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vendes al Mercat
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del seu trasllat a la
carpa provisional

Sorteig  d’un viatge a Eurodisney a les carpes
dels carters reials

En el sorteig d’un viatge a Eurodisney entre tots els infants

que van  lliurar la seva carta dels Reis als carters reials d’Esplu -

gues, les butlletes escollides van ser:

987-color vermell (premiada)987-color vermell (premiada)

528- color vermell (número reserva)528- color vermell (número reserva)

Els posseïdors d’aquestes butlletes han de dirigir-se al CCR

L’Avenç, organitzador del sorteig
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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Amb L’Agenda,
promovem la
participació a 
l’activitat ciutadana

A El Pont que teniu a les mans trobareu la nova publica-

ció municipal “L’AGENDA cultural i d’activitats d’Esplugues”,

que a partir d’ara és el referent de l’activitat ciutadana a Es -

plugues. Neix amb la voluntat de fer-se ressò de tota l’activitat

cultural, esportiva i social de la nostra ciutat, ja siguin organit-

zats pel mateix Ajuntament o bé per les entitats ciutadanes.

Com veureu, fem una aposta decidida per fer difusió en una

mateixa publicació del conjunt d’actes públics que cada mes se

celebrin a Esplugues.

Amb la nova revista de L’Agenda, que també incorporarà al-

tres continguts relacionats amb la cultura, els esports i el

temps de lleure, així com també del comerç local, contribuïm a

donar una major projecció a l’activitat del teixit associatiu de la

ciutat i, al mateix temps, a donar a conèixer a tothom l’àmplia

gamma d’actes diversos que es fan a Esplugues i que ens con-

viden a participar-hi.

Esplugues és una ciutat amb una gran riquesa social. Fa

pocs dies hem pogut comprovar novament com les festes na-

dalenques i els Reis Mags han estat tot un èxit de participació,

tant ciutadana com d’entitats que s’han sumat a l’organització

dels actes. A totes les persones que, dia rere dia, fan

d’Esplugues una ciutat participativa i compromesa amb la cul-

tura, l’esport i el temps de lleure el nostre agraïment per la

seva tasca i dedicació. 

Con L’Agenda,
promovemos la
participación en la
actividad ciudadana

En El Pont que tenéis en las manos encontraréis la nueva

publicación municipal “L’AGENDA cultural i d’activitats d’Es -

plu gues”, que a partir de ahora es el referente de la actividad

ciudadana en Esplugues. Nace con la voluntad de hacerse eco

de toda la actividad cultural, deportiva y social de nuestra ciu-

dad, ya sean organizadas por el mismo Ayuntamiento o bien

por las entidades ciudadanas. Como verán, hacemos una

apuesta decidida para difundir el conjunto de actos públicos

que se celebren en Esplugues en una misma publicación.

Con la nueva revista de L’Agenda, que también incorporará

otros contenidos relacionados con la cultura, los deportes y el

tiempo de ocio, así como también del comercio local, contri-

buimos a dar una mayor proyección a la actividad del tejido aso-

ciativo de la ciudad y, al mismo tiempo, a dar a conocer a toda

la población la amplia gama de actos diversos que se llevan a

cabo en Esplugues y que nos invitan a participar en ellos.

Esplugues es una ciudad con una gran riqueza social. Hace

pocos días hemos podido comprobar de nuevo cómo las fiestas

navideñas y los Reyes Magos han sido todo un éxito de partici-

pación, tan ciudadana como de entidades que se han sumado a

la organización de los actos. A todas las personas que, día tras

día, hacen de Esplugues una ciudad participativa y comprome-

tida con la cultura, el deporte y el tiempo de ocio, nuestro agra-

decimiento por su trabajo y dedicación. 
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La nova etapa del Mercat Municipal de La Plana que El Pont 160 va

anunciar en portada és ja una realitat. Des de la segona setmana de de-

sembre, els venedors que han volgut continuar la seva activitat comercial

en aquest equipament municipal tenen instal·lades les seves parades en

un recinte provisional, un espectacular cobert ubicat a la confluència de

la rambla Carme amb el carrer Quintana, que l’acollirà durant el temps

que durin les obres de construcció del mercat definitiu.

Pel que es pot veure i es pot comprovar, el canvi ha estat a millor. El

nou recinte destaca, d’entrada, per la seva accessibilitat. El fet que esti-

gui a peu de carrer  facilita molt que les persones puguin entrar-hi i sor-

tir-ne amb comoditat, sense escales o altres obstacles. Una vegada dins

del mercat, moltes coses criden l’atenció: la lluminositat, l’amplitud de

les parades, la gran diversitat de l’oferta de productes, frescos i envasats,

i el gran nombre de clients i clientes que, sobretot els dies de més activi-

tat comercial, es donen cita a cada una de les parades, amb la confiança

que dóna saber que els atendran uns professionals del comerç, els vene-

dors del mercat, amb un gran coneixement dels productes que ofereixen

i disposats a aconsellar en tot moment a les persones a les quals des-

patxen. “Ara sembla que tothom vol comprar al mercat” explicava una

clienta de tota la vida els primers dies de l’obertura en el nou emplaça-

ment, en veure l’expectació aixecada arran del trasllat.

També han canviat, cosa que demostra la capacitat d’adaptació del

mercat als nous hàbits de consum, els horaris. Ara el mercat obre també

els dijous a la tarda, un fet que sens dubte atraurà nous compradors i

compradores a les seves parades. De dilluns a dimecres, el mercat obre

Pilar Díaz, l’alcaldessa, i Jaume Dardé, en repre-Pilar Díaz, l’alcaldessa, i Jaume Dardé, en repre-

sentació dels paradistes, van fer el  tall protocol·larisentació dels paradistes, van fer el  tall protocol·lari

de la cinta d’inauguració, el 14 de desembrede la cinta d’inauguració, el 14 de desembre

Un espectacular cobert situat a la confluència dels carrers Carme i Quintana acull
des de la segona setmana de desembre els paradistes d’aquest equipament de
concessió municipal. El trasllat, inclòs en el procés de reforma del mercat, ha
significat, d’entrada, un espectacular augment de la clientela, que espera consolidar

El Mercat Municipal de la Plana a
trasllat al cobert provisional que

El nou recinte destaca per la seva
accessibilitat, la lluminositat, l’amplitud
de les parades i la diversitat dels
productes que s’hi ofereixen
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augmenta les vendes arran del
e l’acull des del desembre

de 8  del matí a 2 del migdia; els dijous, de 8 a 2 i de 5 de la tarda a 8 del

vespre. Els divendres, té un horari continuat, de 7 del matí a 8 del vespre,

i els dissabtes, obre a les 7 del matí i tanca a les 2.30 del migdia.

Inauguració
El nou recinte del Mercat Municipal de La Plana va inaugurar-se de

manera oficial el 14 de  desembre passat. L’alcaldessa, Pilar Díaz, i Jau -

me Dardé, en representació dels quinze paradistes que s’han traslladat

al nou recinte, van tallar la cinta protocol·lària de l’acte d’obertura. L’al -

cal dessa, acompanyada del primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, i de la

A l’esquerra, una venedora parla amb l’alcaldessa i amb la regidora de Comerç, Maria Mena.  A la dreta, una altra paradista despatxa un client

quar ta tinenta d’alcaldia i regidora de Comerç, Maria Mena, a més d’al-

tres membres del  consistori, representants dels diferents grups munici-

pals, van recórrer les noves instal·lacions i van parlar  amb els diferents

paradistes, per copsar la seva opinió i donar-los ànims davant d’unes

dates, les nadalenques, que són molt intenses comercialment parlant.

“Espero que el nou recinte comporti, per als paradistes,  una reactivació

comercial, perquè es tracta d’un equipament modern amb uns serveis

(magatzems, cambres frigorífiques...) que fan possible la comercialitza-

ció de productes frescos en condicions òptimes. També crec que suposa-

rà un repte quant a la seva adaptació als nous horaris que exigeix la so-

cietat actual” explica la regidora de Comerç, Maria Mena, que es mostra

convençuda que “els mercats són locomotores per impulsar el comerç

local, i en aquesta línia estem treballant”.

Procés de reforma
El trasllat a aquest nou recinte forma part del procés de reforma

de l’equipament. “Aviat començarem els treballs de demolició del vell

edifici, per a la posterior construcció d’un mercat modern, amb aparca-

ment i un supermercat complementari. A sobre, a més, es construiran

habitatges de lloguer per a joves i persones grans, de promoció munici-

pal” detalla Maria Mena. La regidora de Comerç explica, a més, que

“quant al Mercat de Can Vidalet, desitjo que, en breu, pugui fer-se una

actuació semblant, quan s’arribi a un acord amb els paradistes que així

ho permeti”.  

L’Ajuntament treballa pel foment del comerç 
i de l’economia del municipi

El foment del comerç i de l’economia local és un dels eixos bà-

sics de l’acció de govern de l’Ajuntament per a aquest 2008. L’inici de la

construcció dels nous mercats municipals és un dels objectius primor-

dials, com també ho són la regulació dels usos comercials i la senyalit-

zació de les principals zones de botigues de la ciutat. Igualment, el con-

sistori continua donant suport als comerciants i, en general, a les per-

sones que es volen incorporar al mercat de treball, amb el servei d’in-

formació i orientació professional (1.900 usuaris durant 2007), la gestió

d’ofertes de treball i altres plans formatius i d’ocupació.
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Les obres de la residència de
gent gran La Mallola podrien
acabar-se en dos anys

La residència de gent gran La Mallola po-

dria estar acabada en uns dos anys. Aquest és

el termini de temps que la Fundació del Casal

dels Avis d’Esplugues preveu que necessitarà

per acabar les obres de construcció d’aquest

equipament. La residència s’està aixecant a l’a-

vinguda Lluís Companys, molt a prop de la

que té la Fundació Casal dels Avis, de la qual va

dir que prestigia Esplugues amb el seu esforç

diari. Isabel Montraveta, sotsdirectora general

de gestió de recursos de l’ICASS, va destacar la

col·laboració i la suma d’esforços entre les

dues administracions i les dues fundacions.

Durant l’acte, en què Teresa Cendrera va inter-

venir en representació de la presidenta de la

Fundació Fèlix Llobet, Marta Farrés, es va lle-

gir un missatge enviat per l’actual ministra de

Vivenda, l’espluguenca Carme Chacón, en què

destacava la comoditat de la residència en

construcció i apuntava que contribuirà a un

major benestar de la ciutat. 

La soprano Marta García i la Coral la

Il·lusió, de la residència Fèlix Llobet, van inter-

venir a l’acte de presentació, que va tenir un pri-

mer capítol als terrenys de les obres i va conti-

nuar al claustre del convent de Montsió.  

les obres com de la “culminació d’un llarg camí

per fer realitat la residència”, mentre que l’al-

caldessa d’Esplugues va recordar l’obligació

que té la societat “de tenir la nostra gent gran

ben atesa, tant la que gaudeix de certa autono-

mia com la que és més dependent”. Pilar Díaz

va lloar la “vocació de servir a les persones”

Ajuntament, Generalitat i les fundacions Casal dels Avis
i Fèlix Llobet treballen plegats en un projecte de qualitat 

Un carrer del Gall es dirà
Esperança Martí, en
record de la primera dona
regidora d’Esplugues 

Un carrer de recent creació al

barri del Gall de la nostra ciutat portarà

el nom d’Esperança Martí, en honor de

qui fou la primera regidora dona de

l’Ajuntament d’Esplugues, l’any 1936.

Esperança Martí (ERC) va formar part de

la Comissió de Governació de

l’Ajuntament i fou presidenta de la Junta

local de protecció de menors i repressió

de la mendicitat, del 2 de març al 12

d’octubre de 1936. El carrer Esperança

Martí, perpendicular a Manuel de Falla,

està situat en l’anomenat sector Pep

Ventura, una zona limítrofa amb el

terme municipal de Sant Just Desvern

que ha estat recentment urbanitzada.

L’adopció d’aquest nom, aprovada pel

Ple municipal a proposta de la comissió

de Cultura, respon a la decisió de

l’Ajuntament, presa ja fa uns anys,

perquè tres de cada quatre nous carrers,

espais públics o equipaments de la

ciutat serien batejats amb nom de dona,

per mirar d’equilibrar un nomenclàtor

que, majoritàriament, té noms

masculins. 

Adequació de
l’aparcament del carrer
Lleialtat 

L’Ajuntament ha portat a terme durant el

mes de gener una adequació de

l’aparcament provisional del carrer

Lleialtat. S’ha millorat la rampa d’accés

a aquest espai, s’ha desbrossat una zona,

cosa que ha permès guanyar més places

d’aparcament, s’ha arranjat el terreny,

malmès per l’aigua, i s’ha col·locat grava

per evitar la pols en dies secs. 

La ciutat té 137 places
per aparcar bicicletes  

La ciutat té un total de 137 places

d’aparcament per a bicicletes,

distribuïdes en diferents espais públics

i prop d’edificis d’interès, cosa que

facilita els trasllats als ciclistes a

l’interior del municipi. Aquesta és una

mesura per promoure l’ús d’aquest

transport a la ciutat.

plaça Constitució, i el 19 de desembre passat

es va fer un acte de presentació del projecte a

la ciutat d’Esplugues, després de pràcticament

tres mesos d’obres.

La construcció de l’equipament és fruit

de la col·laboració entre dues administracions,

l’A juntament d’Esplu gues, que ha cedit els ter -

renys, i l’Institut Català d’Assistència i Serveis

So cials (ICASS), de la Generalitat de Catalunya,

que finançarà les places assistides i el 50 per

cent de la despesa corresponent a la dotació

in terior de l’equipament; i de dues fundacions,

Fè lix Llobet i Nicolau, que finança la inversió

per fer tot l’edifici, i Casal dels Avis d’Es plu -

gues, que pagarà l’altre 50 per cent de l’equipa -

ment interior i se n’encarregarà de la gestió

dià ria. 

La presidenta de la Fundació Casal dels

Avis, M. Rosa Campreciós, va parlar de l’inici de

L’equipament forma part del Pla municipal de residències i s’està cons-L’equipament forma part del Pla municipal de residències i s’està cons-

truint a l’avinguda Lluís Companys, al barri de la Mallola. El seu logotip  repre-truint a l’avinguda Lluís Companys, al barri de la Mallola. El seu logotip  repre-

senta una fulla de vinya, perquè la paraula mallola significa cep jove i ensenta una fulla de vinya, perquè la paraula mallola significa cep jove i en

aquells terrenys n’hi va haver plantats molts, antigamentaquells terrenys n’hi va haver plantats molts, antigament
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Vil·la Pepita ja és el centre referent
per a les dones d’Esplugues

Vil·la Pepita és, des del 18 de desembre passat, el Centre d’In for -

mació  i Recursos per a les Dones (CIRD) d’Esplugues. Aquell dia, l’alcal-

dessa, i regidora-delegada d’aquest àmbit,  Pilar Díaz, la presidenta de

l’Ins  titut Català de les Dones (ICD), Marta Selva, i la coordinadora de l’Àrea

d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Teresa Llorens, van

inau gurar aquest equipament municipal, ubicat al recinte dels jardins Pons

i Termes, a la confluència del carrer Sant Francesc Xavier i de l’avinguda de

Cor nellà. La inauguració corresponia a la primera fase de l’equipament,

que compta amb un punt d’informació, dues sales de conversa i d’entrevis-

tes personalitzades i un espai de ludoteca per a infants. Les diferents sales

de l’edifici han estat batejades amb els noms de Lola Anglada, Montserrat

Roig i Maria Aurèlia Capmany.

Tots aquests serveis estan ubicats a la planta baixa de Vil·la Pepita,

una casa senyorial que és, des de fa uns anys, propietat de l’Ajuntament.

Pepita Pons, la persona en honor de la qual el seu avi va posar el nom de la

vil·la, era una de les persones assistents a l’acte, juntament amb altres in-

tegrants de la família que va ser propietària de la finca. També hi van assis-

tir diferents integrants de les associacions de dones de Can Vidalet-El

Taller, de La Plana i del Gall, altres integrants del Consell Municipal de les

Dones, i moltes altres espluguenques que volien veure com allò que du-

rant molt de temps van qualificar “d’il·lusió” es convertia finalment en una

realitat.

L’alcaldessa es va confesar “emocionada” per l’acte inaugural, va

voler fer partícips de l’èxit que suposa  l’obertura de l’equipament a totes

les integrants del Consell Municipal de les Dones, i va mostrar la seva sa-

tisfacció perquè “ens hem avançat a la promulgació d’una llei que obligarà

als municipis de més habitants a tenir un centre d’aquestes característi-

ques. I ho hem fet perquè no volíem que cap llei ens hi obligués, perquè la

posada en marxa d’aquest servei era un acte de justícia”. El Centre

d’Informació i de Recursos per a les Dones “vol ser un lloc de referència

per a totes les espluguenques, un punt de trobada per dinamitzar i impul-

sar activitats i  serveis. En definitiva, qualsevol dona de la ciutat que tingui

cap dubte o inquietud, de la mena que sigui (jurídica, laboral, social...) sap

que aquí intentarem donar-li una resposta adequada” va explicar Pîlar

Díaz.

Suport institucional
El CIRD d’Esplugues és el cinquè que s’obre a la comarca  —els al-

tres són a Cornellà, Corbera, Castelldefels i Sant Boi— i el quarantè de tota

la província de Barcelona. L’obertura d’aquest equipament ha comptat amb

el suport de l’Institut Català de les Dones i de la Diputació de Barcelona.

Tant la presidenta de l’ICD com la coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciu -

tadania de la Diputació van destacar la conveniència que les ciutats comp -

tin amb espais d’aquest tipus, per dinamitzar i orientar les dones, en tots

els àmbits de la vida.  L’objectiu de l’Ajuntament és portar a terme la sego-

na fase de la construcció d’aquest CIRD a partir d’aquest mateix any, am-

pliant-lo a la segona planta de la casa que l’acull, Vil·la Pepita. 

Inaugurat als jardins Pons i Termes el Centre d’Informació i Recursos per a Dones
(CIRD), que vol esdevenir un lloc de trobada per a totes les espluguenques 

L’horari d’obertura de l’equipament 
és de dilluns a divendres, 
de 10 a 13 hores, i els dimarts 
i els dijous de 16.30 a 18.30 hores

A l’esquerra, Marta Selva, presidenta de  l’Institut Català de les Dones, l’alcaldessa, Pilar Díaz, i Teresa Llorens, de la DipA l’esquerra, Marta Selva, presidenta de  l’Institut Català de les Dones, l’alcaldessa, Pilar Díaz, i Teresa Llorens, de la Diputació de BCN (d’es-utació de BCN (d’es-

querra a dreta) el tall de la cinta inaugural.  A la dreta. Marta Selva i Pilar Díaz amb Pepita Pons, la persona que dóna nom a Vil·la Pepita 
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Joves d’Esplugues s’involucren
en un nou mecanisme de
participació ciutadana

A través de l’Audiència Pública, 624 alumnes de 3r i 4t
d’ESO faran propostes per fomentar hàbits saludables

L’Audiència Pública als nois i noies

d’Esplugues és un nou mecanisme de partici-

pació ciutadana a través del qual  joves del  mu-

nicipi faran arribar les seves propostes a l’A -

juntament en qüestions d’especial rellevància

per al col·lectiu juvenil i per a la ciutat. A la pri-

mera audiència, hi participaran alumnes de 3r i

4t d’ESO d’instituts d’Esplugues. El  tema es -

collit en aquesta primera edició ha estat el de

la recerca de propostes per fomentar els hàbits

saludables entra la ciutadania.

L’objectiu d’aquest mecanisme, impulsat

per l’Ajuntament, és fomentar i donar suport a

la participació i a l’interès pels assumptes pú-

blics i comunitaris entre els i les joves, a través

d’una activitat pedagògica que permet de ma-

nera directa consensuar propostes i fer arribar

els suggeriments, opinions i reflexions.

L’Audiència Pública per als nois i noies

d’Esplugues va precedida d’un treball previ que

s’iniciarà els propers dies als centres educa-

tius participants. Així, durant el primer trimes-

tre de l’any, l’Ajuntament d’Esplugues, amb la

col·laboració de les escoles i a través de la

Fundació Pere Tarrés,  portarà a terme la dina-

mització dels grups-aula i d’afavorir la conse-

cució dels objectius previstos. Poste rior ment,

es realitzarà una jornada “intercentres” on els

representants del grups-aula, escollits pel

propi alumnat, posaran en comú amb la resta

de centres participants les propostes per arri-

bar a la redacció del manifest sobre hàbits sa-

ludables.

Aquest procés culminarà, probablement,

el proper mes de maig a l’Audiència Pública als

nois i noies d’Esplugues, on els i les alumnes

llegiran davant de l’alcaldessa i la corporació el

manifest amb les seves propostes per  aconse-

guir una societat i un municipi amb hàbits en-

cara més saludables.

El procés d’Audiència Pública als nois i

noies compta amb la col·laboració dels equips

directius, docents i tutors dels centres educa-

tius d’Esplugues  i com a protagonistes els  624

alumnes de 3r i 4r d’ESO dels IES Severo

Ochoa, La Mallola, Joanot Martorell, Blume i

Utmar, que aquest any hi participen. Es realit-

zen experiències similars en municipis com

Barcelona, Lleida, o Donostia –Sant Sebas-

tià. 

Aquesta és la imatge gràfi-Aquesta és la imatge gràfi-

ca que es farà servir per pro-ca que es farà servir per pro-

moure la participació dels i lesmoure la participació dels i les

joves a l’Audiència Pública

Obert el termini perquè
les entitats puguin
demanar subvencions 

Les diferents entitats locals ja

poden sol·licitar a l’Ajuntament les

subvencions corresponents a l’any 2008.

Les que treballen en els àmbits de

l’atenció social, la comunicació, la

cultura, el desenvolupament econòmic,

l’educació, els esports, la joventut i la

salut pública ho podran fer en dos

terminis, del 2 de gener al 29 de febrer

de 2008 i del 2 al 30 de juny de 2008. Les

que treballen en l’àmbit de la cooperació

al desenvolupament tenen un termini

únic, iniciat el 2 de gener, que finalitza el

31 de març de 2008. Aquests ajuts

econòmics tenen per objectiu

subvencionar activitats d’interès públic

que tenen com a finalitat millorar la

cohesió social de la ciutat; promoure

l’associacionisme; afavorir la cooperació

entre el sector públic; possibilitar el

creixement cultural quantitatiu i

qualitatiu del municipi; promoure un

desenvolupament més sostenible de la

ciutat i millorar la convivència i el

civisme entre la ciutadania. La

documentació i les bases per a la

concessió es poden obtenir al web

municipal www.esplugues.cat, als punts

d’atenció a la ciutadania i als telèfons 

93 480 99 47 o 93 480 92 13. S’ha

convocat una jornada informativa per a

les entitats (31 de gener, 19.30 hores,

Casal de Cultura Robert Brillas). 

Representants municipals 
en tres institucions 

El primer tinent d’alcaldia i regidor

de Comunicació, Enric Giner, ha estat

designat representant als consells

generals del Consorci de Comunicació

Local i de l’Agència de Comunicació

Local. El regidor de Medi Ambient, José

Blas Parra, ho és a l’Assemblea del

Consorci del Parc de Collserola. 

Mor l’exalcalde Luis
Lorenzo Sampedro    

L’exalcalde d’Esplugues, Luís

Lorenzo Sampedro, va morir el 3 de

desembre passat. Havia estat alcalde

d’Esplugues entre 1956 i 1969.
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L’aplicació del Pla de seguretat 
i convivència ciutadana ha fet
millorar la vida al  municipi  

Positiu balanç del primer any de la seva implantació 

La seguretat i la convivència a Esplugues han

millorat en l’últim any. L’aplicació del Pla de se-

guretat i de convivència ciutadana, des de fa poc

més d’un any, ha estat una eina decisiva per

convertir en realitat l’objectiu de fer d’Es plu -

gues una ciutat encara més segura i amb alts

índexs de convivència i de civisme.

El Pla de seguretat i convivència ciutada-

na es va implantar a la tardor de 2006, coinci-

dint amb l’arribada a la ciutat dels Mossos

d’Esquadra, que l’Ajuntament va entendre com

una oportunitat estratègica per a la ciutat. La

coordinació entre les policies Local i de la

Generalitat era un dels grans objectius d’aquest

programa. Els contactes diaris, l’intercanvi d’in-

formació i les accions conjuntes han estat cons-

tants en la relació entre aquests dos cossos, i

també amb la Policia Nacional en aquells àm-

bits en què encara té competències. 

Un altre objectiu del Pla  era reduir la im-

plicació dels joves en fets il·lícits, amb mesures

de control i preventives. La gran novetat que

presentava el Pla era la creació de l’agent de

prevenció en hàbits de risc, una figura que serà

plenament operativa el tercer trimestre d’a-

quest curs escolar 2007-2008. També ha millo-

rat l’atenció i la protecció de les víctimes, un

altre dels propòsits del pla. El grau d’acompli-

ment d’aquest àmbit millorarà quan s’acabi la

revisió del Programa d’atenció a la víctima, vi-

gent des de fa anys i que ara es vol adaptar a les

necessitats de les persones que s’hi acullen.

Millora de la convivència
Quant a la convivència i al civisme, s’ha

posat especial accent en algunes de les qües-

tions més delicades. És el cas de la tinença res-

ponsable d’animals de companyia, amb accions

de sensibilització (activitats a les escoles, ta-

llers...) i de control; de la vigilància del soroll

produït pels vehicles, que es materialitza amb

les quatre campanyes de mesurament del so-

roll; o de les accions incíviques, amb el

Programa de commutació de la sanció plena-

ment vigent. Val a dir que el servei d’agents cí-

vics està plenament consolidat i molt acceptat

per la població. La implantació del Pla també

està contribuint a promoure una nova cultura

de la seguretat viària a Esplugues, incidint en

l’educació a les escoles i en l’aplicació de les

noves normatives de trànsit. 

Certificació de qualitat
La Policia Local, que el mes de maig pas-

sat va assolir la certificació de qualitat ISO

9001:2000, aplica criteris de millora contínua

per incrementar els seus nivells d’eficàcia i efi-

ciència. 

La Comisaría de Cornellà-
Esplugues de la Policía
Nacional amplía horarios
para tramitar el DNI-e

La Comisaría de Policía de

Cornellà-Esplugues y Sant Just ha

ampliado el horario para la tramitación

del DNI  electrónico y ahora es posible

realizar las gestiones en horario de

tarde, de 16 a 19 hores, de lunes a

viernes. El horario matinal se mantiene

de 9 a 14 horas, también de lunes a

viernes. El DNI electrónico permite

operar en Internet y realizar gestiones

telemáticas con las máximas garantías

de seguridad, acreditando

electrónicamente la identidad de los

ciudadanos y posibilitando la firma de

transacciones electrónicas ante las

administraciones públicas y ante otros

prestadores de servicios que participan

de la firma electrónica. Además, el

nuevo sistema para su confección

permite que este documento sea

entregado en el mismo momento de su

tramitación. Actualmente, la forma de

solicitar la confección de un DNI-e es

personándose en Comisaría. Se atiende

a los peticionarios por riguroso orden de

llegada. Para los primeros meses de

este 2008 está prevista la implantación

del sistema de cita previa, del que se

informará convenientemente.

Consells de seguretat en
cas d’inclemències
climatològiques    

La Policia Local dóna una sèrie de

consells a tenir en compte davant de

possibles inclemències del temps. A

casa, cal tenir preparat un transistor i

piles de recanvi, llanternes, aliments rics

en calories, combustible per a la

calefacció i una farmaciola amb els

medicaments habituals. Cal protegir els

punts d’entrada d’aire (excepte els de

ventilació obligatoris) i revisar l’estat de

la calefacció. Al cotxe, s’han de tenir

cadenes, llanterna i manta de viatge i

comprovar que el cotxe estigui en un bon

estat mecànic. I si s’ha de sortir de

viatge, cal informar-se de la previsió del

temps i de l’estat de les carreteres.  En

cas d’emergència, cal trucar al telèfon

112.

Dos agents de la Policia Local orienten a dos ciutadans, al carrer EsglésiaDos agents de la Policia Local orienten a dos ciutadans, al carrer Església

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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El número de la revista El Pont que teniu a

les mans no és un número més. Coincidint amb

el canvi d’any, aquesta publicació estrena un su-

plement, L’Agenda cultural i d’activitats d’Es -

plugues. És una revista a tot color, amb informa-

cions sobre els actes ciutadans que se celebren

cada mes a la nostra ciutat, organitzades per

l’Ajun tament o per les entitats. Es distribuirà a

totes les bústies de la ciutat juntament amb El

Pont d’Esplugues. La seva data d’aparició és la

darrera setmana de cada mes, per anunciar els

El Pont estrena L’Agenda, 
un suplement que recull les
properes activitats ciutadanes 

Serà la publicació de referència per saber què fer i on
anar per gaudir de la nostra intensa vida associativa

Els lectors i lectores
tenen a disposició la
secció ‘Tribuna Oberta’    

La revista El Pont d’Esplugues té a

disposició de les entitats i la ciutadania la

secció Tribuna Oberta, per fer palesa la

seva opinió sobre temes d’interès.

Segons diu el reglament de participació

ciutadana,  “les entitats i els ciutadans i

ciutadanes d’Esplugues poden fer ús d’El

Pont d’Esplugues, mitjançant la secció

“Tribuna Oberta”, que es dotarà  d’espai

suficient, amb un màxim d’una pàgina.

L’exercici d’aquest dret mai podrà quedar

limitat pel contingut ideològic excepte

quan es puguin  vulnerar, en el seu

contingut, la dignitat de les persones, els

valors   reconeguts per la Constitució,

especialment els relatius a la infància,

joventut i dones, així com els relatius als

sectors socials més marginats.  Tampoc

no es publicaran aquells escrits que

continguin expressions o  opinions

ofensives o que puguin constituir falta o

delicte”.  L’extensió màxima de les cartes

és de quinze línies mecanografiades, han

d’anar signades amb nom, cognom,

domicili i adreça electrònica. El Pont en

publicarà  les que s’enviïn a través del

correu electrònic elpont@esplugues.cat

o es lliurin al Registre Municipal de

l’Ajuntament abans de dia 15 de cada

mes. La revista es reserva el dret de no

publicar aquelles cartes que, pel seu

contingut, puguin vulnerar l’honorabilitat

de terceres persones.

Suport del Ple a les
‘Damas de blanco’ 
de Cuba

El Ple va aprovar en la sessió del

19 de desembre una moció de CiU de

solidaritat amb les Damas de blanco de

Cuba i amb els moviments que

“treballen per la plena instauració d’una

democràcia efectiva i pel ple respecte als

drets humans del poble cubà”. La moció,

aprovada amb els vots favorables dels

grups del PSC, PPC, CiU i ERC, també

diu que es difongui arreu del municipi la

feina que estan fent les Damas de blanco

per lluitar pels drets humans dels seus

fills, marits i germans empresonats i el

suport que el consistori li dóna al

moviment. ICV va votar-hi en contra. 

esdeveniments que han de tenir lloc en el mes

immediatament següent. 

L’objectiu municipal, segons el primer ti-

nent d’alcaldia i regidor de Comunicació, Enric

Giner, és “informar de manera més eficaç del

conjunt de l’activitat que generen l’Ajuntament i

les entitats. Aquesta nova revista inclourà tots

els continguts d’actes que fins ara es comunica-

ven a través dels diversos programes de mà que

s’editaven i s’enviaven a totes les llars de la ciu-

tat”. Aquests fullets deixaran d’editar-se, tret

d’algunes excepcions, com el programa de Festa

Major, amb el corresponent benefici mediam-

biental, en produir-se un important estalvi en el

consum de paper

La nova revista que inclou El Pont també

incorporarà altres continguts relacionats amb la

cultura i el temps de lleure (reportatges sobre

l’activitat d’una entitat o d’una programació o ac-

tivitat específica; entrevistes a integrants d’as-

sociacions o a artistes que tinguin previst actuar

a Esplugues en les setmanes següents; reco-

rreguts i punts d’interès per Esplugues; excur-

sions, programació de la televisió local....   

“Aquesta publicació neix amb l’ambició de

ser el referent de l’activitat ciutadana a Esplu -

gues” explica Enric Giner, el qual diu que les en-

titats tenen una eina més per promoure les  ac-

tivitats que portin a terme. La col·laboració de

les entitats, facilitant amb prou antelació la in-

formació relativa a les seves activitats, serà im-

prescindible per garantir-ne l’èxit. 

Subscripcions electròniques

Les persones que ho desitgin poden

estar subscrites a L’Agenda i rebre-la, per

correu electrònic. La subscripció és gra-

tuïta i es podrà demanar entrant al web

www.esplugues.cat. Els que ho facin re-

bran L’Agenda en format PDF  i les possi-

bles modificacions o variacions que les

programacions d’actes puguin tenir abans

de la seva realització. 
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L’Ajuntament d’Esplugues té per a aquest 2008 un pressupost  que

es caracteritza perquè un 75 % de la despesa prevista contempla serveis

d’atenció a les persones, mitjançant programes d’atenció social, de segu-

retat ciutadana, d’habitatge públic, d’educació, cultura i esport, sosteni -

bilitat, medi ambient, mobilitat, vertebració urbana i foment del comerç

local i promoció econòmica. L’import global del pressupost és de

50.900.735 euros, que suposa un increment del 35,28 % respecte l’any

2007; 34.568.405 corresponen a despesa ordinària (increment del 13,81

%) i 15.532.300 a despeses d’inversió (increment d’un 120 %).

El pressupost s’ha dissenyat donant prioritat al control i la millora

de la gestió pressupostària, ja sigui garantint un equilibri pressupostari,

realitzant un control de la despesa corrent i  també fent un esforç inversor

amb una despesa d’inversió no pressupostària, mitjançant fórmules de fi-

nançament ja utilitzades durant els darrers dos anys (contracte de con-

cessió d’obra pública en els casos de remodelació dels mercats munici-

pals de Can Vidalet i La Plana, i habitatges de lloguer), i establint convenis

de col·laboració amb altres ens (com és el cas de la construcció d’habitat-

ges de promoció municipal del sector Sant Llorenç). També es preveu una

destacada inversió en el pla d’aparcaments per posar a l’abast places

d’estacionament a la ciutat.

El pressupost per al proper exercici garanteix el compliment de les

actuacions previstes; el manteniment de l’estabilitat financera que carac-

teritza la gestió de l’Ajuntament d’Esplugues i l’adaptació de l’estructura

pressupostària al model de gestió de l’Ajuntament basat en el model eu-

ropeu de gestió de qualitat (EFQM).

Atenció a les persones
D’entre la despesa prevista en atenció a les persones, es preveu la

construcció de la Residència assistida La Mallola, en conveni entre

l’Ajuntament d’Esplugues, la Fundació Fèlix Llobet i la Generalitat de

L’Ajuntament dóna prioritat a l’at
inversions en mobilitat i millora a

Catalunya. Cal remarcar així mateix l’increment en el 80 % de la despesa

vinculada als serveis d’atenció corresponents als ajuts socials (per accedir

als serveis culturals, esportius i de lleure; menjador escolar, escoles bres-

sol i emergències socials). També es preveu un increment de recursos hu-

mans per donar una adequada atenció social primària (dos treballadors

socials i un educador social), així com també altres programes que tenen

continuïtat com ara el servei de bugaderia social, el menjador social, el

servei d’àpats a domicili, els equips d’atenció a la infància i adolescència

(EAIA) i les subvencions a les entitats socials (increment del 27,25 %).

En el marc del Pla integral d’atenció a la gent gran, es preveu un in-

crement d’un 100 % del servei d’ajut a domicili, d’acord amb l’aplicació de

la nova normativa. La teleassistència tindrà un total de 184 beneficiaris.

En les polítiques d’integració de les persones amb discapacitat, es

donarà continuïtat al servei de teràpia ocupacional per a persones amb

discapacitat psíquica, amb més de 80 persones ateses, així com també el

funcionament del Centre especial de treball de la Fundació PROA, que pos-

sibilita la inserció laboral a 45 persones amb discapacitat psíquica. A més,

l’Ajuntament ha cedit la masia de ca n’Oliveres a la Generalitat de Catalunya

per a la construcció d’un equipament residencial per a persones amb greu

pluridiscapacitat (vegeu pàgina 17).

Les polítiques d’igualtat també seran clau aquest any. Es preveu el

desenvolupament del Pla d’igualtat a Esplugues i la creació del Servei

En els comptes municipals d’enguany hi
figuren projectes cabdals per a la ciutat
com el Poliesportiu Les Moreres,
l’Auditori, la promoció d’habitatge públic,
un ambulatori a Can Clota i 1.400 noves
places d’aparcament

La millora dels barris i la promoció de  l’habitatge públic són dos dels eixos de la política municipal per al 2008. A l’esquerLa millora dels barris i la promoció de  l’habitatge públic són dos dels eixos de la política municipal per al 2008. A l’esquerra, les obres ja ini-ra, les obres ja ini-

ciades al carrer Anselm Clavé. A la imatge del mig, els treballs de construcció de pisos públics a Sant Llorenç
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atenció a les persones, a les
a als barris i a l’habitatge públic

d’atenció psicològica a les dones, així com també el Programa de suport

integral a les dones maltractades (protocol d’intervenció i circuit d’atenció

local per a les dones víctimes de violència de gènere en l’àmbit familiar de

la nostra ciutat, ajut al lloguer, servei d’assessorament jurídic, i beques,

entre d’altres). També es vol donar continuïtat al programa Minuts me-

nuts, com un espai que ajuda a la conciliació familiar, laboral i de lleure i

que funciona al CEM La Plana des de finals d’octubre de 2007.

Cultura i esport de qualitat
L’Ajuntament preveu per al 2008 portar a terme la construcció de

l’Auditori municipal, a la vegada que s’incrementa en un 229 % els recur-

sos destinats a dinamització cultural per consolidar els programes de fes-

tes tradicionals iniciats el 2007 (Reis, Carnestoltes i Esplugues entra en

escena). Així mateix, s’incrementaran un 50 % les despeses de Festa Major

per consolidar el programa d’aquest any. També es preveu augmentar en

un 25 % les subvencions a entitats ciutadanes. S’ha previst destinar recur-

sos econòmics a les activitats de dinamització del patrimoni històric i cul-

tural. Amb tot, es proposa portar a terme una gestió cultural per posar a

l’abast de la ciutadania una cultura de qualitat. Per la seva banda, s’incre-

mentarà en un 15 % els recursos destinats a l’Escola Municipal de Música,

que compta amb 350 alumnes, i els recursos destinats a les biblioteques

municipals, que tenen 200.000 usos l’any.

Pel que fa a adequació de locals municipals per a entitats, es preveu

portar a terme obres de millora al Casal de Cultura Robert Brillas i a una

nau del carrer Nou, que es destinarà a l’activitat d’entitats ciutadanes.

L’any 2008 s’iniciarà la construcció del nou Complex Poliesportiu

Municipal les Moreres i altres millores als camps de futbol. També es pre-

veu un increment superior al 25 % de les subvencions a entitats esporti-

ves, a fi i efecte de contribuir a què realitzin la seva activitat ciutadana.

També es preveu la creació del programa Patis oberts, amb l’objectiu de

fomentar l’ús de l’espai públic per a la pràctica esportiva en una franja ho-

rària més àmplia que la pròpia de funcionament dels centres docents.

D’altra banda, es consolidarà el programa de natació escolar gratuït per a

tots els alumnes de primer curs de primària dels col·legis públics.

Pel que fa a l’àmbit juvenil, s’incrementarà de forma notable l’oferta

d’activitats a l’Espai Jove Remolí i al Casal de Cultura Robert Brillas, es

donarà un impuls al projecte de corresponsals als instituts i s’incremen-

taran els ajuts per assistir al Casal d’Estiu.

Habitatge, mobilitat i vertebració urbana
És previst que l’any 2008 segueixin a bon ritme les obres de diversos

habitatges de promoció pública i que estan inclosos al Pla municipal d’ha-

bitatge 2006-2010, que contempla la construcció de 808 habitatges: 574

habitatge de venda (120 al Sector Sant Llorenç, 50 al Sector Plaza y Janés,

17 al carrer Pep Ventura, 12 al carrer Pere Pelegrí, 125 al sector Caufec, i

250 al sector Can Cervera) i 234 habitatge de lloguer (dels quals 64 seran

per a joves i estaran a tres solars dels carrers Gaspar Fàbregas, Pep

Ventura i Isidre Martí, i un total de 170 seran per a joves i gent gran no de-

penent i es construiran a les plantes superiors dels mercats municipals

de Can Vidalet i La Plana). A més, l’Ajuntament continua portant a terme

el programa de suport econòmic als joves que vulguin llogar un habitatge

a la ciutat, i d’altra banda novament s’ha previst una partida al pressupost

de 2008 per ajudar les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges ja

existents a sufragar les despeses d’instal·lació d’ascensor i, d’aquesta

manera, millorar l’accessibilitat a l’habitatge.

El Pla d’aparcaments municipals preveu en una primera fase  habi-

litar 1.400 places d’estacionament als carrers Pompeu Fabra, Tenerife,

Ciutat de l’Hospitalet, Lleialtat, Isidre Martí i Serra del Montsec.

Celebrada, per 
segon any, 
l’audiència pública

Per segon any consecu-

tiu, i prèviament a l’aprovació

del pressupost municipal, se

celebrà  l’anomenada audièn-

cia pública oberta a la ciutada-

nia, en la qual l’alcaldessa

d’Es plu gues, Pilar Díaz, va

donar a conèixer els diversos

programes, serveis i inversions

que preveu l’Ajun tament per al

2008, per tal que les persones

assistents puguessin fer apor-

tacions i conèixer de primera

mà la gestió municipal per al

nou exercici pressupostari.

L’atenció a les persones ésL’atenció a les persones és

prioritària per a l’Ajuntament.prioritària per a l’Ajuntament.

La foto mostra un dispositiuLa foto mostra un dispositiu

de teleassistènciade teleassistència

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU

passa a la pàgina següent 
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Al mateix temps, es dóna continuïtat al Programa de millores als ba-

rris, amb una inversió prevista d’un milió d’euros, tal i com s’ha efectuat el

2007. Entre d’altres actuacions, també es contempla la remodelació de la

plaça Blas Infante i les obres ja iniciades de millora al barri de Can Clota,

que suposarà la reforma urbanística del carrer Anselm Clavé. També es re-

alitzarà un tractament dels talusos al parc dels Torrents i la continuació de

les obres d’adequació del mateix parc. A més, es preveu redactar el Pla de

mobilitat urbana i, al mateix temps, consolidar l’autobús de barri a la zona

alta de la ciutat per facilitar que els veïns i veïnes d’aquesta zona tinguin mi-

llor accés al centre de la ciutat i a altres transports públics col·lectius.

El foment del respecte al medi ambient també serà fonamental

aquest 2008. S’ha de continuar desenvolupant el programa d’implantació

de l’energia fotovoltaica, que ha d’incloure la instal·lació de plaques solars

als edificis municipals; s’implantarà la tecnologia LED a tota la xarxa se-

mafòrica per reduir el consum energètic, a l’hora que s’elaborarà una au-

ditoria energètica a la xarxa d’enllumenat públic i dels edificis municipals.

També s’ha d’acabar l’adaptació dels fanals a la normativa de contamina-

ció lumínica. Com que la sensibilització és una de les eines fonamentals

per fer d’Esplugues una ciutat sostenible, s’incrementaran més del 50 per

cent les activitats de conscienciació  a realitzar.

Política de seguretat, convivència i espai públic
El pressupost de 2008 preveu el desplegament del Pla de Seguretat

i Convivència Ciutadana, mitjançant l’establiment del control operatiu con-

junt —sala de control— amb els Mossos d’Esquadra, així com també la

creació de la figura de l’agent de prevenció d’hàbits de risc entre d’altres.

També es donarà continuïtat als programes d’atenció a la víctima i

d’alternativa a la sanció per treballs a la comunitat que es va iniciar ara ja

L’Ajuntament preveu, a través del seu
pressupost, impulsar i potenciar els
serveis i recursos destinats a ajudar que
la gent pugui viure millor

Els comptes municipals

van tenir el suport dels grups

municipals del PSC i del PPC,

mentre que ICV, CiU i ERC hi van

votar en contra. Els cinc porta-

veus han fet, per a El Pont, una

breu valoració d’aquest pres-

supost i del sentit del seu vot:

Enric Giner (PSC)

El pressupost municipal

de 2008 contribuirà decisiva-

ment a la transformació de la

ciutat. A més, consolida les po-

lítiques socials com a principal

prioritat del govern municipal.

S’amplien els esforços desti-

nats a millorar els serveis a les

persones, especialment l’aten-

ció a la gent gran, integració de

discapacitats, polítiques d’igual-

tat, cultura, esport, serveis per

als joves i educació.

Luis Ortega (PPC)

No és un fet casual el su-

port que el Partit Popular ha

donat als pressupostos per l’any

2008, després de diverses reu-

nions, vàrem poder consensuar

la inclusió de 12 de les 14 esme-

nes que el Partit Popular vàrem

presentar. Creiem en la fórmula

de voler fer una Esplugues mi-

llor a través d’idees i propostes

que ja vam anunciar al nostre

programa electoral, que puguin

afavorir l’estat de benestar dels

nostres veïns i veïnes i sobretot

pensem que és obligació i símp-

toma de responsabilitat de la

nostra formació política com-

promesa amb Esplugues, d´in-

tentar defensar aquestes incor-

poracions que hem aconseguit

per a tots.

Isabel Puertas (ICV)

ICV vam votar no als pres-

supostos perquè no ens els crei-

em, perquè els seguiran modifi-

cant cada dos mesos, perquè es

basen en l’augment de més d’un

8% de l’IBI, perquè no abaixen un

sol euro les despeses de propa-

ganda, perquè  no és clara la po-

lítica de serveis socials, perquè

no són uns pressupostos d’es-

querres...

Roger Pons

Hi hem votat en contra per

coherència, ja que molts punts

són contraris al nostre programa

de govern. Si bé és cert que hem

intentat negociar fins a darrera

hora els pressupostos, temes

com l'increment de les agents

cíviques en detriment de refor-

çar la policia local, el compromís

d'incrementar l'IBI la resta del

mandat per sota de l'IPC per

compensar l'increment d'en-

guany o un pacte per a inversions

als barris no han estat possibles.

Tanmateix seguirem mostrant-

nos disposats a arribar a algun

acord en el període d'al.legaci-

ons al pressupost.

Jordi Figueras (ERC)

Per ERC els pressupostos

del 2008 seran com els del 2007,

és a dir, no s’acompliran en les

principals inversions previstes

com, per exemple,  l’auditori. En-

tenem que no s’han fet a partir

de la participació ciutadana i que

no afronten els principals dèficits

que arrossega Esplugues en

matèria d’equipaments, políti-

ques mediambientals, d’acces-

sibilitat i potenciació del comerç

local.

fa anys. Així mateix, es preveu ampliar el servei dels agents cívics amb un

increment del 93 %. D’entre les tasques que realitzarà la policia local, es

preveu el control de soroll dels vehicles, les motocicletes i les activitats,

principalment els bars d’estiu, a fi i efecte de donar resposta a unes de les

principals demandes ciutadanes. També  s’han incrementat un 16 % els

recursos destinats a neteja viària, consolidant el reforç de neteja a les tar-

des. I a fi i efecte de fomentar la convivència ciutadana, l’any 2008

Esplugues disposarà del servei de mediació intercultural. 

L’opinió dels grups municipals sobre el 
pressupost de l’Ajuntament de 2008

ve de la pàgina anterior
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L’Ajuntament cedirà 
ca n’Oliveres per acollir una
residència per a persones
discapacitades  

L’Ajuntament d’Esplugues va iniciar el mes de desembre pas-

sat els tràmits per a la cessió patrimonial al Departament d’Acció

Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya de la finca de Ca

n’Oliveres, per a la construcció i posada en funcionament d’una re-

sidència per a persones amb disminució psíquica profunda.  La

finca està situada en la confluència dels carrers Sant Mateu i

Laureà Miró de la nostra ciutat i té una superfície de 2.765 metres

quadrats. L’edificació existent, ca n’Oliveres, té planta baixa i pis, i

es troba inclosa al catàleg de béns d’interès cultural local.

L’Ajuntament, que ja va mantenir contactes amb el Departament de

Benestar i Família de la Generalitat l’any 2006, entén que l’equipa-

ment esmentat és d’interès singular per a la població, sobretot per

garantir una atenció especial a les persones amb discapacitat.

Alguns col·lectius, com l’Associació per a la integració de les perso-

nes amb discapacitat, AIDED, ja fa temps que reivindiquen la ne-

cessitat que Esplugues compti amb un equipament d’aquesta

mena.  Precisament, el Ple va rebutjar el mes de desembre una

moció presentada per ERC per a la rehabilitació i conservació de ca

n’Oliveres. El PSC va votar en contra d’aquesta proposta, el PPC es

va abstenir i ICV, CiU i ERC hi van votar a favor.

Esplugues s’integra a la
Xarxa de Turisme
Industrial de Catalunya 

Aplega una vintena de municipis que
tenen en comú un passat industrial 
que és motiu d’atracció turística

L’Ajuntament d’Esplugues ha passat a formar part de la Xarxa de

Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), que aplega una vintena de munici-

pis que tenen en comú un passat industrial que ha esdevingut motiu d’a-

tracció turística. 

Esplugues va mostrar el seu interès a pertànyer-hi per la conversió

en el museu de la Rajoleta del recinte de l’antiga fàbrica de ceràmica Pujol i

Bausis, que fou un dels centres més importants de producció industrial de

ceràmica al nostre país, especialment durant el període del modernisme,

juntament amb l’oferta del Museu Can Tinturé, que acull la producció prein-

dustrial de rajoles del col·leccionista Salvador Miquel. A això, cal afegir-hi

l’atractiu del nucli històric en què es troben aquests dos recintes museís-

tics, amb espais inèdits i de gran atractiu per a les persones que ens pu-

guin visitar, com ara el convent de Montsió, la casa-taller de  l’escultor

Xavier Corberó,  Can Casanovas i altres masies dels carrers Església i

Montserrat. 

Podeu consultar més informació sobre la XATIC i els municipis que

en són membres a www.turisme-industrial.cat.

L’Agrupament Escolta Espluga
Viva celebra els cent anys 
de l’escoltisme català  

L’Agrupament Escolta Espluga Viva va sumar-se a la comme-

moració dels cent anys d’escoltisme a Catalunya, celebrats recent-

ment, pintant un mural a favor de la pau en una de les parets exte-

riors del recinte de l’Institut d’Ensenyament Secundari Severo Ochoa,

situat al barri de la Plana, l’1 de desembre. La celebració es va fer

amb el lema Cau a Cau un pas per la pau. “Cadascú de nosaltres va

deixar la petjada sobre la paret i així cada dia recordarem que hem de

continuar lluitant per la pau” han explicat des d’Espluga Viva.

Els seus membres van pintar unEls seus membres van pintar un

mural per la pau al carrer Severo Ochoamural per la pau al carrer Severo Ochoa

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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Esplugues es consciencia
contra la sida
Les activitats de sensibilització contra la
malaltia se centren en el públic jove

La sensibilització envers les malalties

amb més incidencia és un dels principals ob-

jectius de la política sanitària de l’Ajuntament.

La promoció de la salut és una de les eines fo-

namentals per eradicar o frenar la proliferació

d’algunes dolències que poden tenir més reper-

cussió social. 

La infecció del virus de la sida és una d’a-

questes problemàtiques contra la qual actua

l’Ajuntament, singularment en coincidència

amb el Dia mundial contra la sida, l’1 de de-

sembre. Coincidint amb aquella data, i els dies

previs, es van portar a terme diferents accions

conscienciadores. En una d’elles, Creu Roja

Joventut va visitar diferents bars musicals per

repartir material informatiu i preservatius i ex-

plicar a joves de la ciutat de la importància de

prevenir les conductes de risc que puguin com-

portar el contagi de la sida. I a l’Espai Jove Re -

molí, a més d’instal·lar-se un punt d’informació

sobre la sida, es van fer un concert de hip-hop,

una exposició de cartells i el repartiment de lla-

ços, punts de llibre i preservatius.

La gent jove és la principal destinatària

d’aquesta tasca de sensibilització i els instituts

públics, un dels marcs ideals per desenvolupar-

la. Hi va haver punts informatius mòbils al

Joanot Martorell, a La Mallola i al Severo Ochoa,

on els alumnes d’animació sociocultural de

l’IES Severo Ochoa van preparar diferents ta-

llers que explicaven com es pot encomanar el

virus i com es pot prevenir. Finalment, alumnes

d’aquests tres centres i de l’IES Blume van as-

sistir a la representació de l’obra teatral Que sí,

vida, que incloïa un debat posterior que tenia

com a objectius acostar els joves a la realitat de

la sida, treballar les relacions afectivosexuals i

explicar l’ús correcte del preservatiu.

Prevenció
La realització de totes aquestes activitats

preventives és per  frenar la incidència de la sida

a la nostra societat, que en general encara l’a-

fronta com un tabú i amb grans dosis de desco-

neixement. El fet, per exemple, que més de

30.000 persones de tota Espanya no sàpiguen

que estan infectades contribueix a aquest des-

coneixement i a augmentar les possibilitats de

contagi involuntari d’una malaltia davant de la

qual, tot i haver disminuït els últims anys, no

s’ha de baixar la guàrdia. 

Nou cicle de tallers a
l’Espai Remolí i al Casal
de Cultura Robert Brillas    

L’Espai Jove Remolí i el Casal de

Cultura Robert Brillas acullen des del 21

de gener nous  tallers adreçats al públic

jove. Són d’informàtica, hip-hop, disseny i

moda, massatge oriental, anglès,

capoeira, Internet, flamenc, dansa del

ventre, fotografia digital, tai-txi, l’art del

riure i bijuteria, que s’imparteixen en un

d’aquests dos equipaments municipals.

Els tallers, als quals només es pot

assistir després d’haver-ne formalitzat

una inscripció prèvia, s’acabaran el 14 de

març. A més, l’Esplujove té previst portar

a terme, durant aquest primer trimestre

de l’any, sessions de videofòrum i

exposicions. A l’Espai Remolí s’ha pogut

veure durant el gener una exposició de

fotografia de muntanya, obra de Lluís

Farrús.

Comença un curs
ocupacional d’auxiliar
d’instal·lacions

Setze persones majors de 25 anys

participen des del 21 de desembre en un

taller d’ocupació d’auxiliar

d’instal·lacions d’equips d’energia

renovable, que té com a finalitat formar i

proveir d’experiència professional a

homes i dones més grans de 25 anys en

situació d’atur. Els participants  rebran

una qualificació d’auxiliars

d’instal·lacions elèctriques, aigua,

calefacció, climatització i aïllaments,

cosa que els permetrà obtenir tant els

coneixements com la visió global de les

instal·lacions en un edifici, necessaris

per tal de millorar-ne l’eficiència i

l’estalvi energètic. El programa del curs

s’estructura en dues fases. A la primera

s’imparteix tota la formació professional

i part de la complementària per tal que

els assistents tinguin la capacitació

necessària abans d’iniciar plenament la

tasca professional en el lloc de treball.

La segona està dedicada a la realització

de les pràctiques professionals, per tal

d’adquirir experiència laboral que

incrementi les possibilitats d’inserció

posterior. El finançament del Taller

prové del Fons Social Europeu, el Servei

d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament.
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Los servicios de atención a la gente m
su bienestar, su autonomía y su integ
La entrada en vigor de la ley de servicios sociales, el pasado 1 de enero, va a suponer un au

La entrada en vigor de la nueva ley de servicios sociales, efectiva

desde el pasado 1 de enero, va a suponer la ampliación del número de

pres taciones que el Ayuntamiento de Esplugues ofrece a la población. La

gente mayor es una de las principales destinatarias de estos servicios.

La ayuda dirigida a este colectivo se articula a través del llamado

plan integral  de atención a las personas mayores, cuyos objetivos son ga-

rantizar su bienestar, su autonomía y su integración social. El colectivo de

personas mayores es muy heterogéneo y presenta unas necesidades muy

diferentes, que dependen de la situación personal de cada uno. Según su

grado de autonomía, existen unos servicios destinados a las personas con

dependencia y otros dirigidos a las que son más autónomas. Entre los pri-

meros existen la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las comidas a domici-

lio, la lavandería social y el servicio de transporte adaptado para acudir a

un centro de día. Las actividades para las personas con mayor autonomía

se vehiculan a través del programa sociocultural.

El servicio de ayuda a domicilio tiene como finalidad atender necesi-

dades básicas de personas o familias relacionadas con su capacidad de

autonomía o las dificultades que puedan tener para su desarrollo o su inte-

gración social. Se presta en el domicilio de los destinatarios y puede con-

sistir, según los casos, en ayuda personal (higiene corporal, control de tra-

tamientos médicos y de alimentación, acompañamiento fuera del hogar,

El colectivo de personas mayores es
muy heterogéneo y presenta unas
necesidades muy diferentes, que
dependen de la situación de cada uno

educación de hábitos y conductas saludables…), ayuda en el hogar  o apoyo

social y familiar y de relación con el entorno. Aunque el grado de esta pres-

tación ya fue importante hasta 2007, la nueva legislación va a suponer un

100 por 100 de los recursos destinados a este fin.

La teleasistencia es otro de los grandes servicios que el Ayun -

tamiento presta a la comunidad. 184 hombres y mujeres de nuestra ciudad

se beneficiaron de él durante 2007, una cifra que se incrementará para

responder a la totalidad de la demanda. En éste, como en otros servicios,

el criterio del Ayuntamiento es claro: responder de forma inmediata a todas

las solicitudes, sin que deba haber listas de espera. La teleasistencia ga-

rantiza la seguridad y la tranquilidad de las personas que puedan estar en

situación de riesgo por factores de edad, de salud o de dependencia, las 24

horas al día, durante todo el año. Su funcionamiento es muy sencillo. A tra-

vés de un pequeño pulsador, en forma de pulsera o colgador, desde cual-

quier punto del hogar, establece una comunicación inmediata entre la per-

sona y una central de alarmas, integrada por profesionales capacitados

para dar respuesta adecuada a cualquier emergencia (crisis en el curso de

una enfermedad, accidente doméstico…). Se pueden beneficiar de la telea-

sistencia personas mayores o discapacitadas, que viven solas de forma

permanente o durante gran parte del día o bien que viven acompañadas de

personas de sus mismas características de edad y de dependencia.

Otros servicios incorporados más recientemente y que mejoran la

calidad de vida de las personas mayores son el de menús a domicilio, el

comedor social y la lavandería social. Tanto los menús a domicilio como la

lavandería social son complementarios a la atención domiciliaria. El pri-

mero proporciona la comida a domicilio a personas que, por su edad o sus

condiciones sociosanitarias, no están capacitadas para cubrir sus necesi-

dades básicas en cuestión de alimentación y nutrición. La lavandería per-

La gente mayor constituye uno de los colectivos que requiere mayor atención social. En las dos imágenes, participantes en la reLa gente mayor constituye uno de los colectivos que requiere mayor atención social. En las dos imágenes, participantes en la reciente fiestaciente fiesta

deNavidad para la gente mayor, celebrado en el Complex Esportiu Municipal La PlanadeNavidad para la gente mayor, celebrado en el Complex Esportiu Municipal La Plana
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mayor garantizan
egración social

n aumento del número de prestaciones 

mite el lavado de ropa a personas que, por sus circunstancias, no pueden

disponer de lavadora propia. Finalmente, el comedor social garantiza el

acceso a menús equilibrados a personas mayores que viven solas y que

pueden desplazarse a los centros de día El Xiprer (c/Juli Garreta) y Can

Vidalet (c/Verge de la Mercè), los dos equipamientos  donde funciona.

Finalmente, hay que apuntar la existencia del servicio de transporte adap-

tado, que permite, a las personas que no cuenten con otros recursos para

hacerlo, trasladarse a los dos centros de día mencionados.

Programa sociocultural
Más de 5.000 personas se benefician anualmente de las diferentes

actividades del Programa sociocultural para la gente mayor. En el presu-

puesto de 2008, la cantidad destinada a este destino aumenta en un 20 por

ciento, lo que permitirá incrementar las actividades realizadas.  El

Programa incluye la realización de la denominada aula cultural (talleres de

alfabetización y cultura general, teatro, literatura, memoria, informática…)

y diferentes actividades físicas (gimnasia, aeróbic…), además de las activi-

dades puntuales, como excursiones, visitas culturales, el recital poético de

Sant Jordi, representaciones teatrales, conferencias y caminatas. 

La gente mayor de Esplugues se beneficia de otras iniciativas socia-

les, tales como el servicio de podología, que hace justo un año amplió sus

horarios de manera notable para responder a la demanda existente; el ac-

ceso a la tarjeta rosa metropolitana de transporte a partir de los 62 años en

el caso de personas que respondan a unos requisitos económicos concre-

tos; y la existencia de los esplais de gente mayor, de los que hay tres muni-

cipales (Can Clota, el Gall y Centre-La Plana), además de uno de titularidad

del Departamento de Acción Social y Ciudadanía (Can Vidalet).  

La fiesta de celebración de la Navidad dirigida a la gente mayor

y celebrada el pasado 21 de diciembre, en la pista del Complex

Esportiu Municipal La Plana, fue el escenario en el que el

Ayuntamiento realizó su anunciado homenaje a las parejas residen-

tes en Esplugues con más de cincuenta años de vida en común. Una

propuesta formulada por Juan Lao, miembro del Esplai de Can

Clota, en un  Consell Municipal de Gent Gran, del que forma parte

activa desde hace años, fue el punto de partida para su realización.

El reto era localizar a todos aquellos matrimonios que ya hubiesen

cumplido sus bodas de oro e invitarles a estar presentes en la cele-

bración. 

Gracias a la colaboración de los propios esplais y la de los pro-

pios interesados, así como del personal técnico municipal,  más de

150 parejas acudieron a la fiesta, en la que Pilar Díaz, alcaldesa de

Esplugues, y Adela Donaire, concejal de Gente Mayor e Inmigra ción,

felicitaron de manera efusiva a cada una de las personas homenaje-

adas y les confesaron su admiración, tanto por los años de vida en

pareja como por lo que han aportado, que sin duda es mucho, en el

progreso de Esplugues y del país, y les entregaron un obsequio con-

memorativo. Entre los asistentes, eran frecuentes los casos de ma-

trimonios cuya duración excedía con mucho el medio siglo. El record

lo batieron Rosario Luque y Manuel Jurado, un matrimonio del ba-

rrio de La Plana, con 64 años de casados —el 65 aniversario lo han

celebrado este mes de enero—. Rosario y Manuel estuvieron acom-

pañados por hijos y nietos, como ocurrió en otros muchos casos 

—hubo hasta bisnietos— , porque muchas familias quisieron acom-

pañar a los homenajeados en un momento tan especial para ellos. 

El objetivo  municipal es repetir este acto cada año, circunscri-

to a las parejas que cumplan los cincuenta años de casados durante

el año en curso. En él, se felicitará a aquellas personas que tengan

la inmensa fortuna de poder celebrar las bodas de oro con quienes

decidieron, medio siglo antes, iniciar un proyecto de futuro que hoy

en día aún perdura.

El consistorio homenajea a
más de 150 parejas con más
de 50 años de vida en común

Apoyo a una moción por la promoción 
de la autonomía personal y la atención 
a las personas dependientes

El Pleno municipal aprobó en diciembre, con el apoyo de los

grupos municipales  del  PSC, PPC, ICV y CiU y el rechazo de ERC,

una moción presentada por el PSC que insta al gobierno de la Ge -

neralitat a promover el desarrollo de un acuerdo con el Ayunta -

miento de Es-plugues que favorezca la descentralización de com-

petencias, acompañadas de la adecuada financiación, que garantice

unas prestaciones sociales de calidad a un coste razonable para

todos y todas. La moción también acuerda promover actuaciones e

impulsar el desarrollo de un plan municipal para la promoción de la

autonomía personal y de atención a las personas en situación de

dependencia, para el que se considera que es imprescindible que el

Ayuntamiento asuma la necesaria dotación de recursos para su des-

arrollo efectivo por parte de la Administración del Estado y de la

Generalitat de Catalunya. 

La alcaldesa, Pilar Díaz, y la concejal de Gente Mayor, AdelaLa alcaldesa, Pilar Díaz, y la concejal de Gente Mayor, Adela

Donaire, flanquean al matrimonio más longevo, Rosario Luque yDonaire, flanquean al matrimonio más longevo, Rosario Luque y

Manuel Jurado, que llevan  64 años casados Manuel Jurado, que llevan  64 años casados 
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REQUISITS DELS PRODUCTES O SERVEIS REBAIXATS

• Els productes rebaixats han de mostrar el preu antic i al costat

el preu rebaixat, i han de tenir les mateixes garanties que abans

de les rebaixes.

• No es poden vendre com a productes rebaixats els deteriorats,

els de baixa qualitat o els adquirits expressament per a aquesta

finalitat.

• A més, els productes que es venen en períodes de rebaixes

han d'haver estat a la venda anteriorment a l'inici de les rebaixes.

Recomanacions

• Fer rebaixes és una decisió de cada comerciant; fins i tot la

durada (mínima d’una setmana i màxima de dos mesos).

• Trobareu productes a un preu inferior a l’habitual, amb la

mateixa qualitat.

• Els productes han d’haver estat a la venda amb anterioritat.

Els comerciants no poden adquirir-los especialment per a la

venda en rebaixes.

• Feu una llista dels productes que us interessen, d’acord amb

el vostre pressupost.

• Compareu preus: el preu rebaixat ha de constar sempre al

costat del preu habitual, tant a l’aparador com a l’interior de

l’establiment.

• Examineu el producte: ha de tenir la mateixa qualitat i garantia

que té a preu no rebaixat, sense tares ni defectes.

• Diferencieu les vendes en rebaixes d’altres tipus de vendes a

preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació

(pel tancament o canvi d’orientació del negoci), les vendes de

saldos (per tractar-se d’articles passats de moda o deteriorats)

i les ofertes (per tal de promocionar un producte).

• Fixeu-vos: si un establiment admet habitualment les targetes

de crèdit com a manera de pagament, també ho ha de fer en

època de rebaixes.

• Tingueu en compte que podeu trobar, en el mateix comerç,

els articles rebaixats juntament amb d’altres que no ho estan.

Han d’estar ben diferenciats els uns dels altres.

• Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les

característiques del producte. Els productes han d’estar sempre

etiquetats correctament.

• L’etiquetatge ha de ser en català i/o castellà.Heu de saber que

la publicitat és vinculant, podeu exigir-ne el compliment

• Conserveu els catàlegs comercials, la publicitat, les

instruccions... amb els preus i les característiques de l’article.

• Demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra, amb la

referència concreta de l’article que compreu, són la vostra

garantia.

• Pregunteu si accepten canvis: no hi ha cap obligació de canviar

un producte en perfecte estat, llevat que així ho anunciï

l’establiment comercial.

Amb el suport de

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és al vostre servei
tots els dies, de 9 a 12 del matí (per anar-hi cal tenir cita prèvia):
• Dilluns i dijous, a l’edifici Molí de Can Vidalet (tel. 93 371 02 66)
• Dimarts, dimecres i divendres, al Centre Municipal Puig Coca
(tel. 93 372 04 16)

El blues i les motos i la seva relació amb
el gènere negre a la Bòbila

La Biblioteca de La Bòbila ha fet darrerament dues activitats

en què s’han relacionat el blues i el món de les motos amb el

gènere negre, amb què  la Biblioteca està especialitzada. Manuel

López Poy, de la Societat de Blues de Barcelona, va oferir el 12 de

desembre una xerrada en què va resseguir els rastres del blues en

la novel·la negra. D’altra banda, aquest mes de gener hi ha hagut

el cicle de cinema Com una moto, dins dels actes commemoratius

dels cinquanta anys de motociclisme a Esplugues. Del 22 al 25 de

gener es van projectar les pel·lícules Salvaje, Los ángeles del

infierno, Buscando mi destino i Calles de fuego.

Blog dedicat a l’escriptor Francisco
González Ledesma a la Bòbila 

La Bòbila ha posat en marxa un dossier de premsa dedicat a

Fran cisco González Ledesma, consultable a Internet en format

blog (http://gonzalezledesma.blogspot.com) a partir del 2 de ge -

ner. D’aquesta manera la Bòbila vol retre homenatge al gran autor

de novel·la negra i popular, i els usuaris podran fer un recorregut

per la seva trajectòria com a escriptor. 

Taller de fanalets els dies previs a Reis a
la Biblioteca Pare Miquel 

La Biblioteca Pare Miquel va fer els dies previs a Reis un taller

per construir fanalets, que petits i grans van poder encendre amb

motiu de l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar. Com en anys an-

teriors, va tenir una gran acceptació.

BIBLIOTEQUESBIBLIOTEQUES

El blues té un gran protagonisme en el gènere negreEl blues té un gran protagonisme en el gènere negre

El taller ja faEl taller ja fa

anys que es fa i téanys que es fa i té

una gran acceptacióuna gran acceptació
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L’Hospital Sant Joan de
Déu treballa per prevenir
els accidents infantils 

Alfons Rodríguez: de Mauritània 
a Esplugues

El fotoperiodista espluguenc Alfons Rodríguez ha presentat,

del 10 al 30 de gener, l’exposició Walata, la ciudad roja del desierto

mauritano, amb 25 fotografies i dos panells informatius sobre la

cultura, l’arquitectura i les diferents maneres de viure d’una de les

ciutats més antigues i importants de la ruta de les caravanes del

desert a Mauritània: Walata. L’exposició és part del treball

documental sobre les ciutats caravaneres del desert maurità fet

per Rodríguez, reflectit també en un llibre que es va presentar fa

escassament dos mesos a Barcelona. La mostra que s’ha pogut

veure al  Casal de Cultura Robert Brillas va poder-se visitar al

Museu Nacional de Mauritània, a Nouackchott, i a la Sala

Golferichs, de Barcelona.

Mostra de treballs nadalencs dels tallers
de l’Associació de Veïns de Can Vidalet 

Els tallers de manualitats de l’Associació de Veïns de Can

Vidalet acostumen a fer, al llarg de l’any, dues exposicions per

mostrar les últimes realitzacions del seu alumnat i, de pas, donar-

se a conèixer i evidenciar el gran nivell adquirit  després de moltes

hores de classe. La segona de les exposicions de 2007 —la primera

va ser al juny, amb motiu de la Festa Major del barri— va tenir lloc

durant la primera quinzena del mes de desembre, al vestíbul de

l’Edifici Cadí. S’hi van mostrar diferents treballs, molts d’ells

relacionats amb el Nadal (jocs de taula, complements i

guarniments) i destacava un pessebre fet a mà per Félix López,

amb figures de marmolina i uns decorats espectaculars.

EXPOSICIONSEXPOSICIONS

Més de 1.000 nenes i nenes ingressen cada any a l’Hospital Sant

Joan de Déu d’Esplugues per haver estat víctimes d’un accident domès-

tic. Aquesta alta xifra ha provocat que el centre sanitari hagi iniciat una

campanya de sensibilització per reduir-los, amb el suport de l’Ajuntament

d’Esplugues, l’Obra Social de Caixa de Tarragona i la Fundació Abertis,

entre altres. “Més de la meitat dels infants accidentats (un 55%) no esta-

ven sent vigilats per una persona adulta en el moment dels fets” ha ex-

plicat el Dr. Jordi Pou, cap del Servei de Pediatria i Urgències de l’Hospital.

Tres de cada quatre morts de menors
de 14 anys es podrien evitar, segons
expliquen els responsables del centre

Fins al 35 per cent de les visites a urgències d’aquest centre estan moti-

vades per accidents involuntaris, així com el 25 per cent dels ingressos a

la UCI pediàtrica. El major percentatge d’accidents infantils tenen lloc

entre infants de 5 a 9 anys i passen, en la majoria dels casos, per un des-

cuit o per una falta de vigilància per part dels adults.  

Exposició benèfica i debat de pares de pacients

L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues va acollir la 35a expo-

sició benèfica, amb la participació de 227 pintors i 260 obres. Els be-

neficis es destinaran a donar suport a les actuacions que es fan des

de l’Obra Social de Sant Joan de Déu per atendre els infants maltrac-

tats. Com cada any, l’Ajuntament hi va contribuir amb l’adquisició

d’una obra, Mediterrània, de Josep Curtiella. D’altra banda, l’auditori

de l’Edifici Docent va acollir el 30 de novembre la II Jornada d’asso-

ciacions de pares de pacients, en què es va analitzar la problemàtica

que envolta els infants amb una malaltia crònica en relació a l’escola.

El 1r tinent d’alcaldia, Enric Giner, va participar a la sessió inaugural. 

La dibuixant Pilarín Bayés (en el centre de laLa dibuixant Pilarín Bayés (en el centre de la

imatge) ha fet les il·lustracions de la campanya

Incloïa un pessebre amb figures fetes artesanalmentIncloïa un pessebre amb figures fetes artesanalment

L’autor, a la dreta,L’autor, a la dreta,

parla amb el regidor deparla amb el regidor de

Cultura, Eduard SanzCultura, Eduard Sanz



Dia 1. Fira de Santa Llúcia
Solidària

Per començar el mes de desembre i

les celebracions pròpies de Nadal, un mo-

ment per a la reflexió, proposat per AYLLU,

l’entitat solidària vinculada a la parròquia de

Sant Antoni-Santa Gemma, que va organit-

zar la Fira de Santa Llúcia Solidària, una

convocatòria amb dotze anys d’antiguitat

que va incloure una fira d’entitats i la realit-

zació d’un conjunt d’activitats que tenien

com a objectiu reclamar un benestar de vida

per al conjunt de pobles del món.

Dia 5. Encesa oficial dels
llums de Nadal

Els llums de Nadal que van donar un

color especial a Esplugues fins al 6 de gener

van encendre’s de manera oficial el 5 de de-

sembre, en un acte protocol·lari que va tenir

lloc a Can Tinturé. Hi van assistir l’alcaldes-

sa, Pilar Díaz, la tinenta d’alcaldia i regidora

de Comerç, Maria Mena, el president de la

Unió de Botiguers i de Comerciants d’Es -

plugues, Emiliano Maroto, i diversos repre-

sentants de les associacions de veïns de la

Plana, la Miranda, el Gall, Can Clota, Can

Vidalet i Ciutat Diagonal.

Dia 9. Obre el ‘rastrillo’
solidari d’AIDED

Molts ciutadans i algunes cares famo-

ses, com la de l’actriu Carme Abril, conegu-

da per les seves aparicions a El cor de la ciu-

tat o Ventdelplà, o la de l’exjugador de bàs-

quet Roberto Dueñas, van visitar del 9 al 14

de desembre el Rastrillo solidari que l’asso-

ciació AIDED, que defensa els drets de les

persones amb discapacitat, va organitzar per

recaptar fons en favor dels seus projectes.

Dia 9. Música de cobla al
Centre Cultural L’Avenç

La Secció Sardanista de L’Avenç cele-

bra cada desembre el seu aniversari amb

una activitat ben diferent a les ballades que

acostuma a portar a terme. El concert d’a-

niversari consisteix en la participació d’una

cobla, en aquesta ocasió la Ciutat de Girona,

que va interpretar diferents peces de músi-

ca per a cobla.

Dia 13. Cloenda del
concurs de pessebres

Una quinzena de persones van partici-

par al concurs de pessebres organitzat per

la Fundació Josep Català. Els muntatges

presentats es van poder veure a la seu de la

Colla dels Tres Tombs, a la plaça Santa

Magdalena, del 10 al 13 de desembre, dia en

què va tenir lloc el lliurament de premis. Els

guanyadors van ser Josefina Jaca, Miquel

Nevado i Elisabeth Oromí, a la categoria d’a-

dults, i de Joan i Blai Ruiz, Ana Cujó i Martina

Tarrés i Guim de Haro, a la d’infants.

Dia 14. Nadales cantades
per la Coloma i la coral de
l’Escola de Música

La Coral La Coloma és una de les en-

titats assídues en la celebració de les festes

nadalenques a Esplugues. Enguany, ha tor-

nat a protagonitzar dos concerts de nadales,

el primer dels quals va tenir lloc el 14 de de-

sembre a la parròquia de Sant Mateu i l’al-

tre, una setmana més tard a la de Santa

Mag dalena. La Coloma va estar acompan-

yada per la coral d’adults de l’Escola

Municipal de Música d’Esplugues, per inter-

pretar un complet programa de nadales

clàssiques i populars. 
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Trenta-un dies de desembre
El ‘rastrillo’ solidari va comptarEl ‘rastrillo’ solidari va comptar

amb la presència de famosos comamb la presència de famosos com

l’exjugador de bàsquet Roberto Dueñasl’exjugador de bàsquet Roberto Dueñas

Els Cargolins van actuar a la FiraEls Cargolins van actuar a la Fira

Hi va actuar la Cobla Ciutat de GironaHi va actuar la Cobla Ciutat de Girona

Es va fer al carrer EsglésiaEs va fer al carrer Església

Premiats i organitzadorsPremiats i organitzadors

Actuació de La ColomaActuació de La Coloma
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Dia 15. Fira de Nadal,
pessebre al Museu, Caga-
tió, Pastorets...

Un dels dies amb més activitat d’a-

quest atapeït mes de desembre va ser el 15

de de-sembre, que va començar amb la Fira

de Nadal i es va acabar amb una audició de

guitarra a Can Vidalet. Espluga Viva va orga-

nitzar, un any més, la Fira de Nadal, un es-

deveniment que combina comerç i cultura i

que permet trobar, mirar i comprar un bon

grapat de guarniments de Nadal sense sor-

tir de la ciutat. La Fira va quedar escapçada

per la pluja, que va impedir  l’actuació de la

Colla de Bas toners i de l’Es bart Vila d’Es -

plugues i va reduir la durada de l’O ratori de

Nadal. Sí que van actuar les corals dels

CEIP Isidre Martí, Folch i Torres i Can Vidalet

i els Grallers d’Esplugues.

El Museu Can Tinturé va acollir, el ma-

teix dia 15, la presentació del pessebre que

es va poder veure durant totes les festes na-

dalenques a l’edifici de la Masoveria. Estava

integrat per figures de ceràmica procedents

de Bolívia. Durant l’acte de presentació va

tenir lloc un espectacle infantil que va servir

per explicar com es viu el Nadal en aquell

país sud-americà, i van presentar l’exem-

plar número 12 de la Col·lecció de rajoles

Pujol i Bausis, que edita l’Ajuntament. 

En el mateix recinte de Can Tinturé, la

Unió de Botiguers i de Comerciants d’Es plu -

gues va fer un Cagatió popular, amb la pre-

sència de centenars de nens i nenes que van

avançar-se uns dies al dia oficial del tió —el

24 de desembre— per endur-se un petit ob-

sequi  lliurat per  aquest popular perso -

natge.

El matí es va completar amb un altre

esdeveniment que també és tradicional al

nostre Nadal: el concurs de dibuix que orga -

nit za el Centro Cultural Andaluz Plaza Ma -

cael, amb premis distribuïts en tres cate -

gories.

Dues entitats van fer de la música la

gran protagonista d’aquell dia: l’Asociación

Cultural Andaluza de Esplugues i l’Asso -

ciació de Veïns de Can Vidalet. L’ACAE va fer

el festival de Nadal, amb la participació d’in-

tegrants de l’entitat, mentre que lAssociació

de Veïns va organitzar una audició de guita-

rra i una nit de festa, la primera de les tres

activitats incloses en el marc del Desembre

Cultural de Can Vidalet. Hi van participar l’a-

lumnat dels tallers de l’AV, la vedet Carol

Chevalier i el cantant Paco Martínez.

Dia 16. Celebracions 
al voltant d’una taula

Moltes entitats i col·lectius de la ciutat

van aprofitar els dos caps de setmana previs

al Nadal per fer els tradicionals àpats de ce-

lebració. És el cas de la Penya Barcelonista

A la Fira de Nadal van vendre tot tipus de pro-A la Fira de Nadal van vendre tot tipus de pro-

ductes i articles relacionats amb aquestes festesductes i articles relacionats amb aquestes festes

En Fanguet va reaparèixer amb motiu de laEn Fanguet va reaparèixer amb motiu de la

presentació de la rajola número 12 de la Col·lec-presentació de la rajola número 12 de la Col·lec-

ció Pujol i Bausis i del pessebre del Museució Pujol i Bausis i del pessebre del Museu

Cagatió a Can TinturéCagatió a Can Tinturé

El pessebre exposat al MuseuEl pessebre exposat al Museu

Can Tinturé procedia de BolíviaCan Tinturé procedia de Bolívia

Un dels grups participants al festi-Un dels grups participants al festi-

val de l’Asociación Cultural Andaluza

passa a la pàgina següent 
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de L’Avenç, que va celebrar un àpat per a

més de tres-centes persones al restaurant

Tres Molinos de la ciutat.

Dia 20. Festa infantil 
i Cagatió a Can Vidalet

Els infants d’Esplugues, en especial

els de Can Vidalet, tenen cada any, pocs dies

abans de Nadal, una festa molt especial, la

que organitza l’Associació de Veïns de Can

Vidalet, dins del seu Desembre Cultural, que

en aquesta ocasió va comptar amb la pre-

sència d’un duet humorístic, els Ja, ja, ja, i

que va acabar-se amb un cagatió, amb ob-

sequis per a tots els participants.

Dia 21. Concert de música
coral 

La sala Joan Brillas del CCR L’Avenç

va acollir una actuació de les corals Joves

Musicòrum i El cor de la nit, aquesta última

integrada per alumnes de les escoles públi-

ques Can Vidalet, Folch i Torres i Isidre

Martí. El mateix dia hi va haver el segon dels

concerts de nadales de les corals la Coloma

i d’adults de l’Escola Municipal de Música.

Dia 22. Pessebre vivent
d’Espluga Viva

Espluga Viva va posar en escena el seu

pessebre vivent al Centre Municipal Puig

Coca, amb la participació dels joves inte-

grants de l’agrupament escolta de l’entitat.

Torna a arrelar la tradició a Espluga Viva,

que va tenir en el pessebre vivent una de les

seves principals expressions artístiques en

els seus primers anys de trajectòria (anys

70 i 80), tradició que ara recupera.

Dia 22. Varietats per tancar
el Desembre Cultural

La vedet Katy Estrada, l’humorista i

transformista Joan Carles, la també humo-

rista Mollete de Morón i el mag Alain Denis

van ser els protagonistes de l’últim acte or-

ganitzat amb motiu del Desembre Cultural

de Can Vidalet de l’Associació de Veïns del

barri. Va ser a l’edifici Cadí i va aplegar un

bon nombre de seguidors.

Dia 26. Adéu a Els
Pastorets

El fenomen Pastorets no para de créi-

xer. Pastorets i Companyia va representar la

seva història inversemblant sobre el viatge

a l’orient de dos joves d’Esplugues amb

mot iu del naixement del Messies. Uns

guions treballats, uns escenaris renovats i

un cos d’actors amateurs disposats a men-

jar-se l’escenari arrodonien les més de dues

hores de durada de l’espectacle. Les entra-

des de les deu representacions es van ex-

haurir amb molts dies d’antelació, cosa que

deixa veure l’expectació que Els Pasto rets

aixequen a la nostra ciutat. La darrera esce-

nificació va ser el dia de Sant Esteve, a la

tarda. Novetat d’enguany han estat els ‘ca-

meos’ d’alguns comerciants de la ciutat  i la

contribució amb la Marató de TV3  

Dia 29. Final del pessebre
vivent del CCA Pl. Macael 

Una altra de les escenificacions del

Nadal espluguenc és el pessebre vivent del

Centro Cultural Andaluz Plaza Ma cael. Deu

representacions a càrrec dels nois i noies de

l’entitat, acompanyats pel Coro rociero i

amb la presència de grups convidats.

Dia 30. Sim Salabim
escenifica el ‘Conte 
de Nadal’

La temporada teatral d’Esplugues en -

tra en escena es va acabar amb la presència

a l’escenari del Casal de Cultura Robert

Brillas de la companyia Sim Salabim, amb

Conte de Nadal, la història d’un avar que

odia aquesta època de l’any.  

Dia 30. L’Endoll fa una
lectura dramatitzada del
‘Poema de Nadal’

El Grup de Teatre L’Endoll va tancar un

mes cultural com pocs a la ciutat amb la

lectura dramatitzada del Poema de Nadal,

de Josep Maria de Sagarra, dirigida per

Jordi Udina. Les millors veus masculines i

femenines del grup teatral de L’Avenç  van

llegir els passatges més destacats d’aques-

ta obra cabdal de la literatura catalana.

L’acte va comptar amb la presència del grup

vocal Vox Seven

Representat al C.M. Puig CocaRepresentat al C.M. Puig Coca

Dinar de la Penya Barcelonista Dinar de la Penya Barcelonista 

Hi va ha -Hi va ha -

ver regals

per a totsper a tots

els infantsels infants

Una de les divertides escenes de l’obra Una de les divertides escenes de l’obra 

Pessebre vivent del CCA Pl. Macael Pessebre vivent del CCA Pl. Macael 

Va ser el darrer acte de l’anyVa ser el darrer acte de l’any

ve de la pàgina anterior
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Miles de espluguenses
recibieron a los Reyes Magos
Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por
Comediants y el personaje del ‘Fanguet’, fueron los
protagonistas de la noche del 5 de enero en la ciudad

La cabalgata de los Reyes Magos fue,

una vez más, multitudinaria y espectacular.

Multitudinaria porque fueron miles de perso-

nas las que llenaron las principales calles de

la ciudad para dar la bienvenida a Melchor,

Gas par y Baltasar. Y fue espectacular porque

junto a sus majestades hubo otros protagonis-

tas que contribuyeron a hacer de la del 5 de

ene ro una noche especialmente mágica. La

com pañía de teatro de animación Comediants

rea lizó un espectáculo previo que sirvió para

ame nizar la espera y para dar a los Reyes la

bien venida que merecían. También la presen-

cia del Fanguet, el popular personaje del alfa-

rero de Esplugues, fue un detalle que recorda-

rán los que estuvieron presentes en el acto.

Las bengalas mágicas  que el Ayuntamiento

entregó a buena parte del público y los faroli-

llos elaborados en el taller que organizó la bi-

blioteca Pare Miquel llenaron de luz esta cele-

bración.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron muy

puntuales. A las 6 de la tarde, escoltados por

las diferentes entidades que quisieron acom-

pañarlos y montados en unas grandes carro-

zas ornamentadas por la Colla de Geganters,

la Associació de Veïns del Gall y de la Aso cia -

ción Cultural Andaluza de Esplugues, llegaron

a la plaza Santa Magdalena para iniciar su pe-

riplo por la ciudad. Antes, entraron en la casa

consistorial, donde fueron recibidos por la al-

caldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y por el con-

cejal de Cultura, Eduard Sanz. Las autorida-

des les entregaron la llave mágica —aquélla

con la que se puede entrar en todos los domi-

cilios de Esplugues— y se dirigieron al público

presente, antes de iniciar la cabalgata. 

Recorrido
Los Reyes pasaron por los barrios Cen -

tre, Gall, La Plana, Can Clota y Can Vidalet,

has  ta llegar a la rambla Verge de la Mercè. A

su paso por las diferentes calles que constituí-

an su recorrido, la comitiva real repartió más

de 4.000 kilos de caramelos, lanzados desde

las diferentes carrozas, tanto de sus majesta-

des como de las entidades participantes.  

Gran éxito del parque
infantil y juvenil  y reyes de
arena en la rambla Carme    

El parque infanti y juvenil organizado

en el Polideportivo de Can Vidalet tuvo una

gran acogida. Niños y niñas de todas las

edades disfrutaron de las diferentes áreas

organizadas (ludoteca, juegos de mesa,

hinchables, talleres, Scalextric gigante...).

En la rambla del Carme hubo una de las

actividades más espectaculares de las

fiestas, la realización de unas gigantescas

esculturas de arena que representaban a

los tres Reyes Magos. Y en la rambla Verge

de la Mercè, construyeron un pesebre co-

lectivo.

Melchor, Gaspar y Baltasar seMelchor, Gaspar y Baltasar se

dirigieron al público presente desdedirigieron al público presente desde

el balcón de la casa consistorial.el balcón de la casa consistorial.

Luego, protagonizaron la cabalgataLuego, protagonizaron la cabalgata

Parque infantil en Can Vidalet Parque infantil en Can Vidalet 

y Rey de arena en la rambla Carme

Comediants aportóComediants aportó

color y emoción a la fiestacolor y emoción a la fiesta
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Torna en Fanguet, 
el rei de Can Tinturé
El personatge de l’escudeller d’Esplugues reapareix
per protagonitzar els actes fets al Museu Can Tinturé
amb motiu de l’arribada de Ses Majestats

En Fanguet, l’escudeller reial d’Esplugues,

va reaparèixer per festes, per protagonitzar

bona part de les activitats fetes al voltant del

Museu Can Tinturé els dies previs a l’arribada

de Melcior, Gaspar i Baltasar a Esplugues. 

Tot i que el primer tast va ser el 15 de de -

sembre, amb motiu de la presentació del pes-

sebre del Museu i de la rajola número 12 de la

col·lecció Pujol i Bausis, els dies en què real-

ment en Fanguet fou protagonista va ser del 2

al 5 de gener. Primer, amb la realització del

campament màgic,  i després, el dia 5, amb la

representació del conte En Fanguet i els tres

reis i amb la cavalcada. 

El campament presentava un conjunt de

propostes fetes als jardins de Can Tinturé i als

carrers Església i Piles, amb venda de produc-

tes artesans, passejades amb poni, atraccions

infantils artesanals, carters reials, música en

directe i sessions de conta-contes —aquestes

últimes promogudes per la Penya Barcelonista

de L’Avenç—. 

I el dia 5, el protagonisme fou doble: als jar-

dins del Museu es va escenificar la història

com els Reis Mags van nomenar escudeller

reial en Fanguet, fill d’una humil família d’ar-

tesans d’Esplugues, que els acompanya a

l’Orient, a on es dirigeixen amb motiu del nai-

xement de Jesús. L’obra va posar-la en escena

el grup Teatrae, alguns components del qual

són veïns d’Esplugues. Després de la repre-

sentació d’aquest conte,  els infants presents

van poder lliurar la seva carta als reis  als ma-

teixos Melcior, Gaspar i Baltasar.

Ja a la tarda, el Fanguet va acompanyar

el grup Comediants en el moment de donar-li

la benvinguda als Reis abans de la Cavalcada.

Cuquet espia
El taller del cuquet espia, que el Museu

Can Tinturé organitzà  de manera paral·lela al

campament d’en Fanguet, va resultar tot un

èxit, ja que hi van participar prop d’un miler de

nens i nenes que, a més de divertir-se una es-

tona van poder familiaritzar-se amb el món del

fang i, per extensió, de la ceràmica. I el Museu

Can Tinturé va rebre més de 600 visites durant

aquells dies. 

Moció municipal per
reclamar el distintiu CAT
a les matrícules    

El Ple municipal va aprovar en la

sessió del mes de desembre una moció

per reclamar el distintiu CAT a les

matrícules. Presentada per CiU, incloïa

esmenes presentades pel grup del PSC.

Hi van votar a favor PSC, PPC, CiU i ERC,

mentre que el PPC s’hi va abstenir.

Rechazo a una moción
contra la ministra
Magdalena Álvarez

El pleno municipal rechazó con los

votos de los grupos del PSC y del PPC

una moción presentada por ICV para

declarar persona non grata en

Esplugues a la ministra de Fomento,

Magdalena Álvarez. La moción fue

apoyada por los grupos de ICV y CiU y

ERC se abstuvo.

El Grup d’Estudis
presenta la II Miscel·lània 

El Grup d’Estudis d’Esplugues va

presentar al Casal de Cultura Robert

Brillas  la II Miscel·lània,  amb  testimonis

del cicle de trobades amb la gent gran

que l’entitat va celebrar entre 2001 i 2004.

Esplugues literària 
i musical organitza  
‘Nadal per la pau’ 

La programació Esplugues literària

i musical, que promouen algunes entitats

ciutadanes, va viure el 18 de desembre un

acte de suport a les dones víctimes de

violència.  A la primera part es va

presentar Supervivents, amb testimonis

de dones afectades per la violència

armada.  A la segona, es va fer la lectura

dramatitzada d’Una amarga victòria, que

explica la història d’una dona violada per

uns soldats a Burundi.

Gairebé un miler d’infants
van participar al taller del
‘cuquet espia’, fet a
l’edifici de La Masoveria
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Éxito de la campaña ‘Joguines
per a tots els infants’  

La respuesta ciudadana a la campaña Joguines per a tots els

infants fue espectacular, una vez más,  y permitió que 207 hijos e

hijas de familias sin recursos, tuvieran también regalos con motivo

de la noche de Reyes. También se entregaron obsequios a niños y

niñas de la Residència Ferrer i Guàrdia y de una casa de acogida.

Las donaciones fueron realizadas por particulares, entidades y em-

presas. La campaña es una iniciativa de diversas organizaciones

espluguenses (AV El Gall, AV Can Clota, Creu Roja, Esplai de Gent

Gran de Can Clota, Esplai Espurnes, Esplugues Televisió, Rotary

Club, Sastrinyols y Unió de Botiguers i de Comerciants d’Es -

plugues) y del Ayuntamiento.

Obra de teatro navideña a cargo
del grupo de gente mayor

El grupo de teatro del Programa sociocultural de la gente

mayor de Esplugues representó el 14 de diciembre la obra El

càsti(n)g de la teva vida, adaptación de un poema de Lorca y de tres

piezas cortas de Chejov, dirigida por Dolors Álvarez. Actuaron Rosa

Guerrero, Juan Rico, Cándida Romero, Luisa Durán, Concha Ji mé -

nez, Teresa Farré,  Cristina Xumetra y Josep Cayuelas. El taller de

teatro es una de las actividades incluidas en el Programa de ani-

mación que el Ayuntamiento organiza, destinado a la formación y

al recreo de las personas mayores de nuestra ciudad con un mayor

grado de autonomía. La representación de la obra de teatro de

Navidad es la culminación del trabajo correspondiente al primer

trimestre del curso. 

La ministra Carme
Chacón visita la
Residència Fèlix Llobet

La ministra de Vivienda, la espluguense Carme Chacón, realizó el pa-

sado 4 de enero una visita a la Residència Fèlix Llobet de nuestra ciudad.

Carme Chacón fue recibida por la presidenta de la Fundació del Casal

dels Avis, Maria Rosa Campreciós, el vicepresidente de esta entidad,

Ramon Gómez, y la directora de la Residència, Anna Vela. La ministra,

que iba acompañada por la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, y el pri-

mer teniente de alcaldía, Enric Giner, visitó las diferentes dependencias

del equipamiento y pudo conversar, de manera informal, con muchos de

los residentes y con los profesionales y voluntarios del centro, cuyo tra-

bajo es indispensable para su buena marcha. Carme Chacón calificó a la

Fèlix Llobet de modelo ejemplar de colaboración entre instituciones y la

iniciativa privada que hacen posible un equipamiento de calidad. 

Homenaje centenario

Josep Jorba acaba de cumplir cien años. Con motivo de este

centenario, fue homenajeado en el centro de la Orden de  Sant Joan

de Déu, de la calle Via Augusta, donde reside. La alcaldesa, Pilar

Díaz, la segunda teniente de alcaldía, Sara Forgas, y la concejal de

Gente Mayor, Adela Donaire, participaron en el acto. 

Carme Chacón y Pilar Díaz conversanCarme Chacón y Pilar Díaz conversan

con un residente de la Fèlix Llobetcon un residente de la Fèlix Llobet

Una niña  recibe sus obse-Una niña  recibe sus obse-

quios de manos del Rey Gasparquios de manos del Rey Gaspar

Se representó en el auditorio de la Residència Fèlix LlobetSe representó en el auditorio de la Residència Fèlix Llobet
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Els amants de la bicicleta ja tenen
una guia per anar per Collserola 

El Consorci del Parc de Collserola, Pro -

bike i l’Editorial Alpina han editat la guia Parc

de Collserola en bicicleta de muntanya, em-

marcada dins del projecte de participació ciu-

tadana Projecte Bici. La guia, presentada el 13

de desembre passat a Barcelona, ofereix 200

quilòmetres de camins de pista per desco brir

el parc amb bicicleta. Estan dividits en un total

de 27 rutes, 17 per a adults i 10 per fer en fa -

mília. 

Les 17 rutes per a adults estan classifi-

cades amb tres colors, diferenciades pel seu

El consorci d’aquest parc metropolità ha editat un llibre que inclou les millors rutes
per circular amb bicicleta. El Club Ciclista Esplugues hi ha col·laborat

grau de dificultat (senzilles i curtes en verd;

mitjanes en blau i llargues i amb desnivell pro-

nunciat en vermell). Inclouen una volta integral,

un recorregut de 68 quilòmetres que fa tota la

volta al parc. Cada itinerari té una descripció

de l’interès de la ruta (patrimoni, gestió fores-

tal, activitat agrícola, paisatge...). També inclou

fotos de la ruta, un mapa, una fitxa descriptiva

(punt inici-final, trams de carretera), un perfil

altimètric i els fulls de ruta. Les passejades fa-

miliars estan pensades perquè siguin els in-

fants els qui les triïn. Amb aquesta finalitat,

totes tenen un títol suggerent, vinculat a olors i

colors de tardor, al rastre d’animals..., i s’han

vinculat a llegendes i històries del parc. Són

perquè les facin les famílies senceres, inclosos

els infants a partir de 4 anys.

La guia també inclou un mapa amb la

xarxa d’ús ciclista i les rutes marcades amb di-

ferents colors, diferents serveis com les àrees

de lleure, un CD amb tots els fulls de ruta, que

es poden incorporar al GPS que els ciclistes

més experts porten a la bicicleta, i una guia de

serveis ordenada per municipis: restaurants i

altres serveis com miradors del parc i àrees de

pícnic. Són, en total, 268 pàgines que permeten

conèixer Collserloa amb bicicleta. El preu de la

publicació és de 25 euros i es pot adquirir a les

llibreries especialitzades. 

Tres anys de treball
La publicació de la guia culmina pràctica-

ment tres anys de treball entre els tècnics del

Consorci del Parc de Collserola i de Probike

amb l’Editorial Alpina. També hi han intervingut

d’una manera directa les entitats ciclistes, com

és el cas del Club Ciclista Esplugues,  dels dife-

rents municipis que pertanyen a la Serra de

Collserola, i d’altres agents socials vinculats a

la serralada. La col·laboració d’aquests col·lec-

tius tenia el doble objectiu de conèixer-ne la

percepció que tenen de la pràctica ciclista a

Collserola i debatre sobre el camí a seguir

quant a la seva regulació, d’una banda, i definir

uns itineraris que permetessin mantenir el difí-

cil equilibri entre la conservació i el gaudi d’un

espai natural protegit com aquest.

El diàleg entre el Consorci i els agents so-

cials va permetre, primer, elaborar l’anomenat

Presenta disset rutes 
i deu passejades familiars
que permeten conèixer
aquest paratge natural
amb bicicleta i aprendre 
a estimar-lo

Projecte Bici, signat per 21 membres d’entitats

i ajuntaments, l’any 2005, i la realització d’a-

questa guia, que, com explica el vicepresident

executiu del Parc de Collserola, Josep Perpinyà,

també alcalde de Sant Just, ha de permetre que

“la bicicleta no sigui un fre per a la protecció del

parc sinó un mitjà per descobrir-lo i respectar-

lo”.

Ruta des de la plaça Mireia
De les 17 rutes incloses, una té l’origen i

el final a la plaça Mireia d’Esplugues. L’han titu-

lada  Panoràmica des del passeig de les Aigües

i té una distància de 18 quilòmetres. Tret d’un

primer desnivell, és pràcticament plana i per-

met gaudir d’una esplèndida vista panoràmica

al Baix Llobregat i a Barcelona. 

A l’esquerra, lA l’esquerra, la portada i les pà-a portada i les pà-

gines dedicades a la ruta que començagines dedicades a la ruta que comença

i acaba a la plaça Mireia. A dalt, un mo-i acaba a la plaça Mireia. A dalt, un mo-

ment de la presentació de la guia
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El KK Belgrade gana 
el ‘Ciutat d’Esplugues’ 
de baloncesto cadete

La calidad de la inacabable cantera balcánica triunfó en el IX Torneo

Internacional de Baloncesto Cadete Masculinba Ciutat d’Es plu gues. El KK

FMP Belgrade, uno de los dos equipos extranjeros que participaban en

esta edición, fue el brillante vencedor de la competición. Tanto en el grupo

de la fase previa, en el que superó al Estudiantes (87-65) y al Esplugues

(95-47), como en las semifinales y en la final, en las que desarboló al

Joventut y al Barça, respectivamente, demostró ser el mejor equipo de la

competición, que se ha consolidado como la mejor de las que se celebran

en España en esta categoría.

El Barça fue subcampeón, mientras que Granada y Joventut fueron

tercero y cuarto, respectivamente. Además, Nenad Miljenovic fue procla-

mado mejor jugador del torneo, mientras que Nikola Djokovic fue el mejor

de la final. David López, del AB Esplugues, fue el mejor jugador local,

mientras que Manuel Fernández ganó el concurso de triples. La Unió

Manresana obtuvo el premio al fair-play. 

El Judo Tao compitió 
en el Master Europeo 

Dos integrantes del Judo Tao de Esplugues, David Cabello 

(-60kg) y José Miguel García (-81kg), compitieron en el reciente

Master Europeo, celebrado en Stuttgart (Alemania). Cabello obtuvo

un meritorio quinto puesto, tras ganar tres combates y caer en la

semifinal. García cayó eliminado en primera ronda. Los dos judo-

kas del TAO formaban parte de una delegación española que obtu-

vo cuatro medallas. El club espluguense, por otra parte, obtuvo dos

medallas, una de plata (Ana María Roselló, en la categoria de

menos de 60 kilos) y una de bronce (David Aranda, en menos de 46

kg.) en el Trofeo Federación Catalana sub 17 . Y por equipos, obtuvo

el subcampeonato del IX Trofeo Internacional de Montmany. El

equipo estaba formado por David Cabello, David Lezcano, José

Miguel García y Néstor Fraile.

Ja és en marxa la lliga escolar
de bàsquet d’Esplugues

Equips de les escoles Isidre Martí, Gras Soler, Lola Anglada,

Can Vidalet, Matilde Orduña, Joan Maragall, Col·legi Alemany i

Col·legi Americà participen, amb un total d’onze equips, a la prime-

ra edició de la lliga escolar de bàsquet que organitza l’AB Esplugues

amb l’objectiu de promoure aquest esport entre els infants d’Es -

plugues. La disputa d’aquesta lliga, que va començar el mes de no-

vembre,  hauria de servir per ampliar el planter de futurs jugadors

de bàsquet a la ciutat, tal com espera l’entitat impulsora del pro-

jecte. El mes de desembre es va fer la presentació oficial dels

equips, al CEM La Plana. 

El papel del AB Esplugues fue más que notable, teniendo en cuenta

que milita en una categoría inferior a la del resto de competidores. Acabó

en la octava posición, tras ganar un partido, ante el Estudiantes (59-63), en

la fase previa y caer en los tres partidos restantes. 

IMATGE CEDIDA PEL JUDO TAOIMATGE CEDIDA PEL JUDO TAO

Un espluguense,
en el Barça

El Barça presentaba en sus

filas a Daniel Martínez, alero de

14 años (1,83 m), que se formó en

las filas de la AB Esplugues y que

la temporada pasada fue el me -

jor infantil de España. Habrá que

seguir de cerca su trayectoria.

Autoridades y campeones, en la foto finalAutoridades y campeones, en la foto final

L’organitza l’AB Esplugues i compta amb onze equipsL’organitza l’AB Esplugues i compta amb onze equips
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El CV Vall d’Hebron guanya 
el X Torneig de Voleibol
Juvenil  ‘Ciutat d’Esplugues’

El Club Voleibol Vall d’Hebron es va endur  la desena edició

del Torneig de Voleibol Ciutat d’Esplugues, de categoria juvenil fe-

menina, disputat els dies 29 i 30 de desembre, al Complex Esportiu

Municipal La Plana. El Vall d’Hebron va guanyar els tres partits que

va disputar, davants dels altres tres equips participants, el CV

Barça, el CV Sant Cugat i el CV Esplugues, que van acabar, per

aquest ordre, segon, tercer i quart classificats. L’equip local, entre-

nat per Raquel Araco, va perdre els tres partits que va disputar i es

va haver de conformar amb la darrera plaça de la competició, dis-

putada per primer cop en dates nadalenques. Les nou edicions prè-

vies s’havien jugat al setembre, coincidint amb la Festa Major. El

Club Voleibol Esplugues, entitat organitzadora, creu que organitzar

el torneig el darrer cap de setmana de l’any li permetrà, en prope-

res edicions, augmentar la qualitat dels participants i convertir-se

en un referent a nivell espanyol i, fins i tot, internacional.

L’espluguenca Natàlia Arroyo, a la selecció
catalana de futbol

La futbolista espluguenca Natàlia Arroyo, que actualment mi-

lita a les files del RCD Espanyol, va ser titular  en el partit que la se-

lecció catalana de futbol va guanyar a Galícia (1-6) el mes de des-

embre passat. Arroyo es va formar a les files del Barça però actual-

ment és integrant del conjunt blanc-i-blau, el millor equip de futbol

femení de Catalunya.

El Club de Patinatge va fer 
un clínic de perfeccionament

El Club de Patinatge Artístic Esplugues va organitzar un clínic

de perfeccionament, adreçat a patinadors i patinadores en actiu,

du rant les vacanes de Nadal. Hi van participar integrants dels clubs

de patinatge de Pallejà, Guineueta, Granollers, Santa Coloma, Pre -

mià de Mar, Santa Perpètua, Sant Feliu de Llobregat i Es plu gues.

El clínic es va fer al Poliesportiu de Can Vidalet. 

Sara Cusó i Laura Menéndez
(CGA Les Moreres)
competeixen amb Catalunya 

El Club Gimnàstica Artística Les Moreres va tenir una presència des-

tacada a l’encontre internacional que les seleccions de Catalunya,

Ucraïna i Alemanya van disputar a Vic, el 15 de desembre passat. Dues

de les seves integrants, Sara Cusó i Laura Menéndez, van ser seleccio-

nades per formar part de l’equip català, tot i que només Sara Cusó va

prendre part a la competició. Laura Menéndez va ser suplent, un fet que

ja de per si mostra la seva qualitat i la confiança que hi tenen els tècnics

de la Federació Catalana de Gimnàstica. Catalunya va guanyar la com-

petició.

La presència d’aquestes dues gimnastes és una clara demostra-

ció del paper cabdal que el Club Gimnàstica Artística Les Moreres té en

aquesta disciplina, cada cop més creixent. Cusó va ser cinquena al

Campionat de Catalunya 2007 i novena al Campionat d’Espanya. L’any

2005 va ser campiona de Catalunya. Per la seva banda, Laura Menéndez

ha estat medalla de bronze al Campionat de Catalunya 2007. Les dues

esportistes són assídues en els campionats d’Espanya per comunitats

autònomes, amb diversos títols en el seu palmarès. Les dues entrenen

des de fa mesos al CAR de Sant Cugat. 

Van ser convocades per a l’encontre
contra Alemanya i Ucraïna
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Les jugadores campiones amb la re-Les jugadores campiones amb la re-

gidora d’Esports, Montserrat Zamoragidora d’Esports, Montserrat Zamora

Simpàtica imatge de les participants al  clínicSimpàtica imatge de les participants al  clínic
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La Penya Barcelonista de L’Avenç lliura
una placa a l’equip femení del Barça

El president de la Penya Barcelonista de L’Avenç, Joan Balcells,

i altres membres de la seva junta directiva van tenir una trobada amb

l’equip femení del FC Barcelona, en què l’entitat de la nostra ciutat

va lliurar una placa a la capitana de l’equip blaugrana, com a reco-

neixement per la seva participació a la inauguració del terreny de joc

de gespa artificial del Camp de Futbol Salt del Pi.

Melé de petanca navideña en Can Clota 

La Asociación de Vecinos de Can Clota organizó, con motivo de

las fiestas navideñas, una melé de petanca en las pistas habilitadas

en la plaza del Taxi. La tripleta ganadora fue la compuesta por Juan

Morales, José Sardà y Fernando Florido. José Fuentes, Francisco

García y Francisco Mora fueron segundos; y Javier López Vázquez,

Angel Gómez y Daniel Picazo, terceros.

Celebrades les jornades escolars 
de minibàsquet

El Poliesportiu de Can Vidalet i el Complex Esportiu Municipal

la Plana van acollir els dies 13 i 14 de desembre les jornades esco-

lars de minibàsquet, organitzades per l’Ajuntament per promoure

aquesta disciplina entre l’alumnat de 6è de primària de les escoles

de la ciutat. Els participants de la segona jornada van poder saludar

els jugadors de l’AB Es plu gues, de la lliga LEB Bronze. 

Una monitora del CEM La Plana,
subcampeona de España de ‘Cycling’ 

La monitora de cycling del Complex Esportiu Municipal la Plana

Rita Florit es la vigente subcampeona de España de la especialidad.

La Copa de España de ciclismo indoor se celebró en el pabellón

Stadium Valencia, y en ella, esta profesional de la principal instalación

deportiva de nuestra ciudad, fue una de las  participantes más desta-

cadas. Tras superar una preselección, Rita Florit participó en una se-

sión práctica final, con la presencia de 150 personas y en la que fue la

única  mujer en tomar parte. El ciclismo indoor es una de las espe-

cialidades que cuentan con más seguidores en el CEM La Plana. Las

sesiones que se imparten en la sala estrenada hace poco más de un

año tienen una gran aceptación. No cabe duda que contar con una

monitora de esta categoría —como el resto de profesionales del equi-

pamiento— ese éxito aumentará en el futuro.

Taller de ‘bici show’ en Can Tinturé

El Moto Club Esplugues organizó el 16 de diciembre un taller de

bici show, en el que los niños y niñas participantes pudieron aprender

a hacer habilidades sobre una bicicleta de biketrial. El taller fue im-

partido por el equipo Monty de Ot Pi, doce veces campeón del mundo

de la especialidad. La actividad estaba incluida en el programa parale-

lo a la exposición Com una moto!, en el que también se incluyó un co-

loquio sobre motonáutica, a cargo de Jorge Valls (20 de diciembre).

Ot Pi, doceOt Pi, doce

veces campeón

del mundo, im-del mundo, im-

partió el tallerpartió el taller

Rita Florit es moni-Rita Florit es moni-

tora de ‘cycling’ y otrastora de ‘cycling’ y otras

actividades dirigidasactividades dirigidas

Los galardonados en la competición y losLos galardonados en la competición y los

concejales que presidieron la entrega de trofeosconcejales que presidieron la entrega de trofeos

Integrants de la Penya i les jugadores del Barça femeníIntegrants de la Penya i les jugadores del Barça femení
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TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)

93 371 33 50 Ajuntament

092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues

088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra

091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)

112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—

061 Urgències mèdiques

016 Telèfon d’atenció de violència de gènere

93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet

93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal

93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric

93 470 02 18 Museu Can Tinturé

93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana

93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres

93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet

93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 

93 473 52 20 Espai Jove Biblioteca /c.e.: puntjovebiblio@esplugues.cat

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, 

Oficina de Comerç d’Esplugues) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila

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

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

93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta

93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat

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)

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

900 700 720 (avaries 24 h)

902 250 365 Informació Gas Natural

902 50 77 50 Endesa

010 Informació transports metropolitans

93 470 08 95 Serveis Funeraris 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

Seguretat ciutadana (reunió del 12 de desembre)
S’anuncia la realització de la campanya Operació Nadal, amb pa-

trulles mixtes a peu de policies locals i Mossos d’Esquadra. Es recorden

els consells de seguretat a tenir en compte durant el període nadalenc.

S’analitza l’índex de delinqüència dels últims 12 mesos (amb un promig

mensual de 112 delictes —majoritàriament contra el patrimini: robatoris

amb força  o amb violència i intimidació— i 86 faltes—majoritàriament

furts i danys—). S’anuncia que la Comissaria de Cornellà expedeix el DNI

electrònic des del 9 de novembre, amb una ampliació d’horaris per oferir

un millor servei.

Gent gran (reunió del 18 de desembre)
S’explica l’organització de la festa de Nadal de la gent gran i de l’-

homenatge a les parelles amb més de 50 anys de vida en comú. S’informa

de l’ampliació dels grups d’actiuvitat física (tres més), de memòria (dos

més) i d’informàtica. També s’anuncia la futura creació d’un carnet del

servei de podologia de la gent gran. 

CONSELLSCONSELLS

MUNICIPALSMUNICIPALS PARTICIPACIÓ

BORSA 

DE TREBALL

Ref. 643. Veïna d’Esplugues de 27 anys s’ofereix per feines domès-

tiques i cangur. Aporta experiència en ambdues ocupacions.

Ref. 644. Estudiant de batxillerat amb experiència com a professo-

ra particular s’ofereix per fer classes de reforç.

Ref. 645. Tècnica auxiliar de farmàcia amb el cicle formatiu de

grau mig finalitzat al 2007 s’ofereix  per treballar com a auxiliar de

farmàcia. 

Ref. 646. S’ofereix per treballar com a mediadora escolar o sanità-

ria, persona amb tres anys d’experiència en aquesta ocupació. 

Ref. 647. Veïna d’Esplugues amb experiència de dependenta busca

feina en tasques de teleoperadora o d’atenció al públic.

Ref. 648. Veïna d’Esplugues formada durant 3 anys en massatge

Shiatsu (massatge xinès) i reflexologia podal, amb experiència d’un

any i mig com a quiromassatgista, massatgista de shiatsu, reflexo-

logia i esteticien, busca feina en aquesta especialitat.

Ref.  649. Senyora de 49 anys busca feina com manipuladora o cai-

xera de supermercat. Parla català i castellà. Anteriorment ha tre-

ballat com a operària de laboratori, manipuladora i en neteges.

Ref. 650. Noia de 28 anys s’ofereix per a feines de neteja en domi-

cili o per a empresa de neteja en horari de 8 a 11 del matí.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de

l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic

a mfuente@esplugues.cat
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PORTAVEUS

Pressupostos, segonaPressupostos, segona
partpart

Jordi Figueras | ERC-AM| ERC-AM

Una cavalcada de ReisUna cavalcada de Reis
amb cara de tristoramb cara de tristor

Roger Pons | CiU| CiU

Diuen que segones parts mai són bones,

en el cas dels pressupostos d’Esplugues, això és

del tot cert, ja que aquests pressupostos sem-

blen calcats dels de l’any 2007. Els pressupostos

diuen que es destina un milió d’euros a fer l’au-

ditori. Apart que construir-lo costarà bastant

més, el PSC no ha fet els deures, és a dir, no ha

fet cap pas per requalificar els terrenys del c/

Nou i iniciar el procés de compra o expropiació

de les industries afec-

tades, per tant dubto

que es gastin aquests

diners. També dubto

que puguin realitzar-se

les inversions previstes

en el Poliesportiu de Les Moreres, tampoc han

fet els deures en els darrers tres anys ja que

depèn d’un informe favorable de la Generalitat.

L’augment de la despesa social és d’agrair.

L’aplicació de la llei de dependència i la de ser-

veis socials els porta a augmentar les partides

pressupostaries. Això significarà més serveis i el

compromís d’ERC és vetllar pel compliment i

l’ampliació dels serveis que ha de donar l’A jun -

tament en tot l’àmbit de les politiques de benes-

tar. Un any més, el pressupost destina 60.000

euros a la senyalització comercial, com cada any

des de fa 6 anys, deixi’m que ho escrigui amb un

somriure de franc escepticisme malgrat que el

comerç local es pugui sentir estafat per la manca

de política comercials del PSC. Tornant a les po-

litiques socials, he d’expressar la sorpresa

d’ERC en un tema molt sensible. En el darrer

Ple, el PSC va presentar una moció per demanar

el traspàs de les competències i els diners de la

Generalitat destinats a Esplugues en matèria de

serveis socials i, durant el Ple, van aprovar la

cessió de Ca n’Oliveres a la Generalitat per cons-

truir una residencia per persones amb discapa-

citat. Una de dos, o el PSC ens enganya amb la

seva moció i no vol les competències en serveis

socials o potser vol utilitzar els problemes de les

persones discapacitades per erosionar el Govern

de la Generalitat. Qui tingui la resposta que m’ho

expliqui.

Arrenquem el 2008 amb una Cavalcada de Reis

amb cara de tristor. I malauradament ho dic convençut

perquè crec que va ser així. Potser ilús de mi, esperava

veure una cavalcada de Reis amb una quinzena de ca-

rrosses d'entitats del poble, de comerços, de teixit so-

cial en definitiva. Però no, només hi havia una guarde-

ria, una empresa que opera a Esplugues, la banda fo-

rània de música Pare Manyanet i dos cavalls de la

Policia Local. I els tres Reis (per cert, el Baltasar una

mica descolorit).

Em vaig desencisar perquè per la meva ciutat

hauria volgut una calvalca-

da que fos un referent per

a la comarca. Plena de ca-

rrosses, amb les entitats

lluint la seva feina, que ha-

guessin rebut subvencions

municipals per fer les ca-

rrosses, que els Reis Mags haguessin anat recollint les

cartes dels nens i no passessin de llarg, tal com fèien

anys enrere... En definitiva, la gran cavalcada de la gent

del poble i per la gent del poble.

La proposta socialista va molt equivocada. No

podem permetre que els Comediants (amb tots els

meus respectes cap a ells i cap als qui els agradin)

s'emportin la majoria del pressupost de la nit màgica.

L'any passat teniem eleccions municipals i vam tenir

Comediants. Enguany tenim eleccions estatals i hem

tingut Comediants. L'any vinent que no hi ha eleccions

tornarem a repetir Comediants? Espero que no, i que

d'una vegada per totes reconsiderin què cal fer la nit

de Reis i què volen les petites i els petits de la nostra

vila.

Veiem com la política cultural segueix perduda i

va a la deriva. Aquest cas de la Cavalcada de Reis que

he explicat n'és una mostra molt clara. Però l'hotel

d'entitats sembla que estigui encallat després d'uns

mesos de debat. Les partides de l'auditori municipal

segueixen arribant però seguim sense veure ni un sol

projecte. I ja portem tres mesos demanant que se'ns

dónin tots els projectes de l'auditori i el PSC-PSOE els

reté per no donar-nos-els. Serà que amaguen alguna

cosa? Tantes partides i tan poca documentació què sig-

nifica? Segueixen incrementant les partides pel català

menys d'un 5% (res si es compara amb el més del

200% de partides de festes populars) i seguim vivint

una cultura municipal a cop de talonari.

Però tot plegat s'acusa dia a dia. Trenta anys go-

vernant els mateixos acaba fent perdre els colors i 

l’horitzó de futur que cal defensar. Per això des de

Convergència i Unió seguirem fent petits passos per

consolidar petits projectes que donin a la cultura, la

força moral de tirar endavant i per enriquir a cadascu-

na de les persones que viuen i estimen Esplugues.

RECTIFICACIÓ

Isabel Puertas és portaveu del grup

municipal d’ICV i no del PPC, com es deia

erròniament en El Pont 160.
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PORTAVEUS

Presupuestos Presupuestos 
municipales 2008municipales 2008

Luis Ortega | PPC| PPC

Uns pressupostos que Uns pressupostos que 
transformaran la ciutattransformaran la ciutat

Enric GinerEnric Giner| PSC| PSC

El PSC practica la El PSC practica la 
censura a El Pontcensura a El Pont

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV

Des d’ICV, volem donar veu a una ciutada-

na a qui va ser censurat l’article que va enviar a

la secció Tribuna Oberta d’”El Pont”, tot i respec-

tar les bases establertes per a la seva publicació.

Comença exposant  les característiques de l’acte

convocat pel 25 de novembre amb motiu del dia

mundial contra la violència a les dones i a conti-

nuació diu el següent:

“... Les persones que érem a les cinc da-

vant el Robert Brillas

ens hem fet un tip d’es-

perar, amb un fred que

pelava, que comencés

l’acte... I no començava

perquè la sra. alcaldessa no havia arribat. De fet

ha arribat a les 17.25

De totes maneres, el més lamentable ha

vingut després. Quan han començat les interven-

cions, un grupet format per la mateixa alcaldes-

sa (i regidora de les Dones),  Sara Forgas, Montse

Zamora i  Mariber Pelaez, totes elles regidores

del PSC, s’han passat tota l’estona en una rotlla-

na sense parar de parlar fort i de riure (algú els

ha fet el xxxxx reglamentari i ni l’han sentit),

sense tenir la més mínima consideració pel que

s’estava fent.  Això sí, han parat quan l’alcaldes-

sa ha pujat a llegir el manifest.

Val a dir, que del PSC també hi havia 2 re-

gidors, el portaveu i el d’Ensenyament,  i la regi-

dora de Comerç, i que aquests sí que han tingut

un comportament correcte, perquè l’acte s’ho

mereixia, i les persones que hi eren també, entre

elles un grup de dones que han sofert maltracta-

ments.

Quina vergonya! Quin poc respecte! Quanta

comèdia!  És per pensar que en la política d’a-

quest ajuntament tot és teatre!

Estic indignada amb el comportament de

la gent que ens governa, si més no, amb aquest

grup de “dones””

I nosaltres que crèiem que la censura feia

anys que estava eradicada!  

Ja ho deia la Trinca: Ai la censura! valga'm

Déu quanta incultura!

Como viene siendo habitual, con el mes de diciem-

bre también llegan los presupuestos municipales y, desde el

Partido Popular en Esplugues, creemos que es nuestra res-

ponsabilidad conseguir el máximo bienestar a todos los ciu-

dadanos/as. Para ello,  hemos planteado una serie de apor-

taciones que, tras múltiples reuniones con el equipo de go-

bierno, hemos llegado a conseguir que se incorporen, sino

todas la gran mayoría de nuestras propuestas, medidas

todas ellas que venían dadas a través de nuestro programa

electoral de Municipales 2007, siendo estas propuestas un

fiel reflejo de éste.

Consideramos que conseguir incorporar 12 de nues-

tras 14 propuestas es un lo-

gro y un punto de coinciden-

cia en querer una Esplugues

mejor. Algunas de estas pro-

puestas son:

• Construcción de grandes

aljibes de recogida de aguas pluviales para su almacena-

miento y reutilización para riego y limpieza, aprovechando

las grandes obras urbanísticas como Can Cervera 2, Caufec

y las que vengan.

• La incorporación de seis nuevos agentes de Policía Local

en este 2008.

• La cobertura parcial de la dos gradas de los dos campos

de fútbol (Can Vidalet y Salt del Pí), y su aprovechamiento

con instalación de placas captadoras de energía solar.

• Creación progresiva de una red WI – Max libre, que acabe

cubriendo todo el municipio, que comenzando este año y du-

rante esta legislatura sea un logro total.

• Crear becas de comedor para niñas/os huérfanos mono-

parentales o separados, de manera inmediata (dependiendo

de las rentas).

• Subvención municipal para alumnos/as de excelencia, para

ayudarles económicamente en los gastos de matriculación y

acceso a la Universidad, para ello se creará comité consulti-

vo de técnicos de entre el profesorado de institutos y  políti-

cos de Esplugues, para crear una normativa.

• Compromiso de que en este año se inicien las obras y du-

rante esta legislatura se acaben, de construcción tanto del

Auditorio como del Polideportivo de les Moreres, con una

propuesta constructiva de este último con el mínimo coste

para Esplugues.

También nos sentimos satisfechos de que el equipo

de gobierno, por fin, haya admitido que en la avda. Cornellà

en su confluencia con c/ Laureà Miro se forman atascos cir-

culatorios, los cuales reclamaremos a la ATM, la misma que

construyó el Trambaix para solicitarle que amplíe el Pont

d’Esplugues un carril en cada sentido, cosa que se debería

haber hecho ya, esta es una de las dos propuestas que han

quedado postergadas a negociación con la ATM y que por

desgracia llevará su tiempo y que dependiendo de cuanto,

se estudiará el realizar un arreglo preventivo de recorte de la

rotonda y la esquina de la acera.

En vista de la incorporación de nuestras propuestas

a los presupuestos municipales del año 2008, hemos votado

Si a dichos presupuestos.

L’any 2008, la despesa de l’Ajuntament d’Esplu-

gues serà de 50.900.735 euros. Amb una clara

orientació cap a les polítiques socials, la sostenibili-

tat mediambiental i la seguretat, és el pressupost

més alt que mai ha tingut Esplugues. 75 de cada 100

euros van destinats directament a polítiques d’aten-

ció a la ciutadania. 

El pressupost de 2008 consolida les políti-

ques socials com a principal prioritat del govern

municipal. S’amplien els esforços destinats a millo-

rar els serveis a les persones, especialment l’aten-

ció a la gent gran, inte-

gració de discapacitats,

polítiques d’igualtat, cul-

tura, esport, serveis per

als joves i educació. Cal

destacar: l’increment del

100% en el servei d’ajuda domiciliària; la consolida-

ció d’una oferta cultural de qualitat; la creació del

programa Patis oberts per fomentar la pràctica es-

portiva a les escoles fora de l’horari lectiu; la crea-

ció del Centre d’informació i recursos per a les do-

nes; la creació d’espais de conciliació familiar, la-

boral i de lleure; les 163 propostes d’activitats edu-

catives complementàries per als alumnes dels cen-

tres d’Esplugues i l’increment de les subvencions a

les entitats locals.

En l’àmbit de seguretat, convivència i espai

públic, s’impulsa el desplegament del Pla de segu-

retat i convivència i s’incrementen en un 16% els re-

cursos destinats a neteja viària. Pel que fa a la políti-

ca mediambiental es programa la implantació de l’e-

nergia fotovoltaica i solar, l’adopció de mesures per

a l’estalvi de recursos no renovables i augmenta un

55% l’import per a les activitats de sensibilització. El

volum total d’inversió, el més alt de la història, arri-

barà als 16.332.300 euros i suposa un augment del

125% respecte al 2007, per fer possible la realització

de grans projectes com la construcció del Polies-

portiu Les Moreres, de l’Auditori Municipal i dels dos

mercats i l’execució del programa de millora dels

barris. D’altra banda, es continua executant el Pla

d’habitatge municipal i s’impulsa la primera fase del

Pla d’aparcaments, amb més de 1.400 places.

En definitiva, aquest pressupost posa l’accent

en donar resposta a la demanda de la ciutadania, a

les seves necessitats. És a dir, a fer d’Esplugues la

ciutat socialment avançada que tots i totes volem. I

no és un somni, el programa de l’equip de govern

socialista ens apropa a una transformació sense

precedents de la qual aquest pressupost és una

mostra ben clara.




