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Temperatura màxima més alta: 27,6 graus (16 setembre) 

Temperatura mínima més baixa: 11,1 graus (28  setembre)

Major velocitat del vent: 48,31 km/h (27 setembre)

Dies més plujosos: 4,8 litres (29 setembre)

Dades meteorològiques

13
Comença
a construir-se el
recinte provisional
del Mercat Mpal.
de La Plana

Període: setembre 2007. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteorològica
(http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2006; Observatorio
de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 i Escuela Universitària
de Turisme ESMA 2001.
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Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Del 3 de setembre al 5 de novembre   
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Pilar Díaz 
Alcaldessa d’Esplugues

Les dones participen
en la construcció 
del futur de la ciutat

Aquests dies estem posant en marxa el projecte “A Esplugues,

totes connectades!”, amb el qual volem fomentar l’ús de la xarxa

com a eina d’informació i comunicació entre les dones. D’a-

questa manera, volem que hi hagi més dones usuàries de la

xarxa d’internet i, al mateix temps, els permeti estar connecta-

des entre sí. En definitiva, es tracta de combatre l’exclusió digital

per raó de gènere.

Estem treballant també en el procés participatiu on grups de

dones participen directament en el disseny de la ciutat, aportant

les seves idees als diferents àmbits municipals i que les seves

veus siguin escoltades.

La participació de les dones serà sens dubte un dels punts

claus de dinamització de l’equipament que properament posa-

rem en marxa a Villa Pepita, als jardins de Pons i Termes. Com

sabeu, serà un Centre d’Informació i Recursos que fonamental-

ment vol contribuir a corregir les desigualtats de gènere i garan-

tir la igualtat entre dones i homes. A més de les múltiples activi-

tats i serveis que s’hi ofereixin, serà també un espai des d’on es

portarà a terme una tasca preventiva per detectar desigualtats

de gènere i poder actuar.

A mitjans d’octubre és previst que comenci a funcionar els

“Minuts menuts”, un nou servei de ludoteca puntual per a nenes

i nens d’entre 0 i 3 anys al Complex Esportiu Municipal La Plana.

Es tracta d’un projecte experimental, que posem en marxa onze

municipis de Catalunya, entre ells Esplugues, perquè pensem

que cal aportar totes les facilitats per fer efectiva la conciliació

de la vida personal, familiar i laboral. Compta amb la participa-

ció de les administracions de l’Estat, autonòmica i local. Amb

aquesta prova pilot volem ajudar les mares i els pares perquè

puguin practicar esport o fer qualsevol gestió, amb la seguretat

que mentrestant els seus fills estaran ben atesos. 

Las mujeres participan
en la construcción 
del futuro de la ciudad

Estos días estamos poniendo en marcha el proyecto “¡En

Esplugues, todas conectadas!”, con el que queremos fomentar

el uso de la red como medio de información y comunicación

entre las mujeres. De esta manera, queremos que haya más

mujeres usuarias de Internet y que, al mismo tiempo, les permi-

ta estar conectadas entre si. En definitiva, se trata de combatir la

exclusión digital por razón de género.

Estamos trabajando también en el proceso participativo en el

que grupos de mujeres participan directamente en el diseño de

la ciudad, aportando sus ideas en los diferentes ámbitos munici-

pales y que sus voces sean escuchadas.

La participación de las mujeres será sin duda uno de los puntos

clave de dinamización del equipamiento que próximamente pon-

dremos en marcha en Villa Pepita, en los jardines de Pons i Ter-

mes. Como sabéis, será un Centro de Información y Recursos que

fundamentalmente quiere contribuir a corregir las desigualdades

de género y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

Además de las múltiples actividades y servicios que se ofrezcan,

será también un espacio desde el cual se lleve a cabo una tarea

preventiva para detectar desigualdades de género y poder actuar.

A mediados de octubre está previsto que comience a funcio-

nar “Minuts menuts”, un nuevo servicio de ludoteca puntual para

niñas y niños de entre 0 y 3 años en el Complex Esportiu Munici-

pal La Plana. Se trata de un proyecto experimental, que pone-

mos en marcha once municipios de Catalunya, entre ellos Es-

plugues, porque pensamos que es necesario dar todas las facili-

dades para hacer efectiva la conciliación de la vida personal, fa-

miliar y laboral. Cuenta con la participación de las administra-

ciones del Estado, autonómica y local. Con esta prueba piloto

queremos ayudar a las madres y a los padres para que puedan

practicar deporte o realizar cualquier gestión, con la seguridad

que, mi entras, sus hijas e hijos estarán bien atendidos.
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La gent d’Esplugues pren el ca
d’actes que es van organitzar p

La pràctica totalitat d’actes organitzats durant les festes de Sant Mateu van comptar amb u
de la seva ciutat i va fer una grandíssima demostració de civisme. El temps també va acom

Gent, i gent, i més gent. La ciutadania

d’Esplugues va prendre el carrer durant els

dies de la Festa Major per gaudir del centenar

d’actes convocats pel mateix Ajuntament i per

les nombroses entitats culturals que configu-

ren el teixit associatiu ciutadà. 

El gran nombre d’activitats, la qualitat de

moltes de les convocatòries i la bonança me-

teorològica —per primera vegada en quatre

anys a penes va ploure, tot i que l’amenaça de

pluja va ser latent durant pràcticament els qua-

tre dies de la celebració— van ser factors que

van contribuir decisivament en l’alt índex de

participació.

Des del pregó de Sergi Recasens fins al

festival pirotècnic de cloenda, els actes que es

van succeir van convocar nombrós públic, es-

pecialment tots aquells que van tenir lloc des

del divendres a la nit fins diumenge. En el pro-

grama d’actes d’aquesta festa hi figuraven

noms molt mediàtics, que realment van res-

pondre a l’expectació generada. Els Pets,

Antonio Orozco, Los Sírex o la Cobla la Prin-

cipal de la Bisbal van ser alguns dels artistes o

grups convidats i que no van defraudar.   L’as-

pecte que tenien la plaça Catalunya quan hi va

actuar Antonio Orozco o la rambla del Carme

amb els Sírex va ser senzillament espectacu-

lar. Orozco va protagonitzar un concert de pràc-

ticament dues hores de durada, que va respon-

dre a les ganes de la gent i a la il·lusió del propi

artista per “actuar a pràcticament 500 metres

de casa meva”[al barri de la Florida de

l’Hospitalet]. Orozco va comptar amb Pedro

Javier Hermosilla com a teloner. Tot i que no hi

ha xifres oficials, alguns han calculat que hi

havia prop de 10.000 assistents. Los Sírex van

treure el millor de si mateixos i van fer un con-

cert de gran nivell en una nova demostració

que la seva música suporta el pas del temps i

que l’edat no té per què influir en l’estat d’ànim

de les persones. El grup liderat per Antoni

Miquel, Leslie, va omplir la rambla del Carme,

El gran nombre
d’activitats, la qualitat de
les convocatòries i la
bonança meteorològica
van ser algunes de les
claus de l’èxit

El concert d’Antonio Orozco  va ser una de les cites més multitudinàries El terrissaire del Mercat medieval va comptar amb m
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carrer per gaudir del centenar
per la Festa Major 

mb una alta assistència de públic, que va voler ser partícip de la cita festiva més important
ompanyar, cosa que va contribuir a l’èxit d’aquesta convocatòria

amb un volum de públic molt notable, des del

carrer Quintana fins a pràcticament Antoni

Maria Claret.

El mateix va succeir amb l’espectacle de

revista de Lita Claver La Maña, a l’avinguda

Ciutat de l’Hospitalet, que va esdevenir un

music-hall durant prop de dues hores. La

Maña és una altra d’aquestes artistes incom-

bustibles per a qui el temps sembla que no hi

deixa cap senyal. 

Mercat medieval
El Mercat medieval va tornar a ser un

dels punts de trobada de la Festa. El carrer

Església es va transformar per acollir perso-

natges i parades de vendes de productes que

evocaven èpoques passades. Van destacar els

artesans presents (una cistellaire, un terrissai-

re, un escriba, un picapedrer..), els comerciants

que venien productes d’elaboració pròpia i les

múltiples activitats paral·leles, des de la desfi-

lada de timbalers o de banderers fins a actua-

cions d’artistes de carrer. També hi va haver

una àrea de jocs tradicionals destinada als més

menuts, al carrer de les Piles. 

El pregó
El president del Centre Cultural i Recrea-

tiu L’Avenç, Sergi Recasens, va ser l’encarregat

de pronunciar el pregó d’inici de la Festa.

Recasens va parlar de la seva llarga vinculació

a la vida d’Esplugues i de la trajectòria de l’en-

titat que ara presideix, moment en què va re-

cordar especialment el seu predecessor,

Antoni Llamas. També va parlar de la riquesa

cultural de la ciutat i va fer una crida perquè

totes les persones d’Esplugues facin la seva

aportació per fer una ciutat millor. “No us pre-

gunteu què pot fer Esplugues per vosaltres

sinó el que podeu fer vosaltres  per la vostra

ciutat” va dir al final de la seva intervenció des

del balcó de la casa consistorial. 

El pregoner, Sergi
Recasens, president del
CCR L’Avenç, va convidar
la ciutadania  a “fer allò
que pugueu aportar pel
progrés de la ciutat”

Sergi

Recasens va

pronunciar el

pregó acom-

panyat de l’al-

caldessa, del

regidor de

Cultura, dels ti-

nents d’alcaldia

i dels portaveus

dels grups mu-

nicipals

mb molts admiradors

Les actuacions de La Maña i Los Sírex eren dues de les cites més esperades
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Les 2.800 mans d’Esplugues

La Festa Major 2007 serà recordada per

molts detalls (hi va haver molts actes, l’afluència

de públic va ser més que notable, no va ploure...)

però un fet destaca per la seva singularitat i ori-

ginalitat: serà per sempre la Festa Major en què

2.800 espluguencs i espluguenques van contri-

buir  a l’elaboració del mural de ceràmica Mans

d’Esplugues, deixant l’empremta de la seva mà

a sobre d’una rajola.

Va ser un exemple de participació i de ci-

visme. Persones de totes les edats, des de na-

dons fins a  dones i homes d’edat avançada, van

voler respondre a la convocatòria de l’Ajunta-

ment i de l’artista Ramon Guimaraes, el promo-

tor d’aquesta iniciativa artística. Les rajoles tin-

tades, amb l’empremta de cada mà impresa en

color blanc, negre o marró i la signatura de la

persona, es couran ara en els forns de l’Escola

Municipal de Ceràmica d’Esplugues. Posterior-

ment, integraran un mural de grans dimensions

que serà col·locat en un lloc encara per deter-

minar de l’entorn del parc dels Torrents.

Gran resposta ciutadana
Ramon Guimaraes es va mostrar grata-

ment sorprès per la resposta ciutadana, que

considerava “una incògnita, tot i que altres pro-

jectes en què he participat  també han esdevin-

gut un èxit”. Guimaraes confessa que “ja tinc

ganes de veure el mural muntat i instal·lat”, tot

i que és conscient que el procés serà lent.  Ha

destacat “l’emoció de les persones que hi han

participat, pel fet de contribuir a alguna cosa

que perdurarà en el temps, i el seu gran civis-

me. Han esperat pacientment, han respectat

els torns i no han deixat cap mena de brutícia”.

L’acte de col·locació de les empremtes a

les rajoles es va fer en un envelat instal·lat a la

plaça dels Capgrossos, davant mateix  del parc

Pou d’en Fèlix. Els vint-i-un regidors i regidores

Persones de totes les edats deixen la seva empremta  en les rajoles d’un mural
ceràmic que serà una icona identificativa de la ciutat  

L’autor del projecte,
Ramon Guimaraes, es
mostra “emocionat per
l’alta participació i pel
civisme de la gent que hi
ha intervingut” 

Les regidores i els regidors de l’Ajuntament també van deixar la seva empremta a les rajoles del

de l’Ajuntament d’Esplugues, amb Pilar Díaz,

l’alcaldessa, al capdavant, van participar amb la

col·locació de la seva empremta el dissabte 22

al matí.

Una activitat d’aquesta mena provoca

moltes situacions anecdòtiques. Algunes per-

sones van demanar  que el seu gos pogués dei-

xar-hi la seva petjada, en argumentar que és un

membre més de les seves famílies, i altres par-

ticipants van combinar dos colors a l’hora de tin-

tar la seva rajola. “Em sembla bé, està bé que

la gent sigui creativa” apunta Guimaraes. 
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La vida cultural i social d’Esplugues és

rica i plena. Al llarg de l’any, les convocatòries

que fan les nostres entitats són constants, en

justa resposta al seu dinamisme. Però si hi ha

uns dies de l’any on aquesta pluralitat agafa un

protagonisme ple és durant la Festa Major. Són

unes setmanes en què la pràctica totalitat d’as-

sociacions organitzen una o més activitats que

contribueixen a enriquir el programa de les fes-

tes i que també els serveix com a aparador, per

donar-se a conèixer a aquells espluguencs i es-

pluguenques que encara no els coneguin.

Dins del centenar llarg de propostes, n’hi

va haver per a tots els gustos i públics. La prin-

cipal novetat va ser la cercavila de cultura po-

pular catalana que es va fer el dissabte a la

tarda i que va comptar amb les colles locals de

bastoners, diables, gegants, capgrossos  i altres

grups foranis convidats. Era la primera vegada

que es feia una cercavila conjunta d’aquestes

característiques, amb la idea de consolidar-la

com una de les convocatòries estrella de la

Festa Major d’Esplugues.

En una ciutat en constant evolució com la

nostra, Sant Mateu 2007 ha servit per celebrar

efemèrides d’algunes activitats que estan ple-

nament consolidades. És el cas del Concurs de

menjadors de mongetes amb botifarra, que feia

30 anys, del sopar de germanor dels veïns del

carrer Jacint Verdaguer, que commemorava el

25è aniversari, i del Festival de Titelles (Balki-

berfest), que arribava a la cinquena edició.

També Boc de Biterna va celebrar el seu desè

aniversari amb un correfoc.

Activitats clàssiques
A la Festa Major d’enguany no hi han fal-

tat activitats que ja són tota una institució dins

d’aquesta celebració, com la Trobada de puntai-

res, amb més de 350 participants procedents

de diferents punts de Catalunya, a càrrec de

l’Associació de Dones de La Plana; el Concurs

de Truites de l’Asociación Cultural Andaluza de

Esplugues; el certamen de balls regionals del

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael; amb la

intervenció, entre d’altres, de la Colla de

La cultura i la tradició marqu
Major de la mà de les entitat
La Festa Major és el
principal aparador de la
vida cultural i social
d’Esplugues. Totes les
entitats van fer-hi la seva
aportació i van arrodonir
un programa festiu ple
de bones convocatòries

Pepe Rubianes va

actuar a Esplugues

per iniciativa del CCR

L’Avenç. La Sala Joan

Brillas del Centre

Cultural es va omplir

Boc de Biterna va ce-

lebrar el seu desè aniver-

sari amb un correfoc

El sopar del carrer

Jacint Verdaguer celebra-

va les noces d’argent
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Bastoners, el Centro Aragonés i el propi CCA

Plaza Macael; les exhibicions del Centro Arago-

nés —aquest per partida doble— i del Centro

Extremeño Muñoz Torrero; el festival de l’Esbart

Vila d’Esplugues, que estrenava l’espectacle  Va

de contrast, amb els balladors infantils i juve-

nils i el cos de dansa; els correfocs de les dife-

rents entitats de foc de la ciutat; les matinades,

que van despertar més d’un a primera hora del

diumenge de la festa;  la Diada Bastonera, amb

les colles d’Esplugues, Terrassa, Sant Cugat i

Cervelló;  la ballada de sardanes del dia de Sant

Mateu; i la Diada Castellera, en què es van

poder veure castells de 8 i de 7, d’una gran es-

pectacularitat.

És evident que l’aportació de totes les enti-

tats és igualment important, però cal remarcar

el paper jugat pel Centre Cultural L’Avenç en

aquesta edició. A més de la contribució d’algu-

nes de les seves seccions, sobretot les de caire

esportiu, cal recordar l’organització de tres esde-

veniments molt destacables: l’espectacle Rubia-

nes solamente, amb Pepe Rubianes i Cristina

Dilla, amb un ple fins a la bandera a la sala Joan

Brillas del Centre Cultural, i els festivals Anto-

logía de la Zarzuela i  Broadwest Films, amb mú-

sica de sarsuela i de cinema, respectivament.

Altres entitats van orientar les seves pro-

postes envers els més petits: la Colla dels Tres

Tombs va fer les habituals passejades amb poni

i tartana i Amics del Ferrocarril (AMFE) va fer

una exhibició d’un tren de vapor en miniatura. 

Música coral
La tradició coral d’Esplugues ve de lluny.

No cal dir que l’entitat més antiga de la ciutat és

La Coloma, amb prop d’un segle i mig d’exis-

tència, i darrerament l’afició per aquest tipus de

cant és espectacular, amb diverses corals, totes

amb un exquisit gust musical. Això s’ha traduït,

dins de la Festa Major, amb dues actuacions

ben diferents, els concerts organitzats per la

Coral La Coloma i Musicòrum. La Coloma va ac-

tuar a la parròquia de Sant Mateu acompanyada

de la coral d’adults de l’Escola Municipal de

Música, amb un repertori ben divers. Les dues

corals de Musicòrum van cantar al pati de l’es-

cola Isidre Martí algunes de les peces més re-

conegudes del seu repertori i, posteriorment,

van estrenar La suite de Mary Poppins, una

adaptació de Xavier Torras de la música de la

coneguda pel·lícula de Walt Disney. 

Altres estils musicals van ser protagonis-

tes: per als més joves hi va haver actuacions de

grups al parc de les Tres Esplugues, on l’ano-

menada coordinadora de les barraques va or-

ganitzar un espai que esdevenia punt de troba-

da de la festa en diferents moments, especial-

ment al final de cada jornada. La coordinadora

també va organitzar un concert vermut. El pú-

blic de totes les edats va poder gaudir dels balls

populars, com l’organitzat per la Penya Barce-

lonista de L’Avenç, o de l’exhibició de balls de

saló que va organitzar l’Associació de Veïns de

La Plana en el descans de l’actuació de l’or-

questra Taxman. I gràcies a la col·laboració del

Cine Club Imatge 74, de L’Avenç, es van projec-

tar a l’aire lliure les pel·lícules Harry Potter i

l’orde del Fènix i Diarios de motocicleta. 

uen el ritme de la Festa 
ts ciutadanes locals

xxx

El Festival de Titelles va portar a

Esplugues companyies de gran nivell

Al parc de les Tres Esplugues es van

fer diversos concerts de música jove, a

càrrec de la Coordinadora de Barraques

Els gegants i capgrossos d’Esplugues van ser

uns dels protagonistes de la cercavila de Festa Major

El concurs de menjadors de

mongetes amb botifarra feia 30 anys
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FESTA MAJOR

LA FESTA MAJOR EN IMATGES...

Musicòrum i La Coloma van mostrar el bon estat de la música coral a la nostra ciutat, amb dos concerts de gran nivell

AMFE va circular amb un trenet. La Trobada de Motos Clàssiques va convocar molts curiosos. ACAE va fer el concurs de truites

Guanyadors del torneig de dards d’ACAE i exhibicions dels grups de ball del Centro Aragonés i del Centro Extremeño Muñoz Torrero

La Trobada de Puntaires va aplegar més de 350 especialistes en aquesta tècnica

La Diada Castellera, els correfocs infantil i d’adults i el festival del CCA Pl. Macael van aplegar nombrós públic
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El Museu Can Tinturé es
posa ‘Com una moto’ fins 
al proper mes de març
Una exposició recorda el vincle esportiu, emocional 
i econòmic entre Esplugues i el motociclisme

El Museu Can Tinturé és l’escenari, fins

al mes de març, de l’exposició Com una moto.

50 anys de motociclisme a Esplugues. Es trac-

ta d’una mostra que recorda els vincles espor-

tius, econòmics i emocionals entre la nostra

ciutat i el motociclisme, personalitzats en dos

noms: Moto Club Esplugues i Montesa. L’ex-

posició s’ha organitzat amb motiu del cinquan-

tè aniversari del Moto Club i compta amb imat-

ges, trofeus, maquetes, motos antigues i textos

que recullen alguns dels aspectes fonamentals

del motociclisme a la nostra ciutat. Es comple-

menta amb algunes motos que s’exposen a l’e-

difici de La Masoveria i amb unes altres que

s’han posat en eltres seus municipals (Com-

plex Esportiu Municipal La Plana, casa consis-

torial, Espai Jove Remolí i Biblioteca Pare Mi-

quel) que serveixen de reclam d’aquesta mos-

tra. Molt del material que s’hi mostra ha estat

cedit per particulars.

La inauguració de l’exposició, feta el 20

de setembre passat, vigília de sant Mateu, va

esdevenir una festa d’homenatge a les perso-

nes que han contribuït a aquesta comunió

moto-Esplugues que ara encara continua. A

més d’integrants dels diferents col·lectius que

formen part del Moto Club, com el Grup Ossa

Acció, la secció de motos clàssiques o el grup

que competeix amb pocket bike, van anar-hi la

vídua de Leopoldo Milà, dissenyador de la míti-

ca Impala Montesa; Josep Permanyer, fill del

fundador de Montesa, que ha col·laborat estre-

tament en la realització de l’exposició; i el di-

verses vegades campió del món de biketrial, Ot

Pi (el seu pare, Pere Pi, va treballar molts anys

a Montesa, abans de fundar l’empresa Monty).

També hi havia els quatre fills de Miquel Ribó,

que fou durant molts anys president del Moto

Club Esplugues. Un d’ells, Xavier Ribó, actual

responsable de l’entitat, va recordar en el seu

parlament la trajectòria de l’entitat durant

aquest mig segle. Ribó comparteix el comissa-

riat de la mostra amb Guillem Mundet, el qual

va destacar que “Can Tinturé, com a museu

local, és el lloc adient per acollir una exposició

que mostra  una part important de la història

d’Esplugues”. 

Com una moto està oberta fins al 16 de

març de 2008, de dilluns a diumenge, de 10 a

14 hores, i els dimecres i dissabtes de 16.30 a

20 hores. L’últim dissabte de cada mes l’entra-

da és gratuïta. 

Èxit de convocatòria de la
Marxa d’Educació Viària 

La Marxa Accessible d’Educació

Viària, organitzada per la Policia Local,

va tornar a comptar amb una alta

participació. Prop de 400 persones van

seguir l’itinerari entre l’Ajuntament i el

parc Pou d’en Fèlix.

Celebrades les jornades
de sensibilització envers
els discapacitats

Les entitats d’Esplugues que

treballen en l’àmbit de les persones

amb discapacitat (AIDED, les fundacions

PROA i Finestrelles i Esplugues Sense

Barreres) van celebrar una jornada de

sensibilització, el 16 de setembre.

Celebrada la Setmana de
la Mobilitat

Els últims dies de setembre va

celebrar-se la Setmana de la Mobilitat,

destinada a conscienciar la població de

portar a terme una mobilitat

sostenible. Una bicicletada entre

L’Hospitalet i Sant Feliu, passant per

Esplugues, va tancar la programació.

L’exposició mostra la segona unitat

de la Impala produïda per Montesa,

cedida per Josep Permanyer
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Los plenos municipales
se celebran el tercer
miércoles de cada mes

Las sesiones ordinarias del

Pleno municipal se celebran el tercer

miércoles hábil de cada mes, según la

decisión tomada por el Pleno del

Ayuntamiento. Las sesiones son en el

salón de plenos de la casa

consistorial, a partir de las 7.30 de la

tarde.  Durante el mes de agosto, dado

el periodo de vacaciones, no se

celebra sesión. 

El 12 de maig i el 22 de
setembre, festes locals
de l’any 2008 

El 12 de maig, dilluns de Pasqua

Granada, i el 22 de setembre,

l’endemà de sant Mateu, patró

d’Esplugues, seran les festes locals de

l’any 2008, segons decisió del Ple

municipal. L’any que ve, el 21 de

setembre, dia de sant Mateu, serà

diumenge i l’Ajuntament ha decidit

traslladar el dia festiu a l’endemà.

Representants de
l’Ajuntament en diferents
institucions

Els representants de

l’Ajuntament en diferents organismes

supramunicipals són aquests:

• Mancomunitat de Municipis de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona: Pilar Díaz i

Enric Giner

• Entitat Metropolitana del Medi

Ambient: Pilar Díaz

• Entitat Metropolitana del Transport:

Enric Giner

• Pacte Industrial de la Regió

Metropolitana de Barcelona: Pilar Díaz

• Patronat del Parc de Collserola: Pilar

Díaz

• Consorci del Parc de Collserola: Pilar

Díaz

• Mancomunitat Intermunicipal de la

Fontsanta: Pilar Díaz, Enric Giner i Sara

Forgas

• Mancomunitat Intermunicipal del

Baix Llobregat: Pilar Díaz, Enric Giner i

Adela Donaire

• Consorci de Turisme del Baix

Llobregat: Ramon Cervera

El Ple municipal ha aprovat, amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, PPC,

CiU i ERC, i amb  el vot en contra del grup d’ICV, el règim de retribucions, dedicació i indemnitza-

cions dels càrrecs electes de la corporació i d’assignacions per al funcionament dels grups muni-

cipals.  El règim de dedicació dels membres de la Corporació, amb les retribucions i indemnitza-

cions corresponents (totes les quantitats que s’especifiquen són en brut), estableix les categories

següents:

1. Règim de dedicació exclusiva, amb quatre càrrecs que comporten la dedicació exclusiva dels

membres de la corporació que els desenvolupen:

CÀRREC NOM DEDICACIÓ RETRIBUCIÓ

Alcaldessa Pilar Díaz Exclusiva 79.100 euros anuals

1r tinent d’alcaldia Enric Giner Exclusiva 71.190 euros anuals

2a tinenta d’alcaldia Sara Forgas Exclusiva 52.000 euros anuals

4t tinenta d’alcaldia María Mena Exclusiva 40.000 euros anuals

2. Règim de dedicació parcial, amb un conjunt determinat de càrrecs que comporten la dedicació

parcial dels membres de la corporció que els desenvolupen:

CÀRREC NOM DEDICACIÓ RETRIBUCIÓ

Portaveu PPC Luís E. Ortega Parcial 20.000 euros anuals

Portaveu ICV Isabel Puertas Parcial 20.000 euros anuals

Portaveu CiU Roger Pons Parcial 20.000 euros anuals

Portaveu ERC Jordi Figueras Parcial 20.000 euros anuals

Regidor de José Blas Parra Parcial 20.000 euros anuals

Medi Ambient,  Joventut

i Participació Ciutadana

Regidora Mariber Peláez Parcial 20.000 euros anuals

de Transport i Mobilitat

i Cooperació al Desenvolupament

Regidora d’Esports Montse Zamora Parcial 20.000 euros anuals

Regidor de  Consum i Ramon Cervera Parcial 20.000 euros anuals

Turisme i Promoció

de l’Ocupació

Regidor de Cultura Eduard Sanz Parcial 25.000 euros anuals

Regidora d’Immigració Adela Donaire Parcial 25.000 euros anuals

i Gent Gran

Regidor de Districte Antonio Salazar Parcial 25.000 euros anuals

Centre, Gall i La Plana

3. Règim de dedicació parcial, amb una retribució de 12.500 euros anuals, per als regidors i regido-

res dels grups polítics  del PPC, ICV i CiU que no són portaveus i que no tenen assignada cap respon-

sabilitat de govern. 

4. Els regidors o regidores que no estan inclosos en règim de dedicació exclusiva o parcial perce-

ben una quantitat per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats. És el cas del tercer

tinent d’alcaldia, Juan Antonio Fernández:

• Per assistència a cadascuna de les sessions del Ple de la corporació: 450 euros

• Per assistència a cadascuna de les sessions de la Junta de Govern: 325 euros

• Per assistència a cadascuna de les sessions de Comissió Informativa per als càrrecs electes mem-

bres titulars que hi són adscrits: 275 euros

5. Les assignacions per al funcionament dels grups municipals són:

• Assignació fixa per grup municipal: 675 euros mensuals

• Assignació fixa per cadascun dels membres dels grups municipals: 395 euros mensuals.

Aquestes assignacions no són retribucions, s’apliquen a despeses de funcionament dels grups mu-

nicipals i varien en funció del nombre de regidors/es de cada grup. Les quantitats mensuals de cada

grup són:  PSC- 5.415 €; PPC-1.860  €; ICV-1.860 €; CiU-1.465 €; i ERC-1.070 €.

Segons la recomanació de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la suma de totes les retri-

bucions podrà arribar a 1.380.726 euros, tenint en compte el nivell de pressupost municipal

d’Esplugues de 2007. Les retribucions aprovades representen un 53,5 per cent de la quantia recoma-

nada per l’FMC.

L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES 
INFORMA
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El Mercat Municipal de La Plana continua consumint etapes dins

del seu procés de transformació. A començaments del mes de setem-

bre van començar les obres de construcció del recinte provisional que

acollirà l’activitat comercial del mercat durant pràcticament dos anys,

temps que s’invertirà en la construcció del nou equipament i dels pisos

de lloguer de promoció municipal que hi haurà a sobre.

El recinte provisional, situat al carrer del Carme, cantonada

Quintana, acollirà setze parades, de diversos sectors (peix i marisc, carn,

aviram, xarcuteria, llegums i conserves, fruites i verdures, pesca salada,

herbolari...), corresponents als titulars actuals de parades del mercat

que han decidit continuar la seva activitat comercial, tant ara com quan

es construeixi el nou equipament. El recinte provisional, amb quatre en-

trades (tres pel carrer Carme i una per Quintana), té una superfície total

de 346 metres quadrats de superfície comercial, als quals cal afegir els

magatzems, la zona de càrrega i descàrrega i l’espai destinat als conte-

nidors de brossa. L’horari d’obertura al públic serà el mateix que fins

ara, de dilluns a dissabte al matí; i els divendres, a més, a la tarda. Es

Comença a construir-se la
carpa provisional del Mercat
Municipal de La Plana 

Els 16 paradistes que s’hi traslladaran
duran a terme la seva activitat
comercial mentre es fan els habitatges 
i el nou mercat

preveu que el trasllat al recinte provisional es podria fer abans d’acabar

aquest quart trimestre de l’any, moment en el qual es procediria a l’en-

derroc de l’edifici que ha acollit el mercat des de la seva creació i que

serà substituït per un altre de nou, millor adaptat a les necessitats de la

clientela i dels mateixos venedors. Els paradistes que han decidit no

continuar amb la seva activitat comercial, per edat, per canvi d’activitat

econòmica o pels costos que suposa el trasllat, rebran una compensa-

ció per part de l’Ajuntament, pactada per les parts amb anterioritat.

Per la seva banda, continuen les negociacions entre l’Ajuntament i

el Mercat Municipal de Can Vidalet per engegar la transformació de l’al-

tre mercat de la ciutat.

‘Una mà de contes’ (TVC), que
dirigeix Manuel Barrios,
Premi Nacional de Cultura  

La Generalitat de Catalunya ha concedit al programa de

Televisió de Catalunya Una mà de contes, que dirigeix l’espluguenc

Manuel Barrios, el Premi Nacional de Cultura. El jurat l’ha distingit

com a exemple de televisió conscient del seu potencial. En el pro-

grama, una veu en off explica un conte, mentre es veu com s’il·lus-

tra amb tècniques artístiques diverses. Des de la seva creació, Una

mà de contes ha explicat una vuitantena d’històries d’arreu del

món. Manuel Barrios és també coordinador del màster Documen-

tal i Societat a l’Escola Superior de Cinematografia i Audiovisuals

de Catalunya. Fa un temps, a Barrios li va ser concedit el premi

Ciutat de Barcelona pel mateix programa que ara ha estat distingit

per la Generalitat.  

David Pellicer, premio al
mejor empresario joven 

El espluguense David Pellicer ha sido distinguido como mejor

joven empresario de 2006. Esta distinción, concedida por la

Associació Independent de Joves  Empresaris de Catalunya, reco-

noce la labor que Pellicer lleva a cabo en Etnia Barcelona, empresa

del sector de la óptica ubicada en Esplugues. David Pellicer, de 29

años, ha creado una marca exclusiva de gafas que en pocos años

ha conseguido exportar el 75 por ciento de su producción. Este em-

presario galardonado considera que su “principal éxito es hacer un

producto que se diferencie del resto, y que te puedas poner unas

gafas con las cuales te sientas a gusto y que expresen algo de tu

persona”. Etnia Barcelona facturará este año alrededor de 10 mi-

llones de euros y cuenta con una plantilla de 85 trabajadores. El

objetivo de Pellicer es que “la gente conozca Etnia Barcelona con

los valores que queremos transmitir. El futuro es hacer la marca

internacional”.

Fallece el ex-concejal del PSC
Manuel Artacho

El que fuera concejal del Ayuntamiento de Esplugues, Manuel

Artacho Gallardo, falleció el pasado 11 de agosto. Artacho, de 54

años, había sido edil del PSC entre 1987 y 1991, periodo durante el

cual formó parte del equipo de gobierno. Actualmente estaba vin-

culado a la Penya Espanyolista de Esplugues y era comentarista

en un programa de Esplugues Televisió.

L’Ajuntament s’adhereix a la
petició d’un carril bus a la B-23

L’Ajuntament s’ha adherit, a través d’un acord de la Junta de

Govern, al manifest Carril bus ara a la B-23, promogut per

l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb l’objectiu

d’accelerar l’habilitació d’un carril exclusiu per als autobusos i al-

tres vehicles de transport públic en aquesta via ràpida. Els promo-

tors opinen que la mesura reduiria la contaminació, la congestió cir-

culatòria  de la zona i permetria que els autobusos no depenguessin

del nivell d’intensitat del trànsit per garantir els seus horaris.  

El procés de transformació del mercat continua endavant
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Clara Segura i Bruno Oro actuen 
al Centre Cultural L’Avenç 
Teatre, cinema, música i animació infantil durant
aquest trimestre a l’entitat del carrer Àngel Guimerà

L’obra de teatre que el dissabte 6 i el diu-

menge 7 d’octubre van posar en escena Clara

Segura (Mar adentro, Porca misèria...) i Bruno

Oro (El cor de la ciutat, Polònia...) és una de les

activitats més destacades que el Centre Cultural

i Recreatiu L’Avenç ha programat per a aquest

darrer trimestre de 2007. Segura i Oro van inter-

pretar Nena maca, per favor,,, les postres. 

Altres propostes destacades de les prope-

res setmanes són la presència del grup d’ani-

mació infantil Els arreplegats (13 d’octubre, 18

h, pista L’Avenç), de la companyia de teatre

Filagarsa (diumenge 19 d’octubre, 7 tarda, Sala

Joan Brillas de L’Avenç); les sessions de cinefò-

rum amb les pel·lícules Salvador (20 d’octubre,

10 nit) i El perfum (10 de novembre, 10 nit);  balls

per a la gent gran ( 3 i 17 de novembre i 15 de

desembre, 6 tarda) o propostes musicals com

un festival de ball andalús (4 de novembre, 6

tarda) i l’espectacle Perversions, de pop-rock (11

novembre, 7 tarda). El grup L’Endoll representa-

rà Arte, de Yasmina Reza, els dies 23, 24 i 25 de

novembre, i la Setmana del soci serà del17 al 24

de novembre. 

Woody Allen filmó en Esplugues
algunas escenas de su último film 

Alumnes de l’Escola Oficial
d’Idiomes, d’intercanvi a
Ahrensburg

Un grup d’alumnes de l’Escola

Oficial d’Idiomes d’Esplugues van

participar durant el mes d’agost en un

intercanvi cultural amb Ahrensburg, la

ciutat alemanya agermanada amb

Esplugues. A l’experiència també van

intervenir joves d’Ahrensburg i de Viljandi

(Estònia),  Feldkirchen (Àustria) i

Ludwigslust (Alemanya), també

agermanades amb la ciutat amfitriona.

Daniel Cebrián, Sandra López, Aida

Delgado i Carles Samper expliquen que

“ha estat una experiència enriquidora,

hem estat molt afortunats per haver

tingut aquesta oportunitat de viure

experiències molt gratificants en

companyia de nous amics... Ens hem

endut un bocí de cada un dels nostres

companys, de cada un dels seus països i

cultures”. 

La ACAE entrega su
medalla de oro a Antonio
Martínez, socio fundador 

La Asociación Cultural Andaluza  de

Esplugues (ACAE) aprovechó su gala de

Fiesta Mayor para entregar  a uno de sus

socios fundadores, Antonio V. Martínez, la

medalla de oro de la entidad, en

reconocimiento a su colaboración

desinteresada con la ACAE  durante todos

estos años.  

Esplugues dará la vuelta al mundo gracias a

la última película del cineasta norteamericano

Woody Allen, que rodó en la Fundació Xavier

Corberó algunas escenas del film ambientado

en Barcelona. 

La grabación tuvo lugar durante el pasado

mes de agosto. En el transcurso de una sema-

na (de los días 14 al 21), las calles Església y

Montserrat se transformaron en un gran centro

de producción cinematográfico, con camiones y

unidades móviles destinados a que todo funcio-

nara con la mayor precisión. Allí se pudo ver,

evidentemente, al director, Woody Allen, y a dos

de los actores que protagonizan la película,

Javier Bardem y Scarlett Johanson. Bardem es-

tuvo simpático, dialogante y accesible, mientras

que la norteamericana se mantuvo distante y

esquiva en todo momento.

Las escenas que se filmaron en la

Fundació Xavier Corberó —convertida en un in-

menso plató— corresponden, según parece, a

un encuentro entre el pintor Bardem y la turista

Johansson en el estudio del artista.

Jaume Roures, máximo responsable de

Mediapro, productora de la película —cuya sede

está curiosamente en nuestra ciudad— ha

anunciado que la película de Allen se estrenará

el 24 de septiembre de 2008, en Barcelona. 
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L’Ajuntament posa en marxa 
el programa ‘Minuts menuts’
d’acollida d’infants 
És un servei que permet avançar en la conciliació de la
vida familiar i laboral. Funcionarà tots els dies feiners  

L’Ajuntament d’Esplugues ha estat un

dels onze que s’han sumat a l’experiència pilot

del projecte Minuts menuts, una iniciativa de la

Generalitat de Catalunya que permetrà que les

mares i els pares  puguin disposar d’un servei

d’acollida puntual dels seus fills i filles de 0 a 3

anys, fora de l’horari escolar. El servei, que es

posarà en marxa en la línia d’avançar en la con-

ciliació de la vida personal, laboral i familiar,

funcionarà, en principi, de les 11 a les 2  del mig-

dia i de les 3 a les 5 de la tarda. Esplugues és 

l’únic municipi que porten a terme aquesta

prova pilot en un equipament esportiu, el Com-

plex Esportiu Municipal La Plana. L’objectiu de

Minuts menuts és que les persones que tinguin

infants al seu càrrec puguin fer servir aquest

servei si han de portar a terme qualsevol tipus

de gestió o bé practicar algun esport al mateix

equipament i no poden fer-se càrrec del seu fill

o filla. Els usuaris hauran de portar el menjar o

les coses que els petits necessitin, com roba o

bolquers. 

El Centro Aragonés vive
las fiestas del Pilar

Un festival de jotas y danzas

tradicionales, que tuvo lugar en el

auditorio de Sant Joan de Déu (6 de

octubre), y una misa tradicional en la

parroquia de Sant Mateu (7 de octubre)

fueron los dos actos celebrados por el

Centro Aragonés con motivo de las fiestas

del Pilar.

La Miranda celebra la seva
Festa Major

El barri de La Miranda va fer la seva

Festa Major els dies 29 i 30 de setembre,

amb activitats de tota mena, com tallers

per a infants, correfoc, sopar de

germanor, concurs infantil de plàstica...

La paella gegant servida a l’espai públic

de l’avinguda de La Miranda i el carrer

Jaume Balmes va servir, juntament amb

el ball posterior, de cloenda.

Es portarà a terme al CEM La Plana 
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El plazo para optar a un piso
de promoción municipal se
amplía al 31 de diciembre 
El Ayuntamiento prorroga el periodo de
presentación de solicitudes atendiendo el interés
ciudadano por el Plan municipal de vivienda 

El Pleno del Ayuntamiento de Esplugues

acordó el pasado 19 de septiembre ampliar el

plazo de presentación de solicitudes a las con-

vocatorias de viviendas de promoción munici-

pal hasta el 31 de diciembre. En principio, el

periodo para presentar solicitudes finalizaba

el 29 de septiembre. Igualmente, se ha am-

pliado el plazo para la publicación de las listas

provisionales de admitidos y no admitidos en

las convocatorias de viviendas de protección

oficial, de régimen general y precio concertado

mediante venta y alquiler, hasta el 30 de junio.

La decisión fue tomada por el Pleno mu-

nicipal con el voto afirmativo de los grupos del

PSC, PPC, ICV y CiU y con la abstención  de

ERC. Se han tenido en cuenta  el  volumen de

solicitudes presentadas y la gran afluencia de

ciudadanos y ciudadanas que continúan inte-

resándose por las convocatorias y por la pre-

sentación de solicitudes. El hecho de que las

obras de construcción de los edificios  estén

en una fase inicial y que, por tanto, su finaliza-

ción no está prevista a corto plazo permite la

prolongación del periodo de presentación de

solicitudes por parte de las personas aspi-

rantes.

El Ayuntamiento prevé la adjudicación de

371 viviendas de venta o alquiler, que se están

construyendo o cuyas obras están a punto de

iniciarse  en el barrio del Gall, en el Sector

Plaza y Janés , la calle Pere Pelegrí, en la zona

de Ca n’Oliveres (junto a la parada del Tram-

baix del mismo nombre) y en el barrio de Sant

Llorenç.

Las bases que regulan el procedimiento

para optar a estos inmuebles, que especifican

la documentación requerida para optar a los

pisos y otros datos relativos al procedimiento

de adjudicación, se pueden solicitar en los

puntos de atención a la ciudadanía del 

Ayuntamiento, Policía Local y Can Vidalet o

consultadas en la web municipal www.es-

plugues.cat.  

Mejora la frecuencia de
paso del Trambaix

Tramvia Metropolità S.A. ha

mejorado la frecuencia de paso de los

convoyes del Trambaix, de manera

que de lunes a viernes, en el tramo

común, entre Francesc Macià y

Montesa, pasa cada 4-6 minutos (de 7

de la mañana a 10 de la noche), los

sábados cada 8-10 minutos  y los

domingos cada 10 minutos.

Canvi del paviment a la
rambla Àngel Guimerà

Els treballs de substitució del

paviment de la plataforma central de

la Rambla Àngel Guimerà van

començar l’1 d’octubre passat.

Aquests treballs es realitzaran per

fases, corresponents a trams d’obra

successius i esglaonats, de manera

que es minimitzi la repercussió sobre

el trànsit de vianants en sentit

transversal. Simultàniament s’aniran

realitzant les comprovacions

necessàries en la impermeabilització

de la llosa de coberta de l’aparcament

soterrani.  En el cas que la realització

dels treballs comportés la necessitat

de realitzar interrupcions en la

circulació de vehicles, llevat de causa

major, aquestes tindran caràcter

puntual i seran convenientment

indicades per l’Ajuntament. El termini

previst per a la realització dels treballs

és fins al final del mes de març de

2008.

S’inicia el procés per
cedir a la Generalitat el
solar dels futurs jutjats

L’Ajuntament ha iniciat el

procediment administratiu que ha de

desembocar en la cessió d’una finca

de 3.229 metres quadrats de

superfície a la Generalitat de

Catalunya per a la construcció de

l’edifici dels jutjats d’Esplugues. 

El solar està ubicat al carrer Laureà

Miró, al barri de Sant Llorenç, 

al costat de la Comissaria dels 

Mossos d’Esquadra. La cessió 

estarà condicionada a l’ús judicial 

dels terrenys. 

Estado actual de las obras de

los pisos de promoción munici-

pal del barrio de Sant Llorenç,

junto a la calle Laureà Miró
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La ministra de Viv
un plan de apoyo 

¿Cuáles son los objetivos fundamentales de este Plan?

El objetivo es claro: que el acceso a la vivienda deje de ser un pro-

blema para muchos, especialmente para los jóvenes, y pase a ser un de-

recho real como establece nuestra Constitución. Según los datos del CIS

y los estudios de que disponemos, la vivienda es hoy el segundo proble-

ma para el conjunto de los españoles y el primero para los jóvenes. Estos

últimos nos dicen que quieren emanciparse y que, en la mayoría de los

casos, las razones que se lo impiden son de tipo económico, fundamen-

talmente por el alto precio de la vivienda. Por eso vamos a ayudar a todos

los jóvenes, una vez han finalizado su formación y  empiezan a trabajar,

con una renta para la emancipación de 210 euros mensuales durante 4

años, además de facilitarle un préstamo para la fianza y de financiarle el

coste financiero de un aval por 6 meses, para que puedan iniciar su vida

de forma autónoma. Pero, además de favorecer la emancipación, vamos

a poner en marcha un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar la se-

guridad y dar incentivos a los propietarios, con el objetivo de incrementar

la oferta y dinamizar el mercado de alquiler.  Actualmente, el número de

viviendas alquiladas apenas representa el 11% del mercado español de

la vivienda -el resto son en propiedad-,  frente al 40% de media que hay

Entrevista a la ministra de Vivienda, 
la espluguense Carme Chacón, 
para analizar el Plan de Apoyo a 
la Emancipación e Impulso al 
Alquiler que el gobierno ha aprobado

IMATGE D’ARXIU
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Vivienda, Carme Chacón, impulsa
o al alquiler para jóvenes 

en Europa. Nuestra intención es que se produzca un reequilibrio, ya que

creemos que es compatible la existencia de un importante mercado de

vivienda en propiedad con un parque de alquiler suficiente, para que los

ciudadanos puedan elegir en cada momento que opción les interesa más.

La posibilidad de alquilar choca muchas veces con las reticencias de los

propietarios. ¿En qué se beneficiarán los propietarios con el nuevo plan?

El Gobierno ya ha aprobado medidas fiscales a favor de los propie-

tarios. Sin ir más lejos, a partir del próximo 1 de enero de 2008, los que

alquilen sus pisos a menores de 35 años no tributarán por las rentas

obtenidas por el alquiler en su declaración de la renta.  Pero además, el

Plan contempla otras medidas para mejorar la seguridad, la confianza y

las garantías de los propietarios, con el objetivo de que saquen al mer-

cado de alquiler sus viviendas vacías. Entre estas medidas, hemos mo-

dificado los requisitos para que más propietarios puedan recibir una

ayuda de 6.000 euros si ponen su piso en alquiler, y vamos a poner en

marcha 10 juzgados específicos para los procesos de desahucio, con el

objetivo de descongestionar la situación que existe en algunas ciudades.

También está previsto modificar la legislación para que los morosos no

puedan dilatar los procesos con artimañas y vamos a poner en marcha

un nuevo producto, denominado “Alquiler Seguro”, a través de la

Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que ofrece seguros multiriesgo por

impagos y desperfectos, así como asistencia jurídica para los propieta-

rios. Por otra parte, este Plan contempla también medidas para incre-

mentar la implicación del sector empresarial en el mercado de alquiler.

Para ello, vamos a generar una mayor oferta de suelo urbanizable pa-

ra alquiler, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo 

(SEPES), que depende del Ministerio,  y vamos a ofrecer ventajas fisca-

¿Qué personas, a partir de cuándo y durante
cuánto tiempo se podrán beneficiar de este plan?

Los jóvenes de  22 a 30 años que alquilen una vivienda o que

estén ya de alquiler y tengan unos ingresos máximos de 22.000

euros al año (una situación que comparten 8 de cada 10 jóvenes en

nuestro país), recibirán una renta de 210 euros al mes para el pago

del alquiler durante un máximo de 4 años, 600 euros de préstamo

para la fianza y el coste del aval por 6 meses. Nuestra previsión es

que se acojan a esta medida unos 180.000 contratos, lo que equival-

dría a unos 361.000 jóvenes que se podrán beneficiar de la renta de

emancipación durante el primer año. En cuanto a las deducciones

fiscales, todas las personas que vivan de alquiler, con unos ingresos

máximos anuales de 28.000 euros brutos y con independencia de su

edad, tendrán una deducción del 10,05% en la cuota estatal del IRPF.

Una deducción que es igual a la que existe actualmente para la com-

pra, que podría beneficiar solo en el primer año a unas 700.000 fa-

milias, y que será compatible con la renta para el alquiler para jóve-

nes.  Sumando ambas previsiones, estimamos que un millón de per-

sonas puedan beneficiarse de estas ayudas en 2008.

les y financieras para los promotores de vivienda protegida para alquiler. 

¿Cómo se compatibiliza este nuevo plan con otras iniciativas de ayudas

como la que ha impulsado el Ayuntamiento de Esplugues de ayudas al

alquiler para jóvenes? (más información en www.esplugues.cat)

Me gustaría destacar que para la elaboración de estas medidas

hemos realizado una amplia ronda de consultas. Antes de presentar este

plan hemos mantenido  más de una veintena de reuniones con represen-

tantes de los jóvenes, los consumidores, sindicatos, sector de la construc-

ción e inmobiliario, comunidades autónomas y municipios. Estas medidas

además, se han trabajado codo con codo con otros departamentos como

Economía y Hacienda o el Ministerio de Justicia.  Nuestro objetivo es con-

seguir la mayor implicación de todas las administraciones para que la vi-

vienda deje de ser más pronto que tarde un problema para muchos ciuda-

danos y pase a ser un derecho real. Esta no es una cuestión que pueda re-

solver una administración sola y por ello debemos colaborar y trabajar

conjuntamente al margen de los colores políticos, cada una desde nues-

tras competencias y nuestro ámbito de actuación. Respecto al fondo de la

pregunta, tiene que quedar claro que las ayudas previstas para jóvenes

son compatibles con las que conceden las comunidades autónomas y

ayuntamientos, como es el caso de Esplugues de Llobregat. Es más, creo

que es muy positivo que las administraciones autonómicas y locales pue-

dan complementarlas porque en definitiva lo que estamos haciendo es in-

vertir en el futuro del país. Creo que no podemos permitirnos el lujo de

desaprovechar el talento de tantos y tantas de jóvenes que se han forma-

do, que están accediendo al mercado laboral, y que necesitan acceder a

una vivienda para poder desarrollar sus planes de vida y poder revertir en

la sociedad todo el conocimiento y las capacidades que han adquirido. 

Anuncio de un piso en alquiler en un edificio de Can Clota
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Unes jornades per
mirar, conèixer 
i tastar els bolets

Tot és a punt perquè l’associació Amics de la Micologia d’Esplugues

organitzi, els dies 20 i 21 d’octubre, les Jornades Micològiques d’Es-

plugues, una cita anual que s’ha convertit en tot un clàssic de la nostra

tardor, amb la seva múltiple oferta científica, cultural i gastronòmica.

L’exposició de bolets permetrà veure espècies molt diferents i, so-

bretot, saber-ne l’origen i si son verinoses o no. Les varietats que es po-

dran veure les hauran recollit els dies previs els integrants de l’entitat or-

ganitzadora a la comarca de la Garrotxa. També s’hi projectaran els au-

diovisuals Orden boletales según su orden i Reestucturación del orden

boletales y micología de campo. Els assistents a la degustació, el dissabte

20 i el diumenge 22 al migdia podran tastar un menú (crema d’api amb

trompetes de la mort, favetes baby amb llanegues i ceps, pularda farcida

amb remenat de bolets i salsa de Calvados i pa de pessic amb camagrocs

i coulis de muntanya amb fruits del bosc) cuinat per Jordi Ortega o un se-

guit de tapes variades de shitake, preparades per Francisco Hidalgo i

Julián Calleja, membres d’Amics de la Micologia d’Esplugues.

En l’àmbit més científic, cal destacar la realització de la conferència

del Dr. Josep Piqueras, metge de la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron de

Barcelona, amb el títol Paper dels trasplantaments de fetge  en les intoxi-

cacions greus per bolets.

Altres activitats
Amics de la Micologia està preparant altres activitats per als pro-

pers mesos, com un taller d’elaboració de torrons artesans, que es faria

els dies 1 i 2 de desembre. També ha anunciat un curset de micologia a la

nostra ciutat, que faria durant la tardor de 2008. L’estiu passat va fer un ta-

ller de cuina d’estiu i de bolets, impartit per Pep Salsetes. 

IMATGE D’ARXIU

Les jornades micològiques són els dies 20 i 21 d’octubre

Esplugues acollirà 
la Trobada de Gegants del
Baix Llobregat

Esplugues acollirà els dies 27 i 28 d’octubre la X Trobada de

Gegants del Baix Llobregat, que comptarà amb la presència de 24

colles de tota la comarca. Les activitats començaran el dissabte

27, amb la rebuda de les entitats participants, l’assaig general del

Ball de Gegants del Baix (a la plaça Catalunya), un sopar de ger-

manor i un ball d’envelat. El dia gran serà el diumenge 28, en què

tindrà lloc una cercavila des de la rambla del Carme fins a la plaça

Catalunya i, posteriorment, els actes protocol·laris que culminaran

amb el nomenament del gegant Mateu com a Hereu del Baix  i la

realització del Ball de gegants del Baix, amb la presència de tots

els gegants participants a la trobada. L’organització de la Trobada

la portaran a terme la Colla de Geganters d’Esplugues i la

Federació de Colles Geganteres del Baix Llobregat.

El Colectivo de Mujeres de
Matagalpa , en nuestra ciudad 

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Nicaragua) estará en

nuestra ciudad  el próximo 18 de octubre, para realizar dos activi-

dades de sensibilización sobre la situación de la mujer y la niñez

en su país. Realizarán unos talleres de sensibilización en el IES La

Mallola y la representación de la obra de teatro Camino a Laguna

Seca en el Centre Municipal Puig Coca (7 de la tarde).

Espluga Viva organitzà la
Caminada a Sant Pere Màrtir 
i una lectura de poemes 
Espluga Viva va organitzar  dos esdeveniments culturals el darrer

cap de setmana del mes de setembre. Van ser un recital de poemes

patriòtics  i de la terra (promogut per Tradicions i Costums) i l’XI

Caminada a Sant Pere Màrtir (a través del Grup Excursionista), en

col·laboració amb el Grup d’Estudis. El recital es va fer com a clo-

enda del Taller de lectura i locució de poemes. L’objectiu de l’acte

era reflectir “els sentiments que els nostres poetes ens han fet arri-

bar”. Els rapsodes van comptar amb un acompanyament musical

del repertori tradicional i popular català.
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EL MES DE SETEMBRE VA SER NOTÍCIA...

La ciutat commemora la Diada Nacional
de Catalunya al parc Onze de Setembre

El parc Onze de Setembre va acollir els actes oficials de la

Diada a Esplugues. El consistori, representat per l’alcaldessa i els

portaveus municipals de PSC, PPC, ICV i CiU (a la fotografia), alguns

partits polítics (PSC, PPC i CiU) i diverses entitats ciutadanes (CCR

L’Avenç, Coral La Coloma, Colla de Bastoners, Coral La Coloma i

Esbart Vila d’Esplugues) es van sumar a la commemoració amb una

ofrena floral al monument del parc. Una ballada de sardanes amb la

Cobla Baix Llobregat va precedir la commemoració.  La Colla de

Bastoners va interpretar el Valset i l’Esbart va ballar La dansa de

Castellterçol, que es considera la dansa de la Senyera dels esbarts

catalans, i va recitar La dama del rat penat, de Víctor Balaguer.  

Josep Pons va ser el pregoner de la Festa
Major de La Plana

El perruquer i assessor d’imatge Josep Pons va ser l’encarre-

gat de pronunciar el pregó de la Festa Major de La Plana, primera

gran activitat cultural en la tornada a la normalitat després del mes

d’agost. El pregó de Josep Pons (a la foto, amb representants de

l’Associació de Veïns) va donar pas a un cap de setmana ple de bons

moments, amb actuacions musicals i actes tradicionals i populars,

com cercaviles, exhibicions de balls de saló i una sardinada popular.

La festa era organitzada per l’Associació de Veïns de La Plana. 

Lliurats els guardons del Saló Estatal de
Fotografia ‘El Pont d’Esplugues’

Miguel Parreño, de Barcelona (Premi d’honor, tema lliure),

Miquel Viñas, de Molins de Rei (1r premi, tema lliure), Miguel Mira-

lles, de Barcelona (2n premi, tema lliure), José Julián Ochoa, de San

Fernando, Cádiz (tercer premi, tema lliure) i Muntsa Gisbert, de

Barcelona (premi únic, tema Esplugues) van rebre el 5 de setembre,

al Casal de Cultura Robert Brillas, els guardons que els distingeixen

com els millors participants del Saló Estatal de Fotografia El Pont

d’Esplugues. L’acte el van presidir el regidor de Cultura, Eduard Sanz,

i el comissari del Saló, el fotògraf espluguenc Joan Pastor.

L’humorista Jordi LP, a la festa de la gent
gran de la Creu Roja d’Esplugues

L’humorista espluguenc Jordi LP va ser la gran atracció de la

festa-reconeixement a la gent gran que la Creu Roja d’Esplugues va

organitzar el 29 de setembre passat, al Casal de Cultura Robert

Brillas. Jordi LP va fer riure els molts assistents a l’acte, promogut

per l’Assemblea Local de la Creu Roja  per “fer un reconeixement a

un dels col·lectius més vulnerables amb els quals treballem dia a dia”

han explicat fonts de l’organització. Durant la festa, un “bon moment

per a la convivència entre els assistents i els voluntaris presents”, es

va oferir un berenar a les persones participants i hi va haver un ball

amb orquestra.
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La Colla de Castellers d’Esplugues
organitza la XIII Trobada del Baix

La festa tindrà lloc el dissabte 20 d’octubre, amb la
participació de sis entitats de la comarca

Les colles de castellers de Molins de Rei,

Cornellà, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu,

L’Hospitalet i Esplugues participaran el proper

20 d’octubre a la tretzena edició de la Trobada

Castellera del Baix Llobregat. És la segona ve-

gada —la primera va ser l’any 1999— que

Esplugues acull aquesta celebració d’àmbit

comarcal, que serveix per cloure la temporada

castellera al Baix Llobregat.

La Trobada començarà amb una xerra-

da, a càrrec de Pep Ribes (17 hores), i l’acte de

lliurament del premi al guanyador del Concurs

de cartells de la Trobada (18 h). A continuació,

les colles es concentraran a la plaça Pare

Miquel per iniciar l’actuació castellera. 

Un sopar de colles i un concert del grup

Freakie Sound Factory, que versiona èxits ba-

llables dels 70 i els 80, tancaran aquesta cele-

bració. 

El quart Aplec de la Sardana se
celebrarà el proper 4 de novembre 

Acte de record de
l’afusellament de Lluís
Companys

El parc Onze de Setembre acollirà

el 15 d’octubre l’acte institucional

organitzat per l’Ajuntament d’Esplugues

de record de l’afusellament de Lluís

Companys,  que fou president de la

Generalitat de Catalunya entre 1934 i

1940. L’execució de Companys va ser el 15

d’octubre de 1940 al Castell de Montjuïc

de Barcelona. L’acte consistirà en una

ofrena floral institucional i la interpretació,

per part d’un grup instrumental, del Cant

dels ocells, de Pau Casals, i d’Els

Segadors, himne nacional de Catalunya.

Per Tots Sants,
castanyades i Concurs 
de Panellets 

Les castanyades populars  i el

Concurs de Panellets seran protagonistes

de la celebració de Tots Sants a

Esplugues. Diverses entitats

(associacions de veïns, esplais,

agrupaments escolta, casals de gent

gran, Espai Jove Remolí) organitzaran

castanyades populars, fonamentalment

els dies 30 i 31 d’octubre —en el

tancament d’aquesta revista no estava

tancat el programa d’activitats, que es

donarà a conèixer a través d’un fullet

institucional—, i la Secció Sardanista

d’Esplugues organitzarà el Concurs de

Panellets el dia 1 de desembre, al parc

Onze de Setembre (en cas de pluja, al

Casal de Cultura Robert Brillas), amb tres

premis a la qualitat i a la millor

presentació. El Concurs, acompanyat

d’una ballada de sardanes, tindrà lloc a

partir de les 11.30 del matí.

Acte del Grup d’Estudis
sobre la senyera al
continent americà 

En el moment de tancar aquesta

revista estava previst que el Grup

d’Estudis d’Esplugues organitzés el dijous

4 d’octubre, al Casal de Cultura, una

conferència titulada La senyera catalana

al continent americà, en els mapes dels

segles XVI i XVII. El ponent va ser Enric

Guillot, investigador de la Fundació

d’Estudis Històrics de Catalunya. 

La Secció Sardanista de L’Avenç organitzarà

el 4 de novembre proper la quarta edició de

l’Aplec de la Sardana, que tindrà lloc al parc de

Can Vidalet. L’Aplec inclou dues sessions, una

matinal, a partir de les 10.30 del matí, i una de

tarda, a partir de les 4. En total, s’interpreta-

ran setze composicions, a càrrec de les tres

cobles convidades: Ciutat de Cornellà, Mari-

nada i La Principal del Llobregat. 

Com en anys anteriors, es preveu una

important participació de públic, tant d’Esplu-

gues com d’altres ciutats catalanes. L’Aplec,

un certamen lúdic i festiu, inclou un concurs

de colles improvisades, la inscripció de les

quals es podrà fer a partir de la setena sarda-

na del matí. El concurs estarà limitat a quinze

colles. També hi haurà un dinar de germanor,

al preu de 12 euros.

L’Aplec s’ha convertit des de la seva cre-

ació, l’any 2004, en la gran festa sardanista de

la nostra ciutat i s’emmarca en la línia d’activi-

tats que l’entitat porta a terme per fomentar i

divulgar la dansa tradicional de Catalunya a la

nostra ciutat. També fa ballades, concerts, ex-

cursions i cursets d’ensenyament. 

Esplugues tornarà a

viure la passió castellera,

amb la presència de totes

les colles de la comarca
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La Biblioteca Pare Miquel 
i Apame reprenen el projecte
‘Esplugues literària i musical’
Es vol fer conèixer la relació entre aquests vessants
artístics i augmentar l’afició a la lectura i a la música

La Biblioteca Pare Miquel i l’Associació

Pro Arts Musicals (Apame) han decidit repren-

dre el projecte Esplugues literària i musical,

amb la realització d’un cicle d’activitats cultu-

rals que tenen com a eixos comuns la interrela-

ció entre la literatura i la música i l’objectiu

d’augmentar l’afició a la lectura i a la música

existents entre la ciutadania. 

Esplugues literària i musical arrenca el 9

d’octubre a la mateixa biblioteca, amb Frida en

el mirall, una sessió de lectura  de textos de l’au-

tora mexicana Frida Kahlo acompanyada de mú-

sica mexicana, amb Núria Pifarré (cançó), Mireia

Pifarré (lectura) i Mario Mas (guitarra). Les se-

güents activitats seran un recital de cant a cà-

rrec de la soprano catalana Maria Àngels Miró,

acompanyada per la pianista M. Rosa Ribas (di-

vendres, 26 d’octubre, església Santa Magda-

lena,  9 de la nit); la presentació del document,

traduït al català, Supervivents. Testimoni de

dones afectades per la violència, impulsada per

l’Associació de Dones de la Plana (Biblioteca

Pare Miquel, dijous 8 de novembre, 8.30 vespre);

un concert de cant a càrrec de les corals de

l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Escola Municipal

de Música, La Coloma i Musicòrum (Biblioteca

Pare Miquel, diumenge 18 de novembre, 5 de la

tarda); la sessió de contacontes Sopa de pedres,

amb Albert Estengre (Biblioteca Pare Miquel,

dissabte 1 de desembre, 12 del migdia) i la pre-

sentació del llibre Moviment per la pau a Ca-

talunya. Passat, present i futur, editat per l’Ofi-

cina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans

de la Generalitat de Catalunya.  Aquestes dates

poden experimentar algun canvi.

El cicle també té un espai dedicat al cine-

ma, recuperant obres de culte pràcticament

oblidades però que són obres mestres del

cel·luloide. Es projectaran Parsifal i Alleluhah,

en dues sessions que tindran lloc durant el mes

de desembre a la biblioteca i que donaran peu a

parlar de Richard Wagner i  del jazz. El darrer

acte d’Esplugues literària i musical serà la pre-

sentació de l’enciclopèdia Historia del flamen-

co, amb la col·laboració del CCA Plaza Macael,

en una data encara per determinar.  

El cicle inclou concerts, conferències, cinema i lectures compartides 

L’Ajuntament impulsa la
iniciativa ‘A Esplugues,
totes connectades’

L’Ajuntament ha impulsat la

iniciativa A Esplugues, totes connectades,

per potenciar l’accés de les dones a

Internet. El projecte està adreçat tant a

dones que no utilitzen Internet com a

aquelles que són internautes, amb

l’objectiu de crear una xarxa virtual de

dones, que faci visibles les seves veus, així

com intercanvi d’experiències i de notícies

a Internet. La presentació d’aquest

projecte va ser aquest 4 d’octubre passat,

al Centre Municipal Puig Coca, en què

també es van presentar les primeres

conclusions  del 1r Fòrum Les veus de les

dones d’Esplugues. A Esplugues, totes

connectades s’inclou dins de la sèrie

d’iniciatives municipals, amb el suport del

Consell Municipal de les Dones i de les

associacions de dones de la ciutat, per

propiciar la igualtat d’oportunitats.

La CAL celebra el
Correllengua 

Al tancament d’aquesta edició

estava prevista la celebració del

Correllengua a Esplugues. El Casal de

Cultura Robert Brillas havia d’acollir el 6

d’octubre la lectura d’un manifest,

diverses activitats musicals, com ara el II

Chillout literari aborigen, amb entitats

d’Esplugues i dirigit per Marcel Casellas,

o els concerts de Jaume Arnella i del grup

Cram. Més informació a El Pont 159.

Cicle dedicat a Dashell
Hammet a La Bòbila

La Biblioteca La Bòbila organitza

aquesta tardor un cicle dedicat a Dashell

Hammet, el pare de la novel·la negra

nordamericana i autor de títols com

Collita roja, El falcó maltès o L’home flac,

amb una xerrada i un cicle de cinema

negre. La conferència del novel·lista i

traductor David Hall va ser, el 4 d’octubre

passat, el primer acte del cicle. Les

pel·lícules que es projectaran  seran

Dash&Lilly (8 de novembre), El hombre

de Chinatown (15 de novembre), La cena

de los acusados (22 de novembre) i El

halcón maltés (29 de novembre). Totes les

sessions començaran a les 7 de la tarda. 

IMATGE D’ARXIU



VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
158 | octubre de 2007

29

Godoy i Txo Titelles obren el segon
cicle d’‘Esplugues entra en escena’

Les properes actuacions

• Dissabte, 27 d’octubre. Actuació de Carles

Flavià amb l’espectacle El estado del ma-

lestar. 10 de la nit. 3 euros.

• Diumenge 28 d’octubre. Actuació de la

companyia L’estenedor Teatre, amb l’es-

pectacle Diplo. 12 del migdia. 3 euros (dues

entrades al preu d’una).

• Divendres 2 de novembre. Actuació de

Pepa Plana, amb l’espectacle Giulietta. 10

de la nit. 3 euros

• Diumenge 4 de novembre. Actuació del

Mag Edgar amb l’espectacle Instants. 12

del migdia. 3 euros (2x1)

• Dissabte 10 de novembre. Actuació de Pez

en raya, amb l’espectacle Hot Burrito 100%

humor.  10 de la nit. 3 euros. 

• Diumenge 11 de novembre. Actuació de

Xirriquiteula Teatre. amb l’espectacle

Contes del cel. 12 del migdia. 3 euros. (2x1)

• Divendres 23 de novembre. Actuació de la

companyia Dei Furbi, amb L’Illa dels es-

claus. 10 de la nit. 3 euros.

• Diumenge 25 de novembre. Actuació de

Zum Zum Teatre, amb l’espectacle Pinotxo.

12 del migdia. 3 euros (2x1). 

Exposició ‘Ficar-hi el nas’ al Casal de
Cultura Robert Brillas

L’exposició Ficar-hi el nas. Les olors. Essències i fragàncies

naturals es podrà veure al Casal de Cultura Robert Brillas  del 16

d’octubre al 6 de novembre. La mostra, produïda per la Fundació

La Caixa, presenta 60 olors diferents, totes corresponents a

essències natura. L’objectiu és “trencar una llança a favor de

l’olfacte, un sentit oblidat que, d’altra banda, és el que té més

capacitat d’evocar records llunyans”, segons expliquen els

responsables d’aquesta exposició.

Curs de socorrisme de Creu Roja 

La Creu Roja d’Esplugues realitzarà un nou curs

d’assistència sanitària immediata II (socorrisme bàsic). És una

activitat formativa de 50 hores, adreçada a tota la població major

de 16 anys que vulgui tenir els coneixements primers per actuar

davant una possible situació d’emergència sanitària com aturades

cardiorespiratòries, fractures, hemorràgies... 

Les  actuacions de Godoy, amb l’espectacle

Esperando a Godoy, i de la companyia Txo Ti-

telles, amb el Circ Cabaret Armando Rissotto,

van obrir la segona temporada de la progra-

mació teatral Esplugues entra en escena

(Eeee!), promoguda per l’Ajuntament, que per-

met als públics de diferents edats gaudir d’ar-

tistes professionals de gran fama i prestigi a la

nostra ciutat i a preus assequibles. 

En l’obra inaugural de la temporada,

Godoy va posar en escena Esperando a Godoy,

que s’ha definit com un divertimento que refle-

xiona sobre la cultura, la contradicció, la benei-

teria o la mentida. El Circ Cabaret Armando

Rissotto va ser l’espectacle que Txo Titelles va

interpretar en el que era la primera de les set

obres de caire familiar.

Aquest mes d’octubre, quàdruple cita

teatral: els dies 5 i 7, actuacions de la compan-

yia Tritzina i de Marcel Gros, i els dies 27 i 28,

Carles Flavià i L’estenedor teatre. La presèn-

cia de Flavià al Casal de Cultura Robert Brillas

és una de les cites més esperades d’aquesta

nova temporada, donada la dimensió mediàti-

ca del seu protagonista. A El estado del males-

tar,  l’actor fa una disecció molt personal de la

societat actual, plena d’ironia i de sentit de 

l’humor. Altres convocatòries destacables són

les de la  pallassa Pepa Plana (divendres 2 de

novembre), i de la companyia Dei Furbi, que re-

presentarà L’illa dels esclaus (divendres 23 de

novembre). A Dei Furbi hi figura el jove actor

espluguenc Òscar Bosch, format a la inesgo-

table escola de teatre que és el Grup L’Endoll

de L’Avenç. Bosch farà el paper d’Ifícrates. 

Eeee! 2007 s’acabarà amb les deu repre-

sentacions dels Pastorets d’Esplugues i les ac-

tuacions de Pep Bou (dissabte 29 de desembre)

i Sim Salabim (diumenge 30 de desembre). 

L’espectacle

Esperando a Godoy,

el 28 de setembre

passat, va obrir

aquesta segona 

temporada
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Grup L’Endoll de L’Avenç:
teatre amateur de
qualitat amb nom propi  
La companyia posa en escena tres obres en els últims
quatre mesos de l’any

El Grup de Teatre l’Endoll va posar en es-

cena, els dies 14, 15 i 16 de setembre, l’obra

No et vesteixis per sopar, dirigida per Joan

Morera. Era la reedició d’una obra, amb algu-

nes novetats com el decorat, que ja va repre-

sentar el mes de juliol i la primera de les tres

cites de L’Endoll amb els seus seguidors en els

últims quatre mesos de l’any. Arte, un text de

Yasmina Reza, que dirigirà Toni Oliva (23, 24 i

25 de novembre, a la Sala de L’Avenç); i el

Poema de Nadal, espectacle dirigit per Jordi

Una preparació llarga
Cada projecte necessita uns sis mesos

de preparació. Després d’escollir el text i els

actors i actrius que millor s’adapten als perso-

natges, els assaigs acostumen a durar entre

tres i quatre mesos, durant els quals els pro-

tagonistes perfeccionen el seu paper, fan seu

el personatge i es familiaritzen amb l’escenari.

Després arriben els dies de funció —acostu-

men a ser tres— i la possibilitat de portar l’o-

bra a altres ciutats o certàmens teatrals.

Al llarg d’aquests anys, L’Endoll ha esde-

vingut una autèntica escola de teatre. Els noms

d’Òscar Jaenada, premis Goya i El Pont d’Es-

plugues de les Arts, i d’Òscar Bosch, actor de

la companyia Dei Furbi, són els més emblemà-

Udina seguint la versió d’Esteve Polls (30 de

desembre, Sala de L’Avenç), són els propers

reptes del grup, que ja prepara Quién teme a

Virginia Wolf, Carnaval i El cafè de la marina,

per a l’any 2008.

El Grup de Teatre L’Endoll va ser fundat

l’any 1987 —tot just acaba de fer vint anys— i

durant aquestes dues dècades ha estat la mà-

xima representació del teatre amateur de qua-

litat a la nostra ciutat. Actualment, l’integren

prop d’una quarantena de persones, entre les

que pugen a l’escenari —compta amb una vin-

tena llarga d’actors i actrius, la majoria perso-

nes residents a Esplugues — i les que no ho

fan però que igualment tenen un paper cabdal

a l’hora de fer una obra. Però, com diu Jordi

Udina, l’actual president d’aquesta Secció del

Centre Cultural L’Avenç, “aquí tothom fa de tot.

Aquesta és l’essència del teatre amateur, per-

què és bo que un actor sàpiga com està fet un

decorat i que el regidor o una altra persona

que treballa entre bastidors conegui les sen-

sacions dels qui pugen a l’escenari”. Toni Oliva,

Joan Morera, Jordi Udina i Toni Udina són les

quatre persones encarregades de dirigir les

diferents obres —cada any, acostumen a fer

una quinzena de representacions—.

tics d’entre els actors que van començar aquí i

que ara són professionals del teatre o del cine-

ma. L’existència del grup ha permès, igual-

ment, que bones companyies amateurs hagin

estat a Esplugues. Per exemple, Jordi Rebellón

—el conegut dr. Vilches de la sèrie Hospital

Central—, Anna Sahún —la protagonista de

Porca Misèria—, o Artur Trias —el Francisco

d’El cor de la ciutat— van dirigir o protagonit-

zar alguna obra a Esplugues quan encara no

eren tan coneguts. 

Un dels propers reptes de l’entitat és

crear un grup infantil, que assajaria els dissab-

tes al matí. Aquest col·lectiu podria ser una

realitat en un futur proper.  

101 anys de teatre amateur 
a Esplugues

El Grup  L’Endoll és hereu de la tra-

dició de teatre amateur a la nostra ciutat,

vinculat al Centre Cultural i Recreatiu

L’Avenç. Els estatuts de L’Avenç l’any 1906

ja contemplaven la creació d’una acadè-

mia de declamació i la primera seu de

l’entitat, a Can Brillas, disposà d’un esce-

nari des de 1907. En aquella època va ser

sonada la rivalitat entre L’Avenç i el Café-

Teatre Quirze, que “fins i tot es disputa-

ven els primers actors”, segons explica

Jordi Udina, que porta anys investigant la

història del teatre a la ciutat. El grup de

teatre de L’Avenç va adquirir el nom

d’Academia de Declamación l’any 1930  i

va portar a terme una intensa activitat te-

atral. L’Academia mantingué la seva de-

nomincació fins al 1986. El naixement de

L’Endoll el 1987 manté viva la flama del

teatre a Esplugues.  

L’equip que va representar No et vesteixis per sopar, a l’escenari de l’obra
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L’Ajuntament preveu
millores per promoure
l’ocupació a la ciutat
Hi haurà més cursos i s’agilitzarà l’accés a la borsa de
treball i al Centre de Recursos Laborals

L’Ajuntament preveu posar en pràctica

durant aquest 2007 diferents mesures que mi-

lloraran les seves politiques d’ocupació, que en

els darrers exercicis han registrat unes xifres

de consultes i d’accions formatives prou signifi-

catives.

Així, el consistori ha programat la realit-

zació d’un taller d’ocupació d’auxiliar d’edificis,

subvencionat per la Generalitat de Catalunya,

que doblarà el nombre d’alumnes que hi va

haver en l’anterior convocatòria, la correspo-

nent a 2005 -la majoria dels participants a l’edi-

ció passada va aconseguir un lloc de treball

després de fer el curs-.

Dins de la formació profesional ocupacio-

nal, que els anys anteriors ha inclòs la realitza-

ció de cursos d’informàtica (nivell usuari) i de

tècniques de comunicació, vol ampliar  l’oferta

a l’àmbit de la logística, amb la realització d’un

curs pilot de conductor de carretons

elevadors/Introducció a la gestió de magat-

zems. Aquest curs dóna dret al carnet de con-

ductor de carretons,  que les empreses exigei-

xen en l’actualitat per accedir a aquest lloc de

treball. “La formació ocupacional es realitza a

l’Ajuntament, des de l’any 2004, d’acord amb el

model de gestió de la qualitat ISO 9001:2000, i

el passat mes de desembre es va obtenir la re-

novació de la certificació per a un període de

tres anys més” explica el regidor de Promoció

d’Ocupació, Ramon Cervera. “La nostra progra-

mació de cursos dóna resposta a la demanda

rebuda per part de les persones ateses pels

nostres tècnics i tècniques i a l’oferta d’aquest

tipus de feina existent en el mercat de treball”

afegeix el regidor. 

L’Ajuntament també millorarà la gestió de

les ofertes, ja que tant les empreses com la ciu-

tadania podran utilitzar la pàgina web de

l’Ajuntament (www.esplugues.cat) per portar a

terme els tràmits, ara simplificats, exigits per

assolir el seu objectiu: ofertar un lloc de treball

o cercar una feina. 

El Servei d’informació i orientació profe-

sional també experimentarà canvis: les prime-

res entrevistes per accedir-hi s’hauran de con-

certar mitjançant cita prèvia, cosa que estalvia-

rà temps i esperes als usuaris (caldrà trucar a

la Secció d’Ocupació de l’Ajuntament, telèfon 93

372 04 16). D’altra banda, les persones que ja

hagin realitzat la primera entrevista que vulguin

fer les consultes o demandes puntuals de ser-

veis que considerin podran continuar accedint-

hi lliurement i sense cap trucada prèvia. 

Una usuària

del Centre de

Recursos

Laborals és

atesa per un

tècnic munici-

pal, en una

imatge d’arxiu

Los servicios para mejorar
el empleo en la ciudad

En el ámbito de la búsqueda o me-

jora del empleo, el Ayuntamiento pone a

disposición de la ciudadanía de Esplu-

gues los servicios siguientes:

• Centre de Recursos Laborals (servicio

de información y orientación profesional;

bolsa de trabajo y gestión deofertas de

empleo de empresas).

• Servicio de información a inmigrantes.

• Cursos de formación laboral para per-

sonas en situación de desempleo: admi-

nistrativa, departamento  contable, infor-

mática.

• Taller de empleo: auxiliar de instalacio-

nes en edificios. Energías renovables.

• Planes de empleo temporal. Peones de

apoyo al mantenimiento de la vía pública

y agentes cívicos.

La atención al usuario

El proceso de atención al usuario

que se lleva a cabo en la Sección de Em-

pleo del Ayuntamiento es el siguiente:

1. Primera entrevista. Objetivos: informar

de los recursos y servicios existentes en

el ámbito de la búsqueda de empleo, co-

nocer la situación laboral de la persona y

orientarla profesionalmente. La persona

rellena una ficha curricular. Una vez defi-

nidos los objetivos profesionales, se ins-

cribe a la persona en aquellos servicios o

acciones más adecuadas, o se la deriva,

si es necesario, a servicios externos.

2. Inscripción en la bolsa de trabajo.

3. Preinscripción en cursos laborales:

formación profesional ocupacional.

4. Preinscripción en talleres de empleo,

que combinan formación y  trabajo.

5. Derivación al servicio de información a

inmigrantes.

6. Derivación de otras acciones o servi-

cios propios o externos: centros de for-

mación de adultos, otros centros de for-

mación laboral, ciclos formativos de for-

mación profesional, servicios sociales,

asesoramiento para la creación de em-

presa...

Para más información, pueden diri-

girse a la Sección de Empleo, Centre Mu-

nicipal Puig Coca (Petit parc de l’Amistat,

s/n), teléfono 93 372 04 16; correo elec-

trónico mfuente@esplugues.cat.
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Inauguració oficial de la gespa
artificial del camp Salt del Pi 
Els equips femenins de l’Espanyol i del Barça van jugar un partit amistós 
i l’espluguenc va presentar tot el seu planter. Hi van assistir unes 2.000 persones

La gespa artificial que va quedar instal·lada a final de la temporada

pasada al camp municiapl de futbol Salt del Pi va inaugurar-se de mane-

ra oficial el 24 de setembre. L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, la regi-

dora d’Esports, Montserrat Zamora, el president del Club de Futbol

Associació Espluguenc, Joaquim Mañes, i el màxim responsable de la

Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche, van presidir l’acte, al qual van

assistir prop de 2.000 persones que pràcticament omplien la graderia de

la instal·lació.

El camp de futbol Salt del Pi compta amb un terreny de joc de

109x64 metres, divisible en dos camps transversals per a futbol 7. També

s’han renovat la tanca perimetral i les banquetes i s’ha instal·lat un mar-

cador electrònic. L’acte d’inauguració, amenitzat pel Grup de Percussió

Atabalats i l’Always Marching Band, va incloure la presentació dels dife-

rents equips del Futbol Associació Espluguenc i la disputa d’un partit

amistós entre els equips femenins del RCD Espanyol i el FC Barcelona,

que va acabar amb el resultat final d’empat a dos.

En els discursos inaugurals, l’alcaldessa, Pilar Díaz, va destacar

que “amb aquesta remodelació s’aconsegueix millorar notablement la

qualitat de la pràctica esportiva, minimitzant les lesions per caigudes i

incrementar la rendibilitat social de l’equipament”. A més dels partits i

entrenaments de futbol dels diferents equips que fan servir la instal·lació,

el Salt del Pi “podrà acollir classes d’educació física, jocs esportius esco-

lars i altres activitats físiques i recreatives”. Per la seva banda, Joaquim

Mañes va agrair a l’Ajuntament la reforma realitzada. Mañes es mostra

convençut que “amb la remodelació, ens assegurem una millor formació

dels nostres jugadors”. El president de l’Espluguenc parlà de la gespa

com d’”un dels reptes pels quals hem estat treballant els darrers anys”.

Pilar Díaz, Monserret Zamora, Joaquim Mañes i Jordi Roche,

acompanyats de dos joves jugadors de l’Espluguenc van fer la sacada 

d’honor i, després del partit, l’alcaldessa i el president de l’Espluguenc

van lliurar una placa a les capitanes del Barça i l’Espanyol per la seva

participació a l’acte inaugural.  La Penya Espanyolista d’Esplugues també

va lliurar a l’Espluguenc una placa commemorativa de la inauguració. 

A més de la gespa artificial, s’han
instal·lat un sistema de rec automàtic i
un marcador electrònic i s’han substituït
les banquetes, les porteries de futbol 7  
i la tanca perimetral del terreny de joc

El president de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche, el

president de l’Espluguenc, Joaquim Mañes, l’alcaldessa, Pilar Díaz, i la

regidora d’Esports, Montserrat Zamora, en el moment de fer la sacada

d’honor, acompanyats de dos joves jugadors de l’entitat amfitriona

Les jugadores del Barça i l’Espanyol, abans del partit

Tot el planter de l’Espluguenc d’aquesta temporada
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Important aposta dels

clubs de bàsquet i d’handbol

per  l’esport femení

Cada cop són més els clubs de la nostra ciutat que creuen que, en

l’esport, també hi ha d’haver igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Dos que ho han fet palès d’una manera molt visible en el començament

de la nova temporada són el Club Handbol Esplugues i l’Associació

Bàsquet Esplugues, que estrenen equips sèniors femenins i diversos

conjunts de base.

El Club Handbol Esplugues ha creat un equip sènior que comple-

mentarà el juvenil, ja existent de temporades passades. Permetrà que

les jugadores sorgides de la base del club puguin culminar la seva tra-

jectòria esportiva. L’equip, entrenat per Luis Ferrini, milita en la seva pri-

mera temporada a la lliga catalana. La idea del club és continuar crei-

xent en l’àmbit femení, amb la creació de nous conjunts, per exemple un

d’infantil, que és el proper objectiu del club, de cara a properes tempo-

rades.

L’Associació Bàsquet Esplugues compta ara amb cinc equips feme-

nins, amb una estructura que culmina l’equip sènior, creat aquesta tem-

porada, amb el mateix objectiu que el seu homònim de l’handbol: culmi-

nar la seva estructura esportiva femenina. El nou sènior és entrenat per

Dani Montoliu i milita a la tercera catalana. L’objectiu d’aquesta tempora-

da és intentar pujar de categoria. 

El Club Handbol Esplugues té, per fi, equip sènior femení

Se inaugura la reforma 

de las pistas de petanca 

de la calle Lluís Millet

La reforma de las pistas de petanca de la calle Lluís Millet se inau-

guró de manera oficial el pasado 15 de septiembre, en el marco de las

actividades que la entidad que utiliza la instalación, el Club Petanca

Recreativo Esplugues, organizó con motivo de la Fiesta Mayor. El recinto

cuenta ahora con siete pistas y con un pequeño inmueble, de una sola

planta, que sirve de almacén y oficina para el Club. También se ha insta-

lado una valla perimetral que hace más acogedor el recinto. La alcaldesa

de Esplugues, Pilar Díaz, que presidió la inauguración junto al primer te-

niente de alcaldía, Enric Giner, la concejala de Deportes, Montserrat

Zamora, el concejal de Distrito, Antonio Salazar, y el portavoz de CiU,

Roger Pons,  destacó el papel socializador de la petanca y resaltó que es

una de las pocas especialidades que permite la competición mixta, de

hombres y mujeres de cualquier edad. El presidente del Club Petanca

Recreativo Esplugues, Francisco de Paula Burgos, agradeció al Ayun-

tamiento la reforma realizada y confesó que su esperanza es que las nue-

vas pistas ayuden a hacer crecer a la entidad. Burgos entregó a Pilar Díaz

una placa conmemorativa de la inauguración.

El Recreativo Esplugues se fundó en 1985 y pertenece a la Fede-

ración Catalana de Petanca, en cuyas competiciones participa. Su junta

recuerda que “durante todos estos años hemos sido una escuela para

muchos jóvenes de nuestra ciudad, algunos de los cuales pertenecen a

otras entidades de la provincia, de superior categoría”. Cada Fiesta Ma-

yor, el Club organiza diferentes torneos entre sus socios con los que se

suma a la celebración ciudadana. 

El recinto cuenta con siete pistas y el local

social del Club Petanca Recreativo Esplugues
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Les entitats d’Esplugues

homenatgen l’exregidor

d’Esports, Carles Ginés

L’exregidor d’Esports, Carles Ginés, va ser objecte d’un homenat-

ge per part de les entitats esportives de la ciutat, el 16 de setembre pas-

sat, en el marc del Torneig d’Handbol Juvenil Ciutat d’Esplugues. La ini-

ciativa va ser del Club Handbol Esplugues i moltes altres associacions i

clubs van adherir-s’hi. Hi van participar l’Associació Bàsquet Esplugues,

el CCA Plaza Macael, el CCR L’Avenç, el Club Ciclista Esplugues, el Club

Gimnàstica Artística Les Moreres, el Club Natació Esplugues, el Club

Patinatge Artístic Esplugues, el Club Petanca Recreativo Esplugues, el

Club Petanca Can Vidalet, el Club Voleibol Esplugues, el Futbol Asso-

ciació Espluguenc, l’Hoquei Club Esplugues, el Moto Club Esplugues,

l’Sporting Club Futbol Sala Esplugues i la Peña Madridista. Altres enti-

tats van mostrar igualment el seu suport a l’acte, tot i que no hi va haver

cap representant seu en l’homenatge. 

Sessió d’indoor walking
a l’aire lliure

La plaça Catalunya va ser l’escenari d’una sessió dirigida a

l’aire lliure d’indoor walking, una màquina de gimnàs produïda per

una empresa d’Esplugues que permet enfortir cames i braços i que

causa furor en molts gimnasos.

Els germans Expósito
ensenyen la batuka

José i Jéssica Expósito, que es van fer famosos al programa

Operación Triunfo per la creació del ball de la batuka, van dirigir

una exhibició, també a la plaça Catalunya.

Segon trofeu de l’any per al
Club Natació Esplugues

El CN Esplugues Esplugues va convidar el CN Molins de Rei,

el CN Cornellà i l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia al trofeu que va

organitzar amb motiu de la Festa Major. Per al club, representa l’i-

nici d’una temporada que espera amb força esperances d’èxits. 

Carles Ginés mostra la placa

commemorativa que li van lliurar ca-

torze entitats esportives de la ciutat

En nom de tots els directius i jugadors dels clubs participants, el

president del Club Voleibol Esplugues, Álex Gusano, va agrair a Carles

Ginés la seva tasca de 22 anys com a regidor. “Gràcies per tot el suport

que ens has donat i per ser tu mateix”, va dir-li. Carles Ginés, emocio-

nadíssim, va encoratjar totes les entitats a fer que l’esport d’Esplugues

millori dia a dia, les va engrescar perquè continuessin en la  línia de su-

port a l’esport de base que porten a terme, i va desitjar molta sort en el

càrrec a la seva successora a la regidoria, Montserrat Zamora, que el va

acompanyar en l’acte, juntament amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el primer

tinent d’alcaldia, Enric Giner. Juan González, president del Club Handbol

Esplugues, va lliurar a Carles Ginés una placa commemorativa de l’acte,

realitzat en el marc de la presentació dels diferents equips que integren

l’estructura esportiva del Club Handbol Esplugues. 



| EL PONT D’ESPLUGUES
158 | octubre de 2007

36

ESPORTS

El quart Aplec de

La Secció Sardanista de L’Avenç organitzarà

el 4 de novembre proper la quarta edició de

l’Aplec de la Sardana, que tindrà lloc al parc de

Can Vidalet. L’Aplec inclou dues sessions, una

matinal, a partir de les 10.30 del matí, i una de

tarda, a partir de les 4. En total, s’interpreta-

ran setze composicions, a càrrec de les tres

cobles convidades, Ciutat de Cornellà,

Marinada i La Principal del Llobregat. 

Com en anys anteriors, es preveu una

important participació de públic, tant d’Esplu-

gues com d’altres ciutats catalanes. L’Aplec,

un certamen lúdic i festiu, inclou un concurs

de colles improvisades, la inscripció de les

quals es podrà fer a partir de la setena sarda-

na del matí. El concurs estarà limitat a quinze

colles. També hi haurà un dinar de germanor,

al preu de 12 euros.

L’Aplec s’ha convertit des de la seva cre-

ació, l’any 2004, en la gran festa sardanista de

la nostra ciutat i s’emmarca en la línia d’activi-

tats que l’entitat porta a terme per fomentar i

divulgar la dansa tradicional de Catalunya a la

nostra ciutat. També fa ballades, concerts, ex-

cursions i cursets d’ensenyament. 

MÉS ESPORT...

El Club Patinatge Artístic
tanca el 25è aniversari

La celebració d’un trofeu que va comp-

tar amb la presència dels equips de Pallejà,

Santa Perpètua, Arenys de Munt i Llagostera

va tancar la celebració del 25è aniversari del

Clup Patinatge Artístic Esplugues. Sandra

Ruiz (Pallejà), Sara Martín (Esplugues),

Patricia Kamarek (Arenys), Carla Escrich

(Arenys) i Cristina González (Llagostera) van

guanyar a les categories d’iniciació C, B i A,

Certificat i Categories federades. 

El Barça guanya el torneig
d’handbol juvenil

L’equip blaugrana va superar en la final

el Granollers. La selecció catalana  cadet va

ser tercera i l’Esplugues quart. Álvaro Ruiz,

del Barça, va ser el millor jugador i Rodrigo

Corrales, també del Barça, el millor porter.

La Unió Coral s’emporta el
trofeu de billar

La Unió Coral de Sant Feliu de Llobregat

va ser l’equip guanyador del Trofeu interclubs

de billar, organitzat pel Club de Billar de L’A-

venç, que va acabar segon classificat, amb

Jordi Andreu, Jesús Romero i Vicenç López

com a integrants. El Sants va ser tercer  i el CB

Barcelona, quart. La secció de billar de L’Avenç

celebra enguany el seu vintè aniversari.

Bona participació al
torneig de tennis taula 

El torneig de tennis taula de Festa

Major, de participació popular, va comptar

amb una bona inscripció. Organitzat per la

secció del CCR L’Avenç, els guanyadors van

ser Marc Charco (categoria infantil), Nacho

Artero (juvenil), Lucas Gómez (sènior) i Javier

Silva (federat). Els millors de cada catego-

ria apareixen a la imatge. El club de tennis

taula, amb Francisco Martín, Víctor Martín,

Mateo Díaz, Javier Silva, Ángel López, Sergio

Rodríguez i Juan de Dios Olalla, ha iniciat la

cinquena temporada a primera provincial.

Juga a L’Avenç tots els dissabtes a les 11 del

matí. 

La SIES inicia a los niños en
la espeleología

La Secció d’Investigacions i Explo-

racions Submarines (SIES) de L’Avenç va

organitzar  durant la Festa Major un taller

d’iniciació a l’escalada per als infants.

També va fer una exposició fotogràfica amb

imatges de coves i d’activitats espeleo-

lògiques. 

Exhibició de gimnàstica i
trofeus de bàsquet i voleibol

El Club Gimnàstica Artística Les

Moreres va organitzar per la Festa Major

una exhibició de gimnàstica, al Poliesportiu

Les Moreres. L’AB Esplugues va fer el VI

Memorial José Miguel Torres, guanyat per

l’AB Esplugues en categoria masculina i el

BF Cornellà en la femenina. El CV Vall

d’Hebron va endur-se la victòria al Trofeu

de Voleibol Ciutat d’Esplugues.

Concursos de les seccions
de pesca i de coloms del
CCR L’Avenç

Les seccions de pesca i de

colombicultura de L’Avenç també s’han

sumat a la celebració de la Festa Major

amb dos concursos. El de coloms esportius

es va fer al terrat del col·legi Isidre Martí,

mentre que el de pesca va tenir lloc a la

platja El Prat de Vilanova, de la localitat de

Cubelles.

Vencedores de la melé de
petanca de Can Vidalet

La tripleta formada por Jacinto

Nohales, Juan Rodríguez y Emilo Fuentes

fue la ganadora de la Melé de Petanca de

Can Vidalet, organizada por el CP Can

Vidalet con motivo de la Fiesta Mayor.

Zaragoza gana el torneo de
futbol sala para policías

El equipo de la Policía Local de

Zaragoza se adjudicó el XV Torneo de

Fútbol Sala para policías locales,

organizado por la Policía Local de

Esplugues. El equipo de Cervelló acabó

segundo. El Vendrell fue tercero y

Esplugues cuarto.

El Club Escacs L’Avenç fa
partides ràpides i
simultànies

El Club d’Escacs L’Avenç també va

estar fidel a la Festa Major amb una doble

cita, una dedicada a les simultànies i una

altra a les partides ràpides. El Club

d’Escacs va assolir la temporada passada

l’ascens de categoria.
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TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (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 66 Oficina Mpal. d’Inf. al Consumidor (OMIC)

900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells

93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat

112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—

93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària

93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 

93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2

93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona

93 473 81 65 Registre Civil 

93 372 34 00 Registre de la Propietat

93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)

93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)

93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)

93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme

93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu

93 371 82 02 Creu Roja Esplugues

061 Urgències mèdiques

900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)

900 700 720 (avaries 24 h)

902 250 365 Inform. Gas Natural

902 50 77 50 Endesa (ENHER/ FECSA)

010 Informació transports metropolitans

93 372 04 16 Oficina de Comerç d’Esplugues

93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta

93 470 02 18 Museu Can Tinturé

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 Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 19 de setembre de 2007, va

acordar aprovar inicialment la modificació del Programa munici-

pal de foment de la millora de l’accessibilitat en edificis plurifami-

liars existents, mitjançant la instal·lació d’ascensors; i bases re-

guladores.

En compliment del que determina la legislació vigent, el pro-

grama, les bases i l'acord són sotmesos a informació pública pel

termini de vint dies, a comptar des del dia següent al de la publi-

cació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a fi i efecte

que dins del referit termini i en hores hàbils d'oficina, pugui ser

examinat per tots aquells que es considerin interessats i deduir

les reclamacions adients.

Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi presentat

cap al·legació, l’esmentat programa i bases restaran aprovats de-

finitivament sense necessitat d’acord exprés, procedint a la seva

publicació als efectes de la seva executivitat.

Esplugues de Llobregat, 26 de setembre de 2007

L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES INFORMA
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No els hi toquem els
Borbons

Jordi Figueras | ERC-AM

Un setembre amargant

Roger Pons | CiU

Si, és així de clar, no els podem tocar els

Borbons. Al mes de juliol, el grup municipal

d’ERC va presentar una moció per treure, du-

rant el que queda d’any, qualsevol símbol que

ens recordi els Borbons. Ho demanàvem com

a commemoració de la batalla d’Almansa en el

seu 300 aniversari. Tots els partits monàrquics

i espanyolistes van votar-hi en contra, és a dir,

PSC i PP.  CiU va votar-hi en contra argumen-

tant que Almansa no

tenia res a veure amb

Catalunya i es va con-

tradir negant i defen-

sant els Països Cata-

lans. PSC i PP van apel·lar a la constitució es-

panyola per defensar, amb més o menys vehe-

mència, que continuïn al Saló de plens del nos-

tre Ajuntament la fotografia del Rei i la seva

bandera, és a dir, la bandera dels espanyols i

també, per extensió, la bandera espanyola al

balcó de la plaça. Les polèmiques que s’han

viscut des d’aleshores a altres àmbits, el se-

grest d’El Jueves o la imputació de delicte de

cremar fotografies del Rei, ens fan reflexionar

sobre quin tipus de democràcia tenim on no és

permès cremar un paper com a acte de protes-

ta o treure una fotografia o una bandera. Per

segona vegada, ERC ha demanat la retirada

dels símbols espanyols del nostre Ajuntament,

per segona vegada hem perdut la votació i s’ha

vist, clarament, com l’espanyolització de la

nostra societat està arrelant a les files conver-

gents que ara voten per la permanència de la

simbologia espanyola. Durant l’any 2008 hi tor-

narem, tornarem a presentar una altre moció

demanant la retirada dels símbols espanyols

del nostre Ajuntament, tant si es poden treure

els Borbons com si no. Des d’ERC, amb ferme-

sa, continuarem lluitant per uns Països Cata-

lans on no es segrestin revistes ni sigui delicte

cremar fotografies per molt coronades que si-

guin.  Com a anècdota, l’alcaldessa Díaz va par-

lar de la tercera república, fem-la feliç, visca la

República de Catalunya! 

Al Ple de setembre, els regidors de Convergèn-

cia i Unió tornàvem a plantar-nos davant d’una nova

proposta del PSC-PSOE de demanar un nou prés-

tec. L'argument era la carpa per al mercat munici-

pal. Però és que no sabien l'any passat que s'esta-

ven remodelant els mercats i calia preveure diners

per la carpa? És que no van aprovar uns pressupos-

tos al desembre on s'hi hauria d'haver inclòs? Sem-

bla més còmode anar hipotecant les finances mu-

nicipals. És evident que

el govern municipal se-

gueix la mateixa política

de desordre econòmic

que portava al darrer

mandat.

D’altra banda, en el mateix Ple vam mostrar-

nos contraris a que un reduït nombre de treballa-

dors, concretament set sobre divuit que canviaven

el seu lloc de treball, tinguessin un increment des-

mesurat de les nòmines. No només perquè afecta-

va càrrecs de confiança d'alcaldia i càrrecs direc-

tius de confiança del govern municipal, sinó també

perquè entenem que suposa un greuge molt fort

respecte la resta de la plantilla municipal, i d'una

forma molt especial per a aquells treballadors que

tenen les nòmines més baixes.

Però no tot van ser vots en contra, així que, se-

guint el sentit comú, vam donar suport a les indem-

nitzacions que el govern municipal ha acordat amb

els paradistes del mercat de La Plana. Un pas en-

davant i sense retorn que posa punt i final a les an-

teriors èpoques de desinformació i incertesa a les

que el mateix govern municipal va tenir sotmesos

als paradistes.

També vam aprovar el calendari de les festes lo-

cals de l'any vinent, que seran per Sant Mateu i per

la segona pasqua. Valgui saber també que les dates

han estat consensuades amb la Unió de Botiguers,

després que en alguna ocasió, el govern socialista

optés per anar pel dret, i establir les dates menys

idònies per un comerç avui abandonat pel poder

municipal, i que patirà encara més amb l'arribada

del Pla Caufec i el seu centre comercial.

En definitiva, aquesta és la feina que vam fer al

Ple municipal de setembre, tot creient que és el mi-

llor per a Esplugues, perquè Creiem en Esplugues i

ens esforcem dia a dia per fer-la millor.
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No todo es mérito del
equipo de gobierno

Luis Ortega | PPC

Una Festa Major més
participativa que mai

Enric Giner| PSC

Setembre: Festa Major

Isabel Puertas | ICV-EUiA

Ja ha passat la Festa Major, hem tingut un

mes molt festiu.

De fet, els primers dies ja celebràvem les fes-

tes del barri de la Plana, amb un seguit d’activi-

tats que permetien retrobar-nos amb els veïns i

veïnes després de les vacances d’estiu. El darrer

cap de setmana el barri de La Miranda també ce-

lebrà la seva festa, on, a més de les activitats per

a infants i per a grans, es pot degustar una multi-

tudinària paella i com-

partir taula amb un

munt de gent que s’hi

aplega cada any.

I enmig d’aquestes

dues festes hem pogut gaudir d’uns dies de la

Festa Major de tots els espluguencs i espluguen-

ques. Cal destacar la quantitat d’actes organit-

zats per les nostres entitats amb aquest esperit i

vocació participativa que les caracteritza, i entre

aquestes voldríem fer notar les Festes Populars

que les entitats de cultura popular han organitzat

de manera impecable i tampoc no volem oblidar-

nos del joc reivindicatiu fet amb clau d’humor

“El conte de la rateta que escombrava cap a ca-

seta” que va tenir un gran èxit entre petits i grans.

Així doncs, tot plegat, una manera de comen-

çar el nou curs polític i escolar amb un regust

agradable i més encara tenint en compte que

aquestes no han estat unes festes passades per

aigua com començàvem a estar acostumats.

Això sí, hem trobat a faltar una mica de sensi-

bilitat per part de l’equip de govern; dins la pro-

paganda institucional no hi ha hagut promoció

d’aquells actes organitzats per la gent del poble i

pensats per al poble. Tan sols s’ha fet una ex-

haustiva promoció de les activitats i concerts que

venien de fora. Creiem que cal potenciar el tre-

ball i la dedicació de la nostra gent, de les nos-

tres entitats amb fets i no solament amb parau-

les. I potser s'hauran de plantejar si fa falta pre-

goner si l'alcaldessa s'entesta a prendre-li el

protagonisme amb un discurs tan llarg i inne-

cessari.

Que la vivienda protegida, tanto en régimen de

alquiler como de compra, es una necesidad priori-

taria en Esplugues para el Partido Popular, es un

hecho probado y demostrado, dado que aunque es-

temos en la oposición  nuestra responsabilidad po-

lítica al ser como somos la segunda fuerza política

en el Ayuntamiento para con nuestras vecinas/os

es patente, generando que esta inquietud se con-

vierta en una constructiva aportación por nuestra

parte cuando en Pleno municipal del año 2004 pro-

pusimos en firme el

cambio de uso de tres

solares de equipamien-

tos sitos en c/ Pep Ven-

tura, c/ Gaspar Fábregas

y avda. Isidre Martí para

realizar la construcción de viviendas de alquiler ex-

clusivamente para jóvenes, iniciativa que prosperó

con el beneplácito de Generalitat de Catalunya y a

día de hoy está en proceso de construcción las fu-

turas 65 viviendas que darán servicio a nuestros jó-

venes.

Referido a la futura vivienda protegida, desde el

Partido Popular observamos una posible situación

ilógica en las bases concursales, por la que el plazo

de admisión de solicitudes para poder concursar

tanto para el régimen de alquiler como de compra

finalizaba el día 31/09/07, generando una larga es-

pera de entre 16 y 20 meses hasta la entrega a los

pisos recién construidos a las personas a los que

les haya tocado. Por eso, en las dos últimas  juntas

de portavoces propuse la prolongación del plazo de

admisiones para el concurso, a fin de que se pue-

dan presentar y participar el mayor número de per-

sonas  de Esplugues al citado concurso que dará pie

al sorteo de los pisos. Esta propuesta fue acogida

por todos los Grupos Municipales con agrado y se

transformó en una moción que pasó por urgencia

en el último Pleno Municipal del pasado 19/09/07

con el apoyo de todos los Grupos Políticos que nos

encontramos en el Ayuntamiento, siendo la nueva

fecha de finalización de admisión de solicitudes el

31/12/07.

Deseo felicitar a todas las entidades y asociacio-

nes participantes en los actos de la Fiesta Mayor,

así como una vez más el civismo que es motivo de

ejemplo en toda Catalunya por parte de todas las

personas que aquí residimos y participamos en

dicha fiesta, pues no hubo ni un solo altercado.

Felicidades a todos.

Un balanç realment positiu per a aquests

dies tan intensos. De fet, de sempre, la gent

d'Esplugues ha viscut la seva Festa com  una

cita desitjada per viure la ciutat, els seus racons

i els seus espais públics. Per això, enguany

s'han superat totes les previsions, amb  un pro-

grama festiu seguit per milers de persones,

que més que mai ha combinat la tradició amb

la innovació. 

Un programa de

Festes amb una oferta

diversificada, per a to-

thom. Amb especta-

cles i activitats de qua-

litat per a menuts i

grans. Realment feia goig veure com les zones

més emblemàtiques de la ciutat eren un formi-

guer de gent, de com els espluguencs i les es-

pluguenques es van bolcar en la seva ciutat. 

Una Festa Major que també és cada vega-

da més un excel·lent acte de promoció de la ciu-

tat. Perquè els concerts, les orquestres de gran

qualitat, les activitats familiars, el Mercat Me-

dieval, la iniciativa "Mans d'Esplugues” o les

moltes activitats organitzades per les entitats

contribueixen que Esplugues sigui reconeguda

en el nostre entorn com una ciutat dinàmica,

associativa i plena de vida. La Festa Major tam-

bé és un mirall de la vitalitat esportiva de la

nostra ciutat, que disposa d’una consolidada

xarxa de clubs i entitats que omplen d’activitats

aquests dies i la resta de l'any.

En resum, la nostra Festa Major ha estat

un exemple de convivència, de civisme i de tro-

bada ciutadana. En definitiva, de Festa. I això,

malgrat els intents d'uns pocs de polititzar-la,

demostrant poc respecte per a les persones,

per a la institució i per al conjunt de la ciutada-

nia, en aquells actes que ens uneixen a totes i a

tots, com ara el Pregó de Festa Major. És un

col·lectiu que va  mantenir una actitud molt poc

democràtica, fora de lloc, que res té a veure

amb la gent d'Esplugues, que sap que totes les

reivindicacions són legítimes sempre que siguin

respectuoses. 




