como Lobo hombre en París,
actuará el sábado 23, a las 11.30 de la noche,
también en el Campo Municipal Salt del Pi. La
Unión interpretará sus principales temas de
siempre, los que configuran su reciente disco
de grandes éxitos remasterizados.

La música es, un año más, uno de los
grandes reclamos de la Fiesta Mayor. Para es-
cuchar o para bailar, hay múltiples citas con ella
a lo largo del mes de septiembre. Los bailes con
orquesta son varios: el primero lo organizará la
Penya Barcelonista de L’Avenç, con la presencia
de la orquesta Costa Brava y la participación de
Amics del Ball de la Asociación de Vecinos de
La Plana (sábado 16, 11.30 de la noche, parque
Pou d’en Fèlix).El día del patrón, 21 de septiem-
bre, habrá un baile en la rambla Verge de la
Mercè (9 de la noche).  El mismo escenario de
la rambla Verge de la Mercè (10.30 de la noche)
y la plaza Catalunya (1 de la madrugada) acoge-
rán bailes el viernes 22, y los jardines de Can

Tinturé (10.30 de la noche, como parte de la
Diada Bastonera) y de nuevo la plaza Catalunya,
con la orquesta Taxman (1 de la madrugada), el
sábado 23.

La música de diferentes comunidades es-
pañolas será protagonista en algunas citas de
la Fiesta Mayor. La plaza Macael acogerá un
festival de bailes regionales  (sábado 16, 9 de la
noche) y la sede de la Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues la velada La mujer en el
flamenco, con motivo de la entrega de la insig-
nia de oro de la entidad a diferentes  socias de
la ACAE (sábado 16, 9.30 de la noche). El Centro
Aragonés organizará dos festivales de jotas, uno
en la rambla Verge de la Mercè (sábado 23, 7.30
de la tarde) y otro en la plaza Catalunya (domin-
go 24, también a las 7.30 de la tarde). El Centro

La presencia de Iguana
Tango y La Unión, 
un grupo joven y el otro,
referencia del pop
español de los últimos 
25 años, es una de las
atracciones de la Fiesta
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Conciertos, ‘ballades’ de
sardanas, festivales de
bailes regionales y bailes
con orquesta son citas
ineludibles de este año

FO
TO

G
R

AF
IA

 D
’A

R
XI

U

El grupo La Unión,
en una imagen obtenida
en su página web
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Iguana Tango
fue uno de los gru-

pos revelación de
2005 y varios de sus
éxitos lideraron las
listas de las radio-

fórmulas durante el
año pasado

Durante los próximos
días habrá diferentes bailes
con orquesta en la ciudad

La percusión y la danza contarán con varias citas en la Fiesta Mayor
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Extremeño Muñoz Torrero realizará una exhibi-
ción el sábado 23 (rambla Verge de la Mercè, 10
de la noche). 

En el programa de la Fiesta Mayor tam-
bién se incluyen dos ballades de sardanas, una
el 11 de septiembre, con la Cobla del Baix
Llobregat, dentro de los actos de la Diada
Nacional de Catalunya (7 de la tarde, parque
Onze de Setembre), y otra el jueves 21, con la
Cobla Ciutat de Cornellà (7 de la tarde, parque
Onze de Setembre). También está previsto un
concierto de habaneras (domingo 24, 8 de la
tarde, rambla Verge de la Mercè).

El programa de la Fiesta incluye dos con-
ciertos de música coral. Los amantes de este
estilo musical deberán decidirse por una ac-
tuación u otra, porque se celebrarán a la mis-
ma hora (9 de la noche) en las parroquias de
Sant Mateu y Santa Magdalena. En Sant Mateu
intervendrán la Coral la Coloma, el Coro del
Ateneu de Sant Feliu de Llobregat, Alaia Ferran
y Amics de la  Música de Cambra. En la iglesia
de Santa Magdalena, intervendrán el Cor

El públic infantil serà, una vegada
més, protagonista destacat de la Festa
Major. Fins  a una desena d’espectacles
adreçats especialment per a ells s’orga-
nitzaran durant aquests dies. 

El primer acte serà la festa infantil
que organitza la comissió de veïns del ca-
rrer Jacint Verdaguer (diumenge, 10 de
setembre, 5 tarda). El dia de Sant Mateu
n’hi haurà  tres: una festa amb el grup Els
Germans Albergínia (12 del migdia, ram-
bla V. de la Mercè), l’espectacle Rondalles
de la nostra festa, un conjunt de contes
infantils tradicionals del nostre país
(12.30 del migdia, edifici La Masoveria del
Museu Can Tinturé) i una festa d’anima-
ció (6.30 de la tarda, parc Pou d’en Fèlix). 

La Coordinadora de Festes ha or-
ganitzat un acte, amb màgia, titelles i be-
renar, el divendres 22 (6.30 de la tarda,
barraca del Casal de Cultura Robert
Brillas). El seguit d’activitats per a infants
es completarà aquell cap de setmana al
parc Pou d’en Fèlix (dissabte 23, 12 del
migdia) i a la rambla V. de la Mercè, que
acollirà un altre festival (dissabte 23, 12
del migdia). Altres espectacles infantils
seran el del grup La festa del + tomàcat
(diumenge 24 de setembre, 12 del mig-
dia, rambla V. de la Mercè)  i Pugeu al
furgó, amb el grup d’animació Vatua l’o-
lla (diumenge 24, 1 del migdia, c. Á. Gui-
merà). La companyia Pentina el gat ac-
tuarà el diumenge 24, a les 6.30 de la
tarda, a Can Tinturé. 

Els infants són els principals desti-
nataris d’activitats com les passejades
amb poni de la Colla dels Tres Tombs, al
parc Pou d’en Fèlix (dissabte 23 i diumen-
ge 24, d’11 del matí a 2 del migdia i de 5
de la tarda a les 8 del vespre). La Colla
també organitzarà passejades amb tar-
tana, des de la fira d’atraccions fins al
parc Pou d’en Fèlix, els mateixos dies i
hores. Al mateix parc  hi haurà hagut el
tren de vapor viu, organitzat per Amics
del Ferrocarril d’Esplugues (AMFE) el 16
de setembre, d’11 del matí a 2 del migdia
i de  5 de la tarda a les 8 del vespre. El IV
Festival internacional de titelles i màsca-
res d’Esplugues també adreça moltes de
les activitats als nens i nenes. Tindrà lloc
el dissabte 30 de setembre i l’1 d’octubre,
al Casal de Cultura Robert Brillas. 

Els infants seran grans
protagonistes

Iguana Tango tocará el
viernes 21 de septiembre y
La Unión lo hará el sábado
22. Los dos conciertos se
iniciarán a las 23.30 horas

La música
coral será prota-

gonista por partida
doble, en las pa-
rroquias de Sant

Mateu y Santa
Magdalena

Las dos ballades
de sardanas serán
en el parque Onze
de Setembre
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Canzona, Joves Musicòrum y Coral Musicòrum.
Otras citas musicales son el llamado con-

cierto amable, con jazz, música de cuerda y de
autor, que acompañará una cena popular de las
entidades que constituyen la Coordinadora de
Fiestas (jueves 21, Casal de Cultura, 10 de la no-
che); los conciertos en el parque de las Tres Es-
pulgues, promovidos por la Coordinadora de
Fiestas (viernes 22 y sábado 23, 11 de la noche);
y un concierto-vermut (domingo 24, 12 del me-
diodía, Casal de Cultura Robert Brillas). 

La percusión también estará presente en
la fiesta, con la presencia de 120 percusionistas
de toda Catalunya que participarán en un en-
cuentro organizado por el grupo de percusión
Atabalats, previo a la grabación de un disco en
Barcelona (IES La Mallola, sábado 23, 12.30 del
mediodía, con la actuación de Sambe do Tim-
balé (sábado 16, 9 de la noche, plaza Catalunya)
y con la actuación del grupo Brincadeira, des-
pués del espectáculo piromusical, cerrando los
actos del día de Sant Mateu (jueves 21, 10 de la
noche). 
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La vuelta del Mercado Medieval es una
de las principales novedades de esta Fiesta
Mayor. La calle Església volverá a retroceder
unos cuantos siglos para convertirse en un es-
cenario en el que personajes más propios de
la edad media que de nuestros tiempos.
Compartirán espacio vendedores de diferen-
tes productos alimenticios y artesanales y per-
sonajes que encarnarán a algunos de los pro-
fesionales de la época pretérita. En ediciones
anteriores, herreros, picapedreros, vidrieros o
adiestradores de aves rapaces fueron la gran
atracción del público que llenó la calle Església
durante la celebración del mercado. También
habrá ludoteca infantil y música y actuaciones
en directo. Este año, el Mercado se celebrará
el sábado 23, de 11.30 de la mañana a 2.30 de
la tarde y de 6 de la tarde a 11 de la noche y el
domingo 24, de 11.30 de la mañana a 2.30 de
la tarde y de 5 de la tarde a 10 de la noche.

Actividades consolidadas
El Mercado Medieval es novedad en un

programa marcado por la presencia de activi-
dades que, con el paso de los años, están ple-
namente consolidadas y que son citas inespe-
radas e ineludibles de esta Fiesta Mayor. La
primera de estas convocatorias será la cena
de hermandad de los vecinos de la calle Jacint
Verdaguer (sábado 9, 9.30 de la noche). Le se-
guirán actos como la Marcha accesible de edu-

La vuelta del Mercado Medieval,
novedad en un programa consolidado

El encuentro de ‘pun-
taires’ será en el Casal de

Cultura Robert Brillas

Los artesanos son una de las atracciones del Mercado
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cación vial (sábado 23, salida desde la plaza
Santa Magdalena, 11 de la mañana), el en-
cuentro de puntaires que organizará la Asso-
ciació de Dones de La Plana (sábado 23, 11 de
la mañana, Casal de Cultura Robert Brillas), el
Encuentro de gigantes y cabezudos, que con-
tará con un pasacalles entre el Casal de
Cultura y la plaza Catalunya, organizado por la
Colla de Geganters (sábado 23, 6 de la tarde),
la Diada bastonera, que contará con la presen-

d’Esplugues, Boc de Biterna, los grupos infan-
tiles Boiets Esquitxafocs y Toc de Foc La Bò-
bila; la despertá con pirotecnia, desde la plaza
Santa Magdalena hasta el Casal de Cultura,
con un recorrido por el Centre, El Gall y La
Plana, organizada por la Colla de Geganters,
Atabalats, TiC Espluga Viva y Ball de Diables
d’Esplugues; el Concurso de Tortillas de Fiesta
Mayor (domingo 24, 10 de la mañana, calle de
las Migas de la sede de la ACAE); el XXIX
Concurso de comedores de judías con butifa-
rra (domingo 24, 10 de la mañana, pista muni-
cipal de L’Avenç); la Diada Castellera, con la
presencia de la Colla Joves Xiquets de Valls, y
los Castellers de Sant Andreu de la Barca y
Esplugues (domingo 24, 12 del mediodía, plaza
Santa Magdalena);  y el festival de danza que
protagoniza el Esbart Vila d’Esplugues (domin-
go 24, 7.30 de la tarde). También destaca la X
Caminata a Sant Pere Màrtir (domingo 1 de oc-
tubre, a partir de las 9 de la mañana). 

La Misa Patronal será el jueves 21, a las
8 de la tarde, en la parroquia de Sant Mateu  y
el claustro del convento de Montsió abrirá al
público  el domingo 24, de 11 de la mañana a 1
de la tarde. 

El Cercle Artístic d’Esplugues organizará
su Expocarrer, con la venta y exposición de
obras de artistas locales, el mismo día, a par-
tir de las 11 de la mañana ( zona peatonal de la
c/ Ángel Guimerà). 

El mercado será en la
calle Església el sábado
23 y el domingo 24
cia de los bastoners de Barcelona, Terrassa y
Esplugues y el grupo de paloteo de la Asocia-
ción Cultural Tres Fuentes, de Villanubla (Va-
lladolid), que realizarán un pasacalles entre
Can Tinturé y el parque Pou d’en Fèlix  (sábado
23, 6.30 de la tarde), la Prediada castellera (sá-
bado 23, 6.30 de la tarde, jardines del Casal de
Cultura Robert Brillas), organizada por la Colla
de Castellers; o la Nit del foc, con la lectura de
versots, un correfoc infantil, una tabalada, dos
correfocs para adultos y el llamado lucimiento
de los grupos participantes, en diferentes es-
cenarios de los barrios del Centre, El Gall y La
Plana  (sábado 23, de las 9 a las 12 de la no-
che), con la participació de Ball de diables
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CALENDARI DEL CONTRIBUENT
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
de l’1 de setembra al 3 de novembre

BORSA DE TREBALL
REF. 5587. Veïna d’Esplugues amb experiència en aquest tipus de
tasques, busca feina com a empleada de la llar i fent neteja do-
mèstica. 
REF. 5588. Senyor amb àmplia experiència laboral s’ofereix per
treballar com a conserge o vigilant d’aparcament. 
REF. 5589. Jove de 23 anys d’Esplugues busca feina com a mani-
puladora o auxiliar de serveis. 
REF. 5590. Estudiant universitària de 4t curs de Filologia anglesa
s’ofereix com a professora particular d’anglès. 
REF. 5591. Jove de 23 anys amb un any d’experiència en neteja
domèstica cerca feina tenint cura de gent gran, com a cangur i/o
fent neteges a domicili. 
REF. 5592. Dona resident a Esplugues vol treballar fent neteja de
domicilis particulars. 
REF. 5593. Estudiant de batxillerat s’ofereix per treballar com a
cangur o fent classes particulars de repàs durant l’estiu. 
REF. 5594. Senyora amb experiència com a auxiliar de jardí d’in-
fantesa durant 9 anys i com a assistent a persones de la tercera
edat durant 2 anys vol treballar com a empleada de la llar. 
REF. 5595. Veïna d’Esplugues busca feina com a cambrera, re-
cepcionista i/o netejant domicilis. Té experiència en totes tres
tasques. 

Per aa mmés iinformació, ttruqueu aa lla SSecció dd’Ocupació, 993 3372 004
16, oo eenvieu uun ee-mail aa mmfuente@esplugues.cat

CURSOS DE CATALÀ 
PER A ADULTS
• per aprendre a parlar en català 
• per adquirir fluïdesa i saber escriure-hi per aprofundir-hi   
• Certificats oficials

Proves dde ccol·locació ii iinscripcions:
Dies 112, 113, 114, 118, 119  ii 220 dde ssetembre, dde 110 aa 112 
i dde 117 aa 119 hhores aa:

Esplugues de Llobregat

Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n (cant. c/ Vallerona)
Escola d’Adults Eugeni d’Ors
C/ Cedres, 38, 1a planta

Inici general dels cursos: 26 i 27 de setembre

Informació: 
Servei LLocal dde CCatalà –– ttel. 993 3372 004 116
esplugues@cpnl.cat

DOMICILIACIONS: Si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments
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.es-
plugues.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 consis-
torial (planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 
LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT: 
• Totes les entitats bancàries col·laboradores que figuren al dors
del document
• A Internet a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta Visa

Els cursos de formació ocupacional  ofereixen formació profes-
sional teòrica i pràctica i formació en empreses. 

Administratiu ccomptable
Descripció: 384 hores de classe. 100 hores de pràctiques en em-
preses. Horari de les classes, al matí. Inici previst al mes d’octu-
bre I de finalització, al febrer de 2007. Requisits: persones en si-
tuació d’atur inscrites al SOC*
Telefonista ii rrecepció dd’oficina
Descripció: 504 hores de classe. 80 hores de pràctiques en em-
preses. Horari de les classes, al matí. Inici previst al mes d’octu-
bre I de finalització, al febrer de 2007 . Requisits: persones en si-
tuació d’atur inscrites al SOC*
*La  situació d’atur ha destar acreditada, havent d’estar els inte-
ressats inscrits com aturats en recerca de feina al Servei
d’Ocupació de Catalunya.

S’ha obert el període de preinscripció en cursos de formació
ocupacional a la Secció d’Ocupació – Centre Municipal Puig
Coca. TEL: 93 372 04 16. Petit Parc de l’Amistat, s/n – Esplugues 
Entrevistes per a la preinscripció: dimarts i dijous de 9 a 12 h.,
sense cita prèvia.

CURSOS DE FORMACIÓ 
OCUPACIONAL  2006
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La Fiesta Mayor tendrá  21 citas con
el deporte popular y de competición
El deporte vuelve a ser protagonista destacado de la fiesta Mayor de
Esplugues. Hasta 21 actividades deportivas diferentes se celebrarán
en los próximos tres fines de semana. ¡La Fiesta Mayor está en forma!

La Fiesta Mayor de Esplugues tiene 21 citas con el deporte. los
partidos del FA Espluguenc (Campo Municipal de Deportes Salt del Pi)
y el Torneo  Ciutat d’Esplugues de Fútbol Sala (CEM La Plana) son las
primeras citas, el 9 de septiembre. Ese mismo fin de semana, el domin-
go 10, tendrán lugar el V Memorial José Miguel Torres de baloncesto y
la segunda tanda de partidos de fútbol en el Salt del Pi. El lunes 11 de
septiembre, el Club Petanca Recreatiu Esplugues celebrará sus 12
Horas de Petanca Sociales Mixtas, en las pistas municipales de la calle
Dr. Turró. La misma entidad organizará un trofeo social, el sábado 16 de
septiembre, en el mismo escenario.

El Torneo Ciutat d’Esplugues de Balonmano Juvenil (CEM La
Plana), quizá la competición de la Fiesta Mayor con más solera, llegará
el fin de semana del 16 y el 17 de septiembre. La final, el domingo 17 al-
mediodía.  El Concurso de Pesca Marítima (platja Llarga de Tarragona) y
el Festival de patinaje artístico (pol.  Les Moreres) completarán el pro-
grama deportivo del día 16, y un encuentro de motos clásicas (pl. Santa
Magdalena) y un torneo cuadrangular de dardos (sede de la Asociación
Cultural Andaluza), el del 17. El día de Sant Mateu, el 21 de septiembre,
llegarán la Melé de Petanca del CP Can Vidalet (parque Can Vidalet) y el
Torneo de Fútbol Sala para Policías (CEM La Plana).

Muchas de las entidades de nuestra
ciudad organizan torneos o
competiciones para promover su
especialidad o como parte de su
preparación de pretemporada

Volverán las partidas de ajedrez
a la pista municipal de L’Avenç

El Club de Dardos, ahora vinculado a la
Asociación Cultural Andaluza de Esplugues,
organizará un cuadrangularFO
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Las últimas citas serán el 23 y 24 de septiembre. El sábado 23 habrá
los trofeos de voleibol Festa Major, de categoría cadete, y Ciutat d’Esplu-
gues, de juvenil (CEM La Plana), la primera jornada del Torneo Interclubs
de billar a tres bandas (CCR L’Avenç), unas partidas simultáneas de aje-
drez (pista de L’Avenç), un festival de gimnasia artística (Pol. Les Moreres),
el Trofeo Festa Major de Natación (piscina CEM La Plana) y el Concurso
social y comarcal de suelta de palomas deportivas (pl. Les Moreres).
Finalmente, el domingo 24 de septiembre tendrá lugar el Campeonato de
Tenis de Mesa Festa Major —cuyas inscripciones se deben realizar hasta
el 14 de septiembre en los puntos de atención al ciudadano del Ayun-
tamiento— (CCR L’Avenç) y las finales del torneo de billar. 
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L’Associació
Bàsquet
Esplugues, 
un any més
en categoria
estatal
L’ascens del Prat i del
Mallorca a lliga LEB -2 i 
la renúncia del Sant Josep
han permès que l’AB
Esplugues-Porta BCN es
mantingui un any més en 
la lliga EBA, la quarta
categoria estatal. El repte
és, ara sí, consolidar-s’hi.

L’atzar ha decidit donar-li una segona oportunitat a l’Associació
Bàsquet Esplugues, que jugarà a partir del 16 de setembre la segona
temporada consecutiva a la lliga EBA, la quarta categoria estatal.
L’ascens del Prat i del Mallorca a la lliga LEB-2 i la renúncia del Sant
Josep de Badalona han deixat places lliures a la categoria, una de les
quals ha anat a parar a l’Esplugues, que ara afronta el repte de fer una
millor temporada que la passada i consolidar-se en la categoria. 

El suport del patrocinador i el conveni de vinculació amb el Barça són
dues peces claus en el projecte esportiu del primer equip de l’AB
Esplugues-Porta BCN, que ha renovat gairebé de manera completa la
plantilla de cara al nou campionat. Cinc jugadors, el base Sergi Guardia,
els alers Oliver Gil i Edgar Sanepifanio—fill del mític Epi—, i els pivots
Cristian Zapata—l’únic que continua de la lliga passada, en què no va
poder jugar gairebé per culpa de les lesions— i Mahmadou Sahm, s’in-
corporen cedits pel Barça, mentre que l’Esplugues ha fitxat els pivots
Pasqual Mora i Josep Mestres, que torna a l’entitat després d’haver-hi
jugat en els equips base, els alers Masjuan i Jobacho i el base Joan
Camí. Al tancament d’aquesta edició restaven per fitxar dos jugadors.
Abans de la disputa del campionat estatal, l’Esplugues ha d’afrontar la
disputa de la lliga catalana, amb la presència dels deu equips de lliga
EBA de Catalunya. 

Consolidació
Juntament amb la consolidació a lliga LEB, l’altre gran objectiu de

la directiva que presideix Carles Franquesa  —dotze anys al club, com a
jugador, tècnic i directiu— és assolir una estructura econòmica i espor-
tiva que estigui d’acord amb el nivell del primer equip.

S’està reconstruint l’organigrama tècnic i es vol consolidar la base
—ara amb 13 equips— fent campanyes de promoció del bàsquet a les
escoles. Carles Franquesa vol, a més, que la ciutat senti seva l’entitat,
que gaudeixi del bàsquet de qualitat i que “tothom que vulgui col·laborar
amb nosaltres serà benvingut”. 

FOTOGRAFIA D’ARXIU
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Doble medalla de plata
para Andrea y Tina
Fuentes en el Europeo 
Las espluguenses Andrea y Tina Fuentes han vuelto
del Europeo de natación sincronizada con tres y dos
medallas de plata, respectivamente. Solo las rusas
fueron mejores que las españolas.

En casa de la familia Fuentes Fache en
Esplugues, la vitrina de trofeos y medallas con-
seguidas por Andrea y Tina no hace más que
crecer. Las últimas ‘adquisiciones’ han sido las
medallas de plata conseguidas por ambas,
como integrantes del equipo español, en el
Campeonato de Europa de Natación, disputado
en  Budapest.

Andrea Fuentes sumó tres medallas de
plata, en las modalidades de dúo, equipos y
combinada. En la primera de las especialida-
des, compitió como suplente en una de las tres
mangas, en sustitución de Paola Tirados, la ha-
bitual pareja de la omnipresente Gemma
Mengual, líder indiscutible del equipo. Andrea,
cuyo peso específico en el equipo crece día a día,

mostró un excelente nivel competitivo y su pre-
sencia en dúo no hizo que las posibilidades de
medalla se resintieran. Hizo gala de su extraor-
dinaria calidad y sólo la fuerza del equipo ruso
impidió que España se hiciera con el oro. De
hecho, participar junto a Gemma Mengual en
dúos no es nuevo para Andrea Fuentes, ya que
esta pareja, como integrantes del CN Kallípolis,
es la vigente campeona de España.

Tanto Andrea como Tina Fuentes fueron
integrantes del equipo de natación sincronizada
con el que España logró dos medallas de plata
más, en las modalidades de combinada y por
conjuntos. En ambas pruebas, la selección que
entrena la también espluguense Ana Tarrés
quedó por detrás del equipo de Rusia, el país
que domina la sincronizada a nivel internacio-
nal. En este Europeo, sin embargo, las distan-
cias se redujeron considerablemente entre los
dos equipos. El próximo reto de Andrea y Tina
Fuentes y de todo el equipo que lidera Ana
Tarrés es el Campeonato del Mundo, que ten-
drá lugar del 14 al 17 de septiembre en
Yokohama (Japón), tras el cual llegará el mo-
mento de las celebraciones.  

La cita más inmediata 
de las dos nadadoras es
el Mundial de Yokohama
(Japón), del 14 al 17 
de septiembre

L’Hoquei Club
Esplugues es queda
amb dos equips

L’Hoquei Club Esplugues  ha  limitat
l’activitat de l’entitat als equips senior (2a ca-
talana) i de veterans. La junta del club ha
pres aquesta decisió després d’haver tingut
problemes per completar les plantilles d’al-
guns dels seus equips inferiors i veure així
trencada l’estructura de l’entitat, amb més
de 25 anys d’antiguitat.  Un dels directius del
club, Marcel Amigó, ha explicat que aquesta
decisió és “nomes un parèntesi” i que espe-
ra que torni a estar actiu a mig termini.

Bons resultats 
de Les Moreres 
als campionats de
gimnàstica artística

El CGA Les Moreres es va proclamar
campió d’Espanya infantil per equips, un èxit
que culmina una temporada plena de bons re-
sultats per a l’entitat espluguenca. A més,  en
el Campionat d’Espanya de base, Anna Her-
nández  va ser campiona de la categoria Nivell
3, medalla d’or a terra i asimètriques i de plata
a barra. Les Moreres va ser segon en la classi-
ficació per equips d’aquesta categoria. A més,
Ainhoa Pons va ser quarta a la classificació ge-
neral i medalla de bronze a barra, i Aina Gomà,
21a a la classificació individual final de Nivell
III. En Nivell II, Ilia Sàlvia va ser 10a i Olga Salva,
30a. En Nivell I, Marina Garsaball va ser 4a i
medalla de bronze en salt. 

Altres èxits recents són la medalla de
plata a salt i de bronze a terra i la 10a posició
final de Bárbara Murciano a la categoria junior
II del Campionat d’Espanya de tecnificació; la
medalla de plata en salt de Clara Vila en
Infantil II (va ser 15a a la classificació general);
els llocs 14è i 17è d’Emma Calvo i Olalla
Herredia en aquesta categoria. Laura
Menéndez va ser 22a i bronze en salt. En
Infantil, Sara Cusó va ser 7a, en l’aleví, Helena
Roca, 33a i en la benjamí Irina Muñoz, 8a. En
Copa Catalana, el club ha estat campió a la ca-
tegoria Iniciació III, subcampió a Iniciació II i IV i
cinquè a Iniciació I. Anna Hernández ha estat
subcampiona d’iniciació III. Clara Vila va gua-
nyar el Trofeu de Tecnificació i Olalla Heredia
es va proclamar campiona de Catalunya de la
mateixa categoria. 

ESPORTS
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L’Handbol Esplugues
amplia la seva base amb
un juvenil femení
L’equip senior de l’entitat es renova
parcialment per mirar de 
consolidar-se a primera nacional

El Club Handbol Esplugues continua avançant en la promoció del seu
esport a la ciutat. L’últim pas ha estat la configuració d’un equip femení
juvenil, que segons l’entitat donarà cabuda a un conjunt de jugadores de
la ciutat que tenien ganes de competir a l’entitat de casa seva. Tenint en
compte que l’escola del club té un equip mixt, la creació d’aquest con-
junt juvenil podria ser l’inici de la consolidació de la base femenina del
club, amb equips a les categories infantil, cadet i juvenil. L’equip senior
de dones no sembla, però, un objectiu imminent.

En l’estructura masculina, un dels objectius de la temporada que ha
de començar properament és la consolidació definitiva del club a la pri-
mera divisió nacional, en la seva segona temporada a la categoria. Per

El conjunt de primera divisió masculina
debuta a la lliga el 24 de setembre,
contra el Sant Quirze

La Peña Madridista gana
el XXIX Trofeo ‘Les
Moreres’ de fútbol sala
El equipo demostró ser el mejor de la
competición. Ganó 4-2 en la final al
equipo campeón del año pasado

El equipo de la Peña Madridista de Esplugues fue el ganador del XXIX
Trofeo Les Moreres de fútbol sala, disputado durante todo el mes de
julio en el polideportivo del mismo nombre, en nuestra ciudad. El equipo
de la Peña se estrena en el palmarés de la competición, en la que partía
como uno de sus favoritos, dada la calidad de sus componentes. Ganó
los cinco partidos disputados, los dos de la fase previa, el de cuartos de
final, la semifinal ante el Bosco Rocafort (4-2) y la final ante el campeón
del año pasado, el At. Club (4-2). Además, uno de sus jugadores, Alfredo
García, fue el máximo goleador, y el equipo fue el menos goleado. 

Un componente del At. Club, Albert Manzanares, fue considerado
como mejor jugador del torneo, un galardón que se llevó después de

Se celebró, 
a partido
único, el 
I Trofeo 
‘Les Moreres’ 
en categoría
femenina

aconseguir-ho, la directiva ha fitxat Gorka Epelde (pivot del Sant Cugat),
Enrique Escoda (extrem del FC Barcelona), Víctor Hijano  (lateral del
Sant Esteve), Didac Domínguez (extrem del Granollers), Roger Vidal (la-
teral de l’Arrahona) i Arnau Conejero (extrem del SAFA Gavà). Tret del
cas d’Hijano, la resta són jugadors molt joves que contribuiran a conso-
lidar la baixa mitjana d’edat de l’equip. Només dos jugadors superen els
30 anys. L’equip el continua entrenant, per cinquè any consecutiu, Javier
Álvarez, un home clau en aquest moment d’esplendor de la ciutat. 

L’Handbol Esplugues senior ha quedat enquadrat en el grup C de la
primera divisió masculina. La lliga comença el proper 24 de setembre i
el debut de l’equip de la nostra ciutat serà a casa del Sant Quirze. El pri-
mer partit al Complex Esportiu Municipal la Plana serà el 30 de setem-
bre, davant del Sant Esteve Sesrovires, un dels millors conjunts de la
temporada passada.  

jugar, sobre todo, una semifinal espectacular ante el Forn la Moreneta
(4-3). El Bardinet fue premiado como equipo más deportivo de la com-
petición.

La gran novedad de esta edición de Les Moreres fue la disputa de la
primera edición de categoría femenina, a partido único, con la victoria
del Asesoría Esplugues ante el Sporting Esplugues. El deseo de la enti-
dad organizadora, el Sporting Esplugues, es consolidar también este
trofeo en categoría femenina.  

El club fa una gran promoció
de l’handbol a la nostra ciutat
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El Espluguenc, sin apenas
cambios para intentar repetir
el papel de la liga pasada
Antonio del Río repite como entrenador de una
plantilla que incorpora sólo a tres jugadores nuevos 

Lo que funciona bien, mejor no tocarlo. Con
esta máxima, los responsables del FA
Espluguenc  diseñaron la plantilla de su primer
equipo de cara a la liga 2006-2007, en la que el
equipo intentará repetir el excelente papel re-
alizado a lo largo de la liga pasada, en la que
estuvo siempre entre los cinco primeros y tuvo
opción de ascender hasta el final de la liga.

Encuadrado de nuevo en el grupo III de pri-
mera territorial, las tres novedades de la plan-
tilla, que le darán consistencia y aplomo, son
Munné (mediapunta del Fontsanta Fatjó), Abel

El equipo no presentará muchos
cambios respecto al año pasado

(lateral derecho, también procedente del
Fontsanta Fatjó) y Raúl, un delantero que se
formó en los equipos inferiores del Espluguenc
y que llevaba algún tiempo alejado de los terre-
nos de juego.

El debut será el 17 de septiembre, en el
Campo Municipal de Deportes Salt del Pi, ante
el Esparraguera (12 del mediodía). La voluntad
del entrenador, Antonio del Río —en su tercera
temporada al frente del equipo— es que el
equipo siga creciendo y sea capaz de volver a
luchar por ascender. 

El Sporting Esplugues vuelve 
a jugar en categoría nacional

El Sporting Esplugues iniciará el próximo
30 de septiembre una nueva singladura en ca-
tegoría nacional, tras una temporada de pre-
sencia en territorial catalana. Para hacerlo, ha
debido recuperar los derechos para militar en
Nacional B, que tenía temporalmente cedidos
a otra entidad.

El equipo de nuestra ciudad jugará la liga,
encuadrado en el grupo 2 de Nacional B, junto
a equipos de Lleida, Tarragona y parte de
Barcelona. El entrenador seráMarco Antonio
Pérez, que en la pasada temporada había regi-

do los destinos del equipo de la entidad, en
Territorial, del que se mantienen cuatro juga-
dores, Jordi González, Jaime Ferrer, Daniel
Muntal  y Javier Escudero. El resto de la plan-
tilla se debe acabar de configurar durante este
mes de septiembre.

El Sporting mantendrá el equipo senior B,
en territorial, y el juvenil y crea un infantil mas-
culino. Además, existe la posibilidad de que se
forme un equipo femenino de base, que com-
petiría en liga escolar. El equipo senior de mu-
jeres jugará su segunda temporada.  

El Club de Fútbol Can Cervera
debutará en segunda territorial con el
objetivo de consolidarse en la categoría,
una tarea nada fácil para un recién llegado.
Su entrenador, Antonio Martín, ha
depositado su confianza en la plantilla que
el año pasado logró de una manera
merecida aunque algo sorprendente—sus
expectativas iniciales no eran las de luchar
por subir—, el ascenso a segunda
territorial. Eso sí, incorporará una serie de
refuerzos para suplir a los jugadores más
veteranos del equipo que, por razones de
edad o de obligaciones laborales o
familiares, dejan el equipo. Antonio Martín
cumplirá su segunda temporada en el
equipo, tras haber estado en el Barça
femenino, el cadete del Sants y el juvenil
del Castelldefels. El Can Cervera está
encuadrado en el grupo 10 de segunda
territorial. El debut será el 16 de
septiembre, ante el Iberia, en el Campo
Municipal Salt del Pi (6 de la tarde, su
horario habitual) mientras que en la
segunda jornada se enfrentará al V.
catalunya, a domicilio.  

El Can Cervera debutará 
en segunda territorial

El Can Vidalet quiere subir,
pero no a cualquier precio

El equipo amateur del Club de Fútbol
Can Vidalet tiene la voluntad de luchar por
el ascenso a primera territorial, pero no se
plantea hacerlo mediante un desembolso
económico desmesurado. “No nos
gastaremos para el primer equipo el
dinero que necesitamos para la base y
para consolidar a la entidad” ha explicado
el presidente, Pedro Rubio, al argumentar
los objetivos del Can Vidalet para la liga
2006-2007, en la que debutará jugando el
17 de septiembre ante el Fontsanta Fatjó.
Su primer partido en El Molí será ante el
Almeda, el 24 de septiembre, mientras que
en la tercera jornada se producirá el
primer enfrentamiento ante el Can
Cervera, en el Salt del Pi (1 de octubre). El
partido de vuelta será en la jornada 20, el
4 de febrero. El equipo continúa
entrenado por Guti, el mismo entrenador
que lo dirigió durante la pasada
temporada, y la previsión, al cierre de esta
edición, era que la plantilla no registrará
apenas variaciones. 
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SERVEIS

Solidaritat i cooperació
Reunió del 6 de juliol
L’alcaldessa, Pilar Díaz, es presenta als integrants del Consell, als

quals reconeix la tasca realitzada i ofereix la seva col·laboració per a
qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit de la solidaritat i la coopera-
ció. Es fa una valoració de les festes de la Solidaritat i del Comerç Just,
que és positiva, tant pel que fa a l’assistència de públic com per les acti-
vitats realitzades i la col·laboració de les entitats assistents. No van
agradar, però, la ubicació triada i el tarannà del grup participant (calia
una música més festiva, creien alguns assistents). S’anuncia que  quin-
ze de les propostes de projectes solidaris presentades es subvenciona-
ran i que un ha estat refusat perquè pertany a una entitat no radicada a
Esplugues.

Gent gran 
Reunió del 6 de juliol
La nova alcaldessa també es presenta als membres del Consell i

els explica les línies d’actuació de l’Ajuntament envers les persones
grans.  D’altra banda, en fer una valoració de la xerrada sobre els riscos
a la llar, se’n destaca la participació. Sobre la possibilitat de fer altres
xerrades, es demana als membres del Consell que aportin temes que
puguin interessar el conjunt de la població. Durant la reunió també es
parla de la Setmana de la Gent Gran.  En l’àmbit de precs i preguntes, es
pregunta sobre la possibilitat d’ampliació del CAP Lluís Millet, de la
porta d’emergència que s’hauria de posar a l’Esplai del Gall i de la refor-
ma de l’estació de metro de can Vidalet i es demana l’increment en el
nombre de pistes de petanca al parc de Can Vidalet. 

CONSELLS MUNICIPALS
900 30 00 82 Punt d’Atenció al Ciutadà (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
93 371 02 66 Centre Sociocultural Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal
93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 480 27 18 Complex Esportiu La Plana
93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 473 52 20 L’Agència /c.e.: agencia1@ajesplugues.es 
93 372 97 06 L’Agència Can Vidalet /c.e.: agencia2@ajesplugues.es
93 372 04 16 Equip Serveis Socials Centre
93 372 04 16 Equip Serveis Socials La Plana 
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació) 
93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 372 04 16/
93 371 02 66 Oficina Mpal. d’Inf. al Consumidor (OMIC)
900 30 00 82 (PAC) Recollida de mobles i trastos vells
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat de 1a Inst. i Instr. núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
061 Urgències mèdiques
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 250 365 Inform. Gas Natural
902 50 77 50 Endesa (ENHER/ FECSA)
010 Informació transports metropolitans
93 372 04 16 Oficina de Comerç d’Esplugues
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 02 18 Museu Can Tinturé 

TELÈFONS D’INTERÈS
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Participació ciutadana,
un repte pendent 

Jordi Figueras | ERC-AM

Il·lusionats per construir
una ciutat diferent

Roger Pons | CiU

Parlar de participació ciutadana i de l’Ajunta-
ment d’Esplugues sembla, quasi sempre, que par-
lem de termes antagònics. És cert que el nostre
Ajuntament té un reglament de participació per ga-
rantir que les persones  puguin participar de les de-
cisions i planejaments de la nostra ciutat. Dissor-
tadament, gràcies a l’equip de govern socialista, aquí
no participa ningú en res i he arribat a la conclusió
que no existeix cap tipus d’interès a fer que la gent
participi en les decisions que ha de prendre l’Ajun-
tament. L’exemple darrer el tenim en l’aprovació

unànime d’una moció en
el Ple de juliol referent al
transport públic a Esplu-
gues. Els diferents partits
politics i diverses asso-
ciacions, veïnals, de co-

merciants i plataformes ciutadanes signàvem una
moció conjunta per fer arribar la línia 3 del metro i la
línia dels FGC a Esplugues. A l’hora de defensar la
moció es va demanar, des de tots els partits de l’o-
posició, que es donés veu també a les associacions
signants durant el Ple, però el PSC s’hi va negar en
rodó. Per què aquesta por a donar veu a la ciutada-
nia? Quin mal hi ha a deixar que la ciutadania inter-
vingui en la vida pública del nostre Ajuntament?
D’altra banda, des d’ERC vàrem presentar una
moció per fer publicitat dels projectes urbanístics,
apropant la informació a la gent de la zona afectada
perquè pugui tenir l’oportunitat de dir-hi la seva
sobre les propostes de l’Ajuntament. Però el PSC
tampoc compleix la unanimitat de l’acord de Ple i
continua amagant la informació pública dins les pà-
gines del butlletí oficial de la província i, això si, dins
de la revista de desinformació local anomenada El
Pont. Crec que a Esplugues tenim un dèficit demo-
cràtic greu, es continua amb les polítiques obscu-
rantistes que volen amagar allò que és, per llei, pú-
blic. Després es demanarà a la ciutadania que parti-
cipi, que digui la seva, que es queixi o aconselli a l’al-
caldessa, però en els temes importants, o de gran
abast,  millor que ningú sàpiga res i com menys gent
participi millor per al PSC i els gestors de l’Esplu-
gues S.A. en què volen convertir l’Ajuntament. Des
d’ERC ho volem denunciar públicament, volem que
la gent pugui participar en les decisions de futur del
poble, volem que tothom tingui l’oportunitat d’opinar
lliurement, defensem el dret de tothom a ser escol-
tat i a participar, activament, en les decisions muni-
cipals com a forma de combatre l’actual tendència a
convertir Esplugues en una ciutat dormitori. Des
d’ERC lamentem que es perdin oportunitats d’acos-
tar les institucions a la ciutadania, ens hauria agra-
dat que els treballadors de la Braun també hagues-
sin tingut l’oportunitat de defensar la moció que el
darrer Ple va aprovar defensant els seus drets labo-
rals i el futur esplugui de la seva empresa. Bona
Festa Major!

Tot just arribats de vacances encetem el
darrer any del mandat 2003-2007. A escassa-
ment un any de les eleccions municipals, po-
dem fer balanç d'aquests tres anys de govern
del PSC-PSOE.

Tres anys marcats per un fals diàleg que
ha acabat desembocant en una alcaldessa que
expulsa veïns del ple, que no es digna a mirar
a la oposició quan parlem, i que des que és al-
cadessa ha donat les ordres d'escorcollar de

forma arbitrària als
veïns que assisteixen
als plens. Compartim
la idea que cal garan-
tir la seguretat als
plens, però no com-

partim la voluntat de tenir vehicles de la poli-
cia i agents per vetllar per la "seguretat" sigui
per silenciar les crítiques al govern municipal,
tal com ha arribat a reconèixer a porta tancada
un líder del PSC-PSOE d'Esplugues. Els temps
de la foscor i la instransigència ja han passat. 

Però altres projectes municipals són
motiu de valoració. Des del mateix Pla Caufec,
que està enfrontant govern i plataforma pel ra-
dicalisme d'uns i altres (no permissible per
cert, des dels poders públics), fins a una remo-
delació d'uns mercats municipals marcada per
l'oblit del PSC-PSOE envers els paradistes.
Per no parlar de les constants aprovacions de
crèdit, per cert, mentre la sra. Díaz era regido-
ra d'Economia, o avui sent alcaldessa (un nou
crèdit aprovat el mes passat), o de la precària
política mediambiental, per no recordar la pa-
ràlisi que estan patint els serveis socials. Serà
perquè la regidora d'aquesta àrea només hi
dedica una tarda a la setmana tal com diu pú-
blicament? no es pot viure només de convenis,
i menys amb els serveis socials de la nostra
vila. 

Molts altres temes ens portarien a par-
lar indefinidament sobre aquests anys de go-
vern monocolor, però aquestes línies s'acaben
(tot i que amb l'excusa del nou maquetat del
pont van intentar retallar-nos més de 400 ca-
racters). 

En el model de ciutat de Convergència i
Unió, volem una Esplugues viva i alegre, trans-
parent i emprenedora, senzilla però ambicio-
sa. El nostre model de ciutat no és fosc ni tè-
tric com el del PSC-PSOE. Estem il·lusionats
per construir una ciutat diferent. Podem fer-
ho, només és qüestió de voluntat. 
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Volem el metro 
i el Casal d’Entitats

Luis Ortega | PPC

Esplugues aposta fort
per l’esport

César Romero | PSC

Dones en perill
d’exclusió

Isabel Puertas | ICV-EUiA

Fa temps que el nostre grup va darrere
el govern municipal per tenir dades sobre la
pobresa a Esplugues i per demanar-los quin
és el seu pla d’actuació per combatre l’exclu-
sió social, com fan d’altres ajuntaments entre
els quals voldríem destacar el de Barcelona.

Davant de la passivitat de la regidora de
Serveis Socials, que no ha contestat a les pre-
guntes que el nostre grup i alguns veïns li han
plantejat al respecte, hem estudiat diferents

informes de Càritas
que ens donen algu-
nes dades interes-
sants.

La primera dada
és que durant el go-
vern del PP va dismi-

nuir en 5 punts la despesa social en relació al
PIB i que augmentés encara més el diferencial
amb Europa que superava el 2003  els 7 punts.

La segona és que el perfil que ens dóna
Càritas de les persones que  van atendre du-
rant l’any 2004 pot ben bé ser el nou rostre que
té ara la pobresa a Catalunya. Aquest seria el
d’una dona, d’uns 45 anys, mare i sola, que no
disposa d’un suport familiar ni social per aten-
dre els seus fills, amb una molt poca o nul·la
experiència professional i amb greus dificul-
tats per accedir al món laboral.

Aquestes persones, a més, no tenen
accés a l’habitatge de propietat  perquè té uns
preus prohibitius i, a més, difícilment poden
accedir a un pis de lloguer ja que l’oferta de llo-
guer és molt reduïda i els preus de mercat
estan molt lluny de l’abast de les persones
amb pocs recursos econòmics. 

Els ajuntaments no es poden desenten-
dre d’aquesta realitat i tenint en compte que
l’Ajuntament d’Esplugues ha pres iniciatives
per pal·liar el problema de la gent jove que
busca l’emancipació amb la subvenció del llo-
guer i que s’ha proposat la construcció de
pisos de lloguer assequibles per a gent gran i
gent jove, el grup d’ICV-EUiA pensa que cal
prendre mesures ajudar les dones que viuen
soles com a col·lectiu que pateix un greu risc
d’exclusió social. 

Per fer-ho possible hem presentat una
moció perquè l’Ajuntament elabori un progra-
ma específic adreçat a les dones que visquin
soles en perill d’exclusió social que prevegui,
entre d’altres, mesures d’accés als habitatges
públics de lloguer i subvenció al lloguer. I que
aquest programa s’aprovi amb prou temps
perquè les seves propostes es puguin incorpo-
rar als pressupostos de l’any vinent.

Em  congratula el fet que les forces polí-
tiques que avui estem representades a
l’Ajuntament, juntament amb la pràctica totali-
tat de les associacions de veïns i entitats del
municipi, hem consensuat una altra vegada
més, una moció conjunta per la qual mante-
nim la nostra petició d’arribada del metro a
Esplugues. Amb aquesta moció es recullen
dos aspectes molt importants i significatius:
d’una banda el que recordava al Conseller

Nadal el seu compro-
mís donat als alcaldes
dels pobles afectats
del nou traçat de la
línea 3 i la 12 (un cop
va incomplir l’arriba-

da de la línea 12 a Esplugues) i el segon era la
sol·licitud que les obres es comencin per
Esplugues en la seva connexió del traçat de
línea 3 de metro amb les seves parades tant a
Finestrelles com al Pont d`Esplugues.
Pensem que és el coherent per poder inter-
connectar-nos a la xarxa de metro que ens
uneix amb Barcelona i tot això ens agradaria
veure’l realitzat abans del 2010.

També vull destacar la tasca feta per la
Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular
d’Esplugues, amb la presentació del projecte
del Casal d’Entitats que van fer als jardins del
Casal de Cultura Robert Brillas, és un motiu
més per poder expressar la nostre felicitació a
les 13 entitats que la composen, donat que han
fet l’esforç de posar-se d’acord per plantejar
un únic objectiu, amb una tasca feta i uns plan-
tejaments coherents, en la que ens van expli-
car la seva idea de fer un únic local on es con-
centrin totes les entitats que vulguin partici-
par, tot proposant com a lloc adient les naus
del carrer Nou, propenses d’expropiació per
part d’aquest consistori,.

Els membres del Partit Popular en Es-
plugues, que defensem aquesta idea del Casal
d’Entitats, des de l’inici d’aquesta legislatura
perquè creiem i perquè hem de potenciar la
nostra cultura i els seus arrels, anem més en-
llà i ens comprometem a defensar la idea d’a-
quest Casal d’Entitats. Però pensem i partici-
pem amb la Coordinadora, que no té perquè
ser exclusivament en aquell punt del carrer
Nou. Però si que diem que ha de ser dins de la
zona compresa entre els carrers Àngel Gui-
merà, Laureà Miró, Joaquim Rosal i Nou. Con-
formant dintre d’aquesta zona una àrea neu-
ràlgica sociocultural d’Esplugues.

La pràctica d'activitats físiques i aquàtiques
s'ha incorporat a la vida quotidiana de molts esplu-
guencs com un hàbit esportiu i saludable. L’increment
d’abonats al Complex Esportiu Municipal La Plana
és un bon indicador de la importància que els ciuta-
dans donen a la salut i el manteniment físic, s’ha pas-
sat d’aproximadament d’uns 3.000  a l’any 2001 a  su-
perar el 5.000 abonats a l’any 2006. Per donar res-
posta a aquesta demanda, l’equip de govern va re-
dactark un Pla d’equipaments esportius. Fruit d’a-
questa anàlisi es va concloure en la necessitat d’ac-
tualitzar la xarxa d’equipaments esportius, adaptant-

los a les noves demandes
de l’esport i en concret: la
construcció d’una nova
piscina descoberta al
Parc dels Torrents, la re-
modelació i ampliació del
Complex La Plana, la

construcció d’un nou equipament esportiu a Les
Moreres i la instal.lació de gespa artificial als dos
camps de futbol municipals. El passat dia 26 de juny
es va posar en marxa la nova piscina, que en una se-
gona fase incorporà un nou accés principal, el vestí-
bul-recepció, vestidors masculins i femenins, espais
de restauració, així com  vegetació i arbres que facili-
taran ombra al banyistes.

La remodelació de La Plana s’ha estructurat
en fases per la seva complexitat. La primera fase va
finalitzar al març del 2006 amb la posada en marxa
d’una sala de fitness i una sala de ciclisme indoor. La
segona fase, a punt d’acabar, posarà en funcionament
un espai de vestidors col·lectius de piscina, la zona
d’aigües (jacuzzi, spa, sauna), a més d’una nova re-
cepció del recinte per la plaça Catalunya. La tercera
fase permetrà la rehabilitació i nova construcció dels
vestidors femenins i també la façana de l’edifici que
dóna al carrer Alegria. I amb la quarta fase, l’actual
pavelló es convertirà en espais destinats a les activi-
tats dirigides. També es preveu incorporar un nou
espai aquàtic destinat als més petits i a les persones
amb mobilitat reduïda. 

El projecte del nou Complex Esportiu Municipal
Les Moreres busca situar en aquest equipament l’ac-
tual oferta destinada a les entitats esportives locals.
El pavelló triple ha de respondre a les necessitats
dels  esports d’equip, absorbint i millorant substan-
cialment l’actual pavelló triple del CEM La Plana. El
pavelló doble ha de complementar a l’anterior i ha de
cobrir les necessitats que actualment tenen les enti-
tats que utilitzen la pista poliesportiva existent, i el
nou gimnàs de gimnàstica esportiva femenina millo-
rarà en molt les prestacions de l’actual. Per últim, cal
indicar que l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per
instal·lar en el dos camps de futbol municipals un pa-
viment de gespa artificial i el sistema de reg automà-
tic, així com d’altres adequacions. Es preveu que les
obres quedin finalitzades a principis de l’any 2007.
Per altra banda ja està programat en la futura urba-
nització de Can Cervera, entre Can Vidalet i Can Clota,
la construcció d’un nou pavelló esportiu amb piscina
coberta. Com es pot veure, amb l’actual equip de go-
vern, l’esport a Esplugues rutlla.


