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Firesplugues, una cita
amb el comerç local

Firesplugues torna a convidartothom a visitar la mostra del
comerç de la nostra ciutat. El primer cap de setmana de maig,
la rambla del Carme acull un bon nombre d’establiments co-
mercials de la ciutat i activitats de lleure per a tots els públics. A
Esplugues tenim un comerç dinàmic i prova d’això és el Premi El
Pont d’Esplugues a l’activitat associativa que enguany s’ha ator-
gat a la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues. 

Aprofito per felicitar tots els guanyadors d’aquesta edició dels
Premis El Pont, i especialment a tota la comunitat educativa de
l’escola pública d’Esplugues, a qui el jurat vam decidir per una-
nimitat atorgar el Premi d’Honor. Desitgem que els guardons del
Pont d’Esplugues siguin un veritable motiu per continuar realit-
zant la vostra important tasca en els diferents àmbits socials i
educatius de la ciutat.

Una felicitació que vull fer extensiva a totes les persones que
fan d’Esplugues una ciutat activa, amb una forta empenta, amb
les qui compartim aquesta il·lusió per viure Esplugues amb tota
intensitat: amb la cultura, amb l’esport, amb l’educació, amb el
comerç, amb els nostres parcs i jardins, amb la gent dels nos-
tres barris. El moviment associatiu aporta un valor afegit a totes
aquelles activitats que fomenta i organitza, i és aquest valor afe-
git el que defineix la identitat pròpia d’Esplugues.

Amb l’arribada de la primavera, a la nostra ciutat s’hi celebren
nombroses activitats ciutadanes, que són la demostració d’a-
questa ciutat activa a què al·ludia. Els Jocs Florals d’Esplugues,
que fa pocs dies va atorgar els premis de la quarta edició, n’és
un bon exemple. Activitats com aquesta contribueixen a fomen-
tar la cultura i la lectura, a la vegada que ens apropen a la litera-
tura des d’un vessant participatiu. 

Firesplugues, una cita
con el comercio local

Firesplugues vuelve a invitar a todas y todos a visitar la mues-
tra del comercio de nuestra ciudad. El primer fin de semana de
mayo,  la rambla del Carme acoge a un buen número de esta-
blecimientos comerciales de la ciudad y actividades de recreo
para todos los públicos. En Esplugues tenemos un comercio di-
námico y prueba de ello es el  Premio El Pont d’Esplugues a la
actividad asociativa que este año se ha otorgado a la Unió de
Botiguers i Comerciants d’Esplugues. 

Aprovecho para felicitar a todos los ganadores de esta edición
de los premios El Pont y especialmente a toda la comunidad edu-
cativa de la escuela pública de Esplugues, a la cual el jurado de-
cidió por unanimidad otorgarle el Premio de Honor. Deseamos
que los galardones del Pont d’Esplugues sean un verdadero mo-
tivo para continuar realizando vuestra importante  labor en los
diferentes ámbitos sociales y educativos de la ciudad.

Una felicitación que quiero hacer extensiva a todas las perso-
nas que hacen de Esplugues una ciudad activa, con un fuerte
empuje, con las que compartimos esta ilusión por vivir
Esplugues con toda intensidad: con la cultura, con el deporte,
con el comercio, con nuestros parques y jardines, con la gente
de nuestros barrios. El movimiento asociativo aporta un valor
añadido a todas aquellas actividades que fomenta y organiza, y
este valor añadido es el que define la identidad propia de
Esplugues.  

Con la llegada de la primavera, en nuestra ciudad se celebran
numerosas actividades ciudadanas, que son la demostración de
esta ciudad activa a la cual me refería. Los Jocs Florals de
Esplugues, que hace pocos días otorgaron los premios de la
cuarta edición, es un buen ejemplo. Actividades como ésta con-
tribuyen a fomentar la cultura y la lectura, a la vez que nos acer-
can a la literatura desde una vertiente participativa.  
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TRIBUNA

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

             



VIA PÚBLICA

| EL PONT D’ESPLUGUES
154 | abril de 2007

04

El Ayuntamiento solicita al Ministerio de
Fomento el soterramiento de la autopista B-23
El objetivo es que esta vía rápida pase
por Esplugues soterrada, para eliminar
su impacto sonoro y visual y mejorar la
conectividad entre los diferentes barrios
de la ciudad ahora separados por ella

El Ayuntamiento de Esplugues solicitará al Ministerio de Fomento de
Madrid la cobertura de la autopista B-23 (antes A-2) a su paso por nues-
tro término municipal. La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, trasladará
esta petición al Secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Víctor
Morlán, en una entrevista que debe tener lugar en los próximos días (es
probable que cuando esta revista salga a la luz esta reunión ya se haya
realizado). La petición se ha realizado ante el Ministerio de Fomento al
ser ésta la institución responsable de la autopista B-23.

El objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Esplugues con
esta iniciativa es erradicar el impacto visual, acústico y de contamina-
ción atmosférica que supone el paso de esta vía rápida por el término
municipal. “Ésta es una autopista construida a finales de la década de

los años 60 del siglo pasado, con unos criterios de construcción y am-
bientales muy diferentes a los actuales, y es necesario corregir los erro-
res que se cometieron en su día” explica Pilar Díaz. Para la alcaldesa,
“la gente de Esplugues en general y de los barrios por donde pasa la
autopista en particular merece nuestra atención, que encontremos una
solución a la situación actual y que esta vía no tenga un impacto tan im-
portante en sus vidas”.  “Con esta propuesta queremos reducir el im-
pacto negativo de esta vía, dando respuesta a una aspiración histórica y
trabajando por un modelo de ciudad donde modernidad es sinónimo de
sostenibilidad”, añade Pilar Díaz. 

Una gran zona verde
El Ayuntamiento aboga por un paso soterrado de los coches por

todo el núcleo urbano de Esplugues y por convertir los terrenos por
donde pasa la autopista en la actualidad en una gran zona verde, un in-
menso jardín lineal. Ello permitiría, además de erradicar sus efectos en
cuanto a contaminación, mejorar de manera notable la conectividad
entre los barrios que ahora separa la autopista, que durante cerca de
cuatro décadas ha ejercido de barrera artificial entre varios sectores de
Esplugues.

La aspiración de la ciudad de borrar las huellas de un crecimiento

La autopista, a su paso
entre los barrios del Centre, La
Mallola y el Gall. Cada día,
miles de vehículos la transitan
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nisterio de
 la autopista B-23

poco sensible con el entorno no es nueva. El soterramiento de las vías
del tren en Terrassa o en L’Hospitalet, la cobertura de la Gran Vía en
Barcelona o en L’Hospitalet o la de la propia Ronda del Mig en la ciudad
condal son ejemplos que se pueden seguir en Esplugues. La alcaldesa
explica que “este ha de ser un proyecto común de toda la ciudad, que
nos ilusione a todas las personas de Esplugues, porque significará una
importante mejora para el municipio, en todos los sentidos. Ésta es una
mejora viable y posible que todas y todos tenemos que defender”.

Mejoras puntuales
El  soterramiento de la autopista B-23 a su paso por Esplugues

será un proyecto de ciudad a medio plazo, quizás el más ambicioso que
se ha trazado en los últimos años, porque ha de significar un cambio ra-
dical en su fisonomía urbana. Mientras ello no sucede, el Ayuntamiento
continuará aplicando algunas medidas puntuales para aminorar el efec-
to que supone su presencia para los ciudadanos y ciudadanas. La más
inmediata ha de ser la colocación de una barrera vegetal, de árboles y
arbustos, que próximamente se acometerá en el talud  de la calle Puig i
Cadafalch, entre Laureà Miró y Lluís Companys, como en años anterio-
res se ha llevado a cabo en otros tramos de la misma vía. 

Desde finales de los 60...
La autopista B-23 (en su momento A-2) empezó a construirse a

finales de la década de los años 60 y los primeros vehículos empeza-
ron a circular por ella poco después. Su realización obedeció al objeti-
vo de descongestionar el tráfico en la salida sur de Barcelona, gran
parte del cual pasaba por el puente de Esplugues y Laureà Miró en di-
rección a Tarragona o a Madrid. Sus consecuencias fueron inmedia-
tas, ya que el trazado obligó a destruir el barrio del Raval de
Esplugues. Aquella herida no ha llegado a cicatrizar nunca, porque el
impacto de la B-23 ha sido muy importante durante este tiempo. El
Ayuntamiento está convencido de que el soterramiento cerraría el pa-
réntesis abierto hace casi 40 años. En la actualidad, Esplugues cuenta
con dos salidas de la autopista, una en el límite con Sant Just Desvern
y la otra junto a la avenida dels Països Catalans, y un acceso, desde la
plaza Trias Fargas y la avenida Jacint Esteva. 

En esta imagen
se comprueba el
efecto barrera que
ejerce esta autopista
a su paso por
Esplugues
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TRANSPORT

Dos novedades de peso en el ámbito del
transporte urbano de nuestra ciudad, con la
puesta en marcha de los denominados Bus de
Barri y Bus de Collserola, destinados a mejo-
rar de manera notable la comunicación entre
las zonas de Esplugues más cercanas a la sie-
rra de Collserola y el resto del municipio. Las
dos líneas del Bus de Barri se estrenaron el
pasado 23 de abril, mientras que la del Bus de
Collserola arrancó el domingo 29 de abril.

El  Bus de Barri consta de dos líneas y se
estrena para dar soluciones a la movilidad de
las personas que viven en los barrios de la
zona alta de nuestro término municipal y me-

jorar la comunicación entre estos barrios y el
resto de Esplugues. Las dos líneas cuentan
con vehículos adaptados y funcionan de lunes
a viernes. 

Bus de barri
La línea EP2 (El Gall-La Miranda-Ciutat

Diagonal) tiene su origen y final en la avenida
Isidre Martí y da servicio a los barrios de La Mi-
randa, Ciutat Diagonal y La Mallola. Su trayecto
pasa por equipamientos como el ambulatorio
de Lluís Millet, el Mercado Municipal de La
Plana o la oficina de Correos, además del Ayun-
tamiento. La primera salida es, desde Isidre

Los barrios de la zona alta de Esplugues,
conectados por un nuevo servicio de autobuses
Las dos líneas del ‘Bus de barri’ unen Finestrelles, Ciutat Diagonal, la Miranda y la Mallola con el centro, de lunes a
viernes  y el  bus de Collserola facilita el acceso a Sant Pere Màrtir los días festivos

Martí, a las 7 de la mañana, mientras que la úl-
tima se produce a las 10 de la noche. 

La segunda línea de Bus de Barri, la EP3,
unirá el centro de la ciudad con el hospital Sant
Joan de Déu, donde estará ubicado el origen y
final del trayecto. Su frecuencia de paso tam-
bién será de 30 minutos, con idénticos horarios:
de las 7 de la mañana a 10 de la noche. Su itine-
rario pasa también por el Ayuntamiento, el am-
bulatorio y el mercado. Cabe apuntar, igual-
mente, que ambas líneas del Bus de Barri, in-
cluidas en la tarifa integrada metroplitana (que
consiste en utilizar varios medios de transpor-
te, durante 1 hora y 15 minutos, con el pago de
un solo billete),  tienen dos puntos de transbor-
do con el Trambaix, en las paradas de La
Sardana y Pont d’Esplugues, y permiten la posi-
bilidad de enlazar con otras líneas de autobús y
con el Esplubús.

Bus de Collserola
El bus de Collserola permite a la ciudada-

nía de Esplugues disponer de un mejor acceso
en transporte público a este espacio natural
del que nuestro municipio forma parte y que

El Nitbús millora
Les línies d’autobús nocturn de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i entre elles la N14,

que passa pel carrer Laureà Miró i que uneix Barcelona amb Castelldefels, han millorat la seva
freqüència de pas, que ara és, tots els dies de la setmana, de 20 minuts. Fins ara, l’interval
entre cada un dels vehicles era de 20 minuts només els dijous, divendres i dissabtes, mentre
que era superior la resta de la setmana (mitja hora). Amb la millora implantada per l’Entitat
Metropolitana del Transport, la freqüència és la mateixa tots els dies i s’espera que hi hagi un
augment de viatgers que rondaria el 15 per cent. 

Las dos líneas del Bus de barri co-
menzaron a funcionar el día 23 de abril

Ahora hay cuatro líneas urbanas de
autobús en la ciudad

                           



EL PONT D’ESPLUGUES|
154 | abril de 2007

7

TRANSPORT

lugues,
de autobuses

ola con el centro, de lunes a

suopone una excepcional oportunidad de pa-
sar nuestro tiempo de ocio en un entorno na-
tural de gran valor medioambiental. Permitirá
llegar en un medio colectivo hasta la plaza Mi-
reia, punto de inicio de numerosas excursio-
nes por el parque y excelente mirador del Baix
Llobregat, la sierra de Collserola y el macizo
del Garraf. Este autobús funciona los  días fes-
tivos y parte de la calle Molí con destino a la
plaza Mireia, pasando por los barrios Centre,
La Mallola y Ciutat Diagonal.La frecuencia de
paso es de 60 minutos, de 9.30 de la mañana a
9. 30 de la noche.

El ‘Bus de barri’ funciona
de 7 de la mañana a 10 de
la noche (cada 30
minutos). El Bus de
Collserola de 9 de 
la mañana a 9.30 de la
noche (cada 60 minutos)

Recorrido 
Esplugues-Barcelona. 
De lunes a viernes. 
Salidas la Miranda: Primera salida: 6.30
horas. Última salida: 21.30 horas. 
Salidas Zona Universitària. Primera salida:
6.45 horas. Última salida: 21.45 horas.
Intervalo: cada 30 minutos

Recorrido 
El Gall-La Miranda-Ciutat Diagonal. 
De lunes a viernes. 
Salidas av. Isidre Martí: 
Primera salida: 7.00 horas. Última salida:
22.00 horas. 
Horario de paso por Pau Vergós. Primer
paso: 7.17 horas Último paso: 22.17 horas.
Intervalo: cada 30 minutos

Recorrido 
Finestrelles-Centre-El Gall. De lunes a vier-
nes. 
Salidas Finestrelles: Primera salida: 7.00
horas. Última salida: 22.00 horas. 
Horario de paso por Isidre Martí. Primer
paso:7.12 horas
Último paso:22.12 horas. 
Intervalo: cada 30 minutos

Recorrido Can Vidalet-Centre-La Mallola-
Ciutat Diagonal-Parc de Collserola
Domingos y festivos. 
Salidas Can Vidalet: Primera salida: 9.00
horas. Última salida: 21.00 horas. 
Salidas Parc de Collserola. Primera salida:
9.30 horas. Última salida: 21.30 horas.
Intervalo: cada 60 minutos
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El pla de barris es posa en marxa amb
les primeres actuacions al carrer
La repavimentació de carrers, la
col·locació de passos de vianants amb
ressalt, l’adaptació de voreres i
l’arranjament de desperfectes puntuals
que han començat a fer-se formen part
d’un pla de millora de la via pública

Les reformes a la via pública anunciades fa un parell de mesos en
aquesta mateixa revista han començat a portar-se a terme durant les da-
rreres setmanes. Aquestes obres formen part de l’anomenat pla de millo-
ra dels barris que es porta a terme anualment, amb la intenció de reparar
els desperfectes que es detectin a la via pública. La repavimentació de ca-
rrers; la col·locació de passos de vianants amb ressalt i altres millores en
voreres formen part d’aquesta primera tanda de reformes.

Per a aquestes setmanes, s’ha previst la repavimentació d’una vinte-
na de carrers de diferents barris: av. La Miranda (des de la plaça Secretari
Oliva fins al carrer Jaume Marco), Dr. Ferran, Tramuntana, Est, Bartomeu
Bermejo, Pins, Rocabert, Santa Rosa, Francesc Romeu (des del carrer Pau
Casals fins al carrer Finestrelles), Església (des de plaça de les Moreres
fins al passatge Baix Lloc), l’encreuament dels carrers Nord, Rafael
Casanovas i Magdalena Amigó, Antón Fortuny, Enric Morera (des del car-

rer Gaspar Fábregas fins al carrer Ángel Guimerà), Baronessa de Maldà
(des de Sabina Mitjavila fins a Enric Morera), l’encreuament dels carrers
Baronessa de Maldà i Gall, Sant Jordi (des de Carme fins a Bruc) i Ciutat de
l’Hospitalet (des del carrer Jocs Florals fins a Ricard Güell).

De passos de vianants amb ressalt se’n col·locaran vuit, que se su-
maran als gairebé cinquanta que l’Ajuntament ha anat posant en els da-
rrers anys. Els punts previstos per a la col·locació d’aquests nous passos
són als carrers Ntra. Sra de Lourdes, av. Lluís Companys cantonada Raval
de Sant Mateu, Ángel Guimerà cantonada Isidre Martí, Josep Campreciós
cantonada Emili Juncadella, Francesc Layret cantonada Serra del Mont-
sec, Dr. Manuel Riera cantonada Rovellat, Ciutat de l’Hospitalet (a l’alçada
del col·legi Joan Maragall, Cedres (davant de l’escala d’accés a l’edifici
Eugeni d’Ors) i Verge de Guadalupe cantonada carrer Mestre Joan Cor-
rales. Com en els casos anteriors, són punts molt transitats i d’especial
concurrència, situats en eixos de vianants o en llocs propers a equipa-
ments com centres escolars. L’elecció s’ha dut a terme de forma consen-
suada entre els regidors de barri i les associacions de veïns. 

L’Ajuntament ha inclòs en aquesta primera tanda de petites obres
públiques a la ciutat altres actuacions, com l’adaptació de cruïlles per
fer-les accessibles a les persones amb mobilitat reduïda i altres treballs
puntuals, com la cobertura parcial dels escocells dels arbres que permet
guanyar espai a les voreres. Per a més endavant queden altres mesures,
com una plantació d’arbres al talús de l’autopista B23 al carrer Puig i
Cadafalch, entre Laureà Miró i el carrer Lluís Companys.

El pla de barris inclou la renovació de zones de jocs infantils a alguns parcs de la ciutat
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Esplugues, l’Hospitalet y Cornellà esta-
rán unidas por dos nuevos viales interurbanos,
que se espera que puedan estar listos en el año
2011. Estas avenidas de nueva creación atrave-
sarán la zona urbana que ambas ciudades
comparten, entre los barrios de La Plana y
Montesa de Esplugues, Sant Ildefons de
Cornellà y Sanfeliu de L’Hospitalet. 

Uno de estos dos nuevos viales que se ur-
banizarán será el resultado de la prolongación
de la rambla Carme de Esplugues hacia
Cornellà, para desembocar en la confluencia
de las avenidas Salvador Allende y República
Argentina de esta ciudad. Tendrá un total de
dos kilómetros de longitud. 

Por lo que respecta al otro nuevo eje via-
rio, transcurrirá por el límite de nuestra ciudad
con Cornellà, por detrás de la zona industrial y
de servicios Montesa, y conectará con la aveni-
da Electricidad, tras superar la Ronda de Dalt a
través de un puente ya construido en 1992,
cuando se construyó la Ronda, y atravesar el
barrio de Can Cervera, de futura urbanización.
Este eje viario será de un kilómetro de longi-
tud.

Convenio
Los alcaldes de Cornellà y L’Hospitalet y

la alcaldesa de Esplugues  han encargado a la
Mancomunidad de Municipios del Área
Metropolitana de Barcelona la realización de
los estudios necesarios para que estos dos via-

les sean una realidad en la fecha señalada. El
pasado 19 de abril, Antonio Balmón, Celestino
Corbacho y Pilar Díaz firmaron, junto al vice-
presidente de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona, Didac
Pestaña, el convenio para la construcción de
los dos viales.  

Su construcción, que se llevaría a cabo
por tramos, para reducir el impacto de una
obra de esta envergadura, tendrá dos efectos
principales en las ciudades afectadas: un cam-
bio en la movilidad de los vehículos entre las
tres ciudades y la ordenación urbana de los
sectores por los que transcurrirán estas dos
nuevas avenidas. Asimismo, mejorará de ma-
nera notable la conexión entre los barrios por
los que transcurrirán los dos viales y servirá
para reducir el impacto de la circulación roda-
da de las calles que ahora soportan más tráfico
en la zona, como Sant Antoni Maria Claret y
Verge de Guadalupe, en Esplugues, o la aveni-
da de Sant Ildefons, en Cornellà.

Dos nuevas avenidas unirán
Esplugues, l’Hospitalet y Cornellà

Serán la prolongación de
la rambla Carme hacia
Cornellà y un gran vial
que irá desde el barrio de
Montesa a l’Hospitalet

La alcaldesa solicita una
parada del Trambaix para
el barrio del Gall

La alcaldesa de Esplugues, Pilar
Díaz, se ha dirigido a la Autoritat del
Transport Metropolità para solicitarle la
incorporación de una parada específica
para el barrio del  Gall en la línea T3 del
Trambaix. Esta parada se ubicaría entre
las ya existentes de Sant Martí de l’Erm y
Rambla de Sant Just.  El Ayuntamiento
considera que esta nueva parada
mejoraría el servicio de transporte público
del barrio.

Entra en servei la parada
Sant Feliu/ Consell
Comarcal del Trambaix

El procés de construcció del tramvia
del Baix Llobregat ha fet un pas endavant
més, amb l’entrada en servei de la parada
Sant Feliu/Consell Comarcal de la línia T3.
L’estrana d’aquesta nova parada milora  en-
cara més les comunicacions entre Barcelona
i una important  zona del Baix Llobregat amb
un mitjà de transport públic que, en poc
temps, s’ha mostrat com un veritable èxit
d’utilització.  La parada, inaugurada pel pre-

sident de la Generalitat, José Montilla, els al-
caldes de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez,
de Sant Joan Despí, Antonio Poveda, de
Cornellà, Antonio Balmón, i de Sant Just,
Josep Perpinyà, l’alcaldessa d’Esplugues,
Pilar Díaz,  i el president de Tramvia Metro-
polita SA, Albert Vilalta, deixa el tramvía a les
portes de Sant Feliu de Llobregat, molt a
prop de la rambla Marquesa de Castellbell
de la capital de la comarca.  L’arribada del
tramvia fins a Sant Feliu és una bona notícia
també per a Esplugues, perquè millora les
comunicacions amb transport públic entre la
nostra població i la capital del Baix Llobregat,
fins ara limitades a l’existència d’algunes lí-
nies d’autobús interurbanes.

La alcaldesa de Esplugues y sus homónimos de
L’Hospitalet y Cornellà han firmado un convenio con la
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana
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El pleno municipal aprobó el pasado 20 de abril las bases específicas
de adjudicación de 125 viviendas de promoción municipal que han comen-
zado a construirse en la calle Sant Mateu, muy cerca de la parada de tran-
vía de Ca n’Oliveres. Estos pisos están incluidos en el plan urbanístico
Porta BCN, conocido también como plan Caufec y su venta se adjudicará
en 2008, como la de otros 246 que el Ayuntamiento construirá , para venta
o alquiler, en el barrio del Gall, en el sector Plaza y Janés, la calle Pere
Pelegrí y el barrio Sant Llorenç. 

Las viviendas estarán ubicadas en dos edificios de nueva planta que se
construirán en la calle Sant Mateu (40 en el edificio 1 y 85 en el 2), con su-
perficies útiles que oscilarán entre los 36,41 y los 105,18 metros cuadra-
dos. También se adjudicarán 125 plazas de aparcamiento. El tres por cien-
to de los pisos se destinarán a personas que tengan disminuida su movili-
dad, una condición que deberán acreditar convenientemente. En aplica-
ción de las disposiciones vigentes en materia de expropiación forzosa se
reservan un número máximo de diez viviendas para esta finalidad. El nú-
mero definitivo de pisos reservados se anunciará con anterioridad al sor-
teo de  adjudicación del total de viviendas. 

Los pisos serán destinados a la venta a personas cuyos ingresos fami-
liares ponderados no superen 5,5 veces el llamado IPREM. Por ejemplo,
una familia de tres miembros no deberá superar los 51.863 euros anua-
les, y una de 5, los 58.111,81.  El precio orientativo de los pisos rondará los
1.863,68 euros el metro cuadrado (+IVA), aunque será la normativa de la
Generalitat vigente en el momento de formalizar la compra-venta la que
establecerá la cantidad definitiva. Las plazas de aparcamiento  no podrán
superar el 60 por ciento del precio máximo de venta de los pisos. Para

poder aspirar a ellos, los solicitantes deberán acreditar su arraigamiento
al municipio de Esplugues. Deberán ser residentes aquí con fecha 1 de fe-
brero de 2007 y, de forma continuada, al menos desde el 1 de enero de
2000. También pueden haber residido aquí, de manera discontínua, du-
rante al menos siete años, entre el 1 de enero de 1998 y el 1 de febrero de
2007. Para el caso de los matrimonios o de uniones estables, será sufi-
ciente con que cumpla este requisito uno de los solicitantes. 

Los peticionarios deberán ser de nacionalidad española o de cualquie-
ra de los estados miembros de la UE. También podrán presentar su solici-
tud los ciudadanos de cualquier otra nacionalidad con permiso de resi-
dencia vigente concedido por el Estado español. 

Los pisos adquiridos deberán destinarse a primera vivienda de los
compradores, que no podrán ser propietarios de ningún otro inmueble.
Las solicitudes podrán presentarse en los puntos de atención ciudadana
de la casa consistorial, Can Vidalet y la Policía Local, hasta el 29 de sep-
tiembre, incluido. Como en el resto de promociones municipales en mar-
cha, tanto de alquiler como de venta, una vez finalizado el plazo de pre-
sentación de solicitudes se publicará la relación de aspirantes y, poste-
riormente, se realizará un sorteo público para adjudicar las viviendas. Las
bases incluyen también la relación de la documentación que se debe apor-
tar y así como otros datos relativos al procedimiento de adjudicación de
las viviendas y los trámites inherentes a la venta de los pisos. Las bases
pueden ser solicitadas en los puntos de atención a la ciudadanía o consul-
tadas en la web municipal (wwww.esplugues.cat). La aprobación inicial de
las bases por parte del Pleno está supeditada ahora al periodo de exposi-
ción pública antes de que las bases obtengan el visto bueno definitivo.

Las 125 viviendas de
promoción municipal 
de Porta BCN también
se adjudicarán en 2008

El inicio de las obras
de estas viviendas
es inminente. 
Las bases de
adjudicación se
aprobaron el pasado
21 de abril

Las obras
de diferentes
edificios de
promoción mu-
nicipal en
Esplugues han
comenzado ya
(en la imagen,
las obras en el
barrio de Sant
Llorenç). Las
de los pisos de
Ca n’Oliveres lo
harán en breve.
En total, el
Ayuntamiento
adjudicará la
venta o alquiler
de 371 vivien-
das en 2008
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L’escola pública d’Esplugues
rep el guardó d’Honor de la 
6a Nit dels Premis El Pont

El col·lectiu que configura l’escola pública
d’Esplugues va ser guardonat amb el Premi
d’Honor El Pont d’Esplugues, en reconeixement
a la seva trajectòria i al servei de qualitat que ha
prestat a milers de nenes i nens els últims anys
a la ciutat. Els directors i directores de les qua-
tre escoles bressol públiques de la ciutat (tres
municipals i una de la Generalitat), dels vuit
centres d’educació infantil i primària i dels tres
instituts de secundària, i representants de les
AMPA d’alguns d’aquests centres van rebre el
guardó de mans de l’alcaldessa d’Esplugues,
Pilar Díaz, en el decurs de la 6a Nit dels Premis
El Pont d’Esplugues. 

Durant aquesta gala es van lliurar altres
sis premis, al periodista Lorenzo Milá, a l’actor
Òscar Jaenada, al projecte Sastrinyols de la
Fundació Santa Magdalena, al Club de Gimnàs-
tica Artística Les Moreres, a la Unió de Boti-

guers i de Comerciants d’Esplugues i a l’empre-
sa Laboratoris Salvat.

El Complex Esportiu Municipal La Plana
va ser l’escenari de la vetllada. Més de cinc-cen-
tes persones hi van assistir, en representació
de comerços i empreses, d’entitats i d’institu-
cions de la ciutat. Jordi Hurtado, conductor del
programa Saber y Ganar de TVE, va ser el pre-
sentador de la Nit i l’actor Pep Plaza hi va jugar
un paper destacat, fent un bon nombre d’imita-
cions de personatges populars que van provo-
car el riure i el somriure de tots els presents.

Els premis
Cronològicament, el primer premi lliurat

va ser el de Comunicació, a Lorenzo Milá, per la
seva trajectòria i per haver demostrat àmplia-
ment que exerceix la seva professió amb quali-
tat i rigor. La coincidència de l’inici de la Nit amb

el final del Telediario 2 que Lorenzo Milá pre-
senta a TVE de dilluns a divendres va impedir
que el periodista espluguenc pogués recollir
personalment el premi. Això sí, va enviar una
salutació —enregistrada al mateix plató del Te-
lediario— en què agraïa el premi —“un premi
del meu poble” va destacar— i mostrava la
il·lusió que li’n feia la concessió. En nom seu, el
director d’informatius de TVE a Catalunya,
Josep Vilar, va recollir el premi, de mans de
Jordi Menéndez, director general de Relacions
Externes de Presidència de la Generalitat de
Catalunya.

El Club Gimnàstica Artística Les Moreres
va ser mereixedor del Premi d’Esports. L’actual
president, Jordi Sàlvia, l’entrenadora Cristina
Romo i una emocionadíssima Finu Mateo, du-
rant més de vint anys alma màter de l’entitat,
van rebre el guardó  en mans de Jaume  Ven-

El guardonats, els membres del jurat i les personalitats que van lliurar els premis, a la fotografia final de família 

Lorenzo Milá, Òscar Jaenada, el CGA Les Moreres, Laboratoris Salvat, la Unió de
Botiguers i de Comerciants i la Fundació Santa Magdalena són els altres premiats
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CGA LES MORERES
Premi d’Esport

• Per ser una entitat de llarga trajectòria a la
ciutat, una de les que més èxits ha sumat en
campionats de Catalunya i d’Espanya.
• Per la seva promoció de l’esport femení
• Per haver sabut treure el màxim rendiment
del gimnàs Les Moreres.

LORENZO MILÁ*
Premi de Comunicació

• Per ser un periodista de llarga trajectòria i
haver demostrat àmpliament que exerceix la
professió amb qualitat i rigor.
• Per ser un professional de la comunicació
que porta el nom d’Esplugues, la seva ciutat,
allà on treballa.
* Lliurat a Josep Vilar, de TVE Catalunya

FUNDACIÓ STA. MAGDALENA
Premi a la Solidaritat 

• Per haver contribuït a pal·liar el problema
de l’atur de persones amb especials dificul-
tats per reincorporar-se al mercat laboral.
• Per haver consolidat i fins i tot ampliat el
seu àmbit d’actuació amb la posada en marxa
de la botiga de productes de comerç just.

UNIÓ DE BOTIGUERS I
COMERCIANTS D’ESPLUGUES
Premi a l’Activitat Associativa

• Per promoure l’associacionisme entre el
comerç de la ciutat i participar en esdeveni-
ments com Firesplugues.
• Per contribuir a crear riquesa i a la cohesió
social.

LABORATORIS SALVAT
Premi a l’Activitat Emprenedora

• Per ser un grup farmacèutic amb seu a
Esplugues i de capital íntegrament espanyol,
amb un notable potencial científic.
• Per ser un laboratori que s’associa  a inno-
vació tècnica, que dedica el 20% del pressu-
post d’inversió a investigació i desenvolupa-
ment.

ÒSCAR JAENADA
Premi a les Arts

• Per ser actor de cinema fill d’Esplugues, on
va iniciar-se amb els grups Segon Segle Tea-
tre i L’Endoll.
• Per haver-se guanyat el prestigi com a actor
de primera fila amb actuacions com la de Ca-
marón, amb la qual va guanyar un Goya a la
millor interpretació masculina.

ESCOLA PÚBLICA D’ESPLUGUES

Premi d’Honor

• Per ser els espais de la nostra ciutat on
s’està donant una educació de qualitat a gai-
rebé 5.000 infants i nois i noies d’Esplugues.
• Per portar a terme un ampli ventall d’activi-
tats extraescolars, amb la implicació del pro-
fessorat i dels equips directius escolars, més
enllà de les seves funcions estrictes.
• Per treballar per aconseguir fites relacio-
nades amb l’educació en valors socials i soli-
daris, mediambientals i estils de vida saluda-
bles.
• Per la voluntat de fer un reconeixement pú-
blic a la feina col·legiada que s’està fent entre
els centres i les associacions de mares i pares
d’alumnes.

ELS SET GUARDONS

                        



drell, gerent de la Mancomunitat de Muni-
cipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El
jurat va designar el CGA Les Moreres per la
seva llarga trajectòria, pels èxits assolits i per la
promoció de l’esport femení. El president de
l’entitat va voler dedicar el premi a Finu Mateo,
que ara ja no és al club, i aquesta va destacar la
trajectòria del club al llarg dels últims anys.

El Premi a la Solidaritat va ser per al Pro-
jecte Sastrinyols de la Fundació Santa Magda-
lena, una iniciativa que ha sabut compaginar la
solidaritat amb el Quart Món —la pobresa que
tenim més a prop— amb la cooperació amb el
Tercer Món. Sastrinyols va néixer fa uns anys
com a alternativa ocupacional per a persones
amb dificultats d’accedir al mercat laboral i ha
anat creixent amb altres propostes, com la boti-
ga de comerç just que té al carrer Laureà Miró,
en col·laboració amb Intermón Oxfam, o la
venda de roba de segona mà. En el moment de
l’agraïment, Rosa Forcada va destacar en nom
de la Fundació “la tasca dels nostres voluntaris,
sense la qual el que fem no seria possible”. El
guardó el va lliurar Carme Figueras, diputada al
Parlament de Catalunya.

La Unió de Botiguers i de Comerciants
d’Esplugues va rebre el premi a l’activitat asso-
ciativa, en reconeixement a la tasca de promo-
ció del comerç i per la seva aportació a la crea-
ció de riquesa i cohesió social. Emiliano Maroto,
el seu president, va rebre el guardó  en mans de
Javier Vizcaíno, director general de Tramvia Me-
tropolità SA i veí d’Esplugues. Maroto va voler
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que altres membres de la junta de la UBE l’a-
companyessin a l’escenari per agrair el premi.
“La UBCE continua promovent el comerç local,
amb la mateixa vocació de servei que tenia en
el seus inicis, ara fa 25 anys” va dir.

Una altra firma de l’àmbit econòmic,
Laboratorios Salvat, també va ser guardonada,
en aquest cas amb el Premi a l’Activitat Empre-
nedora, per ser un laboratori que s’associa a in-
novació tècnica, que dedica el 20 per cent del
pressupost d’inversió a investigació i desenvo-
lupament. La degana de la Facultat de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona, Teresa
Blanch, va lliurar el premi a Jordi Julve, director
general, i Josep Martínez, conseller delegat de
Laboratorios Salvat. “Fa més de 30 anys que
som a Esplugues, dedicant molts esforços en la
recerca de medicaments més eficaços. El premi
ha arribat en el moment en què acabem d’obrir
la nostra delegació als Estats Units (setembre
2006) i en què hem obtingut la qualificació d’ex-
cel·lència per part del Ministeri de Sanitat” van
apuntar. Finalment, i abans del Premi d’Honor,
l’actor espluguenc Òscar Jaenada, famós a tot
Espanya arran del seu paper de Camarón, va
rebre el Premi de les Arts en mans de Carme
Chacón, vicepresidenta del Congrés dels Dipu-
tats i regidora d’Esplugues. Jaenada dedicà el
premi “a la meva família i a tots els esplu-
guencs”, va demanar que “anem més al cine-
ma” i que l’Ajuntament i la ciutat continuïn do-
nant oportunitats a la gent  jove, “com ho van fer
amb mi quan vaig començar”. 

PREMIS EL PONT

L’alcaldessa  saluda Juan Garijo, presi-
dent d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues,
abans de la gala

Directors i directores d’escoles bressol i
centres de primària i secundària públics,
amb el regidor d’Educació, Lorenzo Palacín

L’actor Pep Plaza i el presentador Jordi
Hurtado van ser els encarregats de conduir
l’acte

Pep Poblet, en primer terme, i Xavi Ibáñez
van brillar en l’acompanyament musical de la
Nit. Poblet toca habitualment amb David
Bisbal en les seves gires

Més de 500 persones van assistir a la vetllada,
en representació de la societat civil d’Esplugues
(entitats, comerços, empreses i institucions
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El personal de la Fundació del
Casal dels Avis segueix sessions
antiestrès i de reforç psicològic
Suposen un reforç moral de gran ajut en una feina que
comporta un desgast emocional molt important

Cuidar els que cuiden. Aquesta és la filoso-
fia de la Fundació del Casal dels Avis que ha ini-
ciat una sèrie d’activitats adreçades als seus
treballadors i treballadores en forma de ses-
sions de teràpies antiestrès i de reforç perso-
nal. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que les
sessions tinguin en aquests empleats i em-
pleades un efecte positiu en el seu benestar
personal i, així, contrarestar el desgast emo-
cional tan important que pateixen pel tipus de
feina que porten a terme. “L’atenció a persones
grans amb dificultats de tot tipus (socials, físi-
ques, cognitives...) i fins i tot la convivència amb
la mort, de manera força sovintejada, suposa
per al nostre personal un desgast molt impor-
tant” s’explica des del Patronat de la Fundació
Privada Casal dels Avis, que gestiona a la nos-
tra ciutat la Residència Fèlix Llobet, els centres
de dia El Xiprer i Can Vidalet i altres serveis
destinats a les persones grans.

Dins d’aquestes sessions, el personal

que s’hi ha inscrit —la resposta ha estat molt
positiva des del començament— segueix un
programa formatiu que repassa des de la re-
lació entre el cos, la ment, les emocions i la
conducta fins als diferents mètodes que ser-
veixen per assolir un estat mental adient: con-
trol de la respiració, la relaxació i la musicote-
ràpia. Des del Patronat consideren que “si el
personal se sent ben tractat, els resultats de
la seva feina amb els avis i les àvies seran mi-
llors.  En aquest sentit, és important que fa-
cin alguna cosa que vagi més enllà dels apre-
nentatges propis de la tasca que desenvo-
lupen”. 

La Fundació gestiona 
la residència Fèlix Llobet 
i els centres de dia 
El Xiprer i Can Vidalet

Tallers de primers auxilis 
i ‘Pensar bé per viure
millor’ al Club Sant Jordi

Al Club Sant Jordi del carrer Joan
Corrales han tingut un mes d’abril força
intens, amb la realització de dos tallers,
tres exposicions, una festa, un concert
coral i una excursió, a més de les activitats
periòdiques ja previstes. Els tallers van ser
de primers auxilis (4 i 11 d’abril) i un altre
anomenat Pensar bé per viure millor. El
Club ha acollit fins a tres exposicions: les
imatges del concurs fotogràfic Indrets de
Catalunya, de la Fundació Viure i Conviure
(del 16 al 22),  una de labors i puntes de
coixí (també del 16 al 22) i  una altra de
pintures de la Fundació Uszheimer.
Aquesta mateixa entitat va oferir una
xerrada i un petit taller  pràctic de pintura,
el dia 25. Finalment, cal apuntar la
celebració de la Diada de Sant Jordi, amb
un berenar, el dia 24; una actuació de la
coral del Club a la Residència Fèlix Llobet,
el dia 27, i una excursió a Sant Martí de
Tours, el dia 28. 

Nou servei de Creu Roja
per a cuidadors de
persones grans

La Creu Roja, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de
Benestar Social, ofereix  un servei d’informa-
ció i orientació telefònic per a cuidadores i
cuidadors de persones grans, que vulguin
consultar o rebre orientació sobre recursos i
aspectes relacionats amb l’atenció de la gent
gran en situació de dependència. El servei
funciona a través del 901 511 512. El cost de
la trucada és de 0’012 euros i 0,005 euros
minut, segons l’horari (+0,03 d’establiment
de trucada, en tots els casos sense IVA). Les
consultes també es poden fer per correu
electrònic a l’adreça consultagentgran@
creuroja.org. L’atenció és prestada per pro-
fessionals especialitzats en l’àmbit de la ge-
riatria i l’atenció a les persones grans. En cas
que sigui necessari es fa la derivació oportu-
na de consultes als serveis socials, entitats i
administracions especialitzades. El servei
també ofereix informació i orientació sobre
els recursos existents al nostre municipi
(serveis socials, associacions d’interès, pres-
tacions de les administracions públiques,
centres d’atenció especialitzada...), i suport
emocional inicial en el cas necessari.

Cuidar el per-
sonal redunda
positivament en
el seu rendiment

IMATGE CEDIDA PER LA FUNDACIÓ CASAL DELS AVIS
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La gent gran d’Esplugues celebrarà la seva setmana gran durant els
primers dies de maig. Del 3 al 5 de maig, l’Ajuntament i les juntes direc-
tives dels esplais municipals de gent gran (Can Clota, Centre-La Plana i
el Gall), del Casal de Gent Gran de Can Vidalet i del Club Sant Jordi han
organitzat la XIII Setmana de la Gent Gran, que inclou visites, xerrades,
una entrega de diplomes i la gran festa de cloenda.

La visita guiada de la Setmana de la Gent Gran d’enguany serà al bosc
inundat del Cosmocaixa, el museu de la ciència que la Fundació La Caixa
té a la part alta de Barcelona, molt a prop del Tibidabo. Aquest bosc 
inundat és una de les grans atraccions d’aquest centre, que ha estat re-
modelat darrerament. El preu previst, de tres euros, inclou el trasllat
amb autocar i l’entrada al recinte. De visites al bosc inundat se n’han
previst dues, una el dijous 3 de maig i una altra el divendres 4, en previ-
sió que sigui una de les activitats més sol·licitades. 

Una paella per a un
miler de persones
tancarà la XIII Setmana
de la Gent Gran

La celebració tindrà lloc
del 3 al 5 de maig, 
i inclourà visites,
xerrades, tallers 
i entrega de diplomes.
Les activitats s’adrecen
als més grans de 60 anys

S’espera una Setmana molt participativa

El programa de la Setmana de la Gent Gran inclou també la realitza-
ció de dues xerrades i d’un taller. Les xerrades  tindran com a temes
centrals les mesures de seguretat específiques per a la gent gran i l’au-
toestima. La xerrada sobre mesures de seguretat per a gent gran (di-
jous 3 de març, 4 de la tarda, lloc de sortida: plaça Catalunya)  inclou
una visita a la comissaria dels Mossos d’Esquadra d’Esplugues. La rela-
tiva a l’autoestima, un factor essencial per al nostre benestar i un punt
de partida per mantenir relacions gratificants,  convidarà els assistents
a cuidar-se molt i a tenir seguretat en si mateixos (divendres 4 de maig,
10.30 del matí, al Centre Municipal Puig Coca). La Setmana també in-
clou la realització d’un taller sobre paper reciclat (divendres 4 de maig, 6
de la tarda, al Centre Municipal Puig Coca). També hi haurà una entrega
de diplomes als participants dels tallers d’informàtica i del curs de pri-
mers auxilis adreçats a la gent gran i celebrats darrerament.

Festa de cloenda 
La festa de cloenda serà el dissabte 5 de maig, durant tot el dia, al

parc de Can Vidalet. Les activitats i els tallers del matí, a partir de les 11
h, donaran pas a la paella popular, prevista per a un miler de persones,
que se servirà en un envelat ubicat al mateix parc. A partir de les 4 hi
haurà el ball amb el qual es tancaran les activitats.  

Com participar a les diferents activitats 
Per participar a les activitats de la Setmana de la Gent Gran cal

tenir 60 anys o més i ser resident a Esplugues. Cinc de les activitats
incloses en el programa han requerit inscripció prèvia. La perta-
nyent a la visita guiada, les xerrades sobre seguretat (que incloïa una
visita a la comissaria dels Mossos) i sobre autoestima i el taller de
paper reciclat s’han fet del 23 al 26 d’abril, mentre que per participar
a la paella popular hi ha temps fins al 3 de maig.
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L’IES Severo Ochoa rep
la certificació de 
qualitat a la seva gestió
En educació, no només
l’alumnat fa exàmens.
També els fan els instituts
i l’IES Severo Ochoa n’ha
passat un amb la millor
nota: la certificació de
qualitat a la seva gestió

L’IES Severo Ochoa ha obtingut la certifica-
ció de qualitat a la seva gestió, després d’ha-
ver complert tots els requisits de la norma ISO
9000-2000, reconeguda internacionalment.
Aquesta certificació permetrà a l’institut del
barri de La Plana aspirar a formar part de la
cinquantena de centres integrals  de formació
professional que la Generalitat vol implantar a
tot Catalunya. “Cal remarcar que proves diag-
nòstiques recents realitzades en diversos cen-
tres públics han posat de manifest que, en

igualtat de condicions, l’alumnat dels centres
amb certificació de qualitat obté millors resul-
tats acadèmics”, ha explicat el director de
l’institut, Frederic Bofill.

Amb la certificació de qualitat, el centre es
compromet a implantar un model de gestió
per processos, orientat a aconseguir la satis-
facció dels usuaris (alumnat, pares i mares,
municipi, empreses i professorat). “Com a re-
sultat de la implantació d’aquest model, l’IES
Severo Ochoa millora contínuament, i cada
curs és millor que l’anterior” apunta Bofill, el
qual recorda que “l’obtenció de la certificació
ha estat un mèrit col·lectiu, perquè durant l’au-
ditoria feta a l’institut s’han examinat l’activitat
i la documentació d’una vintena de professors
i professores escollits aleatòriament de cada
nivell educatiu que s’imparteix al centre. A
més, tots els coordinadors d’àrea i tots els
membres de la direcció han estat examinats”.
L’IES Severo Ocho celebrarà aviat el seu 30è
aniversari. 

Una vista del recinte de l’institut des del Pont Nou

La preinscripció per a les
escoles bressol públiques
s’acaba el 15 de maig

Les famílies interessades a
preinscriure els seus fills i filles de 0 a 2
anys a les escoles bressol públiques
d’Esplugues per al curs 2007-2008 tenen
de termini fins al 15 de maig per
formalitzar-ne els tràmits corresponents.

La sol·licitud s’ha de lliurar  abans
d’aquesta data  únicament en el centre
escollit com a primera opció. A Esplugues
hi ha quatre escoles bressol públiques,
tres de titularitat municipal (La Mainada,
Montesa i Montserrat) i una que depèn de
la Generalitat (El Sucre). Per a més
informació, les persones interessades es
poden adreçar a la Secció d’Educació de
l’Ajuntament (planta baixa de la casa
consistorial, de dilluns a divendres, de 10
del matí a 12 del migdia, tel. 93 371 33 50). 

Jornades de portes
obertes als tres instituts
pel batxillerat i els cicles

Els tres instituts públics d’educació
secundària fan aquest mes jornades de
portes obertes, orientades a la
preinscripció de batxillerat i de cicles
formatius amb vista al curs 2007-2008. La
Mallola (3 de maig, de 6 a 8 del vespre),
Joanot Martorell (7 de maig, de 6 a 8 del
vespre) i Severo Ochoa (10 de maig, de 6 a
8 del vespre) explicaran a les persones
interessades l’oferta i el funcionament dels
respectius centres. La preinscripció per a
batxillerat i cicles formatius de grau mig es
farà del 14 al 25 de maig, mentre que la de
cicles formatius de grau superior (que
només ofereix l’IES Severo Ochoa) serà del
5 al 12 de juny.  
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El Joanot Martorell és
premiat al concurs ‘KWN
Joves Reporters’
El certamen era convocat per l’empresa
Panasonic, un alt càrrec de la qual va
visitar recentment l’Institut 

L’Institut Joanot Martorell ha obtingut el premi extraordinari Millors
reporters de Catalunya 2006-2007 del concurs internacional KWN Joves
Reporters, convocat per Panasonic. Els alumnes de 4t curs d’ESO, par-
ticipants en un crèdit variable de cinema de l’institut espluguenc, cordi-
nats pels professors Modest Clavé i Isabel Capdevila, van presentar el
vídeo d’educació en valors A helping hand, un clip que, en pocs minuts,
retratava problemàtiques pròpies de l’adolescència i les propostes que
fan els autors i autores per pal·liar-les.  El lliurament del premis d’a-
questa edició del concurs es va fer a la sala d’actes de l’INEFC
Barcelona i culmina uns mesos en què la participació del centre a
aquest certamen ha estat motiu d’il·lusió i d’emoció entre la seva co-
munitat educativa.

Un fet que va reforçar la transcendència del concurs per al Joanot
Martorell va ser la visita, dies abans de saber-se’n el veredicte, de
Yoshihiro Kitadeya, coordinador de Comunicació i projectes internacio-
nals de Panasonic. L’alumnat va compartir amb aquest alt càrrec de la
firma audiovisual japonesa les experiències del rodatge, va fer-li una
entrevista i va mostrar-li el reportatge A helping hand. Yoshihiro Ki-
tadeya va lloar la bona feina feta i va animar el conjunt del Joanot a con-
tinuar treballant per fomentar la cultura de la mediació, molt present
en aquest institut de secundària.   

Alumnes i professors guardonats al certamen

El projecte ‘Recrea’t jove’
dóna oportunitats als nous
artistes de la ciutat
L’Esplujove inicia el segon trimestre de
l’any amb més concerts, xerrades  i
tallers d’aprenentatge 

Un dels projectes estrella de l’Esplujove —la programació promogu-
da per l’Ajuntament adreçada a les persones de 16 a 35 anys— és el
Recrea’t jove, un programa que permet que els nous artistes d’Esplu-
gues puguin mostrar les seves obres, amb l’organització de concerts,
exposicions o obres de teatre.

Recrea’t jove està dividit en tres grans àmbits: Sona!, Exposiciona’t i
Projectat’t. El Sona! demana als músics i als grups joves d’Esplugues
que portin a l’Espai Remolí les seves maquetes. La seva música pot
sonar allà mateix, a través de la megafonia del centre i, fins i tot, ser se-
leccionada per protagonitzar un concert que inclouria els millors grups
o cantautors. L’Exposiciona’t dóna als artistes la possibilitat de mostrar
les seves pintures, escultures o altres tipus de creacions en exposicions
temporals de petit format que es poden veure de manera periòdica al
mateix Remolí. Finalment, el Projecta’t dóna als cantautors i grups mu-
sicals o teatrals l’oportunitat d’actuar en directe i donar-se a conèixer
entre la gent jove de la ciutat. Segur que el Recrea’t jove servirà per
donar moltes oportunitats a futures figures de les arts plàstiques o es-
cèniques de la nostra ciutat.

L’Esplujove 2007 ha iniciat ja les activitats del segon trimestre de
l’any. Tant el Remolí com el Punt Jove de la Biblioteca Pare Miquel i els
Bucs Musicals acullen activitats de tot tipus, des de cursos d’iniciació a
la guitarra o al calaix flamenc, fins a  tallers de còmic, passant per con-
certs, debats, xerrades, exposicions o conferències, sobre temes de
gran interès per al conjunt de la gent jove de la ciutat. Podeu consul-
tar el contingut de les activitats que estan programades als punts jo-
ves de la Biblioteca Pare Miquel i del Remolí o al web municipal
www.esplugues.cat. 

Una actuació recent al Remolí 
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José Montilla és el primer
president de la Generalitat
que fa una visita
institucional a la ciutat

Va ser rebut a la casa
consistorial per
l’alcaldessa i els
regidors, va visitar 
Can Vidalet i va
presidir una recepció a
entitats a La Masoveria
de Can Tinturé

José Montilla va fer una visita institucio-
nal a Esplugues el 13 d’abril passat. El presi-
dent de la Generalitat va estar durant quatre
hores a la nostra ciutat, on va ser rebut a la casa
consistorial, va visitar el Camp Municipal de
Futbol el Molí i la rambla Verge de la Mercè, va
ser entrevistat als estudis d’Esplugues Televisió
i va presidir una recepció a representants d’en-
titats de participació ciutadana, a l’edifici La
Masoveria del recinte del Museu Can Tinturé.
La presència de Montilla a Esplugues obeïa a
una invitació expressa feta per l’alcaldessa al
president de Catalunya. Montilla es convertia,
així, en el primer president de la Generalitat que

fa una visita institucional a la ciutat des de les
eleccions de 1980. Si bé tant Jordi Pujol com
Pasqual Maragall van estar a Esplugues diver-
ses vegades, amb motiu de commemoracions
o inauguracions d’equipaments, serveis públics
o empreses ubicades al nostre terme munici-
pal, mai no van estar de manera oficial a l’Ajun-
tament.

La visita de Montilla a Esplugues va ser
intensa i plena de trobades. El president va co-
mençar el seu periple a la nostra ciutat a la casa
consistorial, on va ser rebut per l’alcaldessa,
Pilar Díaz. Després de saludar un per un els
portaveus dels grups municipals (César Rome-

ro, del PSC; Luis Ortega, del PPC; Isabel Puer-
tas, d’ICV-EUiA; Roger Pons, de CiU, i Jordi Fi-
gueras, d’ERC) i els altres regidors presents, va
assistir al primer acte protocol·lari, una recep-
ció oficial al Saló de Plens, durant la qual va sig-
nar el llibre d’honor de la ciutat. A Esplugues de
Llobregat, amb afecte i reconeixement. Sou
exemple de vitalitat, progrés social i d’una irre-
nunciable vocació de modernitat” va deixar-hi
escrit, alhora que agraïa “la vostra càlida acolli-
da”. A Montilla l’acompanyaren en la presidèn-
cia d’aquesta recepció  l’alcaldessa, Pilar Díaz, i
la delegada del Govern de la Generalitat a Bar-
celona, Carme Sanmiguel. El diputat del PSC al

José Montilla, amb Pilar Díaz (a la seva esquerra), el president del CF Can Vidalet,
Pedro Rubio (a la seva dreta), altres regidors de l’Ajuntament i el diputat del Parlament
Josep Maria Rañé, s’interessen per l’entrenament d’un dels equips del Can Vidalet 
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Inici de l’acte a La  Masoveria del
Museu Can Tinturé

Parlament de Catalunya, Josep Maria Rañé,
també hi va assistir.  

Tant la Generalitat com l’Ajuntament de-
sitjaven que la visita de Montilla no fos única-
ment protocol·lària, sinó que servís perquè en-
trés en contacte directe amb la ciutadania
d’Esplugues. Per això, i tot i la pluja, va anar fins
al barri de Can Vidalet per passejar pel Camp
Municipal de Futbol el Molí i per la rambla Ver-
ge de la Mercè. A la instal·lació esportiva va
poder saludar els presidents del FA Esplu-
guenc, Joaquim Mañes, i del CF Can Vidalet,
Pedro Rubio, i va compartir una estona amb ju-
gadors d’aquests dos clubs, amb els seus en-
trenadors i alguns dels pares i mares que espe-
raven la fi de la sessió preparatòria per recollir
els seus fills. José Montilla  i Pilar Díaz van po-
der trepitjar la gespa artificial recentment ins-
tal·lada en aquest camp (ara s’està acabant de
col·locar al Salt del Pi) i van comprovar l’estat
de la instal·lació. Cal recordar que la Generalitat
de Catalunya ha col·laborat amb l’Ajuntament
en la renovació dels dos camps de futbol d’Es-
plugues. La passejada per la rambla va servir
perquè Montilla pogués saludar els veïns i veï-
nes, alguns dels quals li agrairen la seva pre-
sència (“gràcies per venir-nos a veure —li van

dir—recorda que aquí s’hi viu molt bona gent”)
mentre que alguns incrèduls no s’acabaven de
creure que el president Montilla estigués allà,
al seu barri. 

Després de visitar els estudis d’Esplugues
Televisió i de ser entrevistat pel periodista
Maurici Figueras, Montilla va participar en un
acte conjunt amb les entitats de participació ciu-
tadana a Can Tinturé. Representants d’un bon
nombre d’associacions de veïns, de gent gran o
de dones van parlar amb el president per salu-
dar-lo o explicar-li alguna qüestió del seu inte-
rès. José Montilla va encoratjar-los a continuar
treballant, colze a colze amb l’Ajuntament, pel
bé d’Esplugues i de Catalunya. 

Montilla va parlar
d’Esplugues com 
“un exemple de vitalitat,
progrés social i d’una
irrenunciable vocació 
de modernitat”

El president parla amb dues represen-
tants de l’AV El Gall

Aquí parla amb Carme Pallarés (Dones
de la Plana) i Carlos Calderón (Esplai Gent
Gran del Gall)

Montilla saluda els responsables d’un
establiment en presència de Pilar Díaz

A dalt, el presi-
dent Montilla signa el
llibre d’honor de
l’Ajuntament. Al costat,
saluda Carles Ginés, re-
gidor d’Esports, en pre-
sència d’altres edils
municipals

Va ser el protagonista del programa
‘En companyia’, d’Esplugues Televisió
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MEDI AMBIENT

Con la presencia de la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, del cónsul
de la República Federal de Alemania en Barcelona, Wolf Dare, y del di-
rector general de Política Mediambiental i Sostenibilitat de la
Generalitat, Francesc Gimeno, el Colegio Alemán, ubicado en la calle
Jacint Esteva Fontanet de nuestra ciudad, estrenó el pasado 19 de abril
una instalación energética  pionera en el mundo, un sistema de refrige-
ración solar que utiliza la innovadora tecnología plug and play. Todos los
componentes de este sistema de refrigeración se encuentran agrupa-
dos en un contenedor de seis metros. Su potencia es de 20 kilowatios y
su puesta en marcha va a evitar la emisión de 31,5 toneladas anuales de
CO2 a la atmósfera, un dato sin duda muy revelador.

El Colegio Alemán ha contado con el apoyo de la Agencia Alemana de
Energía (DENA), que pretende con el programa Techos solares en cole-
gios alemanes y otras instituciones en el extranjero demostrar las ven-
tajas de la energía solar y potenciar su uso mediante la realización de
instalaciones de referencia. Los proyectos, con el apoyo del Ministerio
Federal de Economía y Tecnología de Alemania, ayudan a los más pe-
queños y a sus familias a entrar en contacto con estos sistemas y a
tomar conciencia de la importancia de las energías renovables.  En su
intervención en el acto, la alcaldesa felicitó al Colegio Alemán por su ini-
ciativa, ya que “demuestra una clara implicación en el proceso de apli-
cación de energías renovables y contribuye a educar a los alumnos y

El Colegio Alemán estrena un sistema
de refrigeración solar pionero 

alumnas en los valores de respeto al medio ambiente y a la sostenibili-
dad”, y recordó que esta iniciativa de este centro concuerda con la prio-
ridad del Ayuntamiento y del conjunto de la ciudad de apostar por las
energías renovables y una ciudad sostenible. La instalación de placas
solares en edificios solares, la implantación de relojes astronómicos
para ahorrar energía del alumbrado público o la ordenanza municipal
que obliga a los nuevos edificios a implantar sistemas de captación de
energía solar cuadran con esta dinámica, dirigida al doble objetivo de
ahorrar energía y de contribuir, así, a la reducción de la contaminación
atmosférica, que está provocando el parece que inevitable cambio cli-
mático.

Evitará la emisión de 31,5 toneladas de C02 al año a  la atmósfera

Se celebra la Setmana Verda
La dotzena edició de la Setmana Verda es va celebrar del 22 al

30 d’abril, amb una sèrie d’activitats destinades a conscienciar la
ciutadania de tenir comportaments adients envers l’ecologia i el
medi ambient. Hi va haver diverses exposicions, una jornada infor-
mativa a la deixalleria, una xerrada sobre la recollida de brossa or-
gànica i una altra per reduir el volum de brossa que es genera a la
ciutat.

La inauguración fue presidida por la alcaldesa, Pilar Díaz, y el cónsul de la República Federal de Alemania en Barcelona, Wolf Dare
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CALENDARI 
DEL CONTRIBUENT

2007

Impost sobre vehicles de  tracció mecànica
IVTM
Del 2 de març al 2 de maig de 2007      

Taxa per les entrades de  vehicles a través de
les  voreres i les reserves de via  pública per a
aparcament,   càrrega i descàrrega de  mer-
caderies de qualsevol mena  (GUALS ) 
Del 2 d’abril al 4 de juny de 2007 

DOMICILIACIONS: si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments inne-
cessaris 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 elec-
trònic a orgt.esplugues@diba.es o directament al web www.esplu-
gues.cat (domiciliacions)

IMPORTANT: si no rebeu l’avís de pagament i no teniu l’impost  domici-
liat en podeu demanar un duplicat:
• Personalment a qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió Tributària
o als 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 // al web orgt.diba.es (vegeu”du-
plicat rebut”) // i a www.esplugues.cat (vegeu “duplicats”) 

OFICINES PER INFORMAR-SE’N
• Organisme de Gestió Tributària. Plaça Sta.Magdalena, 11
• Punt d’Atenció al Ciutadà de Serveis Econòmics. Casa consistorial
(planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 

LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT:
• Totes les entitats bancàries col·laboradores següents

- Caixa d’Estalvis de Catalunya
- “La Caixa”-Servicaixa
- Caixa d’Estalvis Laietana
- Caixa d’Estalvis de Manlleu
- Caixa d’Estalvis de Manresa
- Banesto
- Caixa Tarragona
- Caixa Penedès
- Caixa de Terrassa
- Banc de Sabadell
- Banco Popular 
- Banco de Santander Central Hispano
- Banco  Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA
- Caja de Madrid
- Cajamar
- Caixa Sabadell

COM ES POT FER EL PAGAMENT
•En efectiu a les entitats bancàries esmentades
• Mitjançant Internet, a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta visa i
banca electrònica
• Servicaixa (inclosos dissabtes i festius fins a les 14 hores de l’últim
dia de cobrament)
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Es el resultado de un proyecto de mejora de la gestión para cumplir con todos los
requisitos de la norma internacional ISO 9001

Después de hacer una auditoría al Ayuntamiento de Esplugues, la em-
presa Det Norske Veritas (DNV), acreditada por la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), ha certificado el sistema de gestión del Ayunta-
miento en el ámbito del diseño y prestación de los servicios de seguridad
y convivencia ciudadanas y seguridad vial, es decir, todas las actividades
que, fundamentalmente, lleva a cabo la Policía Local de Esplugues.

La certificación de calidad otorgada el pasado 8 de abril de 2007 es el
resultado de un proyecto de mejora de la gestión de la Policía Local para
cumplir con todos los requisitos de la norma internacional ISO 9001.

El Ayuntamiento de Esplugues puso en marcha este proyecto de mejo-
ra de la Policía Local para dar una respuesta más eficaz a los retos que
plantea la seguridad ciudadana debido a los profundos cambios sociales
que experimenta la comuniidad y, en un ámbito más interno, para contri-
buir de la manera más eficiente posible a la creación del modelo de poli-
cía única en Catalunya. 

Las normas ISO promueven un sistema para la gestión de la calidad
que es el principal referente mundial, con más de 700.000 empresas cer-
tificadas. Miles de expertos de todos los sectores económicos y sociales
aportan sus conocimientos para elaborar y mantener actualizadas estas
normas internacionales, y su aplicación proporciona una garantía de cali-
dad y seguridad en todos los destinatarios y beneficiarios de los productos
y servicios gestionados de conformidad con las mismas. 

Los servicios de la Policía Local
obtienen la certificación de calidad ISO 

El Esplubús, a su paso por la calle Lleialtat. Ahora, la ciudadanía
podrá desplazarse mejor en transporte público por la ciudad

Obtener la certificación de calidad quiere decir que ahora el Ayunta-
miento gestiona la seguridad y la convivencia ciudadanas al mismo nivel
de exigencia que lo hacen todas las empresas e instituciones que  tienen
la certificación. 

De hecho, el compromiso del Ayuntamiento de Esplugues con la cali-
dad ya se puso de manifiesto en 1996 cuando adoptó el modelo europeo
de excelencia en la gestión para modernizar la administración. Fue una
de las primeras organizaciones públicas en aplicar principios de gestión
de calidad. Su aplicación ha mejorado los resultados en todas las áreas de
servicio municipales y por ello ha obtenido reconocimientos nacionales e
internacionales. El más prestigioso fue el Premio Iberoamericano a la
Calidad entregado por el rey Juan Carlos I en la cumbre de jefes de Estado
que tuvo lugar en Panamá el año 2000.  

El Ayuntamiento de Esplugues puso 
en marcha este proyecto de mejora 
de la Policia Local para dar una
respuesta más eficaz a los retos que
plantea la seguridad ciudadana

IMATGE D’ARXIU
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Els nois i noies que integren el grup El Cor
de la Nit cantaran el proper 1 de juny en el mi-
llor escenari possible: el Gran Teatre del Liceu.
La formació coral espluguenca participarà,
com a grup convidat, a la XVIII Trobada de
Corals del Club Sant Jordi, que comptarà amb
la presència d’una quarantena de formacions.
“Creiem que aquesta és una gran oportunitat i
una experiència segurament irrepetible per a
tots els que estem a prop d’aquesta coral, i
també un motiu més d’orgull  i de reconeixe-
ment a una feina que setmana rere setmana
es va fent a les escoles Can Vidalet, Folch i
Torres i Isidre Martí” explica la directora de la
coral, Sònia Gatell. El Cor de la Nit actuarà al

El grup escolar El Cor de
la Nit actua al Gran Teatre
del Liceu el dia 1 de juny

Gran Teatre del Liceu amb l’acompanyament
musical de Mar Vizoso, al piano. El repertori,
centrat en el gènere dels musicals, el compon-
dran temes d’obres tan conegudes com Los
chicos del coro, Cats, Annie o Els miserables.

El Cor de la Nit ja va participar el mes de fe-
brer passat a l’església de Santa Maria del Pi,
de Barcelona, dins de les Festes de Santa
Eulàlia de la capital catalana. Amb 74 cantai-
res, el grup espluguenc va interpretar Peter
Pan, Demà (Annie), El món serà teu, Sucre
(Mary Poppins) o Do-Re-Mi (The sound of
music). Properament compartirà un mínim de
dues actuacions amb l’Escola Municipal de
Música d’Esplugues i l’Escola El Musical, de
Bellaterra, per cointerpretar la Cantata per
una tortuga. Serà a Bellaterra (12 de maig) i a
l’auditori de Sant Joan de Déu (13 de maig, 12
del migdia). La cantata, obra de Dani Coma, és
una fusió de música i teatre, i compta amb mú-
sics en directe, actors i coral. 

La formació espluguenca
serà el grup convidat de
la Trobada de Corals dels
Clubs Sant Jordi

El Cor de la Nit, en
una actuació recent a
l’Església de Santa Maria
del Pi, a Barcelona

La Coloma va cantar
caramelles el 14 d’abril 

Una de les cites musicals ineludibles
quan s’acaba la Setmana Santa a
Esplugues és la que aporta la Coral La
Coloma: les caramelles. Aquest grup
centenari va sortir al carrer el dissabte 14
d’abril per interpretar diferents temes
tradicionals en diferents punts de la ciutat,
com diferents cases particulars, els
mercats municipals, el Centre Cultural
L’Avenç i l’Ajuntament. Les caramelles són
unes cançons populars que es canten per
Pasqua o Pasqua Florida. La tradició diu
que el grup de cantaires s’ha de plantar al
peu del balcó dels amics i d'altra gent del
poble i cantar unes cançons. Un dels
integrants del grup porta una cistella,
lligada al capdamunt d'una llarga vara i
tota adornada de cintes, on la persona a
qui la coral dedica l’actuació hi deixa el
seu donatiu.

El Grup d’Estudis celebra
Sant Jordi amb música

El Grup d’Estudis d’Esplugues va voler
celebrar Sant Jordi amb una vetllada musi-
cal, celebrada el 12 d’abril, amb el conjunt
Acordions in Modern, amb les acordionistes
Mònica Solà, Pilar Planavila i Sònia Zurriaga,
acompanyades per Oriol Martí al contrabaix i
Agustí Caja a la bateria. Jordi Udina, del Grup
de Teatre L’Endoll, va completar l’acte, seguit
per un centenar de persones, amb una lec-
tura poètica dramatitzada.

IMATGECEDIDA PER ‘EL COR DE LA NIT’
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El CCR L’Avenç inicia una
nova etapa amb Sergi
Recasens de president

El Centre Cultural i Recreatiu L’Avenç ha
iniciat una nova etapa en la seva llarga trajec-
tòria, de 101 anys de vida, amb la renovació de
la junta directiva. Sergi Recasens encapçala el
grup de persones que dirigeix ara les regnes
de l’entitat, després de l’assemblea de socis
celebrada el 12 d’abril passat. Recasens, que
els últims anys ha estat president de la Penya
Barcelonista L’Avenç, substitueix en el càrrec
Antoni Llamas, que n’ha estat el president
entre 1988 i 2007 i que s’ha anunciat que con-
tinuarà com a vocal a la nova junta directiva.
Llamas ja havia estat president entre 1975 i
1978.

La candidatura de Recasens ha establert
diferents compromisos. “Continuarem la tra-
dició del Centre Cultural L’Avenç, mantenint
una estricta independència respecte als par-
tits polítics i qualsevol ideologia, i escoltarem
a tots i cadascun dels socis i sòcies en les
seves reivindicacions” expliquen des de la
nova junta. El nou president vol potenciar totes

les seccions existents a l’entitat i reactivar l’ac-
tivitat cultural pròpia d’aquest centre.
L’objectiu immediat és “consensuar uns esta-
tuts amb tots els socis i sòcies de L’Avenç que
s’adequïn a la realitat del Centre i a les norma-
tives vigents”. Els estatuts de L’Avenç daten de
1967 i es considera que després de 40 anys
“molts dels seus articles queden invalidats per
la llei d’associacions de l’any 1997”. La vocació
de la nova junta és recuperar la finalitat princi-
pal de L’Avenç des del seu naixementa: “ser
una entitat referencial dins de la població, per-
què les seccions funcionen bé però l’entitat en
si ha perdut molta força”. 

La nova junta directiva 
vol que aquesta entitat
centenària torni a ser 
un referent a la vida 
del municipi

Sergi Recasens, en un acte de la Penya
Barcelonista L’Avenç, entitat que presidia fins ara

IMATGE D’ARXIU

El cicle ‘Glosadors dels
Països Catalans’ entra 
en la recta final 

El cicle Glosadors dels Països
Catalans, que la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua organitza
des del mes d’octubre passat, entra en la
recta final. Encara resten, però, tres
sessions, a celebrar  els dies 4 de maig, 1
de juny i 6 de juliol, que completaran una
programació que ha permès, durant
aquests mesos, conèixer l’art de la glosa o
cançó improvisada, un estil musical en què

la lletra és un tipus de composició poètica
de quatre versos o més —fins a deu— que
improvisa, normalment el mateix
cantador, en el moment d’interpretar-la. Él
cicle consta de deu sessions en total,
dirigides i coordinades pel músic
espluguenc Marcel Casellas. Totes les
trobades es fan al CCR L’Avenç. 
El programa de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua d’Esplugues,
que Esplugues Televisió emet el tercer
dimarts de cada mes, recull, a més de la
tertúlia habitual sobre llengua, una petita
mostra del glosador convidat del mes. 

Fallado el premio de
novela ‘L’H Confidencial’

El escritor mexicano Joaquín Guerrero
Casasola fue el ganador, con la obra Ley
Garrote, del Premio L’H Confidencial 2007,
certamen internacional de novela negra que
lleva el mismo nombre que el fanzine que la
Biblioteca La Bòbila reparte entre sus usua-
rios. Ley Garrote es un retrato “amargo y
brutal” —según el jurado del certamen— del
Distrito Federal de México. La obra, que será
editada por Roca Editorial,  repasa aspectos
como la corrupción o los secuestros exprés,
comunes en muchos países  latinoamerica-
nos. Un total de 66 originales se presentaron
a concurso.
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AIDED presenta el seu quart
conte sensibilitzador, ‘Sant
Jordi i el drac sense cua’

L’Associació per la Igualtat de les Persones amb Discapacitat (AIDED)
va presentar el 14 d’abril passat el conte Sant Jordi i el drac sense cua,
obra de Maria Sierra Peña (textos) i Jordi Cecilia (dibuixos). El conte ex-
plica la història d’una noia amb síndrome de Down, la Patricia, que ha
d’intervenir en una obra de teatre sobre la llegenda de Sant Jordi i que
està molt preocupada perquè el drac de la seva història no té cua. Maria
Sierra Peña dedica aquest conte “a totes les persones que, amb el seu
treball, intenten superar-se dia rere dia. Jo penso que la vida et trenca
sovint els somnis i, llavors, el que queda és el coratge de cadascú”. Peña,
que presideix l’entitat que ha promogut l’edició del conte, opina que en-
cara que la vida no tracti tothom igual, “hem de ser positius i demostrar-
nos que podem seguir endavant. Malgrat les adversitats, sempre hi ha
un petit raig de llum en totes les nostres angoixes”. Aquest és el quart
conte que AIDED treu a la llum, amb el mateix objectiu que els tres ante-
riors: sensibilitzar la gent envers els drets de les persones amb discapa-
citat d’integrar-se plenament a la societat.

L’acte de presentació del conte es va fer el dissabte 14 d’abril, al Casal
de Cultura Robert Brillas. L’alcaldessa, Pilar Díaz, va fer-ne la lectura pú-
blica i, després, es van posar a la venda els primers exemplars, que Maria
Sierra Peña va poder signar i dedicar als compradors. Els beneficis del
conte han de servir per poder finançar altres projectes d’AIDED, desti-
nats a ajudar les persones amb discapacitat.  

Maria Sierra Peña és l’autora dels textos
d’aquesta història, que ha il·lustrat el
dibuixant Jordi Cecilia

Maria Sierra
Peña, autora del
conte i presidenta
d’AIDED, amb el lli-
bre editat

Agermanament Solidari celebra el
tradicional Sopar de la Fam 

La organització Agermanament Solidari va organitzar el 23
de març passat el ja tradicional Sopar de la Fam. L’acte va comp-
tar amb la presència del missioner i biblista P. Justino Martínez,
que va oferir “una xerrada molt interessant i frepant alhora” se-
gons van explicar des de l’organització. La trobada es va acabar
amb l’habitual sopar, a base d’aigua i pa amb oli i sal. Es van re-
captar 2.700 euros que seran destinats als projectes de l’entitat
promotora del sopar.

Glaç Solidari organitzà un acte per
recordar l’accident de Txernòbil

Glaç Solidari, que l’any passat va organitzar diferents activi-
tats per commemorar el vintè aniversari de l’accident de la central
nuclear de Txernòbil, la major catàstrofe nuclear de la història, ha
tornat a recordar aquell fatídic 26 d’abril de 1986. Va ser el dia que
es complien 21 de la tragèdia, amb un acte celebrat al parc dels
Torrents, en què es va llegir un manifest en què es deia que “volem
transmetre a tots els ciutadans i ciutadanes d’Ucraïna la nostra
solidaritat amb tots ells i en especial amb aquests nens [fills de
víctimes directes o indirectes de l’accident, ara acollits en orfe-
nats] necessitats de la nostra generositat”.

Esplugues s’adhereix al projecte ‘Dones
en xarxa, dones ciutadanes’

L’Ajuntament d’Esplugues formalitzarà en breu la seva ad-
hesió al projecte Dones en xarxa, dones ciutadanes. L’objectiu del
projecte és introduir més dones en l’ús de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació, com a eina de comunicació i de relació.
Es tracta d’una experiència pilot, impulsada pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat, la Federació de Dones per la Igualtat del Baix
Llobregat i l’entitat Dones en Xarxa, en què participaran, inicial-
ment, una desena d’ajuntaments. La idea, però, és estendre l’ex-
periència a la totalitat de municipis que hi vulguin participar. Dones
en Xarxa és una associació que entén que les possibilitats d’accés
a les tecnologies de la informació i la comunicació i els beneficis
que se’n deriven del seu ús no són iguals per a tota la població. En
concret, creu que les dones troben més dificultats per accedir-hi i
se’n beneficien menys. Entre altres qüestions, aquest fet provoca
una desigualtat social en casos tan clars com, per exemple, l’ac-
cés de les dones al món laboral. Amb la iniciativa a la qual s’adhe-
reix l’Ajuntament, s’espera que aquest desequilibri i la desigualtat
corresponent comenci a desaparèixer.  
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El Festival de Música
Clàssica i Tradicional
arriba al seu equador
El Nuevo Trío Clasico actuarà al maig i Florien
Meierott i Irish Schmid i la Cobla Mediterrània, al juny

El Festival de Música Clàssica i Tradi-
cional ha arribat al seu equador. El Quartet
Teixidor, el dia 13 d’abril, i el Cor Madrigal, el
29 del mes passat, van protagonitzar durant
les últimes setmanes el segon i el tercer con-
cert d’aquesta sèrie de sis. El quartet, format
per Eduard García (violí), Joan Marsol (violí),
Jordi Armengol (viola) i Xavier Roig (violoncel),
van interpretar obres de Josep Teixidor,
Dimitri Kostakòvitx i Ludwig van Beethoven en
una actuació rodona que va agradar de mane-
ra especial al públic present a l’Església de
Santa Magdalena, l’escenari de tots els con-
certs, tret de l’últim. L’actuació del Cor Madri-
gal, prevista en el tancament d’aquesta edició
per al 29 d’abril,  incloïa la interpretació d’o-
bres d’Homs, Duruflé, Casals, Vila i Casañas,
Poulenc, Serra, Pladevall i Oltra. Va ser la ter-
cera del Festival.

Superada la primera meitat del certa-
men, els tres concerts que encara resten pro-
meten ser, almenys, de la mateixa qualitat. El

mes de maig n’hi haurà un, que protagonitzarà
el Nuevo Trío Clásico, que interpretarà obres
de Bach, Lasso, Albéniz, Marinon, Strauss i
Piazzola, entre d’altres. Serà el 18 de maig, a
la mateixa hora de sempre: les 9 del vespre.

El mes de juny hi haurà els dos últims.
El dia 1, el duet format per Florien Meierott
(violí) i Irish Shmid (piano) interpretarà Bee-
thoven, Sarasate, Verdi, Schubert, Mozart i
Brahms. La darrera actuació, i única que no
tindrà lloc a l’interior de l’església Santa Mag-
dalena, serà el 29 de juny. La farà la Cobla
Mediterrània, que tocarà sardanes i altres
composicions, a la plaça Pare Miquel d’Esplu-
gues, davant de l’església.  

Els dos propers concerts,
com els anteriors, seran a
l’església Santa
Magdalena i  l’últim a la
plaça Pare Miquel 

El Quartet Teixidor, durant la seva
actuació del 13 d’abril passat

Inaugurada l’exposició
‘Rebels amb causa’ sobre
el dibuixant Josep Escobar 

L’exposició Rebels amb causa,
dedicada a glossar la figura del dibuixant
Josep Escobar, es va inaugurar el 18
d’abril passat, al Casal de Cultura Robert
Brillas. Rebels amb causa és un
recorregut  per la vida i l’obra del creador
de figures mítiques del còmic espanyol
com Carpanta, Zipi y Zape o la minyona
Petra. D’Escobar, però, també hi ha detalls
poc coneguts, com que va estar molt

compromès amb la República i va ser
represaliat després de la Guerra Civil, com
va destacar l’alcaldessa en l’acte
d’obertura. La mostra ha estat produïda
pel Museu de Granollers  i cedida de
manera temporal al Museu Can Tinturé,
que l’ha inclòs en el programa El Museu al
Casal. Estarà oberta al públic fins al  27 de
maig (de dilluns a dissabtes, de 18 a 21 h i
diumenges d’11 a 14). 

Josep Carreras va cantar
al Col·legi Alemany

El tenor català Josep Carreras, una de
les principals figures de l’òpera a nivell mun-
dial, va participar al concurs Juventudes
Nacionales que, organitzat pel Col·legi Ale-
many d’Esplugues, va tenir lloc el 22 de març
al centre educatiu de la nostra ciutat. Car-
reras va participar, concretament, en el con-
cert de cloenda del concurs Joventudes Mu-
sicales, en la seva fase nacional. Aquest cer-
tamen, de periodicitat anual, va comptar
amb la participació de tots els col·legis ale-
manys d’Espanya i Portugal. En el concert de
cloenda hi van participar els millors cantai-
res del certamen. El regidor de Joventut de
l’Ajuntament, José Blas Parra, va assistir a la
vetllada en representació del consistori.
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Firesplugues 2007 convertirà la rambla del
Carme en un passeig de compres i de diversió 
La Fira Industrial i
Comercial de la nostra
ciutat superarà la
setantena d’expositors,
entre institucions,
comerços locals i firmes
foranes atretes per la
vitalitat de la nostra ciutat

institucions, partits polítics i firmes comercials
de fora del municipi. 

Comerç local
El comerç local serà, com no podia ser

d’una altra manera, el gran protagonista.  Hi
seran presents al voltant d’una cinquantena es-
tabliments del nostre municipi, que utilitzaran
Firesplugues com a gran aparador de la seva
activitat i dels productes o serveis que posen a
l’abast de la gent de la ciutat. Pràcticament tots
els sectors hi seran presents, des de l’alimen-
tació, al parament de la llar, passant per la
moda i els complements, el lleure, les acadè-
mies de música i d’idiomes, les agències de
viatges i l’automoció. Tots els comerços pre-
sents comptaran amb estands prefabricats,
amb el mobiliari i els elements adients perquè
puguin mostrar als clients i als visitants de la
Fira els productes o els serveis de què disposen

Firesplugues 2007 es presenta plena de
novetats i de propostes, que ens faran viure, a
tots els espluguencs i les espluguenques, uns
dies molt dinàmics i entretinguts. Dies abans de
la inauguració del certamen, estava confirmada
la presència de 72 expositors, que es podrien
dividir en quatre grans blocs: comerços locals, ;

de manera habitual. Tots els estands d’aquests
establiments comercials d’Esplugues estaran
ubicats a la zona central de la Fira, de manera
que la rambla del Carme esdevindà un gran
passeig per mirar, tastar, comprar i, sobretot,
per saber que a la ciutat, comercialment, hi ha
de tot. 

La Fira obrirà portes 
el divendres 4, de les 7 
de la tarda a les 10 de la
nit, el dissabte 5, d’11 del
matí a 10 de la nit; 
i el diumenge 6 de maig,
d’11 del matí a 9 de la nit

L’alimentació és un dels
sectors que comptarà amb
més presència a la Fira
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rambla del
s i de diversió 

El recinte firal de la rambla serà espai wi-fi experimental
Firesplugues no es vol limitar a ser una simple fira comercial, que serveixi per mostrar

la vitalitat comercial de la ciutat, sinó que vol oferir una sèrie de valors afegits que ens enri-
queixin com a municipi. Un dels exemples més clars d’aquesta vocació és la conversió del re-
cinte firal en espai wi-fi experimental durant la celebració del certamen.  Una wi-fi (acrònim de
fidelitat sense fils) permet la connexió a serveis basats en  Internet i l’accés a les xarxes d’in-
formació i de comunicació sense haver d’utilitzar cap cable. L’enllaç es fa a través d’ones de
ràdio de curt abast, que pel fet d'estar codificades no interfereixen entre si, i la seva potencia
és molt baixa. La instal·lació d’aquesta xarxa wi-fi està adreçada fonamentalment als exposi-
tors de Firesplugues, però les persones que vulguin podran beneficiar-se’n anant fins al re-
cinte firal amb un ordinador portàtil, cada cop més comuns en la vida diària de molta gent, i
demanant  a l’estand de l’Ajuntament a Firesplugues un codi d’accés gratuït.

Institucions
Ocuparan també un lloc destacat en el re-

cinte firal les institucions organitzadores o con-
vidades a l’esdeveniment. Són l’Ajuntament
d’Esplugues, la Unió de Botiguers i de Comer-
ciants d’Esplugues, la Policia Local d’Esplu-
gues, els Mossos d’Esquadra, els ajuntaments
d’Ahrensburg i de l’Espluga Calba (municipis
agermanats amb Esplugues) i el Museu Can
Tinturé. Quatre  partits polítics  també hi assis-
tiran.

Una altra mostra de la vitalitat de la Fira
és l’alt nombre de firmes de fora d’Esplugues
que  també han demanat estar presents a la
rambla del Carme. Tenint en compte que els co-
merços d’aquí tenen preferència de participa-
ció, seran 22 empreses foranes les que hi seran
presents. La majoria pertanyen al sector de l’a-
limentació artesana, els estands de les quals
estaran ubicats físicament a l’esplanada que hi

ha en la confluència de la rambla del Carme i
els carrers Verge de Guadalupe i Doctor Manuel
Riera.

Una de les grans novetats d’aquesta edi-
ció de Firesplugues és la seva ubicació, la ram-
bla del Carme i punts adjacents. Llocs com el
carrer Rovellat, la plaça Gandhi i l’esplanada
esmentada  també acolliran alguna activitat ex-
positora o lúdica relacionada amb el certamen.
L’Ajuntament, sota la supervisió de la Policia
Local, ha establert un pla de mobilitat a la zona
que compatibilitzarà la seguretat dels visitants
de la fira amb la vida diària de la zona, tant dels

veïns i veïnes com dels comerços.
El recinte de Firesplugues obrirà les se-

ves portes aquest divendres, 4 de maig, a les 7
de la tarda, i tancarà el diumenge al vespre. El
primer dia, els estands es podran visitar de 7 de
la tarda a 10 del vespre. El dissabte 5 de maig
serà el dia més llarg, perquè la jornada comen-
çarà a les 11 del matí i s’acabarà a les 10 de la
nit. Finalment, diumenge obrirà portes també a
les 11 del matí i tancarà a les 9 del vespre, cosa
que facilitarà als expositors la realització del
desmuntatge dels seus estands.   

Molts establiments ex-
positors fan obsequis pro-
mocionals als visitants

Una cinquantena de comerços locals  tindran un
estand a Firesplugues. L’organització és responsa-
bilitat de l’Ajuntament i de la Unió de Botiguers
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FIRESPLUGUES

Toda la ciudad vive la Feria
El programa de actividades paralelas a Firesplugues prevé la celebración de
diferentes actos en algunos puntos del municipio

Esplugues será una fiesta durante la ce-
lebración de Firesplugues. Diferentes puntos
de la ciudad acogerán durante los tres días del
certamen diversos eventos  lúdicos y festivos,
que dotarán a la Feria de un contenido cultural
y  harán que toda la ciudadanía se sienta partí-
cipe de su celebración.

La rambla del Carme, la plaza Gandhi,el
parque Pou d’en Fèlix, la rambla Verge de la
Mercè y la plaza Rovellat serán los lugares que
acogerán algunas de estas actividades comple-
mentarias. Lógicamente, los emplazamientos
más cercanos al recinto ferial (plaza Gandhi,
plaza Rovellat y la propia rambla Carme) son
los que más actividades acogerán. Desde el
mismo viernes, cuando tendrá lugar una ac-
tuación de teatro humorístico de calle, con la
compañía Tangorditos y el espectáculo Ponele
Onda, hasta el domingo, durante todo el fin de
semana no habrá tiempo para el aburrimiento.
El sábado habrá una ludoteca (pl. Gandhi), un
taller de puzzles (rambla del Carme), un espec-

táculo musical itinerante, con la compañía
Vatua l’Olla, una actuación infantil, con el grupo
Samfaina de colors, un espectáculo de mario-
netas (pl. Gandhi), más teatro de calle, con
Galiot Teatre y el espectáculo L’ocell merave-
llós, un festival infantil, con País de xauxa (pl.
Gandhi), una exhibición de aeróbic (pista situa-
da entre la rambla Carme y Verge de Guadalu-
pe), un concierto de habaneras, con  el grupo
Marejol (pl. Gandhi) y el espectáculo de Marcel
Gros, Els millors moments (rambla del Car-
me/Verge de Guadalupe). 

El domingo, en la misma zona, actuarán
Gog i Magog, habrá una ludoteca (pl. Gandhi),
habrá sesiones de cuenta-cuentos con Jaume
Barri (pista de la rambla del Carme esquina
Verge de Guadalupe) y Anna Roca (pl. Gandhi),
un concierto vermut, con el grupo Hot Cara-
jillos Happy Band (pista de la rambla del Carme
esquina Verge de Guadalupe), la actuación del
grupo Noe i els banda festa (pista de la rambla
del Carme esquina Verge de Guadalupe), un

concierto de la escuela de música Amalgama
(pl. Gandhi), una demostración de  cycling (bici-
cletas estáticas con música) y un circuito de
educación vial, supervisado por la Policía Local.

Cine y música
En el parque Pou d’en Fèlix están previs-

tas dos sesiones gratuitas de cine al aire libre,
con la proyección de Pequeña Miss Sushine
(viernes 4) y de Infiltrados (sábado 5), el filme
que ha hecho posible que Martin Scorsese se
llevara, finalmente, el Óscar de Hollywood. En
la rambla Verge de la Mercè habrá música, con
la presencia de tres grupos clónicos de los
Beatles, los Rolling Stones y los U2, y con la ce-
lebración de una Feria del Disco del Coleccio-
nista, desde el viernes hasta el domingo.

IMATGE D’ARXIU

La banda de los Labradores en la inauguración de Firesplugues 2005
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Para dar mayor realce a esta edición, la
duodécima, de Firesplugues, el Ayuntamiento
encargó al diseñador argentino Mario Eskenazi
la realización del cartel del certamen, así como
del resto de sus elementos gráficos. Eskenazi,
premio nacional de diseño en 2000, realizó una
propuesta que juega con la imagen de una bolsa
de comercio y con las letras que componen la
palabra Firesplugues, que permiten identificar
el evento con rapidez. Este prestigioso diseña-
dor es el creador de numerosas imágenes cor-
porativas, de instituciones y de empresas, tanto
de nuestro país como del resto del mundo.

Eskenazi nació en Buenos Aires (Argen-
tina) y es arquitecto. Forma parte del equipo de
diseño de TV Canal 10 (Córdoba, Argentina).
Reside en España desde 1971. Fue profesor de
la Escuela de Arquitectura en Las Palmas de
Gran Canaria (1973-1974) y de 1975 a 1999 im-
partió clases de diseño en la escuela EINA
(Barcelona). Ha sido miembro de diferentes ju-
rados nacionales e internacionales. Otros pre-

El prestigioso diseñador bonae-
rense, Mario Eskenazi, afincado
desde hace años en Barcelona, es
el autor de la imagen gráfica de
Firesplugues. Eskenazi ganó el
Premio Nacional de Diseño en 2000
y ha trabajado para grandes insti-
tuciones y empresas de todo el
mundo 

Mario Eskenazi, premio
nacional de diseño, crea
la imagen de la Feria

mios obtenidos por este prestigios diseñador fi-
guran el Laus (ADG FAD, Barcelona), Awards of
Excellence (CA Magazine, San Francisco), Merits
Award (A.D.C., New York),  o Merits Awards
(D&AD, Londres). Su obra ha estado expuesta
en diferentes países (EE.UU., Italia, Alemania,
Japón, Checoslovaquia) y sus trabajos han sido
publicados en revistas y libros especializados de
diversos países. Desarrolla trabajos de diseño
editorial, identidad y señalización (Ediciones
Paidós, Banc Sabadell, BCNeta!, Grupo Traga-
luz, Ddi, entre otros). Es miembro de la Alliance
Graphique Internationale  desde 1996. 

Es el diseñador de
numerosas imágenes
corporativas, de
instituciones y empresas
de todo el mundo

Un trenet circularà pels
voltants de la Fira dissabte
5 i diumenge 6 de maig 

Un dels elements que sense dubte
pot aixecar més l’expectació de les famílies
és la presència d’un ternet, semblant al
que moltes ciutats turístiques posen a
disposició dels seus visitants. El trenet
funcionarà el dissabte 5 i el diumenge 6,
de’11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la
tarda a les 8 del vespre. Farà un petit
recorregut per la Plana i el Centre i l’ús
serà gratuït. La parada serà a la
confluència de la rambla Carme amb el
carrer Sant Antoni Maria Claret.

La Unió de Botiguers i de
Comerciants farà passejos
en ‘roadstar’

La Unió de Botiguers i de Comerciants
d’Esplugues (UBCE), que com a coorganitza-
dora de la Fira comptarà amb un estand
propi al certamen, prepara diferents sorpre-
ses i activitats per als visitants. Una d’elles
serà la realització de passejos en roadstar,
una moto de dimensions considerables i
amb tres rodes. Els tiquets per participar-hi,
que també seran gratuïts, els lliuraran al
mateix estand de la UBCE.

Estudiants d’Ahrensburg 
a Esplugues

Estudiants d’Ahrensburg visiten
aquests dies Esplugues, dins de
l’intercanvi que cada any porten a terme
l’Institut La Mallola i l’IGS de la ciutat
alemanya agermanada. Enguany se
celebren els 10 anys d’intercanvi entre els
dos centres, motiu pel qual es farà el dia 5
de maig, a l’IES La Mallola, una festa
commemorativa, a la qual han estat
convidats tots els estudiants que han
intervingut a l’intercanvi aquesta dècada.

IMATGE D’ARXIU
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Hi haurà una jornada de
portes obertes al Museu 
i visites guiades al recinte
de Pujol i Bausis

mica Decorada i Terrissa ha escollit Esplugues
per celebrar aquesta 27a Trobada atenent l’es-
forç que la ciutat està fent per recuperar i pro-
mocionar el seu patrimoni ceramista.  L’Asso-
ciació i l’Ajuntament mantenen una excel·lent
relació, com ho demostra el fet que aquesta en-
titat organitza periòdicament al Museu Can
Tinturé una jornada d’identificació de peces, en
què si algú té a casa una peça de ceràmica an-
tiga i vol saber-ne l’origen i de quina època és
pot portar-la i els experts de l’ACCDT l’ajuden a
aclarir aquests dubtes. 

La Trobada inclou una jornada de portes
obertes del Museu Can Tinturé, per contemplar
la col·lecció de rajoles de mostra Salvador
Miquel, una visita guiada al recinte de Pujol i
Bausis i un sorteig de lots oferts per les dife-
rents empreses i institucions col·laboradores
del certamen.

Can Tinturé acollirà una trobada
de col·leccionistes de rajola
catalana, el diumenge de la Fira

Els jardins de Can Tinturé acolliran el diu-
menge 6 de maig, coincidint amb Firesplugues,
la 27a edició de la Trobada de col·leccionistes
de rajola catalana i de ceràmica antiga, en ge-
neral, que organitza anualment l’Associació
Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa. El
certamen començarà a les 10 del matí i s’allar-
garà fins al migdia.

Durant la Trobada, s’hi instal·laran uns es-
tands en què els col·leccionistes exposaran les
peces que voldran canviar amb els altres expo-
sitors i els visitants. No s’admetran peces de
ceràmica actual no tradicional ni reproduc-
cions. Una comissió d’autenticitat vetllarà du-
rant tota la Trobada perquè no s’exposi aquest
tipus de peces. L’Associació Catalana de Cerà-

Can Tinturé
és un espai de
referència català
sobre el món de
la ceràmica, tant
per als aficionats
com per  als pro-
fessionals 

Esplugues estará presente
en la feria ceramista
CERCO, de Zaragoza 

La ciudad de Esplugues estará
presente en la feria ceramista CERCO, una
de las más prestigiosas del sector, que
tendrá lugar del 3 al 6 de mayo en
Zaragoza.  El Ayuntamiento compartirá un
amplio espacio con otras instituciones
catalanas y españolas en el que hará
hincapié en el estrecho vínculo de nuestra
ciudad con la cerámica, tanto en tiempos
pasados, como en el presente y el futuro.
El proyecto museístico de Pujol i Bausis
será uno de sus principales atractivos.
Además, se expondrán algunas piezas
realizadas por alumnos y alumnas de la
Escuela Municipal de Cerámica de
Esplugues.

L’exposició de Lluís Brú es
trasllada temporalment a
la ciutat de Terrassa

L’exposició sobre el dibuixant moder-
nista Lluís Brú produïda per l’Ajuntament
d’Esplugues serà un dels grans atractius de
la Fira Modernista de Terrassa, que tindrà
lloc els dies 4 i 5 de maig, S’ubicarà en un
dels edificis més singulars i cèntrics de la
ciutat, la sala Muncunill, i s’inaugurarà el 4
de maig, a les 7 de la tarda. L’exposició es
podrà veure a la cocapital del Vallès  fins al
27 de maig. L’Ajuntament d’Esplugues també
estarà a la Fira Modernista de Terrassa amb
un estand, on oferirà informació sobre la ciu-
tat i els seus vincles amb el modernisme ce-
ràmic.

El Museu fa diversos actes
durant el mes de maig

El Museu Can Tinturé organitza
aquest mes diverses activitats de
divulgació cultural. Jordi Setoain, de
l’Associació d’Amics del Museu i del
Patrimoni d’Esplugues, pronunciarà la
conferència Les rutes de la ceràmica: indis
Puebla, Mèxic i Perú, el dia 16 a les 7 de la
tarda. D’altra banda, l’entrada al Museu
serà gratuïta el divendres 18 de maig, amb
motiu del Dia internacional dels museus.
Aquesta celebració inclou una activitat
familiar, Buscant formes en el món
precolombí, el dissabte 19, a les 11 del
matí. 
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La Colla dels Tres Tombs
lliura els premis del seu
concurs fotogràfic

La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues va lliurar el 19 d’abril passat
els premis corresponents al concurs fotogràfic que l’entitat va convocar
amb motiu de la celebració de la Festa dels Tres Tombs a la nostra ciu-
tat. En va resultar guanyadora la imatge titulada El viajero, obra de Jesús
Fernández. Els altres quatre autors premiats, per aquest ordre, van ser
Juan Fernando Florido (amb Tiempos pasados), Montse Samper (amb
La tradició continua), Carlos Ruiz (amb Platero y tú) i Miquel Àngel
Conde (amb Guardant els estris). 

Es van presentar a concurs 54 imatges, corresponents a una vintena
d’autors. El jurat del premi estava integrat per Josep Fábregas, presi-
dent d’honor de la Colla dels Tres Tombs; Carlos García-Royo, president
de l’entitat, Joan Pastor, fotògraf, Eduard Castelló, publicista, i Xavier
Aguilera, periodista i fotògraf d’El Pont d’Esplugues. El concurs complia
enguany la novena edició.

Esplugues TV s’integra 
a l’agrupació TDI

Esplugues Televisió és un dels tretze canals locals que s’han integrat
a la recentment constituïda Agrupació de Televisions Digitals Indepen-
dents. Aquesta associació s’ha creat per construir un espai comunicatiu,
de proximitat, en català, des d’una visió empresarial i alhora compro-
mesa amb el seu entorn. “La implantació de la televisió digital terrestre
(TDT) ha fet que diferents televisions dels territoris de parla catalana
hagin unit esforços per tal d’afrontar amb garanties d’èxit el nou repte
digital” expliquen des de la nova associació. El treball conjunt dels tretze
canals permetrà l’emissió i realització conjunta de programes, la con-
tractació de publicitat d’àmbit nacional i altres negociacions en condi-
cions més favorables. TDI abastarà el 75% del territori de Catalunya i el
100% de les Illes Balears.

El grupo de chirigotas del C.C.A. Plaza
Macael actúa en diferentes ciudades

Los Lays, el grupo de chirigotas del Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael de Esplugues, están realizando diferentes actuaciones
desde que el 16 de febrero se presentó oficialmente, con motivo del
Carnaval. Durante los meses que han transcurrido desde entonces,
lleva a cabo una gira que ni los grandes grupos internacionales. La
Casa de Córdoba de Badalona, el certamen de música de la
Federación de Casas de Andalucía de Catalunya (FECAC), la Casa de
Andalucía de Santa Margarida i els Monjos, las asociaciones
culturales andaluzas de Sant Feliu y L’Hospitalet son algunos de los
emplazamientos en los que los Lays han llevado sus letras divertidas
y mordaces, sobre temas de actualidad. Además, este grupo, cuyos
componentes actúan caracterizados como esforzados usuarios de
gimnasio, fue el anfitrión de un festival de chirigotas celebrado en la
plaza Macael, el 31 de marzo, con la intervención de  la Casa de
Andalucía de Cerdanyola, con el grupo Los que cosen pa’la calle, y de
una chirigota Los homo-roide, integrada por las hermandades
rocieras Pastora Almonteña y Pastorcillo Divino de L’Hospitalet y la
Cofradía 15+1, también de L’Hospitalet.

El Centro de la plaza Macael organiza su
tradicional cocido andaluz

Más de doscientas personas participaron el 15 de abril pasado
en su tradicional degustación de cocido andaluz, cocinado por
miembros de la entidad. El cocido, como es conocido, es uno de los
platos tradicionales de la cocina andaluza y el centro organiza
anualmente esta actividad para quienes quieren degustar los
garbanzos, patatas, verduras, carne y otros ingredientes que
contiene. La alcaldesa, Pilar Díaz, diferentes concejales y el pre-
sidente del Centro, Francisco Giráldez, presidieron el acto.

Alguns dels guanyadors amb el regidor José Blas Parra (tercer per
l’esquerra, i el president de la Colla, a la seva esquerra

IMATGE CEDIDA PEL CCA PL. MACAEL
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Lleno en el Casal de
Cultura para ver en
directo a Gabino Diego
‘Una noche con Gabino’ era una de las citas más
esperadas del ciclo ‘Esplugues entra en escena’

La presencia de Gabino Diego en el Casal
de Cultura Robert Brillas era una de las gran-
des atracciones de Esplugues entra en escena
(Eeee!) y el actor madrileño no defraudó a
ninguno de los más de 200 espectadores que
llenaban el equipamiento de la calle Àngel Gui-
merà. De hecho, las entradas se agotaron a los
pocos días de ponerse a la venta, lo que de-
muestra que el público acudía con ganas al
evento. La verdad es que, por las caras de sa-
tisfacción que los espectadores hacían al mar-
char, todos y todas daban por bien empleados
los 6 euros (un precio más que popular) por la
hora y 40 minutos de carcajadas constantes
que habían pasado.

El caso de Gabino Diego es muy curioso.
Por su físico singular, desde pequeño ha en-
carnado, sobre todo en el cine, unos papeles
muy determinados (desde el chico menos es-
pabilado al monarca menos listo de la corona
española). Lejos de acomplejarse por ello y co-
nocedor de que, en el fondo, cae bien a casi

todos, explota en el teatro todos sus defectos y
virtudes, en un monólogo en el que se ríe de si
mismo y de los que le rodean, con un discurso
bien hilvanado en el que hace uso de un buen
número de personajes que él mismo encarna
gracias a su capacidad para imitar, tanto a fa-
mosos como a personajes de la calle. 

Una noche con Gabino cuenta con un es-
cenario muy limitado (apenas un taburete, una
guitarra y un micro) que hace concentrar en el
actor todas las miradas, y está escrito con un
gran sentido del humor, un humor casi absur-
do que ya triunfó en los teatros de toda España
y que en Esplugues ha puesto muy alto el lis-
tón de este primer ciclo teatral.

Gabino Diego hizo reir hasta la
carcajada al numeroso público
presente en el  Casal

La temporada teatral trae
obras de primer nivel 
a Esplugues hasta junio 
y se repetirá en otoño

La compañía Clownx lleva
la diversión a los más
pequeños con ‘Willy’

El espectáculo Willy, a cargo de la
compañía Clownx, hizo disfrutar a
grandes y pequeños en el casal de
Cultura Robert Brillas el pasado 15 de
abril. Se trata de un musical basado en
los personajes de William Shakespeare.
Los grupos Las otras, con la obra Hablan
las amantes, y Teatre Mòbil, con Colossal,
cerraron las funciones del mes de abril
de Esplugues entra en escena (Eeee!).
Para mayo está prevista la presencia de
Tap Olé, un espectáculo de guitarra
española y claqué (11 de mayo, 22 horas),
La pera llimonera, con Rucs (13 de mayo,
12 horas). Esplugues entra en escena
(Eeee!) cerrará esta temporada a finales
de junio, con Lorca eran todos (22 de
junio, 10 noche), dirigida por Pepe
Rubianes, y Kexevkezev. El odio es un
sentido. Escuchar, un arte, de la
compañía Tapeplas (24 de junio, 18 h).

David de María, Manu
Carrasco, Conchita y
otros, juntos en Esplugues

La emisora de radio Cadena Dial
eligió Esplugues para organizar, en
colaboración con el Ayuntamiento, el
concierto Día de Dial 2007, el pasado 27
de abril, en el Complex Esportiu
Municipal La Plana. Al cierre de esta
edición estaba prevista la participación
de conocidos cantautores e intérpretes
españoles, como David de María, Manu
Carrasco, Pedro Javier Hermosilla,
Conchita, Diego Martín, Manu Tenorio,
Joan Tena, Mone y Carlos Barroso.  La
emisora y el Ayuntamiento repartieron
2.000 entradas para acceder al concierto,
del que habrá más información en el
próximo número de El Pont.
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La quarta edició dels Jocs Florals d’Esplugues, celebrada enguany,
ha estat la que ha comptat amb més participació de les tres que s’han
celebrat des de la recuperació del certamen, l’any 2003. Un total de 122
autors han presentat, almenys, una obra a concurs, cosa que va fer tre-
ballar de valent el jurat, integrat per Marc Olmedo (profesor d’anglès i
cap de Departament de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues),
Francisco Giráldez (president del CCA Plaza Macael); Montserrat
Buixeda (cap del Servei de Normalització Lingüística a Esplugues),
Magda Montesinos (professora de català de l’American School of
Barcelona, amb seu a la nostra ciutat), Paula Rosales (bibliotecaria de
l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona) i Núria Vidal  (coordinadora
tècnica de Cultura i Joventut de l’Ajuntament d’Esplugues). 

Els guanyadors d’aquesta edició han estat Joan Asbert (premi Flor
natural), amb el poema Pensament a peu de tomba; Salvador Sunyer
(premis Englantina d’Or i Viola d’Or i Argent), amb els poemes La pàtria
és un dolor somort i La pau no ens ve del cel; Josep Maria Jiménez
(premi especial a la millor  composició en llengua castellana), amb el
poema Alma yerma; i Daniel Silbersten (premi a la millor composició
poética en anglés), amb Grievances of a old man. Tots els premis esta-
ven dotats amb la mateixa quantitat económica: 350 euros. També hi va
haver accèsits per a Lleonard del Río (2), Judith Zamora, Natividad
Santiago i Sandra Martínez.

Lliurament
El lliurament de guardons es va fer en un acte celebrat el 22 d’abril a

la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, amb la presència de tot el con-
sistori organitzador dels Jocs Florals. “Més d’una trentena d’entitats

han col·laborat en l’organització i aquest és un fet rellevant que hem de
destacar” va recordar el regidor de Cultura, Ramon Cervera. Els dos
presidents d’honor del certamen, el rector de la parròquia de Santa
Magdalena, Xavier Armengol, i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, van
ressaltar els valors culturals i socials que ajuden a difondre els Jocs
Florals. “És molt important que  promovem i fomentem la lectura entre
la gent, sobretot entre els més joves” va apuntar l’alcaldessa.  La Banda
d’adults de l’Escola Municipal de Música va fer l’acompanyament sonor
de la vetllada.

Els Jocs Florals han inclòs tres actes més, un al mes de març, la po-
sada en escena de La Passió d’Esplugues, i dos els dies previs al lliura-
ment de premis. Un va ser la presentació del certamen, que va incloure
l’homenatge a Pasqual Juan, l’instaurador dels Jocs Florals del nostre
municipi i la persona a la qual estava dedicada aquesta edició. Pasqual
Juan va ser el cronista de la vila durant molts anys i director de la revista
Crónica de la Vida d’Esplugues.  L’altre va ser el concert que va oferir
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, amb un programa que va incloure
música americana del segle XX.

Els Jocs Florals registren un
rècord de participació

122 persones van optar als cinc premis
per a obres en català, castellà i anglès
concedits. Aquesta edició s’ha dedicat a
la memòria de Pasqual Juan,
l’instaurador del certamen l’any 1951

Els guanyadors de l’edició d’enguany dels Jocs Florals d’Esplugues. A la dreta,
els altres dos actes celebrats al voltant del certamen. A la foto inferior, l’alcaldessa
saluda la filla de Pasqual Juan (epd), a qui han dedicat aquesta edició 
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El dia de Sant Jordi va ser un dia sense fi a Esplugues. Des de bon
matí i fins a última hora del vespre van tenir lloc fins a una quinzena
d’actes diferentes (sense comptar els que van tenir lloc a les escoles i a
altres centres educatius i de lleure), que van fer molt especial del dia del
llibre i de la rosa a la ciutat. 

Un dels espectacles més destacats va ser la representació de La lle-
genda de Sant Jordi, en ple carrer i a l’aire lliure, en cinc llocs de la ciu-
tats (rambla Verge de la Mercè, per dos cops, parc de Can Vidalet, zona
de vianants del carrer Rovellat, el parc Pou d’en Fèlix i la plaça Santa
Magdalena). Eren petites representacions teatrals en què es posava en
escena la història de com Sant Jordi va matar el drac i va salvar la prin-
cesa i que ha fet famós el patró de Catalunya. 

Una festa de qualitat
L’Ajuntament, com ha passat amb altres celebracions com

Carnestoltes o la Cavalcada de Reis, vol que aquestes festes assenyala-
des al calendari es visquin d’una manera especial, amb espectacles de
qualitat. A aquestes representacions de La llegenda de Sant Jordi hi cal

El dia de Sant Jordi va ser un esclat de festa i
de cultura a la ciutat, amb actes de tot tipus

afegir el muntatge d’una estructura musical, al parc Pou d’en Fèlix, on
tothom que va voler va poder jugar amb diferents estructures que com-
binaven el so i el moviment; l’organització de l’anomenat llibre joc, també
al Pou d’en Fèlix, amb un conjunt de llibres gegants que permet desco-
brir l’existència dels llibres, dels autors i dels il·lustradors; i dos espec-
tacles de gran nivell: Gegants i dracs, a càrrec de la companyia Ramon
Rhoma, en què els gegants que surten en diferents contes són els pro-
tagonistes; i L’aneguet lleig, amb Galiot Teatre, que narrava la història
del cigne que va nèixer en un niu equivocat. També hi va haver un taller
creatiu per a infants, on els participants es podien fer el seu propi llibre

Com en altres celebracions,
l’Ajuntament ha volgut que Sant Jordi 
es visqués d’una manera especial 
la ciutat, amb esdeveniments culturals
de diversa mena

Un grup teatral va representar la llegenda de Sant Jordi en cinc punts d’Esplugues. En total, hi va haver una quinzena d’actes

Uns escolars miren els llibres
posats a la venda a la paradeta
instal·lada pel CEIP Isidre Martí

Les roses i els llibres són els grans
protagonistes del  dia de Sant Jordi
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n esclat de festa i
ctes de tot tipus

de Sant Jordi, a la zona de vianants del carrer Ángel Guimerà. 

Fira del llibre i de la rosa
Un any més, la plaça Santa Magdalena va acollir la Fira del llibre i de

la rosa, amb la instal·lació de més d’una vintena de parades, a càrrec
d’entitats i firmes comercials de la ciutat. La fira va comptar amb l’espai
de les dones, en què es van recitar fragments de literatura de dones, i
un taller de maquillatge, on qui volia sortia amb un drac de Sant Jordi
pintat en alguna part del seu cos. Una altra de les cites clàssiques que
també van tenir lloc va ser la ballada de sardanes a la Pista municipal
de L’Avenç, amb la Cobla Baix Llobregat, a càrrec de la Secció Sarda-
nista. 

El dia de Sant Jordi a Esplugues es va acabar amb un acte de gran
qualitat, a la Biblioteca Pare Miquel, amb la presència de Gerard Quin-
tana. L’exlíder del grup Sopa de Cabra i col·laborador del programa de
TV3 El Club va donar a conèixer el seu vessant literari, cada cop més co-
negut arran de les seves participacions en activitats en diferents biblio-
teques publiques.

Moltes dones d’Esplugues van llegir frases escrites o dites
per escriptores i altres autores. El Consell Municipal de les
Dones palesava així la seva presència per Sant Sant Jordi

Un nen dibuixa amb molt interès al Taller de contes de Sant
Jordi, fet a la zona de vianants del carrer Àngel Guimerà, on els
participants podien fer-se un llibre únic i a la seva mida 

Gerard Quintana, a l’esquerra, amb el director de la
Biblioteca Pare Miquel, Narcís Fluvià, durant la xerrada que va
oferir l’exlíder del grup Sopa de Cabra

La Pista municipal de L’Avenç va acollir una ballada de sarda-
nes, amb la Cobla  Baix Llobregat, organitzada per la Secció
Sardanista

es. En total, hi va haver una quinzena d’actes

Representació de La llegenda de
Sant Jordi a loa rambla Verge de la Mercè
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El carrer Montserrat acull un recital 
de poemes de Joan Brillas

La Fundació Josep Català també va participar en la celebració de
Sant Jordi a Esplugues amb una convocatòria especial i entranyable:
un recital poètic a l’aire lliure. Van escollir el millor paisatge urbà po-
sible del nostre terme municipal, el carrer Montserrat, perquè els
actors i rapsodes del Grup de Teatre L’Endoll interpretessin algunes
de les millors creacions de Joan Brillas, autor local del qual s’ha par-
lat molt darrerament arran d’alguna vetllada organitzada pel Grup
d’Estudis i del fet que el Centre Cultural L’Avenç posés a una de les
sales el nom d’aquest espluguenc polifacètic, capaç de compondre
una creació poética o de promoure un gran espectacle teatral.

Música de diferent origen per celebrar
Sant Jordi

Espluga Viva i la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL)
van convocar dues activitats amb motiu de la celebració de Sant Jordi,
en què la música era el component principal. Espluga Viva va fer l’a-
nomenada Nit dels cremats, que va comptar amb la participació de
Xose Sancho i el seu grup (música de Galicia) i els Sants&Fot (música
i danses de Catalunya). Aquesta nit de fusió cultural va servir per fer
la cloenda del 2n taller de danses i balls d’envelat que Espulga Viva
ha fet darrerament i durant el seu decurs es van tastar diversos ali-
ments gallecs i catalans, per acabar amb una queimada galega i un
cremat de rom propi d’aquí. Per la seva banda, la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua va convocar Sant Jordi per la llengua,
en què, com en anys anteriors, va convidar un grup forani i un de ca-
talà. Enguany, la cantant Ayssa Pen, de l’ètnia bobi de la Guinea, i el
seu grup, va compartir escenari amb Beethoven i Cia, grup de rumba
catalana i garrotín, de Lleida.
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Las bandas de la Escuela
Municipal de Música
actúan en Can Tinturé 

Por segundo año consecutivo, las dos bandas de la Escuela Municipal
de Música actuaron en los jardines de Can Tinturé, con motivo de la ce-
lebración de la fiesta de Sant Jordi. Los dos grupos, dirigidos por xx, en
el caso de los más pequeños, y por Pere Bayona, por lo que respecta a
los adultos, interpretaron piezas de diferentes estilos, desde pasodobles
a boleros, pasando por la versión para banda de la canción Imagine, la
mítica composición de John Lennon. “Poco a poco vamos mejorando en
nuestra interpretación e incorporando temas nuevos a nuestro reperto-
rio” explicó a El Pont uno de los componentes de estas dos formaciones,
que cuentan con apenas un año de vida. Su debut fue, precisamente, el
año pasado con motivo de la celebración de Sant Jordi. En el mismo Can
Tinturé se celebró otra actividad festiva con motivo de Sant Jordi, Una
joya por Sant Jordi, en la que los participantes decoraron un colgante
con una rosa pintada, hecha en barro. La Escuela Municipal de Cerámica
colaboró en la actividad.

Debut a casa dels
Castellers d’Esplugues

La Colla de Castellers d’Esplugues ha començat una altra tempora-
da, en què mirarà de consolidar els resultats aconseguits en els darrers
anys, quan s’ha consolidat com una colla capaç de fer torres i castells de
7 amb una certa solvencia. Els objectius seran recuperar el pilar de 5 y
el 4 de 7 amb agulla. Per Sant Jordi, com cada any, va fer el debut a casa,
amb una actuació que va compartir amb els Matussers de Molins de Rei
i la Colla de Castellers de Sant Feliu de Llobregat. Els Cargolins van fer
el 4 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6 amb agulla. L’entitat té en marxa dos
concursos, un que decidirà el dibuix que ha d’il·lustrar la Diada
Castellera de la Festa Major i l’altre per saber el cartell de la Trobada de
Colles del Baix Llobregat, de què la Colla de Castellers d’Esplugues serà
l’amfitriona. Podeu consultar-ne les bases a www.cargolins.org.
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El Centro Aragonés organiza un Festival de
Jotas

El Centro Aragonés de Esplugues organizó unFestival de Jotas,
con motivo de la celebración del Día de su comunidad, en coinciden-
cia con su patrón, San Jorge. El festival tuvo lugar  en la plaza Macael,
donde el Centro tiene su sede social, y contó con la presencia del
grupo de baile, la rondalla y los cantadores de la entidad. El festival
contó con la presencia de un buen número de espectadores. En el
transcurso del festival se entregaron los trofeos correspondientes a
un torneo de dominó y guiñote celebrado en la entidad.

Entrega de una insignia de la ACAE
La Asociación Cultural Andaluza de Esplugues organizó el

pasado 21 de abril una velada flamenca, con motivo del acto de
entrega de la insignia de oro de la entidad a Ángel Pozo. Intervinieron
Manolillo Vargas, Ricardo Peñuela, Inés Soler, Curro de Algeciras,
Paco López y el propio Ángel Pozo, al cante, con José Rubio a la
guitarra y la participación, al baile, de los cuadros de baile de la
Asociación Cultural Andaluza de Esplugues.

Gran éxito de convocatoria del Encuentro de
Escuelas de Balonmano

El Encuentro de Escuelas de Balonmano de categoría alevín
celebrado el pasado 24 de marzo en el CEM La Plana resultó un gran
ésxito de convocatoria, con la presencia de escuelas procedentes de
diversas ciudades catalanas (estaban anunciadas un total de 16) y
una buena organización de las actividades realizadas. La recogida de
peluches solidarios, para niños de Ucrania, desbordó también las
previsiones iniciales. La actividad estaba organizada por el Club
Handbol Esplugues
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Sant Jordi també va
anar a l’escola 
La festa del patró de Catalunya se celebra especialment
a les escoles, amb obres de teatre, concursos literaris,
venda de llibres i de roses i danses Dos alumnes del CEIP Prat de la Riba lle-

geixen un poema en el porxo del pati del cen-
tre

Alumnes del CEIP Gras Soler llegeixen
poemes al costat de la directora del centre,
Lluïsa Borrull

El CEIP Lola Anglada  celebra la Festa
Major de l’escola coincidint amb la celebració
de Sant Jordi

A l’esquerra, guanyadors dels Jocs Florals del CEIP Folch i Torres. A la dreta, obra de
teatre al CEIP Isidre Martí

Ball de bastoners al CEIP Joan Maragall  i obra de teatre sobre la llegenda de Sant Jordi
al CEIP Can Vidalet (la representació es va fer a l’edifici Cadí)

Al CEIP Matilde Orduña van ballar diver-
ses danses tradicionals, en presència de
pares i mares 

Les escoles públiques d’Esplugues fan una
important tasca de divulgació de les tradicions
populars catalanes. Dins d’aquest context,
s’entén l’ampli ressò que té en les seves activi-
tats la celebració de la Diada de sant Jordi. De
fet, per a un dels centres, el CEIP Lola Angla-
da, és la festa major de l’any, dedicada en-
guany a la natura i la ciència. Realitzada el 21
d’abril, la celebració va incloure una exposició
de treballs dels alumnes (per cursos), l’actua-
ció de les colles de geganters, bastoners i de
diables infantils Boiets Esquitxafocs i la com-
memoració del setzè aniversari del gegantet
de l’escola, El més petit de tots.

Sant Jordi és el dia literari per excel·lèn-
cia i tres escoles lliuraren premis amb motiu
dels seus Jocs Florals. Van ser el Prat de la
Riba, el Gras Soler i el Folch i Torres, que in-

centiven així la capacitat d’escriptura i d’ima-
ginació del seu alumnat. Al CEIP Joan
Maragall també es van recitar poemes, es van
lliurar els premis d’un concurs fotogràfic i van
fer una exposició a la biblioteca sobre la
Setmana Cultural. Un altre ingredient de la
festa són les danses tradicionals i populars.
Als CEIP Folch i Torres i Matilde Orduña les van
ballar en l’acte central del dia. Sant Jordi
també va ser a les escoles en forma de perso-
natge teatral. Els alumnes del Can Vidalet van
interpretar una versió pròpia de la llegenda, i
els de l’Isidre Martí van posar en escena La
draga draga. 

La venda de llibres i roses i les exposi-
cions de treballs de l’alumnat també van ser
comunes a la majoria d’escoles de la ciutat. 
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El Trofeu Ciutat d’Esplugues de Balls de Saló, Memorial Mariona
Cortés, tindrà lloc el proper diumenge, 6 de maig, al Complex Esportiu
Municipal la Plana, que durant tot un dia serà una immensa sala de ball,
que acollirà més de 400 parelles procedents de tot l’Estat. El certamen
l’organitzarà l’Associació Cultural Espluball. L’entrada al recinte tindrà un
preu de 10 euros (menors de 12 anys i gent gran, entrada gratuïta). La ce-
lebració d’aquesta competició de balls de saló és només una de les mol-
tes activitats que han de tenir lloc durant aquest mes a la ciutat, la majoria
integrades en el programa Primavera a Esplugues.

Algunes de les cites més destacades d’aquest mes són el lliura-
ment de plantes dins de la campanya Una flor al teu balcó, els dies 11 i 12
de maig, als punts de repartiment habituals (aviat rebreu a casa el tiquet
per recollir-les);el Festival de Dansa Tradicional i Popular d’Esplugues, el
12 de maig, al parc Pou d’en Fèlix; la Fira d’Entitats, que acollirà bona part
de les associacions culturals, juvenils, esportives i socials del municipi, al
carrer Església, el 13 de maig durant tot el dia; la Nit Esotèrica, a la plaça
Pare Miquel, el dia 19 de maig, o el correfoc de primavera, amb Boc de
Biterna i Boiets Esquitxafocs, des del Casal de Cultura Robert Brillas fins
al carrer de les Piles, també el 19 de maig.

D’altra banda, el grup de teatre Atreveix-te de l’Associació de Dones
de La Plana representa aquest dissabte, 5 de maig, a les 6 de la tarda, al
Casal de Cultura Robert Brillas, l’obra Això no s’ho creu ningú.  El Sarau
de primavera, per contra, s’endarrereix respecte a l’any passat i tindrà lloc
el 9 de juny, al parc dels Torrents. 

El III Trofeu de Balls de
Saló Ciutat d’Esplugues
serà el 6 de maig
El mes de maig estarà ple d’activitats
culturals i festives a la ciutat

La Policia de la Generalitat celebra el Dia
de les Esquadres 

El cos dels Mossos d’Esquadra van celebrar el 20 d’abril passat
el Dia de les Esquadres, un acte institucional que commemora el
moment històric en què va nèixer el cos dels Mossos d’Esquadra i
s’aprofita l’ocasió per fer el lliurament de les felicitacions i
reconeixements que s’escaiguin als diferents membres d’aquest cos
policial. L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i l’alcalde de Sant Just,
Josep Perpinyà, presidiren l’acte fet al CM Puig Coca.

Can Vidalet celebra Fiestas de Primavera
La Asociación de Vecinos de Can Vidalet organiza este mes de

mayo las Fiestas de Primavera 2007, que incluye un espectáculo de
variedades (5 mayo, 22 horas, rambla Verge de la Mercè), una
butifarrada popular (12 de mayo, 12 del mediodía, plaza Blas Infante),
un certamen de bailes regionales, con el Centro Extremeño Muñoz
Torrero, el Centro Aragonés de Esplugues y el C. C. Andaluz Plaza
Macael (12 de mayo, 7 de la tarde, rambla Verge de la Mercè) y una
velada musical, con audición de guitarra y música de jazz (19 de
mayo, 20 y 22 horas, edificio Cadí y rambla Verge de la Mercè). 

Gran èxit de la ‘Llegenda de Sant Jordi’ de
l’Esbart Vila d’Esplugues

La representació de La llegenda de Sant Jordi, portada a
terme per l’Esbart Vila d’Esplugues, el diumenge 22 al parc Pou
d’en Fèlix, va resultar tot un èxit. De fet, el resultat a molts mesos
de treball per part de tots els seus integrants no mereixia un altre
resultat que aquest, amb una assistència massiva de públic al nou
emplaçament escollit, i una posada en escena que va tenir un gran
nivell en tots els sentits: maquillatge, vestuari, escenografia,
música, balls... L’obra estava molt renovada respecte a anys
anteriors i el resultat fa pensar que l’aposta de millorar un
esdeveniment amb prou acceptació ha estat del tot encertada.

El CEM La Plana serà la seu del certamen

IMATGE D’ARXIU
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L’Associació Bàsquet Esplugues ha aconseguit la permanència i
l’any que ve tornarà a jugar a la lliga EBA, la quarta categoria del bàsquet
estatal. L’equip entrenat per Miki Larraz ha acabat la lliga en la dotzena
posició sobre un total de catorze equips. La de l’Esplugues era l’última de
les places que asseguraven la permanència però, tot i que pugui semblar
el contrari, mai no ha patit per la continuïtat a la categoria, perquè va
afrontar les últimes jornades amb un coixí de dues victòries més que el
penúltim de la classificació, el Ripollet, l’equip que, juntament amb
l’Universitat de Saragossa, ha baixat. 

L’Esplugues ha sumat en el total de la lliga vuit victòries, però només
dues a la segona volta. Aquesta segona fase de la lliga ha estat veritable-
ment fluixa per a l’equip, en part degut “a l’absència del nostre jugador-
franquícia, Mamadou Samb, al voltant del qual funcionava tot l’equip” ex-
plica l’entrenador. La incorporació d’Àlex Formentor, que ha fet uns bons
números en els partits que ha disputat, no han estat prou per compensar
la baixa del jugador nigerià. Miki Larraz assegura estar “molt content del
treball de tots els jugadors en el dia a dia i del suport, l’organització i la
complicitat de la nostra directiva, que ha fet un bon treball”, i lamenta  que
això no s’hagi traduït en uns millors resultats. “Penso que teníem equip
per estar una mica més amunt, però l’important és que l’objectiu de la
permanència s’ha assolit” explica Larraz, la continuïtat del qual a l’Esplu-
gues depén de si el Barça (l’equip que el té contractat) li renova el con-
tracte i si, després, decideix cedir-lo a l’Espolugues en virtut del conveni
de col·laboració que mantenen les dues entitats . 

El Bàsquet Esplugues
continuarà un any més
en categoria estatal

Tot i acabar tercer per la cua, l’equip no
ha patit en tota la temporada

Les germanes Andrea i Tina Fuentes
tornen d’Austràlia amb dues medalles 

Les nedadores de sincronitzada Andrea i Tina Fuentes han
sumat dues medalles més al seu extens palmarès. Les dues van
formar part de l’equip espanyol que va sumar la medalla de plata en
l’exercici artístic i la de bronze en el tècnic del Campionat del Món de
Natació, celebrat el mes de març a Melbourne. A més, van acabar
quartes a l’exercici de combo, en una decisió del jurat molt criticada
pels especialistes i el públic present a la piscina que va acollir la
competició. Ara, les dues nedadores espluguenques tornen a
entrenar al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, a les ordres
d’Anna Tarrés, amb la vista posada en els Jocs Olímpics de Pekín, on
l’equip espanyol, i les germanes Fuentes entre les seves integrants,
sortirà com un dels favorits de fer medalla en alguna de les seves
categories. Una altra espluguenca, Patricia del Soto, va ser la portera
titular de la selecció espanyola femenina de waterpolo als mateixos
mundials. L’equip espanyol va arribar a lluitar pel cinquè lloc i del
Soto va ser titular en tots els partits.

El Club Patinatge Artístic Esplugues
comença bé la temporada del seu 
vint-i-cinquè aniversari

El Club Patinatge Artístic Esplugues va sumar sis podis i cinc
quartes places a la primera volta del Campionat de Catalunya
d’Interclubs, celebrat el cap de setmana del 21 i el 22 d’abril. Les
properes cites de l’entitat són el 5 de maig, a la Copa Catalana de
Shows, i el 12 de maig, la segona volta del campionat d’Interclubs, on
espera reeditar els èxits de la primera. Des del club, s’apunta que
“hem començat molt bé aquesta temporada, cosa que valorem molt
especialment en tractar-se de l’any en què celebrem el nostre 25è
aniversari”.

El Club Esportiu Endavant, en competicions
de petanca i bàsquet

El Club Esportiu Endavant, pertanyent a la Fundació Pro-
Disminuïts Psíquics Finestrelles ha participat durant les últimes
setmanes en els campionats de Catalunya de petanca i de bàsquet.
Als de petanca va assistir amb 19 esportistes, que van sumar tres
cinquens llocs i dos sisès. La competició es va fer a Maçanet de la
Selva. Era la primera vegada que l’Endavant participava en una
competició oficial de petanca en molt de temps. Pel que fa a la
competició de bàsquet, feta a Gavà, es va tancar amb dues derrotes i
una victòria.

Una acció en el partit contra el Navàs, de la primera volta.
L’equip bagenc, campió del grup, va perdre a La Plana

IMATGE D’ARXIU
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La gent d’Esplugues agafa la bicicleta
La Festa de les Rodes, celebrada el 22 d’abril, va incloure una passejada urbana i diferents activitats lúdiques a la plaça Catalunya

Més d’un miler de persones van participar a la Festa de les Rodes,
una de les principals activitats esportives populars que tenen lloc a la
ciutat al cap de l’any. Amb un nou emplaçament, la plaça Catalunya 
—l’any passat i precedents havia tingut lloc al parc Pou d’en Fèlix—, la
Festa va comptar amb diferents activitats recreatives, educatives i espor-
tives, sempre amb les bicicletes o altres mitjans amb rodes i sense motor

com a leit motiv. Circuits d’habilitats amb bicicleta i patins i d’educació
viària; una zona d’activitats amb cadira de rodes, de caire sensibilitzador,
organitzada per la Federació ECOM i una ludoteca amb tallers de pintura,
plastilina o retallables van donar la possibilitat al públic de mirar o parti-
cipar en activitats divertides, engrescadores i dinamitzadores.

‘Master class’ de ‘cycling’
La Festa va tenir moments especials, com la master class de cycling

(ciclisme amb bicicleta estàtica) guiada per monitors del Complex
Esportiu Municipal La Plana; o la bicicletada popular. La demostració de
cycling va servir perquè moltes persones que només les havien vist en
fotografies sabessin com són les bicicletes que es fan servir a les ins-
tal·lacions esportives per pedalar  de manera frenètica i cremar calories
mentre sona la música més potent. Els assistents a la Festa de les
Rodes van tenir a la seva disposició una trentena de bicicletes. Els afi-
cionats i els no iniciats ja saben que al CEM La Plana tenen un espai
preparat específicament per a la seva pràctica, amb sessions diàries.

Més d’un miler de persones van assistir
a aquesta cita, una de les activitats
esportives de caire popular més
importants de l’any a la ciutat, amb
tallers, ‘master class’ de ‘cycling’ i una
bicicletada popular 
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afa la bicicleta
nts activitats lúdiques a la plaça Catalunya

Bicicletada
La bicicletada popular va ser, com sempre, una de les activitats

més participatives i, alhora, més familiars. Petits i grans, mares, pares,
fills i filles van pedalar conjuntament en un trajecte que començava i
s’acabava a la mateixa plaça Catalunya i que recorria carrers de la Plana,
el Gall, Centre, La Mallola, Can Vidalet i Can Clota,  amb els desnivells
adequats a una activitat per a tot tipus de públic. Els integrants del Club
Ciclista Esplugues, que com sempre va jugar-hi un paper destacat, van
encapçalar el grup de participants, que anaren escortats per agents de
la Policia Local . 

L’última de les activitats previstes, molt menys multitudinària però
igualment important, va ser la realització d’itineraris amb bicicleta per a
grups reduïts, que van recórrer llocs d’interès històric i mediambiental,
amb sortida i arribada, igualment, des de la plaça Catalunya. La Festa
es va acabar amb un espectacle infantil, a càrrec del grup Los Her-
reritas.

L’Ajuntament promou l’ús de la bicicleta a les
escoles d’Esplugues 

L’Ajuntament va realitzar els dies 16, 17 i 20 d’abril unes activi-
tats de promoció de l’ús de la bicicleta entre la població escolar, con-
sistents en unes proves d’habilitat adreçades als alumnes de 6è de
primària de les escoles públiques. Els nois i noies havien de superar
diferents proves dirigides per monitors que feien treballar aspectes
d’habilitat necessaris per a la circulació amb bicicleta:recta, corba,
eslàlom, una mà lliure, diferents ritmes, camí estret... L’objectiu era
que els participants es familiaritzessin amb la bicicleta i aprenguessin
que poden fer-la servir com a mitjà de transport habitual a la ciutat.

L’alcaldessa i el regidor d’Esports, amb integrants
del Club Ciclista, que va col·laborar amb la Festa

Durant la Festa es va fer una demostració
de ciclisme en bicicleta estàtica, per donar a
conèixer aquesta activitat que s’imparteix al
Complex Esportiu Municipal la Plana

L’acte va tenir també un component sensibilitzador, com
aquesta activitat en cadira de rodes de la federació ECOM
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L’equip sènior del Club Voleibol Esplugues ha acabat tercer, sobre
cinc equips, a la fase de descens de primera nacional i ha assolit, així, la
permanència a la categoria. El femení de la nostra ciutat ha guanyat qua-
tre partits i n’ha perdut uns altres quatre en aquesta segona part de la
temporada, en què es va veure abocat a lluitar per salvar la categoria des-
prés d’una primera fase de la lliga força irregular. A l’entitat espluguenca
estan força satisfets pel rendiment global de l’equip, perquè, tot i que en
un inici es va parlar de la possibilitat de lluitar per l’ascens, “la plantilla no
ens va quedar del tot compensada i tenia una important manca d’expe-
riència” explica Alex Gusano, el president de l’entitat, el qual es mostra
“content pel nostre nivell de joc i convençut que si reforcem algunes llocs
de l’equip, sobretot referents al joc d’atac, podem fer un bon equip de cara
a la temporada que ve”. A més, considera molt important l’experiència
que han adquirit algunes de les jugadores més noves. La temporada s’a-
cabarà amb la participació de l’equip a la lliga catalana

Formació
Pel que fa al planter, el resultat més important ha estat el tercer lloc

de l’equip juvenil al Campionat de Catalunya. El cadet, molt castigat per
les lesions,  no ha pogut situar-se entre els millors equips catalans de les
categories respectives i l’infantil ha arribat a la fase final del Campionat de
Catalunya. Tres jugadores les han seleccionat per formar part de les se-
leccions catalanes cadet i infantil. Són Merche Arents, en cadets, i
Meritxell Puchol i Julia Ibáñez, en infantils. 

El Club Voleibol Esplugues
assoleix la permanència a la
primera nacional femenina
Acaba tercer a la fase de descens 
i salva, així, la categoria

L’equip del Voleibol Esplugues, en una imatge d’arxiu d’aquesta
temporada

La temporada del fútbol territorial se
acaba el 27 de mayo

La temporada del fútbol territorial se acaba el próximo 27 de
mayo. Por lo que respecta a los equipos de nuestra ciudad, la mayor
emoción parece centrada en la segunda categoría territorial, en la
que el Can Vidalet lucha por subir y el Can Cervera por mantener la
categoría. El Can Vidalet, a falta de seis jornadas para el final de la
liga, figuraba entre los candidatos al ascenso, a escasamente tres
puntos de la cabeza de la tabla. Hasta seis equipos figuran en un
margen de cinco puntos y, por tanto, con posibilidades de subir o de
lograr la plaza de promoción en juego. En las tres últimas jornadas,
el equipo se enfrentará al Meridiana, al Iberia y al Veterans
Catalunya, tres de los rivales directos. El Can Cervera, por su parte,
se jugará el descenso en esta recta final del campeonato. A falta de
seis jornadas figuraba en zona de descenso, a dos puntos del cuarto
por la cola. Por lo que respecta a primera territorial, el Espluguenc
acabará la liga muy bien colocado, en la parte alta de la clasificación,
pero echando de menos los puntos que perdió en el arranque de la
segunda vuelta (logró sólo 3 sobre 21 posibles), que le han privado de
estar en posiciones más ventajosas.  En tercera territorial, el Can
Clota y el Krill mantendrán la categoría, un año más.

Catalunya, Melilla y Canarias dominan el
Ciutat d’Esplugues de pentatlón

Los representantes de Catalunya, Melilla y Canarias fueron los
grandes dominadores del Trofeu Ciutat d’Esplugues de pentatlón
moderno, celebrado el 24 de marzo, con la presencia de
competidores de toda España y del sur de Francia. La cita era
valedera para el Campeonato de España de selecciones autonómicas
y para la Lliga catalana, en la que están englobados equipos  de aquí
y de la Catalunya Nord. Los ganadores en las diferentes categorías
fueron: Miriam Pérez —Canarias— y Jaime Garrido —Asturias—
(categoría juvenil); Laura Arencibia —Canarias— y Aleix Heredia —
Catalunya— (cadete); Alba Gutiérrez —Catalunya— y Víctor Nicolás
—Melilla— (infantil); María Nazaret Bueno —Melilla— y Óscar López
—Melilla— (alevín); y Gary Richard —Francia—  (benjamín), En esta
categoría el espluguense Joan Gispert, del Club Pentatló Esplugues,
acabó tercero. Los competidores de las categorías benjamín, alevín,
infantil y cadete participaron en pruebas de natación, atletismo y tiro,
mienbtras que los juveniles sumaron las de esgrima. El cómputo de
les diferentes resultados dieron la clasificación final. El Trofeu Ciutat
d’Esplugues es organizado por el Club Pentatló Esplugues y por la
Federación Catalana de la especialidad.
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El Club Natació Esplugues ha estat present en els recents
Campionats de Catalunya de categories infantil i júnior, amb dos
competidors. Adrià Ruiz Peral, nedador de l’any 1993, va acabar en el
lloc número 17 a la prova dels 100 metres papallona, amb un temps
d’1.15.30. Per la seva banda, Jordi Bravo, de l’any 1989 va quedar 11è
a la prova de 200 lliures, amb un temps de 2.15.14; 13è a la prova  de
50 papallona , amb un temps de 30.14, 14è als 100 lliures, amb un
crono de 1.00.53 i 14è a la prova de 50 lliures, amb un temps de
27.46. Segons Aitor Olivé, director tècnic del Club, el seu paper va ser
força bo perquè, a més, van rebaixar les seves marques personals. El
campionat infantil es va celebrar a Olot, el 17 de març, i el júnior, una
setmana més tard a Rubí.

El CN Esplugues participa amb dos
nedadors als Campionats de Catalunya

L’equip, a començament de temporada

L’Handbol Esplugues
acaba setè a la Lliga de
primera divisió nacional
L’equip assoleix l’objectiu de la
permanència amb molta solvència

La gimnasta del CGA Les Moreres d’Esplugues, Laura
Menéndez, va formar part de la selecció catalana infantil que va
acabar sotscampiona de la Copa d’Espanya d’equips autonòmics, a
Múrcia. L’equip català estava format per Ariadna Puntí, Eugènia
Pujol, Claudia Vila, Paula Vilasis i la gimnasta espluguenca, que van
fer una competició molt brillant i es van quedar a un pas de ser
campiones d’Espanya. En competicions d’equips, l’activitat se centra
ara en la Copa Catalana de promoció i d’iniciació i en el Trofeu
Tecnificació. De moment, els resultats més destacats de Les Moreres
han estat dos primers llocs per equips a la categoria I4 en les dues
primeres fases de la Copa Catalana d’Iniciació i diferents primers
llocs individuals de Clara Vila, Olalla Heredia i Anna Hernández en el
Trofeu Tecnificació. 

Laura Menéndez, sotscampiona d’Espanya
de gimnàstica amb la selecció catalana  

IMATGE D’ARXIU

El Club Handbol Esplugues ha acabat la seva participació a la Lliga
de primera divisió nacional en la setena posició de la classificació, sobre
un total de catorze equips, i ha assolit de manera brillant i amb molta
solvència l’objectiu que l’entitat s’havia marcat a començaments de tem-
porada: la permanència. La clau de la bona posició final cal trobar-la en
l’inici de la segona volta, quan l’equip va sumar fins a sis partits sense
perdre, amb cinc victòries i un empat. 

“Crec, fins i tot, que podríem haver lluitat per estar entre els sis pri-
mers si el Barça no ens hagués guanyat, en un partit polèmic, en el par-
tit que ens va trencar aquella ratxa positiva de començament de la se-
gona volta” explica el president, Juan González. L’equip ha jugat a un
gran nivell durant els últims mesos, amb resultats tan destacats com la
victòria contra el líder i campió, el Puerto Sagunto, de vuit gols de dife-
rència.

“També hem guanyat en pistes de fora de Catalunya , on, per la pres-
sió del públic, aconseguir una victòria és molt difícil” apunta González.
Al final de la lliga, l’equip ha sumat dotze victòries, dos empats i dotze
derrotes i ha jugat un gran handbol, per la qual cosa se li pot adjudicar
el paper d’equip revelació. Aquest gran nivell no ha passat desaperce-
but, com ho demostra el fet que Javier Álvarez, l’entrenador, l’han no-
menat seleccionador català cadet. 

Un altre factor que l’entitat valora molt positivament és el gran su-
port del públic a la pista del CEM La Plana, on la graderia s’ha omplert a
cada partit. Fins i tot s’ha creat un grup de suport jove, anomenat Diables
Blaus, que ajuda a ambientar el pavelló en cada encontre.

L’equip tancarà la temporada participant a la Copa Catalana, com-
petició de la qual va ser sotscampió fa dues temporades. 

A l’entrenador de l’equip, Javier Álvarez,
l’han nomenat seleccionador català de
categoria cadet

L’entrenador del club, Aitor Olivé, amb Adrià Ruiz (esquerra) i
Jordi Bravo

IMATGE CEDIDES PEL CN ESPLUGUES
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La Penya Espanyolista
celebra el seu quart
aniversari

La Penya Espanyolista d’Esplugues va celebrar el 17 de març pas-
sat el seu quart aniversari. I ho va fer amb una doble celebració: un tor-
neig de futbol sala per a penyes de futbol i un sopar oficial.

La Peña Madridista va ser la guanyadora de la competició de fut-
bol sala, que va aplegar també la Peña Bética de Sant Joan Despí, la
Penya Barcelonista de L’Avenç i els amfitrions de la Penya Espanyolista
d’Esplugues. La Peña Madridista va ser molt superior als seus adversa-
ris i es va fer amb la victòria de manera clara i rotunda. La del Betis va
ser segona, mentre que el tercer lloc va ser per als espanyolistes. La
competició es va fer al Poliesportiu de Can Vidalet.

El mateix dia, a la nit, va tenir lloc el sopar oficial de celebració de
l’aniversari de la Penya Espanyolista, en un acte que va aplegar més d’un
centenar de persones i amb convidats il·lustres, com Carles Ginés, regi-
dor d’Esports; Antonio Martín, membre del consell d’Administració del
Club i un dels màxims accionistes del club; Dani Ballart, conseller; Rafa
Marañón, exjugador (és el màxim golejador de la història de l’entitat);
Adriana Martín, jugadora de l’equip femení de l’Espanyol, campió de la
lliga i de la Copa de la Reina l’any 2006 i un dels màxims favorits a endur-
se les del 2007, i Bussy, jugador del filial. 

El sopar va transcòrrer amb un bont ambient i amb la il·lusió dels
pericos d’Esplugues, encapçalats pel seu president, Josep Pedrós, que
l’entitat pugui continuar creixent i  assoleixi bons resultats en les competi-
cions en què ha de participar properament.  

L’entitat va
organitzar el
primer torneig
de futbol sala
de penyes de
futbol de la
nostra ciutat

La Peña Madridista
conmemora su 14º
cumpleaños

La Peña Madridista de Esplugues celebró el pasado  14 de abril los
actos conmemorativos de su décimocuarto aniversario. Un nutrido
grupo de seguidores blancos de nuestra ciudad (una cifra cercana a las
200 personas) y miembros de otras peñas madridistas asentadas en
Catalunya se trasladaron hasta Terrassa para conmemorar esta efemé-
rides, que acostumbra a ser el acto más concurrido de cuantos organiza
la Peña a lo largo del año. 

Junto al presidente de la Peña Madridista de Esplugues, Antonio
Reina, estuvieron la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y el concejal del
barrio del Gall —distrito en el que está ubicada la sede social de la
Peña—, Joaquim Monclús, compartieron la celebración con el resto de
asistentes. También estuvo presente el presidente de la Federación de
Peñas del Real Madrid en Catalunya, una de las zonas en las que el con-
junto blanco cuenta con más seguidores.

La Peña Madridista de Esplugues suma más de trescientos so-
cios, muchos de los cuales se desplazan cada quince días a la capital de
España para presenciar el partido que su equipo juega en el Santiago
Bernabéu. También cuenta con un equipo de fútbol sala que, como se
informa en esta misma edición, ganó el primer torneo de peñas de clu-
bes de fútbol de nuestra ciudad.  

La entidad que agrupa a los seguidores
del Real Madrid en Esplugues es una
de las más activas de Catalunya

Un soci de la Penya amb la bufanda de la final de copa de 2006 La alcaldesa y el presidente de la Peña, Antonio Reina

La entidad tiene su sede en el barrio del
Gall y cuenta con más de trescientas
personas asociadas
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TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció al Ciutadà (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
93 371 02 66 Centre Soc. 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)
088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
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 Municipal 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 66Oficina 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 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 Informació 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 
93 470 08 95 Tanatori d’Esplugues (servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia ColomaBarbé Glicines 23 93 371 10 17

BORSA DE TREBALL

Ref. 628. Veïna d’Esplugues busca feina en cases particulars a
les tardes. S’ofereix per fer neteges i per tenir cura de persones
grans. Té 4 anys d’experiència.

Ref. 629. Noia de 28 anys busca feina a les nits per cuidar perso-
nes grans o fer neteges d’oficines o similars. Horari disponible
per a la feina de 21h a 8h.

Ref. 630. Jove de 16 anys s’ofereix per fer feines de dependenta
de forn, de fruiteria o per treballar en comerços en atenció al pú-
blic. Parla castellà i català i aporta experiència.

Ref. 631. Noia veïna d’Esplugues busca feina com a caixera de
supermercat. Parla català i castellà.

Ref. 632. Senyora amb experiència a tenir cura de gent gran i
amb titulació d’auxiliar d’infermeria s’ofereix per tenir cura de
persones al seu domicili.

Ref. 633. Senyora de 46 anys, amb experiència a tenir cura de
persones grans i en neteja de domicilis particulars, s’ofereix per
fer aquestes feines.

PPeerr aa mmééss iinnffoorrmmaacciióó,, ttrruuqquueeuu aa llaa SSeecccciióó dd’’OOccuuppaacciióó ddee

ll’’AAjjuunnttaammeenntt,, tteellèèffoonn 9933 337722 0044 1166,, oo eennvviieeuu uunn ccoorrrreeuu eelleeccttrròònniicc

aa mmffuueennttee@eesspplluugguueess..ccaatt

                                 



Aquests dies estem assistint a un des-
plegament de despesa institucional increïble.
Al llarg d’aquest any ja hem anat denunciant
les múltiples campanyes que el partit socialis-
ta ha anat engegant amb vistes a les eleccions
municipals del 27 de maig, però aquesta ma-
nera de fer s’allunya del model de ciutat que
volem.

Per Sant Jordi
passejaven per Es-
plugues uns busos de
barri que des de CiU
hem vingut demanant

als pressupostos d’aquesta legislatura. La res-
posta constant ha estat no. Això sí, un mes
abans de les eleccions, tenim busos de barri.
Curiós, oi? La rehabilitació dels carrers del
barri de la Miranda ha seguit el mateix exem-
ple, constantment se’ns han negat aquestes
propostes i ara a correcuita volen millorar-ho.
Home, el que aquest equip de govern ha de fer
és saber escoltar i pensar en els veïns i no en
les paperetes que acumularan el dia 27.

És evident que això mateix, o la segona
modificació de crèdit que han patit les finances
municipals o les noves carpes que es van ins-
tal·lar per les paradetes de Sant Jordi, eviden-
cien un nerviosisme propi d’un govern afeblit i
amb poca imaginació per afrontar nous reptes
que Esplugues necessita.

Volem una Esplugues per a tothom, una
Esplugues que sàpiga escoltar i que reconegui
en la seva gestió de govern, els encerts i els
errors. En el model de ciutat de Convergència i
Unió no volem polítics totpoderosos que tot ho
fan bé i sempre justifiquen els errors. Volem
polítics de proximitat.

Potser som ambiciosos, però tenim clar
el full de ruta per aquesta Esplugues que tant
apreciem. Menys tripartits estranys i menys
majories absolutes, i més humilitat i il·lusió
per reconstruir l’Esplugues del futur.

Quan passegem per Esplugues ens ado-
nem que tenim una ciutat bastant neta, amb
molts parcs, jardins i zones infantils. Tenim ca-
sals per a la gent gran i l’Ajuntament ofereix
multitud de serveis. No obstant, la música
l’hem d’escoltar a l’església, ja que no tenim
auditori. Les sales on es fa teatre no reuneixen
les mínimes condicions per gaudir de l’espec-

tacle i el jovent ha de
marxar d’Esplugues,
tant per accedir a l’oci
com per aconseguir
habitatge. ERC sabem

que la ciutadania d’Esplugues mereix més,
mereix tenir unes instal·lacions culturals que
ens permetin gaudir de la cultura. Sabem que
els espluguins i espluguines mereixen unes
instal·lacions esportives i lúdiques a preus
raonables i de qualitat. Sabem que el petit i
mitjà comerç mereix politiques destinades a
enfortir el teixit comercial de la vila. Sabem
que cal més suport al teixit associatiu i més di-
fusió de les seves activitats si volem mantenir
un poble amb identitat. A les properes elec-
cions municipals tots els partits diran que ens
cal un casal per a les entitats, residències per
a persones amb discapacitats, millorar l’ac-
cessibilitat, fer habitatges a preus assequibles
o construir un auditori. També prometran mi-
llorar els serveis i millorar la democràcia i la
participació a l’Ajuntament. Els que governen
des de fa 26 anys no ho han fet, per tant poc
podem esperar d’ells i, des de l’oposició, úni-
cament ERC ha fet propostes en positiu per fer
possible aquestes demandes ciutadanes. La
ciutadania sabreu escollir la millor opció pos-
sible pel futur d’Esplugues, vosaltres sabeu
que Esplugues mereix més i teniu la clau, el
vostre vot, per fer possible que un nou govern
es dediqui a treballar pel vostre benestar.  Els
politics ja hem parlat prou, ara toca que parleu
vosaltres. 
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Esplugues es mereix
més

Jordi Figueras | ERC-AM

Un nerviosisme propi
d’un govern afeblit

Roger Pons | CiU

             



El pasado día 11/04, en el debate que realizamos en
Esplugues Televisió los candidatos a la Alcaldía, volví a de-
senterrar lo que algunos creen que ya no nos acordamos.

Tema que da pie a reuniones y movimientos veci-
nales contrarios y con toda la razón al injusto impuesto,
impuesto cómodamente instalado en los recibos del IBI de
todos los vecinos del Área Metropolitana, que en su mo-
mento auspició el Sr. Pasqual Maragall en su época de al-
calde de Barcelona allá por el año 1991, para poder paliar
el grave déficit generado por las futuras Olimpiadas (año

1992). Pasan los años y a
fecha de hoy nos seguimos
lamentando y gracias a los
movimientos y plataformas
vecinales el espíritu de rei-
vindicación y clamor en con-

tra de este injusto impuesto sigue vivo. Pero es justo tam-
bién recordar a quien corresponde el expiar sus culpas y
pasar cuentas a la ciudadanía después de las promesas,
buenas palabras y mociones conjuntas firmadas con las
asociaciones vecinales incumplidas una vez más.

Tras la imposición de este impuesto por el ex-al-
calde del PSC-PSOE, Sr. Pasqual Maragall año 1991, en
aquel tiempo en la Generalitat gobernaba el Molt
Honorable Sr. Jordi Pujol de CIU hasta el año 2003 que
tampoco prestó gran atención al problema. Pero los que
hasta entonces discrepábamos del dichoso impuesto, que
éramos el resto de formaciones políticas, sucede que el
tripartito formado por PSC-PSOE, IC-Verds y ERC, que
tanto promulgaban que cuando llegasen al poder en la
Generalitat eliminarían dicho impuesto, cosa que en el
2003, aún no saben cómo pero forman gobierno (breve
pero gobiernan), estamos en el 2007 y ¿han notado nues-
tros bolsillos la eliminación del impuesto implantado en
su día por el Sr. Maragall? NO, no han hecho nada, sólo
seguir cobrándolo y embargando las cuentas de muchos
que no lo pagan, incumpliendo así una vez más sus pro-
mesas de no ejecutar embargos. Y ahora no hay excusa, lo
gobiernan todo. En España, la Generalitat, la Diputación,
en Esplugues (espero que por poco tiempo). Y ahora nos
vuelven con cantos de sirena a través de negociadores
conforme están estudiando eliminarlo del recibo del IBI de
las viviendas, pero sí mantenerlo a las industrias y comer-
cios, lo que significa subirlo de manera demagógica y ex-
cluyente para estos sectores y compensar así esa profun-
da y estudiada fórmula magistral ¡Olé! (si Salomón el de
las minas levantara la cabeza), cada vez la hacen mas
gorda.

La única solución ya propuesta por el PPC en el
Parlament a través de proposición no de ley y secundada
por CIU es que sea contemplado en los presupuestos ge-
nerales de la Generalitat y quede incluido con el resto de
partidas destinadas a transporte y movilidad de Catalunya
(somos la excepción) y en esa labor desde Esplugues se-
guimos trabajando.
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PORTAVEUS

Els veïns i veïnes del barri del Gall comp-
ten ja des de fa uns dies amb la nova rambla
Àngel Guimerà, un espai de trobada i passeig
que sobretot ha guanyat en comoditat, perquè
s’han eliminat les barreres arquitectòniques
que fins ara tenia. Com aquesta actuació, s’han
portat a terme nombroses obres de millora als
diferents barris de la ciutat, que inclou actua-

cions puntuals a tots
els barris. Són, per
tant, la demostració
que estem treballant a
bon ritme per conti-

nuar gaudint d’una ciutat amable, agradable,
de la que tots i totes ens en sentim orgullosos.

Per donar resposta a la necessitat d’ha-
bitatge a preu assequible, una de les principals
preocupacions ciutadanes, estem portant a
terme un ambiciós Pla d’Habitatge, amb les
obres que ja s’han iniciat d’un total de 346 ha-
bitatges públics, als que ara se sumen els 125
pisos també públics del sector sud de Porta
BCN.

També hem donat un nou impuls al
transport públic, amb la posta en marxa de
noves línies de bus urbà. D’una banda, les
dues línies noves del Bus de barri milloren la
comunicació dels barris de la zona alta de la
ciutat amb el Centre; i de l’altra el Bus de
Collserola facilita el desplaçament a la nostra
muntanya els dies festius, perquè tothom
pugui gaudir de l’entorn natural amb tota co-
moditat.

Són totes aquestes accions concretes
amb les quals des d’Esplugues treballem dia a
dia per donar un bon servei a la ciutadania.

No al impuesto sobre 
el transporte
metropolitano

Luis Ortega | PPC

La nova rambla i el Pla
d’habitatge

César Romero | PSC

Prepotència,
especulació,
mala gestió

Isabel Puertas | ICV-EUiA

El resum de l’últim ple és un exemple del
que ha estat la major part de la legislatura.

En l’apartat de precs i preguntes, el go-
vern municipal contestava les preguntes dels
grups i del públic i si alguna no la contestaven
ho feien abans del ple següent. L’alcaldessa.
quan era portaveu, es va entestar a evitar les
preguntes espontànies del públic: ara s’han de

presentar per escrit i
sovint la resposta té
poc a veure amb la
pregunta. I ara reforça
la seva posició autori-

tària ajornant totes les respostes fins al cap
d’un mes. La llei ho permet, però és una falta
de cortesia i de respecte no contestar quan po-
dria fer-ho. Per exemple, no va voler dir que el
cap de policia estava de baixa i que continua
cobrant...

En relació al Pla CAUFEC està clar que
no es pot dir d’esquerres qui regala 200.000 m2

i 6 milions d’euros als especuladors amb una
compensació ridícula per a la gent d’Esplu-
gues: 125 pisos socials (un 4,6% del total cons-
truït).

També és prepotència que no acceptin
cap de les esmenes sobre els pisos del nostre
grup i tampoc és d’esquerres que es prioritzi
escandalosament la  venda sobre el lloguer.
Només es fa lloguer per a gent jove i durant un
temps limitat i quan s’acabin els 5 o 8 anys, on
aniran a parar si no hi ha lloguer? Tampoc és
d’esquerres que s’opti pels pisos més cars
més pensats per la gent amb recursos que no
pas per a la gent necessitada...

Tampoc és d’esquerres que parlin de
ciutat de les persones i dediquin més diners a
propaganda que a serveis socials, que diguin
que Firesplugues és per promoure el comerç
local, però en lloc d’ajudar els comerciants es
gasten els diners en l’estand de l’ajuntament... 

Això és el que tenim i penso que valdria
la pena canviar-ho.
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