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El Carnestoltes,
gran festa del mes
de febrer a la
ciutat, va tenir un
gran seguiment

Festa infantil de disfresses al CCR L’Avenç

Jornades de portes obertes dels Centres
Educatius d’Esplugues

• CEIP CAN VIDALET. 26 de març (9.30 h) i 2 d’abril (16 h)

• CEIP FOLCH I TORRES. 1 (11 h) i 6 de març (17.15 h)

• CEIP GRAS SOLER. 4 (18 h) i 11 de març (18 h)

• CEIP ISIDRE MARTÍ. 5  (18 h) i 7 de març (9.15 h)

• CEIP JOAN MARAGALL. 13 (17.30 h) i 27 de març (17.30 h)

• CEIP LOLA ANGLADA. 6  (19 h) i 27 de març  (19 h)

• CEIP MATILDE ORDUÑA. 26 de març (15 h) i 3 d’abril (9  h)

• CEIP PRAT DE LA RIBA. 12 (17 h) i 26 de març (17 h)

• IES JOANOT MARTORELL.  8 (12 h) i 10 de març(18.30 h) 

• IES LA MALLOLA. 8 (11 h) i 13 de març (18 h)

• IES SEVERO OCHOA. 1 (11 h) i 5 de març (18 h)

Dates preinscripció primària i secundària: 25 de març a 4 d’abril



El valor d’una 
educació pública 
de qualitat

A les portes del període de preinscripcions escolars per

al curs 2008-2009, dos centres docents de la ciutat, el CEIP

Folch i Torres i l’IES Joanot Martorell, han estat notícia. Fa pocs

dies rebien la visita del conseller d’Educació, Ernest Maragall,

que va voler reunir-se amb el professorat i conèixer directa-

ment la tasca exemplar d’educació inclusiva que porta a terme.

Estem orgullosos que en aquests dos centres es pugui educar

en una mateixa aula, amb gran encert i amb molta dedicació, a

tots els nens i nenes, tinguin o no alguna discapacitat. Voldria

remarcar la tasca que tots els professionals porten a terme en

el sí de les aules. Una tasca que beneficia tot l’alumnat i que

contribueix a refermar valors tan essencials com el respecte i

la convivència en una societat plural.

Una vegada més, es posa de manifest que a Esplugues

tenim unes escoles públiques de qualitat, que treballen els va-

lors que ens ajuden a créixer i a enfortir la nostra ciutat. També

la mateixa escola Folch i Torres forma part del programa “El

Parlament a les aules”, motiu pel qual els nens i nenes d’a-

quest centre van rebre fa pocs dies la visita del president del

Parlament de Catalunya, Ernest Benach, i van tenir l’oportuni-

tat d’entrevistar-lo. I d’aquí a uns dies podran trepitjar el saló

de sessions del Parlament, una experiència que, de  ben segur,

recordaran i sabran apreciar encara més, després de partici-

par en aquest programa que per primera vegada es porta a

terme amb els centres docents de Catalunya. 

El valor de una
educación pública 
de calidad

En puertas del periodo de preinscripciones escolares para

el curso 2008-2009, dos centros docentes de la ciudad, el CEIP

Folch i Torres y el IES Joanot Martorell, han sido noticia. Hace

pocos días recibían la visita del conseller de Educación, Ernest

Maragall, que quiso reunirse con su profesorado y conocer di-

rectamente el trabajo ejemplar de educación inclusiva que

lleva a cabo. Estamos orgullosos de que en estos dos centros

se pueda educar  en una misma aula, con gran acierto y dedi-

cación, a todos los niños y niñas, tengan o no alguna discapaci-

dad. Querría remarcar el trabajo que todos los profesionales

llevan a cabo en el seno de las aulas. Un trabajo que beneficia

a todo el alumnado y que contribuye a reafirmar valores tan

esenciales como el respeto y la convivencia en una sociedad

plural.

Una vez más, se pone de manifiesto que en Esplugues tene-

mos unas escuelas públicas de calidad, que trabajan los valo-

res que nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestra ciudad.

También la misma escuela Folch i Torres forma parte del pro-

grama “El Parlament a les aules”, motivo por el cual los niños

y niñas de este centro recibieron hace pocos días la visita del

presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, y tu-

vieron la oportunidad de entrevistarlo. Y dentro de unos días

podrán pisar el salón de sesiones del Parlament, una expe-

riencia que seguramente recordarán y sabrán apreciar aún

más después de participar en este programa que por primera

vez se lleva a cabo con los centros docentes de Catalunya.  

TRIBUNA
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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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El Ayuntamiento de Esplugues tiene prevista la construcción de

1.400 nuevas plazas subterráneas de aparcamiento. El proyecto que el

consistorio está ultimando prevé la construcción, a medio plazo, de hasta

seis aparcamientos en el subsuelo de la vía pública. Estas nuevas insta-

laciones se construirán en las zonas de la ciudad en las que  el

Ayuntamiento ha detectado una mayor densidad de vehículos.  

Los puntos escogidos son el parque Pompeu Fabra, las avenidas

Isidre Martí y Ciutat de L’Hospitalet y las calles Tenerife, Serra del Mont-

sec y Lleialtat. A diferencia del plan impulsado hace dos décadas, que

desembocó en la construcción de los tres grandes aparcamientos de la

calle Molí, la rambla Àngel Guimerà y la plaza Catalunya, además de

otros más pequeños, como el de la calle Rovellat, las instalaciones que

se han previsto ahora son de dimensiones mucho más reducidas, de en-

tre 100 y 300 plazas. El único que podría superar este máximo sería el de

la avenida Ciutat de L’Hospitalet, por la disponibilidad de terreno y por las

El segundo Plan de
aparcamientos urbanos que el
Ayuntamiento está ultimando
prevé la construcción, a corto y
medio plazo, de aparcamientos
subterráneos en el parque
Pompeu Fabra, las avenidas Isidre
Martí y Ciutat de L’Hospitalet y en
las calles Serra del Montsec,
Tenerife y Lleialtat. Esto dotará de
nuevas plazas de aparcamiento a
los barrios con más densidad de
coches  y permitirá impulsar
nuevas reformas en la vía pública
que favorezcan el tránsito de los
peatones

El Ayuntamiento prepara la construcc
nuevas plazas subterráneas de aparc

Con el Plan, se favorece la movilidad 
en la ciudad; sacar coches de la calle 
y facilitar medidas urbanísticas 
como ensanchar aceras o convertir
algunos puntos en zonas peatonales
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ción de 1.400
camiento

necesidades del barrio de Can Vidalet. El Ayuntamiento prevé que todas

las plazas se comercialicen en régimen de venta.

Favorecer la movilidad
El objetivo de este nuevo plan de aparcamientos es favorecer la mo-

vilidad  en la ciudad. Aplicando el silogismo de “cuantos más coches en

aparcamientos subterráneos, menos en la vía pública”, el Ayuntamiento

prevé que la construcción de estos equipamientos sacará un importante

número de vehículos de la calle, lo que permitirá impulsar medidas ur-

banísticas como el ensanchamiento de aceras y la conversión de algunos

lugares en zonas de preferencia peatonal.  

El del aparcamiento ha sido un tema clave para el Ayuntamiento

desde finales de los años 80. Primero fue la construcción de las grandes

instalaciones  antes mencionadas; después, la habilitación de algunos

espacios públicos como lugares de estacionamiento provisionales (Sant

Antoni M. Claret, Pas del Sucre y bucle del Puente de Esplugues) y, ahora,

este nuevo plan. Además, desde hace años, una ordenanza municipal es-

tablece que todos los edificios nuevos deben incluir dos plazas de esta-

cionamiento por cada vivienda construida. 

Los autobuses EP2 y EP3 
se fusionan y dan paso
a una nueva línea urbana

Llegan cambios a las líneas urbanas de autobús. A partir del

10 de marzo, las actuales líneas EP2 y EP3 se fusionarán y pasará a

funcionar una nueva, denominada también EP2, que facilitará la co-

nexión directa, sin necesidad de transbordo, entre los barrios de La

Mallola, la Miranda y Ciutat Diagonal con Finestrelles y, concreta-

mente, con el Hospital Sant Joan de Déu. Fruto del nuevo recorrido,

las paradas en ambos sentidos de Laureà Miró, frente al

Ayuntamiento,  se desplazan hasta la avenida de Cornellà, frente a la

parada del Trambaix del Pont d’Esplugues. En La Miranda, se habili-

tará una nueva parada, en la calle Dr. Ferran, para mejorar el servi-

cio a los vecinos y vecinas de este barrio. En esta nueva parada tam-

bién se detendrán los autobuses de la línea EP1. La nueva EP2  con-

tinuará  funcionando de lunes a sábado, manteniendo un intervalo de

paso de 30 minutos, y reforzará  en los tramos comunes a la línea

EP1, que mantiene su funcionamiento actual, tanto por lo que res-

pecta a paradas como a horarios y calendario del servicio.  Estos dos

autobuses urbanos cuentan con diferentes paradas de conexión con

las líneas interurbanas y con el Trambaix, con lo que también hacen

función de autobuses lanzaderas, al ser posible cambiar de un medio

de transporte a otro sin necesidad de pagar otro billete, gracias a la

integración tarifaria.

El període de peticions
d’habitatges de pisos de
promoció municipal es tanca
amb 6.089 sol·licituds

El període de peticions d’habitatges de promoció municipal,

que es va acabar el 31 de desembre passat, es va tancar amb un total

de 6.089 sol·licituds. 2.662 instàncies es van presentar per optar a

habitatges de règim general, 2.379 són per a pisos de preu concertat

i 1.048 persones aspiren a ser adjudicatàries de pisos de lloguer.

Aquestes xifres, però, són susceptibles d’alguna modificació com a

resultat de la revisió individualitzada que el personal de l’0ficina

Municipal de l’Habitatge està fent de tots els expedients presentats.

Els habitatges que s’han d’adjudicar en aquest període són 307 de

venda, als sectors Sant Llorenç i Plaza i Janés, al carrer Pere Pelegrí

i al pla Porta BCN, i 64 de lloguer, a l’avinguda Isidre Martí i als car-

rers Josep Ventura i Gaspar Fàbregas.

La nueva línea se llamará también EP2La nueva línea se llamará también EP2
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Comença a fer-se la replantació
d’arbres als parcs i a la via pública

El mes de febrer és sinònim a Esplugues,

en l’àmbit del manteniment de les zones ver-

des i de la via pública, de restitució dels arbres

morts. Enguany no és una excepció, i és previst

que durant aquestes setmanes es plantin fins

a 250 arbres diferents, que substitueixin els

que s’han hagut de retirar durant els últims

dotze mesos, per diferents causes (edat, acci-

dents, mala adaptació a l’entorn, actes incí-

vics...). 

la poda són algunes de les feines que perme-

ten garantir-ne la continuïtat, tot i que és inevi-

table que, cada any, una minoria puguin morir

per les causes abans esmentades. 

Per mantenir els arbres en bon estat és

imprescindible, a més de la feina del personal

encarregat de fer-ho, la col·laboració de la ciu-

tadania. Gestos com no abocar l’aigua de fre-

gar amb detergent o lleixiu als escocells, no

sacsejar-los o no colpejar-los ajuden a la seva

conservació. 

les espècies plantades. Com a mesura preven-

tiva, al costat dels arbres joves acabats de plan-

tar s’hi posa un tutor de fusta que els ajuda a

mantenir la verticalitat.

Manteniment
El manteniment dels arbres de la via pú-

blica és una de les tasques prioritàries de

l’Ajuntament en aquest àmbit. El reg, la cura de

les possibles plagues  que els puguin afectar o

Cada any, en aquestes dates, es porten a terme aquests treballs per restituir 
els arbres morts durant els últims dotze mesos, per diferents causes

La restitució dels arbres suposa el final

d’un procés que comença cada mes de setem-

bre, quan es fa una inspecció dels més de

10.000 arbres que hi ha als parcs i a la via pú-

blica, per conèixer-ne l’estat de conservació.

Els que es comprova que estan morts es tallen

a una alçada d’1,5 metres fins a la substitució

per un altre de les mateixes característiques.

El fet de deixar l’arbre tallat a aquest nivell és

una mesura preventiva perquè els ciutadans

s’adonin de la presència de l’escocell i no hi cai-

guin. La campanya de restitució dels arbres es

porta a terme aquest mes perquè és l’època

adient per fer-ho en el cas d’una gran part de

Tipuana que s’acaba de tras-Tipuana que s’acaba de tras-

plantar al parc Pou d’en Fèlixplantar al parc Pou d’en Fèlix

Trasplantament dels arbres

El manteniment dels arbres inclou,

si arriba el cas, el trasplantament dels

que, per algun motiu determinat, poden

veure’s amenaçats. En la majoria dels

casos, els arbres es canvien d’ubicació

amb motiu d’alguna obra, pública o pri-

vada. És el cas d’aquesta imponent pal-

mera que estava on ara hi ha el Mercat

Municipal de La Plana, de les tipuanes

que hi havia als jardins Montesa —tras-

lladades provisionalment per les obres a

la zona de jocs infantils— o dels arbres

dels carrers Manuel Florentín i Jacint

Esteve Fontanet. Molts dels arbres tras-

plantats es retornen a la seva ubicació

original quan les condicions són les idò-

nies per portar a terme el canvi i si això

no és perjudicial per a l’arbre ressituat. 
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El CEIP Folch i Torres
participa en el programa 
‘El Parlament a les aules’

El CEIP Folch i Torres d’Esplugues és una

de les cinc escoles de tot Catalunya que partici-

pen, durant el curs 2007-2008, al nou programa

El Parlament a les aules. Per aquest motiu, el

president de la cambra catalana, Ernest Benach,

va visitar el centre el 13 de febrer passat.  Durant

la seva estada a l’escola del carrer Sant Antoni

Maria Claret, al districte de La Plana-Montesa,

Benach va saludar l’equip directiu del centre,  va

mantenir una reunió amb els membres del

Consell Escolar i, finalment, va mantenir una tro-

bada amb els alumnes de sisè de primària, que

són els que directament participen a El

Parlament a l’escola.

Ernest Benach va explicar-los el funciona-

ment  de la cambra catalana —quants diputats

el componen, quines són les seves funcions...—

i, posteriorment, va respondre a les vuit pregun-

tes que els estudiants de 6è de primària del Folch

i Torres tenien preparades. 

El programa El Parlament a les aules és

una iniciativa del màxim  òrgan legislatiu català,

amb l’objectiu de difondre entre els estudiants de

primària el seu paper i les seves funcions. Cada

El president de la cambra catalana, Ernest Benach, 
va visitar el centre el 13 de febrer passat

Ernest Benach, l’alcaldessa Pilar Díaz i el director del centre, José Luís Rebenaque, ambErnest Benach, l’alcaldessa Pilar Díaz i el director del centre, José Luís Rebenaque, amb

l’alumnat de 6è de primàrial’alumnat de 6è de primària

any s’hi han d’inscriure cinc escoles, que tenen el

compromís d’elaborar un projecte de llei (amb el

redactat, el preàmbul i els articles correspo-

nents). L’alumnat de sisè del CEIP Folch i Torres,

el primer centre d’Esplugues que participa en la

iniciativa, està elaborant un projecte de llei sobre

els drets de la infància, que debatrà al mateix

Parlament de Catalunya el proper 14 d’abril, dia

en què Ernest Benach rebrà aquests joves estu-

diants d’Esplugues a l’edifici del parc de la

Ciutadella de Barcelona. 

Compromís per millorar
la il·luminació de zones
verdes d’Esplugues

El Servei de Manteniment i Espai

Públic de l’Ajuntament portarà a terme

un mapa lumínic de les zones verdes i

parcs  i un pla d’adequació de

l’enllumenat públic d’aquests espais,

per incrementar l’eficiència energètica

de les instal·lacions; millorar

l’enllumenat específic de les zones

destinades a jocs infantils, per

assegurar el seu gaudi en horari de

tarda durant el període hivernal i

garantir una distribució més homogènia

de la il·luminació, evitant la reducció

d’intensitat en les zones de pas o

d’estada. La decisió de portar a terme

aquesta actuació es va prendre arran

d’una moció presentada pel Grup

Municipal d’ERC, que el Ple municipal va

aprovar per unanimitat.

Rebutjada una moció
sobre la rehabilitació 
i conservació de tres
cases catalogades   

El Ple municipal va rebutjar una

moció d’ERC amb què es pretenia instar

les persones propietàries de can Cargol i

can Bialet, del carrer Montserrat, a

restituir les cases al seu aspecte original,

eliminant el pont que ara les uneix. i a la

propietat de Villa Victoria, al carrer Bruc,

a fer les obres necessàries per a la

consolidació, conservació i rehabilitació

de l’immoble. El grup del PSC hi va votar

en contra, el PPC es va abstenir i ICV, CiU

i ERC van fer-ho a favor. 

El treball que els alumnes
de sisè de primària del
centre han d’elaborat com
a part de la seva
participació  en el
programa és un Projecte
de llei que presentaran 
el 14 d’abril al mateix
Parlament
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Esplugues s’adhereix 
a la Xarxa de Centres
d’Informació i 
Recursos per a Dones

Permet intercanviar informació 
i experiències amb els altres municipis
on també hi ha aquest equipament

Esplugues s’ha integrat a la recentment constituïda Xarxa de Cen-

tres d’Informació i Recursos per a Dones, una associació impulsada per

la Diputació, que aplega els municipis de la província de Barcelona que

compten amb un equipament d’aquesta mena, adreçat a la població fe-

menina. El CIRD d’Esplugues, Vil·la Pepita, es va inaugurar el mes de

desembre passat.

La Xarxa permet que el personal tècnic i els càrrecs electes dels

ajuntaments que en són membres puguin intercanviar coneixements i

experiències, elaborar eines de gestió compartida, portar a terme ac-

cions formatives que permetin oferir un millor servei a les seves usuà-

ries i impulsar projectes compartits dels quals es puguin beneficiar els

diferents centres d’informació i de recursos per a dones. També orienta-

rà aquells municipis que vulguin crear el seu CIRD.

Esplugues juga un paper rellevant en aquesta Xarxa, ja que l’alcal-

dessa, Pilar Díaz, ha estat nomenada membre de la Comissió Perma-

nent. Aquest òrgan, que assumeix les funcions directives i de coordinació

de la Xarxa, té com a competències concretar i proposar el pla de treball

anual de la Xarxa; coordinar-ne les actuaciones; fer-ne el seguiment i

avaluar-ne el funcionament i actuar d’interlocutor davant d’altres institu-

cions i organismes. Aquesta Comissió està presidida per Immaculada

Moraleda, presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de

Barcelona.  

Ayuntamiento y
paradistas de 
Can Vidalet acuerdan la
renovación del Mercado

Representantes del Ayuntamiento de Esplugues, del Mercado

Municipal de Can Vidalet  y de la empresa que llevará a cabo la construc-

ción del nuevo edificio firmaron el 4 de febrero pasado el convenio que

permitirá el inicio del proceso de renovación de este equipamiento. La al-

caldesa, Pilar Díaz,  el presidente de la Asociación de Vendedores del Mer-

cado de Can Vidalet, Luis Miguel Miralles, y los representantes de las em-

presas concesionarias de la obra pública, Tau Icesa, Francesc Sibina,   y

Proinosa, Ramón Peñaranda,  fueron las personas encargadas de rubri-

car el acuerdo, que posteriormente fue aprobado por el Pleno municipal

en su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero.

El objetivo municipal, pactado ahora con los paradistas, es derribar

el mercado actual y construir uno nuevo, en el mismo emplazamiento y

en un edificio moderno, funcional y totalmente adaptado en el que tam-

bién habrá un total de 96 viviendas de promoción municipal de alquiler

para jóvenes y gente mayor y un aparcamiento.

El nuevo mercado tendrá menos paradas que el actual, será total-

mente accesible y sus horarios de apertura se adaptarán a las necesi-

dades de la sociedad actual. En el equipamiento, además, habrá un pe-

queño supermercado. Mientras duren las obras, el mercado se trasladará

—como ya se ha hecho en el caso de La Plana— a una carpa provisional

que estará ubicada, en principio, en la plaza de la Bòbila.

El nuevo mercado se ubicará en un
edificio en el que habrá también 96
viviendas de alquiler para jóvenes y
gente mayor, en las plantas superiores

El convenio se firmó el pasado 4 de febrero y posteriormente fueEl convenio se firmó el pasado 4 de febrero y posteriormente fue

aprobado por el Pleno municipalaprobado por el Pleno municipal

Imatge del CIRD d’Esplugues, a la confluència delImatge del CIRD d’Esplugues, a la confluència del

carrer Sant Francesc Xavier i l’avinguda de Cornellàcarrer Sant Francesc Xavier i l’avinguda de Cornellà
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Poco a poco, parece que la ciudadanía de

Esplugues se conciencia cada vez más de la im-

portancia de verter de manera selectiva —cada

cosa en su contenedor— los residuos que gene-

ramos en casa, en el comercio y en la industria.

Las cifras de la recogida de los residuos sólidos

urbanos correspondientes al año 2007 mues-

tran un incremento, an algunos apartados más

que significativo, de las materias recicladas. Así,

el uso de los contenedores amarillos aumentó

La utilización de los
contenedores de recogida
selectiva creció en 2007 
Se recuperó más papel (+7,68%), cartón (+4,73), vidrio
(+3,15) y envases ligeros (+12,29%) que en 2006

Primera campanya 
de control de sorolls     

L’Ajuntament va fer del 28 de gener

a l’1 de febrer la primera de les quatre

campanyes de control del soroll emès

per vehicles de dues rodes. Es van

inspeccionar 147 vehicles (80 motos i 67

ciclomotors), 11 dels quals (3 motos i 8

ciclomotors) feien més soroll del

permès. La propera campanya serà del

21 al 25 d’abril.

2007 fue el 2º año menos
lluvioso de la década

Los datos aportados por la

estación meteorológica de Esplugues

confirman lo que muchos ya sabían: que

el año 2007 fue un año con muy poca

lluvia, en concreto el segundo con

menos precipitaciones de la década.

Durante el año pasado, cayeron sobre

Esplugues 499 litros por metro

cuadrado, que además estuvieron

cronológicamente muy mal repartidos,

ya que en apenas dos meses, agosto

(105,2 litros) y octubre (140,6), se

concentraron la mitad de las lluvias. En

junio no llovió nada y en enero, julio y

noviembre no se superaron los dos litros

de media. 

un 12,29 por ciento, el de los depósitos azules de

papel un 7,68 por ciento y el de los verdes de vi-

drio un 3,15 por ciento. También se ha incremen-

tado la recogida de cartón de los comercios en

un 4,73 por ciento y la de los aceites fritos do-

mésticos, un servicio recuperado plenamente

después de su anulación provisional durante

2005. 

‘Deixallerias’
El aumento más espectacular se registró,

sin embargo, en la utilización de la deixalleria

móvil. La mejora del servicio, con la ampliación

de horarios y de puntos de recogida, así como la

prestación de servicios en turnos de mañana y

tarde, en días diferentes, han permitido que el

uso ciudadano se haya multiplicado por tres, con

un aumento del 336%. La recogida de volumino-

sos  —los trastos viejos que se depositan junto al

contenedor— también aumentó, un 8,46 por

ciento. Por contra, como si de una cuestión de

vasos comunicantes se tratara, la utilización de

la Deixalleria de la Fontsanta decreció un 31,65%. 

La recogida de materia orgánica se man-

tuvo invariable en 2007, con un ligero incremen-

to del 0,64 por ciento. En global, Esplugues ge-

neró menos residuos en 2007 que en 2006, con

un 2,12 por ciento de disminución. Cada esplu-

guense generó 1,23 kilos de basura al día, frente

al 1,25 del año anterior.

Las tres claves:

reducir, reutilizar y reciclar 

El tratamiento de los residuos es com-

plicado. Cada día se generan cientos de kilos

de basura que no desaparecen así como así.

Ante este problema, el consejo es reducir la

basura que se genera, sacándole el mayor

provecho posible a algo; consumir aquello

que se pueda reutilizar (descartar los pro-

ductos de usar y tirar) y reutilizar, separando

los residuos por contenedores para que lue-

go puedan ser reciclados. Recollits 750 quilos
d’arbres de Nadal     

La recollida d’arbres de Nadal, feta

del 3 al 17 de gener, es va acabar amb

l’abocament selectiu de 750 quilos, que

s’han convertit en compost orgànic.
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PER LA VOSTRA SEGURETAT...
EN SORTIR DE VACANCESEN SORTIR DE VACANCES

AL DOMICILIAL DOMICILI

• Comproveu que portes i finestres estan ben tancades

• No abaixeu les persianes totalment

• No hi deixeu diners ni objectes de valor

•  Feu una relació detallada de càmeres i altres aparells electrò-

nics, amb els números de sèrie, per facilitar-ne la identificació

•  No desconnecteu el timbre de la porta. És un senyal inequívoc

d’absència

AMB ELS VEÏNSAMB ELS VEÏNS

•  No divulgueu la vostra absència

• Comuniqueu només als més propers on us poden localitzar

•  Deixeu la clau a una persona de confiança perquè faci visites

periòdiques i reculli la correspondència de la bústia

SI US QUEDEUSI US QUEDEU

• Exigiu sempre acreditació als representants de serveis tècnics

i confirmeu-la telefònicamen

POR SU SEGURIDAD...

AL SALIR DE VACACIONESAL SALIR DE VACACIONES

EN EL DOMICILIOEN EL DOMICILIO

•  Comprueben que puertas y ventanas están bien cerradas

•  No bajen las persianas totalmente

• No dejen dinero ni objetos de valor

• Hagan una relación detallada de cámaras y otros aparatos

electrónicos, con los números de serie, para facilitar su  identifi-

cación

•  No desconecten el timbre de la puerta. Es una señal inequívo-

ca de ausencia

CON LOS VECINOSCON LOS VECINOS

• No divulguen su ausencia

•  Comuniquen sólo a los más cercanos donde les pueden loca-

lizar 

• Dejen la llave a una persona de confianza para que haga visi-

tas periódicas y recoja la correspondencia del buzón  

SI SE QUEDANSI SE QUEDAN

•  Exijan siempre acreditación a los representantes de servicios

técnicos y confírmenla telefónicamente

Recordeu que els cossos de seguretat del vostre municipi són alRecordeu que els cossos de seguretat del vostre municipi són al

vostre servei les 24 hores del dia durant tot l’any. Davant de qual-

sevol fet que us faci sospitar, en previsió d’un risc propi, d’algunsevol fet que us faci sospitar, en previsió d’un risc propi, d’algun

veí o de la vostra comunitat, no dubteu a adreçar-vos-hi.veí o de la vostra comunitat, no dubteu a adreçar-vos-hi.

POLICIA LOCAL: 092/93 371 66 66

MOSSOS D’ESQUADRA: 088 / 93 413 99 00

Recuerden que los cuerpos de seguridad de su municipio estánRecuerden que los cuerpos de seguridad de su municipio están

a su servicio las 24 horas del día, durante todo el año. Antea su servicio las 24 horas del día, durante todo el año. Ante

cualquier hecho que les haga sospechar, en previsión de uncualquier hecho que les haga sospechar, en previsión de un

riesgo propio, de algún vecino o de su comunidad, no duden ariesgo propio, de algún vecino o de su comunidad, no duden a

dirigirse a ellos.dirigirse a ellos.

Salut (reunió del 17 de gener)
Es donen a conèixer els resultats de l’anomenat Diagnòstic de

Salut d’Esplugues, un document elaborat per tècnics municipals en

què s’analitzen les diferents qüestions que tenen influència sobre  la

salut de la ciutadania d’Esplugues.També s’expliquen els àmbits i

les actuacions més destacades programades per a l’any 2008 pel

que fa a protecció, promoció i prevenció de la salut. Es recorda que

la Setmana de la Salut serà del 25 al 29 de març. 

Cooperació (reunió del 31 de gener)
Fan una valoració molt positiva de la Fira de Santa Llúcia

Solidària, sobretot pel que fa a l’afluència de públic i al funciona-

ment d’alguna de les activitats, com el Festival de Sopes, que es feia

per primera vegada. S’aprova la distribució de diners del pressupost

solidari (vegeu pàgina 31), s’anuncien algunes activitats de sensibi-

lització envers la cooperació (documental de la Fundació Josep

Comaposada, Sopar de la fam, Marató solidària, seminari sobre l’e-

nergia i les diferències que en aquesta matèria també hi ha entre el

sud i el nord...) i es decideix l’aportació a la Caravana Catalana de la

Pau al Sàhara). També es parla de la moció presentada per ICV de-

manant l’agermanament d’Esplugues amb un poble de Centreamè-

rica o Sud-amèrica, rebutjada pel Ple municipal.

CONSELLSCONSELLS

MUNICIPALSMUNICIPALS PARTICIPACIÓ
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El vot amb sistema
Braille, gran novetat
de les eleccions
generals del 9 de març

La jornada electoral del proper 9 de març presentarà, com a gran no-

vetat, la possibilitat que les persones afiliades a l’ONCE o amb una dis-

capacitat visual igual o superior al 33% i que coneguin el sistema Braille

tindran a la seva disposició paperetes amb aquest sistema de lectoes-

criptura. La utilització del procediment és voluntària i consisteix en l’ús

de paperetes i sobres de votació normalitzats als quals s’acompanya do-

cumentació complementària que garantirà el secret del sufragi. Per uti-

litzar aquest sistema, van tenir un període de sol·licitud, dictat pel

Ministeri de l’Interior, per demanar acollir-se a aquesta possibilitat. El

dia de la votació la persona rebrà de la Mesa en què està inscrita la docu-

mentació electoral, prèvia identificació i comprovació de la seva comuni-

cació.

La ciutadania espanyola està convocada a les urnes el proper 9 de

març, per escollir els representants al Congrés dels Diputats i al Senat

de cada circumscripció electoral. A Esplugues, les persones amb dret a

vot són 34.522 (cens provisional a falta de possibles reclamacions), re-

partides en 14 col·legis electorals i 57 meses. Dos dels col·legis, situats

als CEIP Gras Soler i Can Vidalet, comptaran amb servei de ludoteca (de

10 a 2 i de 4 a 7) per als fills i filles de 3 a 12 anys dels membres de les

meses electorals, dels representants de l’Administració, dels cossos de

seguretat i dels interventors dels partits polítics.

Dos espluguencs figuren a les llistes electorals: Carme Chacón,

número 1 del PSC, i Luís Ortega, número 16 a la del PPC.

Transport adaptat
Amb motiu de les eleccions, l’Ajuntament posa a disposició de la po-

blació un vehicle adaptat per al trasllat sanitari de persones que, pel seu

nivell greu de dependència física, tenen dificultats per desplaçar-se al

col·legi electoral a exercir el seu dret a vot. Per fer-ne ús, cal trucar prè-

viament al telèfon 900 30 00 82. 

El membre d’unaEl membre d’una

mesa electoral, enmesa electoral, en

una imatge d’arxiuuna imatge d’arxiu

Moció per crear un centre 
de mediació comunitària 

El Ple municipal va aprovar una moció a través de la qual s’ins-

ta el govern municipal a la creació d’una comissió en què participin

diferents departaments municipals i representants de diferents

grups perquè, en un termini de sis mesos, es presenti un projecte de

creació d’un servei de mediació. La moció la va presentar el grup

d’Iniciativa per Catalunya Verds i es va aprovar per unanimitat. 

Petra Estaún, la persona més
gran d’Esplugues, fa 104 anys 

Petra Estaún, la persona de més edat d’Esplugues, va celebrar

el 31 de gener el seu 104 aniversari. Acompanyada de la seva filla,

del seu fill i d’altres familiars, Petra Estaún va rebre la visita de l’al-

caldessa, Pilar Díaz, i de la regidora de Gent Gran i d’Immigració,

Adela Donaire, que li van regalar un ram de flors. Nascuda a Osca

l’any 1904, Petra Estaún viu a Catalunya des de 1925 . D’altra banda,

s’ha de lamentar la mort de Josep Jorba, que fa escassament un

mes va celebrar el seu centenari. A Esplugues hi ha unes altres dues

persones que estan a les portes del segle de vida.

L’Arxiu Municipal acull el fons
d’imatges d’Andreu Ferret 

El germà de l’espluguenc Andreu Ferret (1920-2006), aficionat

a la botànica i als viatges, ha lliurat a l’Arxiu Municipal d’Esplugues el

seu fons documental, format per 7.700 imatges i documentació ma-

nuscrita. A més de les diapositives sobre viatges i excursions —espe-

cialment interessants són les dels castells i ermites de Catalunya

que han servit per fer publicacions especialitzades— són destaca-

bles les de botànica de la muntanya de Sant Pere Màrtir. Actualment

el fons s’està inventariant i properament podrà ser consultat a l’Arxiu

Històric (Casal de Cultura Robert Brillas, c/ Àngel Guimerà, 38).

També es troben disponibles dues incorporacions recents: un pro-

grama d’activitats dels Pomells de Joventut –moviment de nois i

noies de caràcter cristià i catalanista-, de 1923, i el llibre Cants de

guerra i de pau de l’actor i poeta Ramon Tor,  que inclou vuit poemes

escrits a Esplugues el 1938, i editat aquell mateix any sota el patroci-

ni de l’Ajuntament d’Esplugues.

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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BORSA 

DE TREBALL

Ref. 651. Noi de 16 anys veí d’Esplugues s’ofereix per passejar gos-

sos.

Ref. 652. Auxiliar de geriatria amb experiència busca feina per

tenir cura de persones grans de dia i/o nit.

Ref. 653 . Dona de 44 anys busca feina d’administrativa amb idio-

ma anglès. La seva disponibilitat horària és als matins, de 9 a 15

h. Aporta experiència de diversos anys en aquest lloc de treball.

Ref. 654. Veïna d’Esplugues de 24 anys s’ofereix per feines de ne-

teja i/o per  tenir cura d’infants. Té experiència en aquestes feines.

Ref. 655. S’ofereix professora particular d’anglès als matins. Té

experiència amb infants i amb adults.

Ref. 656. Llicenciat en ciències físiques s’ofereix com a professor

d’informàtica, física i ciències en general. Té experiència com a

professor particular i per a empreses. 

Ref. 657. Senyor de 53 anys, veí d’Esplugues de Llobregat, s’ofe-

reix per a feines de conserge o vigilant.

Ref. 658. Noia de 25 anys s’ofereix per tenir cura d’infants i de per-

sones grans.

Ref. 659. Dona de 49 anys s’ofereix per tenir cura d’infants i fer ne-

teges en domicilis particulars

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

CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA

TROBADA DELS TRES TOMBS

D’ESPLUGUES 2008

1.- PARTICIPANTS: homes i dones majors de 16 anys.

2.- TEMA: TRES TOMBS 2008 a Esplugues de Llobregat. L’objectiu és cap-

tar amb la càmera la visió personal que cada concursant tingui de la caval-

cada de 2008.

3.- PREMIS: es lliuraran cinc premis, valorats en 150, 100, 70, 50 i 30 euros.

Els cinc guardonats rebran, a més, una ampolla de cava.

4.- OBRES: cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies

en color, blanc i negre o qualsevol altra tècnica. Aquestes hauran de ser

inèdites. La imatge fotogràfica serà com a mínim de 20 x 30 cms. Cada

participant només podrà optar a un premi.

5.- PRESENTACIÓ: Les obres aniran  obligatòriament muntades en cartró,

cartolina o paspartú de 30 x 40 cms. En cas de dubte també s’indicarà la

verticalitat o l’horitzontalitat de la imatge.

6.- IDENTIFICACIÓ: al dors de cada obra s’escriurà el lema amb el qual

concursa el participant i que serà comú per a totes les fotografies del ma-

teix autor. En un sobre tancat, a part, ha de constar a fora el mateix lema i,

a dintre, el nom, l’adreça i el telèfon del participant.

7.- TERMINI D’ADMISSIÓ: les obres s’hauran de lliurar a Fotografia

Integral,  avinguda de Cornellà, 76 d’Esplugues, fins al 18 d’abril, i el porta-

dor s’haurà de registrar en l’acte del lliurament.

8.- JURAT: el jurat serà integrat per 2 fotògrafs, 2 representants de

l’Ajuntament, 2 membres de la Colla dels Tres Tombs i un secretari que

n’aixecarà acta. Si cal, el jurat podrà fer una selecció prèvia de les obres

rebudes.

9.- LLIURAMENT DE PREMIS: el veredicte del jurat serà el 22 d’abril i el

lliurament de premis es portarà a terme en el moment d’inaugurar l’expo-

sició: el 23 d’abril a les 8 del vespre a la sala d’exposicions del Casal de

Cultura Robert Brillas, ubicada al c/ Àngel Guimerà, 38.

10.- DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: les possibles obres no seleccionades i

també les no premiades que figurin en l’exposició, podran ser recollides

durant la setmana següent de la seva cloenda a Fotografia Integral. No

obstant això, les fotografÌes no premiades podran ser seleccionades per

publicar-les en qualsevol mitjà, la qual cosa serà comunicada als autors

per comptar amb la seva conformitat.

11.- CONSIDERACIONS GENERALS: 

• Les obres premiades restaran en propietat de la Colla dels Tres Tombs

d’Esplugues de Llobregat i podran ser publicades en qualsevol mitjà de

premsa, publicitat i promoció de la festa.

• La Colla organitzadora tindrà cura de la conservació de les fotografies

rebudes. No obstant això, no es fa responsable dels danys fortuïts que po-

guin produir-se.

•La Colla organitzadora resoldrà, al seu criteri, qualsevol imprevist o re-

clamació que pogui presentar-se, excepte si són referits al veredicte del

jurat, que serà inapel·lable.

El concurs s’organitza amb la col·laboració de Talleres Electroauto, El

Niu i Pollastres Esther i el patrocini de Fotografia Integral

El programa d’Itineraris
personals d’inserció laboral
va tenir 99 usuaris el 2007 

El programa d’Itineraris personals d’inserció laboral va ser se-

guit per  99 persones usuàries durant l’any 2007. Aquest programa,

un dels molts que desenvolupa l’Ajuntament en l’àmbit dels serveis i

les accions per a l’ocupació, té com a objectiu oferir a les persones

que estan a l’atur i volen incorporar-se al mercat laboral una orien-

tació laboral adequada  a les seves necessitats. L’assessorament

rebut per aquestes persones usuàries els ha permès disposar de les

eines i dels recursos necessaris per dur a terme una recerca de feina

autònoma i eficient, a més de la possibilitat d’iniciar un itinerari for-

matiu per tal d’afavorir la seva inserció laboral.  

“Els participants han tingut una bona predisposició a intervenir

en aquest programa d’orientació laboral i han trobat motivació per a

la recerca de feina i, segons el cas, per començar un període de for-

mació” explica el regidor de Promoció de l’Ocupació, Ramon Cervera.

El mateix regidor apunta que “la motivació per treballar ha fet que es

produïssin insercions laborals, al llarg del programa, amb feines

temporals i, en alguns casos, amb un contracte indefinit”.  De les

persones que s’han beneficiat del servei, les dones són majoria (69

per cent davant d’un 31 per cent d’homes). 

Els Itineraris  són el resultat d’un acord de col·laboració entre

el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament i són subven-

cionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
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Joan Isaac presenta el seu 
nou disc, ‘La vida al sol’ 

El cantautor espluguenc Joan Isaac, Premi El Pont d’Esplu-

gues de les Arts 2003, acaba de publicar un nou disc. Es diu La vida

al sol i inclou dotze cançons, onze de les quals han estat compostes

pel mateix artista. L’altra és una versió d’una cançó de Charles

Aznavour.  El nou treball de Joan Isaac, que destaca per la seva di-

versitat d’estils, és “un repàs a la meva memòria musical, de totes

les músiques que han anat passant per la meva vida”, com ha expli-

cat el cantautor.  Els crítics han qualificat aquest nou treball de Joan

Isaac de lluminós i optimista, en contrast amb l’anterior, De Pro-

fundis (2006), que reflectia la “crisi dels 50” que l’autor reconeix haver

viscut quan va fer cinquanta anys. A més de La vida al sol,  el mercat

discogràfic presenta una altra darrera producció de Joan Isaac,

Duets, que inclou les cançons que l’artista espluguenc ha compartit,

al llarg de la seva vida, amb altres intèrprets,  com Silvio Rodríguez,

Ana Belén, Lluís Llach, Joan Manuel Serrat o Els Pets.

Homenatge de la Colla
dels Tres Tombs a qui
fou el seu president,
Carles García Royo

Va morir de manera sobtada el 5 de juliol
de 2007. Havia estat membre de l’entitat
des de la seva fundació, l’any 1996

La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues va retre el 19 de gener pas-

sat un sentit i emocionat homenatge al seu anterior president, Carles

García Royo, que va morir el 5 de juliol de l’any passat. Amb motiu de la

commemoració de la festivitat de Sant Antoni Abat, patró de la festa dels

Tres Tombs, l’entitat espluguenca va organitzar un acte en què es va re-

cordar, de manera emotiva, García Royo, que va pertànyer a la Colla des

de la seva fundació, l’any 1996, i en va ser el president entre 2004 i 2007.

Durant el seu mandat, Esplugues va ser la ciutat seu de la Trobada

Nacional dels Tres Tombs de Catalunya i l’entitat va editar el conte La

Marta i el Mateu coneixen els Tres Tombs, amb textos de Pasqual Juan i

Lloret i  dibuixos de Pilarín Bayés.

Durant l’homenatge, en què les diferents persones que hi van in-

tervenir van fer una glossa de la figura de Carles García, es va anunciar

que els seus fills, Núria i Pau, faran de capitana de bandera i banderer,

respectivament, a la propera Festa dels Tres Tombs d’Esplugues (30 de

març) i la seva dona, Susanna Escanellas, portarà el carro del Sant. L’acte

es va acabar amb la plantació d’un cirerer als jardins del Casal de Cultura

Robert Brillas i la lectura del poema El cant de l’enyor, de Lluís Llach.

Podeu consultar la informació sobre la Festa dels Tres Tombs d’Esplu-

gues a L’Agenda.  

Nominen Josep Pons per als
‘Global Salon Business 2008’  

El perruquer i assessor

d’imatge Josep Pons ha estat

nominat per al premi Empresari

de Saló de l’Any, del certamen

Global Salon Business Award

2008. Es tracta d’un guardó amb

molt prestigi que es concedeix

cada dos anys a empresaris del

món dels salons de perruque-

ria i bellesa en reconeixement a

la seva excel·lència en el sector.

Aquests premis distingeixen “a

propietaris de salons que són lí-

ders del sector i que han acon-

seguit, d’una manera consistent, èxit comercial i empresarial en les

àrees de lideratge de salons, filosofia sobre clients/màrqueting, ges-

tió general. També premien la seva contribució al sector i a la seva co-

munitat, amb un impacte positiu i durador”, segons ha explicat la ma-

teixa organització. Els guanyadors de l’edició d’enguany s’anunciaran

el proper mes de juliol, a Hollywood (Califòrnia).    

L’homenatge va aplegar molts amics de Carles García al Casal deL’homenatge va aplegar molts amics de Carles García al Casal de

Cultura Robert Brillas. Als jardins hi van plantar un cirerer, en record seu Cultura Robert Brillas. Als jardins hi van plantar un cirerer, en record seu 
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Els capricis del calendari fan coincidir el
Carnaval i el Dia de la no-violència i la pau 
Gairebé tots els centres educatius aprofiten aquestes dues cites
per transmetre valors pedagògics al seu alumnat  

Els capricis del calendari van fer que la

pràctica totalitat de centres educatius d’Es-

plugues  anessin de bòlit la setmana  del 28 de

gener a l’1 de febrer, per la coincidència del Dia

escolar de la no -violència i la pau (30 de gener)

i del Carnaval —el 31 de gener era Dijous

Gras—. La preparació de la celebració de les

dues efemèrides va ser intensa, però va pagar

la pena, perquè va servir per transmetre dife-

rents valors pedagògics a l’alumnat, d’una ma-

nera festiva, segurament diferent a l’estil que

marca el ritme de les classes habituals.

La pau, la tolerància, el respecte a les al-

tres persones, l’acceptació de les altres socie-

tats i la condemna de la violència, el racisme o

de la xenofòbia van ser conceptes que molts

alumnes de les escoles públiques de primària

d’Esplugues van fer servir o van sentir durant la

celebració del Dia Escolar de la No-violència i la

Pau, una convocatòria de l’associació d’escoles

de la Unesco que la pràctica totalitat d’escoles

d’Esplugues han fet seva. Una cadena de desit-

jos amb missatges escrits pels alumnes, al

CEIP Prat de la Riba; el muntatge de l’anome-

nat arbre de la pau, amb fulles que contenien

desitjos de pau, al CEIP Joan Maragall; el mural

Sí a la pau, no a la violència, acompanyat d’imat-

ges i frases al·lusives a la pau i a la guerra, al

CEIP Gras Soler;  la representació d’un conte

sobre la pau, al CEIP Can Vidalet; els missatges

d’un cel imaginari que tenia com a lema Mares

sanes, dret i esperança al CEIP Matilde Orduña;

la repetició de la paraula pau, en diferents idio-

mes, al CEIP Isidre Martí, o la lectura d’un ma-

nifest, amb El Cant dels ocells de fons, al CEIP

Lola Anglada, són algunes de les activitats que

van portar a terme els centres per celebrar l’e-

femèride, en l’any internacional de les llengües

i l’any europeu de la interculturalitat.

Carnaval a les escoles
Amb un dia de descans pel mig, l’1 de fe-

brer va arribar el Carnaval. L’endemà del Dijous

Gras va ser el dia de les festes i de les disfres-

ses a les escoles. I, com no podia ser d’una altra

manera, els alumnes hi van anar vestits d’una

forma diferent, alguns amb les seves disfresses

preferides i d’altres amb unes d’específiques

fetes per a l’ocasió. Hi va haver escoles, com els

CEIP Folch i Torres i Isidre Martí, que van fer una

rua pels carrers del seu voltant, a més d’altres

activitats. El que va predominar, però, van ser

les festes al pati. Als mateixos Isidre Martí i

Folch i Torres, al Lola Anglada, al Gras Soler i

al Matilde Orduña van escollir aquesta fórmula

de celebració. I també al CEIP Prat de la Riba,

on a més va haver-hi una exhibició de balls

protagonitzada pel mateix alumnat. I als CEIP

Joan Maragall i Can Vidalet van fer tallers de

màscares i de jocs d’altres cultures, respecti-

vament. 

La preinscripció escolar 
del curs 2008-2009, 
a partir del mes de març

El període de preinscripció escolar

per a cicles d’infantil, primària i secundà-

ria per al curs 2008-2009 serà del 25 de

març al 4 d’abril, després de la Setmana

Santa, segons el calendari que aprovat

per la Generalitat. Les sol·licituds s’hau-

ran de lliurar en els centres escollits com

a primera opció. Les escoles i instituts fan

durant aquests dies jornades de portes

obertes per donar a conèixer la seva ofer-

ta educativa. (Vegeu pàgina 2) 

Rua de Carnestoltes del CEIP Folch i Torres i Dia de la no-violència i la pau al CEIP Isidre MartíRua de Carnestoltes del CEIP Folch i Torres i Dia de la no-violència i la pau al CEIP Isidre Martí
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El rei Carnestoltes va manar dura
emmig d’un ambient festiu i ple d
Quinze entitats van participar,  amb carrosses i comparses, a la Rua, la més multitudinàr

El rei Carnestoltes va regnar durant una setmana a Esplugues. Ara,

en plena quaresma, és bo recordar aquells dies festius, plens de bons mo-

ments i de celebracions que, en general, van tenir una alta participació i un

seguiment popular també força important. L’acte més destacat va ser la

rua, que aquest any no va patir les inclemències del temps i es va poder

desenvolupar sense problemes —un fort aiguat la va obligar a suspendre

l’any passat—. Una quinzena d’entitats, amb les seves carrosses i compar-

ses, quatre bandes musicals i nombrosos espontanis que s’hi van voler

sumar van configurar una comitiva sorollosa i festiva que va recórrer dife-

rents carrers d’Esplugues, des del carrer Cedres, a Can Vidalet, fins a la

plaça Catalunya, davant del Complex Esportiu Municipal La Plana. Perso-

natges de tota mena van integrar la rua. Les mosques i borinots de la Colla

de Bastoners; els monjos budistes del Centro Aragonés, les animadores

de bàsquet de Pastorets i Companyia, els cactus dels Amics del Ball de l’AV

La Plana, els indis i els cowboys de l’Esbart, els personatges de circ de l’AV

El Gall, els pirates de l’AMPA del CEIP Matilde Orduña o els barrufets de

l’AV Finestrelles són exemples de la diversitat de temes escollits per les

associacions participants. Una gran quantitat de públic va seguir la desfila-

da, en el que va representar la rua amb més participació i seguiment de les

que es recorden. 

Aquest acte central del C arnaval es va acabar a la plaça Catalunya,

L’Esplai Espurnes va tancar la 
celebració del seu trentè aniversari 
amb l’organització de la Festa 
Infantil de Carnestoltes

on la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs va organitzar la rebuda

—amb un petit correfoc inclòs— i el pregó del rei Carnestoltes, i el grup

Voltaires va protagonitzar un espectacle de teatre de carrer. El dissabte de

Carnestoltes es va tancar amb el ball a l’interior del CEM La Plana, on es

van decidir els guanyadors a les millors comparses i a la millor carrossa.

La Colla de Bastoners, el Centro Aragonés i Pastorets i Companyia van

rebre el primer, segon i tercer premi, respectivament, a la millor compar-

sa, mentre que el de la millor carrossa va ser per a Amics del Ball de l’AV

La Plana. El jurat va valorar l’alt nivell exhibit per totes les associacions

participants, cosa que mostra l’entusiasme amb què preparen aquesta ce-

lebració.

Aniversari d’Espurnes
Una rua infantil, amenitzada pel grup de percussió Brincadeira, va

ser l’inici de la matinal festiva del diumenge de Carnestoltes. Unes 200

persones van desfilar, de manera animada, entre la rambla Carme i la

plaça Catalunya, on se celebrava una nova edició de la Festa de Car-

nestoltes del Grup d’Esplai Espurnes. Molts infants s’hi van sumar  i van

poder participar a les diferents activitats preparades, des de curses de sacs

i passejades amb bicicleta fins a jocs de taula gegants, tallers de maqui-

llatge, de pintura o de magnets. Enguany, l’acte tenia un caire especial,

perquè coincidia amb el trentè aniversari de l’entitat organitzadora. A la

festa es va comprovar que les disfresses més clàssiques —princesa, fada o

bruixa amb glamur— tenen molta tirada entre les nenes, i que les de per-

sonatges d’aventures com tortugues ninja, Spiderman, Batman o mosque-

ters triomfen entre els nens. La festa, que va incloure un futbolí gegant i

una sessió de contacontes, entre altres propostes, va haver d’acabar-se

abans d’hora per la pluja.

La Colla de Bastoners (foto de l’esquerra) va guanyar el premi a la millor comparsa de la rua. A la foto del mig, monitors  i mLa Colla de Bastoners (foto de l’esquerra) va guanyar el premi a la millor comparsa de la rua. A la foto del mig, monitors  i monitores deonitores de

l’Esplai Espurnes amb el rei Carnestoltes. A la dreta, la Chirigota del CCA Plaza Macaell’Esplai Espurnes amb el rei Carnestoltes. A la dreta, la Chirigota del CCA Plaza Macael
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ant una setmana
de celebracions 

ria i seguida dels últims anys

Un altre Esplai va ser protagonista del Carnaval. Va ser el Pubilla

Cases-Can Vidalet, que va celebrar tota una sèrie de festes, els dies feiners

a la tarda, a la plaça de la Bòbila, que van incloure la rebuda del Rei

Carnestoltes i l’enterrament de la Sardina.

Chirigotas
Un dels fets més singulars del nostre Carnaval és la representació

de chirigotas del CCA Plaza Macael. Aquesta entitat de Can Vidalet té entre

les seves expressions culturals més singulars aquesta  importada  directa-

ment de Cadis. La presentació de la chirigota d’enguany, que porta per

nom Los derechos humanos, va ser l’1 de febrer, amb un repertori de  can-

çons i de coreografies que va fer riure al públic que omplia la sala de la seu

de l’entitat organitzadora. A partir d’aquell dia i durant aquests mesos

(vegeu a L’Agenda les properes actuacions) la formació participa en dife-

rents festivals de chirigotas arreu de Catalunya.

El Carnestoltes d’Esplugues va tenir, també, diversos concursos de

disfresses, organitzats, entre altres, pel mateix CCA Pl. Macael, el Centro

Aragonés i el CCR L’Avenç, que va tancar la celebració el 10 de febrer, ja en

plena quaresma. 

La ‘reina’ Carnestoltes de l’espectacle que va organitzar laLa ‘reina’ Carnestoltes de l’espectacle que va organitzar la

Colla de Diables Infantils Boiets EsquitxafocsColla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs

Participants al concurs de disfresses del Centro Aragonés Participants al concurs de disfresses del Centro Aragonés 

Una de les festes fetes a la plaça de la BòbilaUna de les festes fetes a la plaça de la Bòbila

Amics del Ball va fer la millor carrossa de la ruaAmics del Ball va fer la millor carrossa de la rua
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Emiliano Maroto continua de secretari de
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants  

Emiliano Maroto, president de la Unió de Botiguers i de

Comerciants d’Esplugues, continua sent el secretari general de

l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Aquesta

associació que representa el petit comerç català ha escollit nou

president, Jordi Vilaprinyó, que substitueix Rafael Puga en el

càrrec.

Canvi de junta al Grup d’Estudis

El Grup d’Estudis d’Esplugues ha canviat de junta i

l’exregidor de l’Ajuntament, Santi Campo, n’és el nou president.

L’acompanyen com a directius Segundo Muñoz (vicepresident),

Maria Jordan (secretària), l’expresident Joan M. Puiggròs

(tresorer) i Mercè Malaret, Miquel Casellas, Rosario Calero i

Josep Lluís Barrasa (vocals).

Exposició de l’Esbart al Casal de Cultura

L’Esbart Vila d’Esplugues va inaugurar el 8 de febrer passat

l’exposició Apunts i pinzells, una finestra oberta a l’Arxiu

coreogràfic Jordi Castellana (Barcelona 1924-2006), que l’entitat

custodia. La mostra estarà oberta fins al 7 de març.

Els mercats municipals també es van
disfressar amb motiu del Carnaval
Els paradistes van despatxar els seus productes amb vestits de
tota mena i amb altes dosis de bon humor 

Els mercats municipals d’Esplugues van viure dies de diversió amb

motiu del Carnestoltes. El divendres i el dissabte de Carnaval, dies 1 i 2

de febrer, els paradistes de les dues instal·lacions comercials de la ciu-

tat van fer la seva feina d’una manera diferent, disfressats amb vestits

de tota mena. Això, afegit al guarniment de les parades, va donar un am-

bient diferent als mercats, cosa que convidava a comprar els productes

que s’hi ofereixen... i a més d’una broma per part de la clientela.

A més, el Mercat Municipal de Can Vidalet va organitzar un concurs

de disfresses, destinat als infants, amb l’objectiu de dinamitzar la tasca

comercial de l’equipament i  fomentar les compres familiars. “El Mercat

estava ben ple, feia molt de goig” ha explicat un dels venedors. El con-

curs va repartir premis per a les millors disfresses, en tres categories:

de 0 a 4 anys; de 5 a 9 i de 10 a 15. A més del concurs, hi va haver una

batukada i, després, l’actuació d’un grup d’animació infantil. Els guanya-

dors del concurs van ser Izan Martínez (0-4), Sergio Altamirano (5-9) i

Alba Rodríguez (10-15). 
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L’OMIC va atendre 1.133
consultes i va trametre
320 reclamacions el 2007  

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor  d’Esplugues va

atendre el 2007 un total de 1.133 visites. Aquestes consultes van com-

portar 320 reclamacions, de les quals 80 han acabat en denúncies a or-

ganismes oficials de consum. La resta, 813,  es van solucionar a través

de l’assessorament fet pels tècnics del servei en el moment de la con-

sulta. 

Del total de les 320 reclamacions fetes, 82 es van solucionar a tra-

vés del sistema de mediació, 66 es van tramitar com a denúncia adminis-

L’Oficina Municipal d’Informació 
al  Consumidor també fa tallers de
sensibilització a les escoles

trativa a l’Agència Catalana del Consum i a altres organismes públics de

consum autonòmics i estatals i, per últim, 28 es van tramitar a la Junta

Arbitral de Consum de Catalunya a causa de  falta d’acord entre les parts

implicades. La resta, 144, estan tramitades com a mediació en  espera de

resposta per part de l’empresa reclamada.

La informació oferida per l’OMIC en els seus punts d’atenció del

Centre Municipal Puig Coca i de l’Edifici Molí es complementa amb les

activitats de sensibilització. Concretament, l’any passat va continuar fent

tallers de consum a les escoles d’Esplugues, amb la participació de 225

alumnes. Hem de destacar que els que  van generar més interès van ser

els de pírcings i tatuatges, per una banda, i els de mòbils, per l’altra. 

Taller sobre pircings, fet per l’OMIC a l’IES BlumeTaller sobre pircings, fet per l’OMIC a l’IES Blume

15 DE MARÇ, DIA MUNDIAL
DEL CONSUMIDOR

QUÈ ÉS L’ OMIC?
L’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) és un servei

gratuït de l’Ajuntament d’Esplugues, que té l’objectiu d’augmentar la

qualitat de vida i  defensar els consumidors i  usuaris.

SERVEIS QUE L’OMIC OFEREIX

Informació sobre drets i deures dels consumidors.

Orientació i assessorament a les consultes que els usuaris facin en

relació als temes: Habitatge (lloguer i compra). Higiene i qualitat dels

aliments i establiments. Frau comercial i alimentari. Serveis (rebuts

de la llum, gas, telèfon). Assegurances. Comerç.

Recepció, gestió i tramitació de les denúncies i reclamacions,

relacionades amb aspectes de consum.

Formació en temes de consum: Educació i distribució de fulls

informatius. Programes d’Educació per al Consum en l’àmbit escolar.

Inspecció i vigilància alimentària.

Informació al comerciant sobre els seus drets i deures en matèria de

consum. De la legislació de consum que l’afecta, segons el sector

comercial al qual pertany. Funcionament i avantatges  d’estar adherit

al Sistema Arbitral de Consum.

EL NOSTRES DRETS
LA PROTECCIÓ

Dels interessos econòmics i socials. Cal  vetllar per economia domèstica

com a consumidor o usuari, i estar alerta a l’hora de comprar ofertes,

vendes amb regal i rebaixes, així com  detectar les clàusules abusives

en tota mena de contractes.

De la salut i la seguretat. Els productes, les activitats i els serveis

posats a disposició dels consumidors no han d’implicar cap risc per a

la vostra salut o seguretat, llevat dels usuals o reglamentàriament

admesos en condicions normals i previsibles d’utilització.

LA INDEMNITZACIÓ

El consumidor o usuari té dret a ser indemnitzat pels danys i perjudicis

derivats del consum de béns o de la utilització de productes o serveis,

a excepció dels que es produeixin a causa del mal ús que faci del

producte el mateix consumidor.

L’EDUCACIÓ

En matèria de consum, amb l’objectiu de promoure més llibertat i

racionalitat en el consum de béns i la utilització de serveis.

LA INFORMACIÓ

Els productes i serveis posats a disposició dels consumidors i usuaris

hauran de dur una informació certa, eficaç i suficient sobre les seves

característiques essencials.

LA REPRESENTACIÓ I CONSULTA

Per part de les organitzacions de consumidors, davant dels poders

públics.

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)

Aquest servei compta amb dos 
punts d’atenció, al Centre Municipal 
Puig Coca i a l’Edifici Molí
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Podeu adreçar les vostres cartes a la secció “Tribuna oberta” de la revista municipal El Pont d’Esplu-

gues a: Revista El Pont d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950

Esplugues; o bé a través del correu electrònic elpont@es-plugues.es. Les cartes han de tenir una ex-

tensió màxima de 15 línies mecanografiades (de 60 caràcters o espais cada línia), han d’anar signades

amb nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte i/o adreça

de correu electrònic. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un extracte en cas de supe-

rar la llargada de les 15 línies, així com també es reserva el dret de publicar les cartes que “puguin vul-

nerar pel seu contingut la dignitat de les persones, els valors reconeguts per la Constitució, especial-

ment els relatius a la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més mari-

nats. Tampoc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensives o que

puguin constituir falta o delicte” (article 8 del Reglament de participació ciutadana).

el pont@esplugues.cat

TRIBUNA OBERTA
Voldríem fer constar que al contrari del que es diu a la darre-

ra edició de la revista "El Pont", l'actuació de l'Esbart Vila

d'Esplugues a la Fira de Nadal sí que es va realitzar, però a la 2a

planta del Casal de Cultura i no a l'exterior tal com estava previst.

Les tres seccions de l'Esbart van desenvolupar el programa

de balls previst per a l'ocasió i els més petits van poder estrenar un

nou ball: "La Masovera".

Cordialment,

Sergi Castro i Font, president de l’Esbart Vila d’Esplugues

Amb molta satisfacció, hem llegit en l’últim Pont (núm. 161)

que l’Ajuntament preveu portar a terme per a aquest any 2008 la

construcció de l’Auditori Municipal. No obstant això, el que ens

agradaria saber, ja que tothom comenta on ha d’anar ubicat i ningú

es posa d’acord, que ens comuniquéssiu on serà el seu emplaça-

ment, i quan es posarà la primera pedra, dia en què molts i moltes

ciutadans/es d’Esplugues  estarem encantats de poder-hi assistir.

Trobem també molt encertada la creació del programa Patis

oberts, que antigament ja ho eren, amb l’objectiu de poder-ne gau-

dir fora de l’horari escolar. 

Rita Girbau

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI)
D’ESPLUGUES 

CURS DE CONVERSA EN FRANCÈS
Durada: 30 hores
Horari: dijous de 14 a 17 hores
Dates: del 27 de març al 29 de maig i el dimarts  22 d’abril a la
mateixa hora
Nivell: 3r d’EOI o equivalent (consulteu convalidacions)
Persones destinatàries: alumnat interessat a desenvolupar la
capacitat d’expressió oral a partir de diversos suports (viídeo,
textos, cançons, Internet, articles de premsa, jocs de rol...)
Preu: 135,85 euros
Test de nivell: abans de formalitzar la matrícula els alumnes in-
teressats en els cursos monogràfics que no tinguin document
acreditatiu del seu nivell hauran de fer una prova de nivell
Dates de matriculació: del 26 de febrer al 13 de març, dimarts,
dimecres i dijous, de 10 a 14 i de 16 a 19 hores.

Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues. Laureà Miró, 63. 08950
Esplugues. 93 470 50 40 //eoiesplugues@xtec.cat
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Demostracions a 
la Fira d’art al Carrer

La Fira d’art al carrer del 27 de

gener passat va incloure dues

demostracions pictòriques, amb la

presència d’un artista de Sant Boi, Juan

Antonio Pascual, que pinta amb la boca

a causa d’una discapacitat, i de José

Luís Parada, un soci del Cercle que va

fer una demostració especial de dibuix

amb carbonet i guix. La Fira d’art té lloc

cada últim diumenge de mes, a la zona

de vianants del carrer Àngel Guimerà.

‘Voluntariat per la
llengua’: un nou impuls
per al català a Esplugues

El Servei Local de Català

d’Esplugues del Consorci per a la

Normalització Lingüística ha dut a terme

aquest mes de febrer la tercera edició

del “Voluntariat per la llengua”. Durant

les presentacions que s’han fet,  s’han

format més de 20 parelles lingüístiques

i, al llarg de l’any 2008, l’objectiu és que

la xifra augmenti substancialment.

“Voluntariat per la llengua” té com a

objectiu principal fer avançar el català

en l’ús social. Per fer-ho, facilita el

contacte entre una persona que el parla

habitualment (voluntari/voluntària) i una

altra (aprenent/aprenenta) que en té

coneixements bàsics o elementals, i que

vol adquirir més fluïdesa. 

L’Ajuntament cedeix ĺ ús d’un 
local del c/ Nou a la Coordinadora
d’Entitats de Cultura Popular
És una nau industrial ubicada al costat del parc Pou
d’en Fèlix, que li servirà de magatzem de materials 

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el

president de la Coordinadora d’entitats de cul-

tura popular, Josep Vinyoles, van signar el 5 de

febrer passat el conveni per a la cessió a aques-

ta associació de l’ús de la nau industrial ubicada

al carrer Nou, número 10, de la nostra ciutat.

L’acord s’ha pres després de fer-se palesa la ne-

cessitat de comptar amb nous espais que els

permetin dur a terme les seves activitats, ex-

pressada públicament per part de les entitats

que integren la Coordinadora i de molts dels

seus membres, i de les converses posteriors

amb l’Ajuntament. El conveni té, inicialment, un

any de vigència. 

El compromís a què han arribat l’Ajun-

La signaturLa signatura del conveni esa del conveni es

va signar el  5 de fa signar el  5 de febrebrer paser passatsat

tament i la Coordinadora és que aquesta nau in-

dustrial passi a ser magatzem d’estructures,

decorats, carrosses o altres materials necessa-

ris per als espectacles o activitats culturals que

desenvolupin la coordinadora o les seves  enti-

tats adherides, i un espai per a la creació d’ele-

ments necessaris per a les activitats festives

tradicionals del municipi o d’altres accions im-

pulsades per les entitats de la Coordinadora.

Segons l’acord, la nau també podria ser utilitza-

da per emmagatzemar materials d’altres enti-

tats de la ciutat que no formen part de la Coor-

dinadora. En aquests moments, la nau està llo-

gada per l’Ajuntament i no s’hi porta a terme cap

activitat determinada. 

‘La Rajoleta’ será accesible a
personas con discapacidad visual

Esplugues forma parte del proyecto de ac-

cesibilidad cultural iniciado por la Diputación

de Barcelona, mediante el cual se quiere pro-

mover el acceso de los invidentes a los centros

de lectura y a los museos de la provincia de

Barcelona. En el caso de nuestra ciudad, se

han realizado algunos cambios en la museo-

grafía y se ha creado un módulo táctil con un

audiovisual de apoyo que quedará instalado en

el circuito habitual de La Rajoleta, permitiendo

así que el público general y las personas con

disminución visual puedan acceder a él y co-

nocer los contenidos básicos del proceso de

creación y producción de cerámica modernis-

ta. 

Esta iniciativa abre una nueva línea de ac-

tuación en nuestros museos con el objetivo de

que el mayor número de personas tengan la

posibilidad de acceder al legado patrimonial

de nuestro municipio.

IMATGE CEDIDA PEL CERCLE ARTÍSTIC

PParticipants d’enguanyarticipants d’enguany
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

La Marcel·la de ‘Ventdelplà’
va actuar a Esplugues

L’actriu Isabel Rocatti, que fa el paper

de la Marcel·la, la popular mestressa del bar

Tramuntana de la sèrie de TV3 Ventdelplà va

actuar a la sala Joan Brillas de L’Avenç l’1 de

febrer passat amb l’obra Leonce i Lena, que

coprotagonitza amb Mercè Anglès, Rosa

Cadafalch, Mercè Martínez, Anna Güell, Resu

Belmonte i Àngels Sánchez. Leonce i Lena

és una comèdia que denuncia la manca de

comunicació entre els homes. Va ser copro-

duïda pel Festival de Barcelona Grec.

Presenten a La Bòbila 
‘El misterio de la 
calle Poniente’

La Biblioteca La Bòbila va acollir el 24

de gener passat la presentació del llibre El

misterio de la calle Poniente, obra de

Fernando Gómez. La novel·la descriu la si-

tuació creada arran de la desaparició d’una

nena de tres anys el mes de febrer de 1912,

que va commocionar tot Barcelona. La in-

vestigació i els descobriments posteriors

van mostrar a l’opinió pública una sèrie d’as-

sassinats macabres que van estremir una

ciutat que encara patia la ressaca revolucio-

nària de la Setmana Tràgica.

Concert de guitarra al ‘Cau’
de l’Espluga Viva

Albert Ortiz i Oleguer Masjoan van pro-

tagonitzar el concert de butxaca organitzat

per Espluga Viva el 3 de febrer passat. Els

concerts de butxaca pretenen apropar l'ins-

trument al públic, per tant són molt pedagò-

gics. Aquests intèrprets, professors de l’Es-

cola de Música de Sant Just, van fer un reco-

rregut per la guitarra clàssica espanyola, l'e-

lèctrica i l'acústica.

Concentració a Esplugues
d’autocaravanistes

Unes 140 persones associades de la

Unió Caravanista de Catalunya van participar

els dies 25, 26 i 27 de gener en una concen-

tració d’autocaravanistes. Entre altres activi-

tats, van visitar Can Tinturé (vegeu fotogra-

fia), Pujol i Bausis i el Convent de Montsió.

L’espluguenc Joan Galtés és l’actual presi-

dent de la Secció d’autocaravanes d’aquesta

entitat. Durant la seva estada, els partici-

pants a la concentració van estacionar els

seus vehicles al parc de la Fontsanta.

Conferència sobre el canvi
climàtic a Catalunya

Espluga Viva va organitzar el 30 de

gener passat la conferència Causes i efectes

del canvi climàtic a Catalunya, que va pro-

nunciar Marc Prohom, tècnic de climatologia

del Servei Meteorològic de Catalunya i autor

d’estudis centrats en la diversitat climàtica

de la Península Ibèrica i la reconstrucció de

sèries climàtiques a Catalunya. L’acte forma-

va part del cicle Coneixem el país, que orga-

nitza l’entitat espluguenca.

Cicle de conferències 
sobre pediatria a 
Sant Joan de Déu

L’Hospital Sant Joan de Déu ha iniciat

una sèrie de conferències sobre qüestions

que poden interessar a mares, pares i perso-

nal educador. El pediatra Santiago García

Tornel va ser el ponent de la primera, el 31

de gener, amb el títol Pares novells: com so-

breviure al primer mes?, mentre que s’ha

anunciat la segona —El meu fill té un pro-

blema al parlar: no entén, no parla, parla

malament. Què hem de fer?— per al 28 de

febrer, amb la logopeda Katy Domínguez.

Fins al mes de juny s’han previst quatre con-

ferències més, que s’anunciaran a L’Agenda.

Tres corals d’Esplugues
canten a les festes de
Santa Eulàlia de Barcelona

Tres corals d’Esplugues, El cor de la

nit, integrada per infants, Joves Musicòrum i

Musicòrum, van participar el 9 de febrer en

un concert celebrat a l’església de Santa

Maria del Pi, de Barcelona, amb motiu de la

Festa Major d’hivern de Barcelona. El Cor de

la Nit i Espaiart de Castellar, van actuar-hi

inicialment, i després ho van fer la Des-

concert, també de Castellar, i Joves Musicò-

rum i Musicòrum, que van interpretar La

suite de Mary Poppins.
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Rotary Club
convoca la 
I Beca d’estudis 
a l’estranger      

El Rotary Club d’Esplugues, delega-

ció local d’una organització internacional

amb més de cent anys de vida, integrada

per líders empresarials i professionals, que

ofereix ajut humanitari i de solidaritat arreu

del món i especialment a la zona d’ubicació

del club, ha convocat la primera edició de la

Beca d’estudis a l’estranger Isidre Archs i

Roig, en record de qui fou empresari i pre-

sident del Club.

La convocatòria consisteix en la con-

cessió d’una beca de 3.000 euros com a ajut

per a l’estada mínima d’un mes a l’estran-

ger per aprofundir en l’aprenentatge d’un

idioma, prioritàriament l’anglès.  Hi poden

optar les persones residents a Esplugues

que cursin batxillerat o formació professio-

nal en qualsevol centre públic de la pobla-

ció. Les sol·licituds hauran de presentar-se

a la secretaria de qualsevol centre docent

d’Esplugues. 

Les persones interessades hi hauran

d’incloure un certificat del centre on estan

matriculades, conforme segueixen amb re-

gularitat un curs acadèmic de batxillerat o

de formació professional; un currículum

amb els estudis realitzats i el nivell adquirit

de l’idioma per al qual demanen la beca;

una declaració personal del nombre de

mebres que integren la unitat familiar i la

quantitat dels ingressos totals anuals i una

descripció del projecte d’ampliació del ni-

vell d’idioma per al qual demana l’ajut, amb

indicació del país d’estada, població i enti-

tats formatives que hi participen. 

Una comissió formada per tres per-

sones del Club i una altra tècnica indepen-

dent, que actuarà de secretari/ària, decidi-

rà la persona adjudicatària de la beca, en

funció d’un barem de puntuació. 

El Rotary Club lliurarà a la persona la

quantia de la beca en un acte públic, abans

del 30 de maig. Si per qualsevol circums-

tància, la persona adjudicatària de la beca

no pogués portar a terme el projecte for-

matiu seleccionat, estarà oblicada a retor-

nar-la.

Podeu consultar el text íntegre de les

bases de la convocatòria al web municipal

www.esplugues.cat.

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, visi-

tó el pasado 12 de febrero las obras del futuro

Hospital Comarcal, que se está  construyendo

en Sant Joan Despí y que será el centro sanita-

rio de referencia para más de 300.000 habitan-

tes, entre los cuales están los de Esplugues. Al

ministro lo acompañaron en la visita la conselle-

ra de Salud de la Generalitat, Marina Geli, y al-

caldes y alcaldesas de los diferentes municipios

que verán mejorada la cobertura ciudadana de

sus respectivas poblaciones cuando el hospital

entre en funcionamiento.

Horizonte 2010
Soria se interesó por las principales ca-

racterísticas de este centro, que debe estar en

funcionamiento en el año 2010. La consellera

Geli recordó que el del Hospital Comarcal del

Baix Llobregat es uno de los proyectos emble-

mátics de su Departamento, que destacará por

su humanismo, su funcionalidad y su respeto

hacia el medio ambiente.  El alcalde de Sant

El ministro de Sanidad,
Bernat Soria, visita las obras
del futuro Hospital Comarcal

La ‘consellera’ de Salud, Marina Geli, y alcaldes 
y alcaldesas de los municipios beneficiados por el
nuevo equipamiento sanitario lo acompañaron 

Joan Despí, Antonio Poveda —que ejercía de an-

fitrión al realizarse las obras en su término mu-

nicipal— destacó que será un hospital bien co-

municado y que su construcción estará plena-

mente integrada en su entorno urbano.

El proyecto del nuevo hospital lo ha lleva-

do a cabo el equipo de arquitectos Pineda

Brullet. Tendrá 328 camas y servirá para des-

congestionar el de Bellvitge, que actualmente

es el de referencia en nuestra zona sanitaria.

Destaca por su respeto al medio ambiente, ya

que implanta medidas de ahorro energético con

la instalación de placas solares y la construcción

de una gran zona verde, tranquila y arbolada, de

1,72 hectáreas. La gestión del equipamiento la

llevará a cabo el Consorci Sanitari Integral, que

está integrado por diferentes instituciones, entre

ellas los ayuntamientos de las ciudades a las

que prestará servicio.  

En la fotografía, el ministro, Bernat Soria, flanqueado por la alcaldesa de Esplugues, PilarEn la fotografía, el ministro, Bernat Soria, flanqueado por la alcaldesa de Esplugues, Pilar

Díaz, y el alcalde de Sant Joan Despí, Antonio Poveda, junto a la ‘consellera’ de Salud, MarinaDíaz, y el alcalde de Sant Joan Despí, Antonio Poveda, junto a la ‘consellera’ de Salud, Marina

Geli, y otras autoridades presentes en la visita Geli, y otras autoridades presentes en la visita 
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El Centro Aragonés nombra 
a la ‘alcaldesa por un día’  

El Centro Aragonés nombró a Mari Carmen Cruz alcaldesa por

un día, con motivo de la celebración de santa Águeda, en la que revi-

vió una tradición propia de su tierra, la proclamación de la llamada

alcaldesa por un día entre las mujeres de su asociación. La conme-

moración de Santa Águeda se completó con una misa en su honor.

La gente mayor vivió el
Carnaval con una gran fiesta

La fiesta de la gente mayor volvió a ser una de las grandes

actividades del Carnaval de Esplugues. Más de 200 personas se

dieron cita en el Complex Esportiu La Plana, en un acto en el que

hubo baile con música en directo, un desfile de vestidos de papel

realizados por integrantes de un Casal de gente mayor de Cornellà

y un obsequio para todas las personas que acudieron disfrazadas.

Aclariment sobre dues mocions
del Ple municipal

Respecte a la moció que el Ple municipal va rebutjar sobre la

declaració de persona non grata a la ministra de Foment, Mag-

dalena Álvarez, cal dir que CiU s’hi va abstenir (a El Pont 161 es deia,

erròniament, que hi havia votat a favor). També cal afegir que a la

moció per reclamar el distintiu CAT a les matrícules, ICV hi va votar

a favor, igual que PSC, CiU i ERC. El PPC s’hi va abstenir. D’altra

banda, el Ple va rebutjar una moció d’ICV per  a l’agermanament

solidari i de cooperació amb una ciutat de Centreamèrica. El PSC i

PPC van votar que no, ICV que sí i CiU i ERC es van abstenir.

El acto se celebró el 9 de febreroEl acto se celebró el 9 de febrero

La  gente mayor también se disfrazó en CarnavalLa  gente mayor también se disfrazó en Carnaval

Residència La Mallola

Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues

Per obtenir informació sobre aquest recurs geriàtric, podeu tru-

car de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores, al telèfon

669 26 37 53 

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

2008

Impost sobre vehicles de  tracció mecànicaImpost sobre vehicles de  tracció mecànica

IVTM
Del 4 de febrer al 4 d’abril de 2008  

DOMICILIACIONS:DOMICILIACIONS: si voleu estalviar-vos temps i desplaçaments inne-

cessaris podeu fer la domiciliació trucant al telèfon gratuït 900 502

739. També podeu enviar un fax al 93 411 78 52 o enviar un correu elec-

trònic a orgt.esplugues@diba.es o directament al web www.esplu-

gues.cat (domiciliacions)

IMPORTANT: IMPORTANT: si no rebeu l’avís de pagament i no teniu l’impost  domici-

liat en podeu demanar un duplicat:

• Personalment a qualsevol oficina de l’Organisme de Gestió Tributària

o als punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament // telefònicament al

93.473.46.88 o al 900 30 00 82 // per fax al 93.411.78.52 // per correu

electrònic a orgt.esplugues@diba.es // al web orgt.diba.es (vegeu”du-

plicat rebut”) // i a www.esplugues.cat (vegeu “duplicats”) 

OFICINES PER INFORMAR-SE’NOFICINES PER INFORMAR-SE’N

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

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

(planta baixa). Plaça Sta. Magdalena, 5 

LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT:LLOCS DE PAGAMENT AMB DOCUMENT DE COBRAMENT:

• Totes les entitats bancàries col·laboradores següents

- Caixa d’Estalvis de Catalunya

- “La Caixa”-Servicaixa

- Caixa d’Estalvis Laietana

- Caixa d’Estalvis de Manlleu

- Caixa d’Estalvis de Manresa

- Banesto

- Caixa Tarragona

- Caixa Penedès

- Caixa de Terrassa

- Banc de Sabadell

- Banco Popular 

- Banco de Santander Central Hispano

- Banco  Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA

- Caja de Madrid

- Cajamar

- Caixa Sabadell

COM ES POT FER EL PAGAMENTCOM ES POT FER EL PAGAMENT

•En efectiu a les entitats bancàries esmentades

• Mitjançant Internet, a l’adreça http://orgt.diba.es amb targeta visa i

banca electrònica

• Servicaixa (inclosos dissabtes i festius fins a les 14 hores de l’últim

dia de cobrament)
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El conseller d’Educació, Ernest
Maragall, visita Esplugues
Maragall destaca la nostra experiència d’escola
inclusiva com a model a seguir arreu de Catalunya

El conseller d’Educació, Ernest Maragall,

va estar a Esplugues el 8 de febrer passat. Ma-

ragall, que va estar acompanyat per la delegada

del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme

Sanmiguel, la directora general d’Atenció a la

Comunitat Educativa, Isabel Darder, i la directo-

ra dels Serveis Territorials d’Educació del Baix

Llobregat, Olga Adroher,  va ser rebut a l’Ajunta-

ment per l’alcaldessa, Pilar Díaz, pel primer ti-

nent d’alcaldia, Enric Giner, i pel tercer tinent

d’alcaldia i regidor d’Educació, Juan Antonio

Fernández. Després de signar en el llibre d’ho-

nor de la corporació, Maragall, Díaz, Fernández

i la resta de la delegació van visitar dos centres

educatius de la nostra ciutat: el CEIP Folch i

Torres i l’IES Joanot Martorell. Ambdós són

centres que destaquen pels bons resultats que

obtenen a l’hora d’aplicar les tècniques d’esco-

la inclusiva, per tal d’integrar l’alumnat amb ne-

cessitats educatives especials (NEE) en tant que

infants amb algun tipus de discapacitat. 

El CEIP Folch i Torres té 435 alumnes.

N’hi ha 24 amb diferents graus de discapacitat,

distribuïts entre totes les aules, de manera que,

a cada grup, hi estudien dos. A més, uns altres

cinc, amb una discapacitat més severa, estan

escolaritzats a la Unitat de Suports a l’Educació

Especial. La Comissió d’Atenció a la Diversitat

del centre té un paper preponderant, de mane-

ra que les seves indicacions són bàsiques  a l’-

hora d’organitzar activitats dins de l’aula, així

com d’estructurar les diferents assignatures o

el treball a fer durant la sisena hora diària.

Aquesta manera d’organitzar-se ha permès

que en moltes de les classes siguin dos els pro-

fessors que atenen el conjunt d’escolars d’una

classe. L’objectiu és que l’atenció a l’alumnat

amb discapacitat es faci dins de l’aula sempre

que es pugui i amb els mateixos exercicis que

treballen els seus companys i companyes.

A l’IES Joanot Martorell, de 471 alumnes,

estan escolaritzats 8 estudiants amb necessi-

tats educatives especials. La coordinació de les

unitats de suport a l’educació especial de pri-

mària i de secundària ha facilitat un canvi en la

manera d’organitzar les classes al Joanot, cosa

que ha implicat que algunes de les aules comp-

tin amb dos docents per atendre l’alumnat d’un

sol grup.

Després de la visita als dos centres edu-

catius, Maragall va mantenir una trobada amb

diferents integrants de la comunitat educativa

d’Esplugues, abans de tancar la seva estada a

la ciutat. 

Acord per distribuir el
pressupost de cooperació   

El Consell Municipal de Cooperació

al Desenvolupament ha donat llum verda

a la distribució dels 166.572 euros que

l’Ajuntament destinarà a l’àmbit de la

cooperació al 2008. El 60 per cent seran

per col·laborar amb els projectes de les

entitats locals, el 20% per al Fons Català

de Cooperació al Desenvolupament, el

10% per  a activitats de sensibilització i

l’altre 10% per a emergències.

Programen el Sopar de la
fam per al 29 de febrer

En el moment de tancar aquesta

edició estava previst que el 29 de febrer

es portés a terme el Sopar de la fam, una

activitat solidària promoguda per la

Fundació Santa Magdalena. Estava

prevista  la participació del quartet Els

amants de Lulú, amb l’espectacle La

volta al món amb 80 instruments.

Adhesió a la Caravana de
suport al poble sahrauí 

Esplugues ha tornat a adherir-se a

la Caravana catalana de suport al poble

sahrauí, que el mes de març es dirigirà

als campaments dels refugiats de l’antiga

colònia espanyola amb diferent material

de primera necessitat. L’aportació

espluguenca ha consistit en la donació de

3.000 euros i diferent material per a la

higiene personal:gel, xampú i sabó.

El suport de l’IES Blume
facilita la construcció d’una
pista esportiva al Perú

El suport de l’IES Blume i el

cofinançament de l’Ajuntament

d’Esplugues han permès la construcció

d’una pista poliesportiva i de nous serveis

i dutxes a la localitat peruana de Caya

Caya, inaugurades recentment. És previst

que alumnes del cicle formatiu de grau

superior d’animació d’activitats físiques i

esportives col·laborin properament en les

seves pràctiques en aquella població.

L’IES Blume  vol ara col·laborar en la

millora d’instal·lacions educatives i en la

formació del professorat a la mateixa

localitat.

El conseller observa un exemplar de laEl conseller observa un exemplar de la

rajola núm. 12 de la Col·lecció Pujol i Bausisrajola núm. 12 de la Col·lecció Pujol i Bausis

que li va regalar l’alcaldessaque li va regalar l’alcaldessa Visita al CEIP Folch i TorresVisita al CEIP Folch i Torres

Visita a l’IES Joanot MartorellVisita a l’IES Joanot Martorell
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Els equips femenins
viuen una temporada
2007-2008 a l’alça

La temporada 2007-2008 està sent molt reeixidaa per als equips fe-

menins de categoria sènior de la nostra ciutat . Els conjunts femenins ab-

soluts de l’Associació Bàsquet Esplugues, del Club Handbol Esplugues, del

Club Voleibol Esplugues i de l’Sporting Futbol Sala estant portant a terme

un paper més que destacat. En els quatre casos, els seus bons resultats

són destacables, per diferents motius. En el cas dels equips de bàsquet i 

d’handbol, ho són perquè aquesta és la primera temporada que juguen

amb la samarreta d’aquestes dues entitats locals. I els dos són líders i

sense cap derrota acumulada fins al moment del tancament d’aquesta re-

vista. Les jugadores de bàsquet havien obtingut la victòria en les tretze pri-

Marta Herruzo, campiona
d’Espanya de bàsquet infantil 

La jugadora de bàsquet espluguenca s’ha proclamat campio-

na d’Espanya de seleccions autonòmiques, categoria infantil, com a

integrant de l’equip de Catalunya, que va guanyar el títol estatal a

Cáceres. La selecció catalana va guanyar els sis partits disputats,

amb una bona aportació de la jugadora d’Esplugues, que actual-

ment milita al Cornellà i que ara fa dos anys ja va ser campiona

d’Espanya de minibàsquet.

Les Moreres, segon al torneig
de gimnàstica Vila de Gràcia 

El Club Gimnàstica Artística Les Moreres va ser segon al

prestigiós torneig Vila de Gràcia, que enguany ha viscut la dotzena

edició. L’equip espluguenc, integrat per Helena Roca, Olalla

Heredia, Anna Hernández i Clara Vilà, va ser superat únicament

per un conjunt holandès, el Tumpoint. Clara Vilà va ser segona en

categoria júnior i va guanyar les proves de salt i paral·leles, mentre

que Anna Hernández va guanyar en barra. El Club ha iniciat ja la

participació a la Copa Catalana, la primera de les competicions de

l’any 2008. 

Andrea Fuentes será pareja de
Gemma Mengual en Pekín 2008

La espluguense Andrea Fuentes ha sido designada pareja de

Gemma Mengual en las diferentes pruebas por parejas que la se-

lección española dispute durante esta temporada, en sustitución

de Paola Tirados. Las principales citas de 2008 son el campeonato

de Europa, en marzo, el torneo clasificatorio para los Juegos Olím-

picos de Pekín, en abril, y, si logra el pase, la cita olímpica de la ca-

pital china, en agosto, en la que Mengual y Fuentes son claras can-

didatas al podium, en las pruebas de parejas, equipos y combo.

Jornadas interescolares 
de balonmano, en marzo

Las pistas del Poliesportiu Can Vidalet y del Complex Esportiu

La Plana acogerán los días 13 y 14 de marzo las XIV Jornadas inte-

rescolares de balonmano, en las que tomarán parte los alumnos

de primaria de los diferentes centros educativos de Esplugues, con

el objetivo de promover este deporte en esta franja de edad.

meres jornades de lliga, en el grup 3 de tercera categoria catalana. Per la

seva banda, l’equip d’handbol va acabar la primera fase de la lliga imbatut i

tampoc no coneixia la derrota en les dues primeres jornades de la segona

fase. Si continuen així, tant el bàsquet com l’handbol podrien lluitar per

pujar de categoria. En el cas del voleibol, el mèrit de l’equip que entrena

Jordi Català també és inqüestionable. Debutant a la  que és la tercera cate-

goria del voleibol espanyol —el seu màxim nivell de sempre— figurava a la

tercera posició de la lliga, a poques jornades del final del campionat, que

s’acaba aquest mes de març. Els dos primers classificats jugaran les fases

d’ascens.

Finalment, també és prou meritori el paper de l’Sporting Futbol Sala,

que amb un equip molt renovat està fent una temporada més que notable i

està fent possible el somni de consolidar un equip femení en un esport no

massa practicat fins ara per les dones però que, pel que es veu a les esco-

les, aviat tindrà un planter molt destacat que caldrà aprofitar. Ara només

queda esperar que els quatre equips continuïn en la mateixa línia i que la

ciutat pugui cantar moltes victòries més fins a final de temporada. 

IMATGE CEDIDA PER LA FAMÍLIA HERRUZO

Un moment d’un partit de l’equip de bàsquetUn moment d’un partit de l’equip de bàsquet

Quatre equips sèniors de dones
competeixen a gran nivell aquest any
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Resultats del Club
Natació Esplugues

Raül Nicolás (50 braça) va ser

12è al Campionat de Catalunya

d’hivern júnior, celebrat a Granollers;

Adrià Ruiz (100 papallona) 14è  i Xavier

Anguita (100 lliures) 17è a la categoria

infantil, disputada a Tarragona. Tots

tres  van millorar les seves marques i

van assolir la mínima per al Campionat

de Catalunya d’estiu.

L’escola Utmar farà una
jornada de demostració
de corfbol el 7 de març

Alumnes d’ESO de l’escola

Utmar faran el 7 de març al Complex

Esportiu Municipal La Plana una

jornada de demostració del korfbal. En

aquesta disciplina hi juguen dos

equips, els integrants dels quals 

—quatre homes i quatre dones— han

d’introduir una pilota dins d’una

cistella. A aquest esport se’l considera

com una evolució del bàsquet,

influenciat pel rinball suec. A més, és

una activitat ideal per a la gent jove,

perquè afavoreix la integració i el

treball en equip d’ambdós sexes en

igualtat de condicions.

Campionat de Catalunya
Junior de tennis 
al CT Ciutat diagonal

Les instal·lacions del Club de

Tennis Ciutat diagonal, ubicat a la

nostra ciutat, van acollir del 28 de

gener al 3 de febrer, el Campionat de

Catalunya júnior de tennis, amb la

participació de les millors raquetes de

la categoria.

L’exposició ‘Com una
moto!’ recorda la Penya
Motorista Patinet

En el marc de l’exposició Com

una moto! 50 anys de motociclisme a

Esplugues, el 6 de febrer es va fer la

xerrada Del Patinet fins ara, en què

Esteve Bovés va relatar diferents

records i experiències per conèixer

l’origen i l’evolució del motociclisme a

la nostra ciutat.

L’esport en edat escolar esdevé
una eina educativa i de lleure

Jocs escolars, escoles esportives, progra-

mació de natació infantil i activitats educatives

complementàries són les diferents fórmules

que l’Ajuntament, els centres escolars i les enti-

tats de la ciutat fan servir per convertir l’esport

en una part important de la vida dels nostres in-

fants. L’esport s’ha convertit en un important

instrument de diversió, de lleure i d’educació

per als més de dos mil infants, de diferents

edats, practiquen esport de manera regular,

més enllà de l’horari escolar.

Un  miler  d’alumnes d’escoles públiques i

concertades gaudeixen cada curs del programa

de natació, amb una activitat lúdica i educativa

que complementa els continguts de l’assigna-

tura d’educació física escolar. El programa, que

és gratuït per a uns 600 alumnes de primer i

segon de primària durant aquest curs gràcies a

la iniciativa Cap infant d’Esplugues sense saber

nedar, facilita tot un seguit d’experiències mo-

trius en el medi aquàtic, a més de possibilitar

l’aprenentatge de la natació a diferents nivells:

educatiu, recreatiu i tècnic.

L’Ajuntament ofereix a les entitats, a més,

una programació d’activitats educatives com-

plementàries. Són propostes esportives dirigi-

des a alumnes de 8 a 14 anys, com les jornades

de minibàsquet, minihandbol, de futbol 7 o d’ac-

tivitat física adaptada; les jornades de promoció

del tennis o del voleibol, d’iniciació als escacs o

a l’espeleologia o els tallers d’habilitats amb bi-

cicleta, a desenvolupar al llarg del curs. 

L’activitat més visible en aquestes edats

són els Jocs Escolars. Tenen com a finalitat pro-

moure la pràctica esportiva entre els infants de

5 a 18 anys. Amb aquesta competició es vol po-

tenciar i divulgar el concepte de l’esport educa-

tiu, perquè els infants aprenguin a competir i,

també, adquireixin valors com el respecte al

rival, la solidaritat amb el company i l’accepta-

ció de la victòria i de la derrota. S’organitzen

competicions regulars de novembre a maig en

esports individuals com la gimnàstica, els es-

cacs o el tennis taula, i col·lectius com el futbol,

el voleibol i el bàsquet. Les entitats que hi parti-

cipen són: CCA Pl. Macael, CGA Les Moreres,

Club Voleibol Esplugues, FA Espluguenc, Club

Handbol Esplugues, Sporting Club Futbol Sala,

Escola Alemanya, Col·legi Natzaret i els CEIP

Folch i Torres, Isidre Martí i Matilde Orduña.

Escoles esportives
A més, fins a nou entitats locals compten

amb escoles esportives de bàsquet, handbol,

voleibol, natació, futbol sala, patinatge artístic,

gimnàstica artística i futbol, on infants de 5 a 14

anys s’introdueixen i perfeccionen la seva for-

mació en el seu esport preferit. 

Inclou les competicions, les escoles d’iniciació, el
programa de natació i les jornades de promoció

Planter del Club Handbol Esplugues, una de les entitats que treballen a la base combinantPlanter del Club Handbol Esplugues, una de les entitats que treballen a la base combinant

la formació esportiva i personal dels seus integrantsla formació esportiva i personal dels seus integrants

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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LA TEMPORADA ESPORTIVA ENTRA EN LA FASE DECISIVA

L’Espluguenc farà bé de no
badar fins al final de la lliga

L’Espluguenc està per sota de les

expectatives en la present lliga. Era un

equip que, tot i les limitacions econòmiques

pròpies de l’entitat, havia de lluitar per estar

a la part alta de la classificació, però les

jornades avancen i l’equip està més a prop

de les places de descens que de les

d’ascens. La falta d’encert en moments

puntuals ha fet que l’equip, que en línies

generals continua fent un bon joc, no sumi

els punts que desitja i estigui pràcticament

en terra de ningú. Després de 20 jornades,

portava 27 punts, amb 8 partits guanyats, 3

empatats i 9 perduts.

El Can Vidalet, gairebé
condemnat al descens

No està sent bona la temporada del

Can Vidalet. Porta tota la lliga en llocs de

descens i sembla condemnat a baixar de

categoria i tornar a segona territorial. Ni el

canvi d’entrenador —Javier Vila, el tècnic

del juvenil, va substituir Javier Gutiérrez a la

banqueta, a causa dels mals resultats— ha

servit de revulsiu. Després de la jornada 20

del campionat, era el cuer del grup 3 de

primera territorial, amb només 7 punts,

amb un sol partit guanyat, quatre empatats

i la resta perduts (un total de 15).

A tercera territorial, tots
lluny de l’ascens

Can Clota, Can Cervera, Can Vidalet B

i Krill estan fent una temporada notable a la

tercera territorial del futbol català, però cap

dels quatre sembla amb possibilitats de

lluitar per l’ascens a segona. Tant el Can

Clota com el Can Cervera al grup 12 i el Can

Vidalet B al grup 13 han estat tota la tem-

porada a la part alta de la classificació tot i

que els ha faltat encert en moments pun-

tuals del campionat. El Krill, per la seva

banda, ocupa posicions a la classificació

molt més altes que altres temporades,

quan a penes superava tres o quatre equips

a la cua de la classificació. Aquest any ha

sumat més victòries que mai i això es

reflecteix en una classificació prou desta-

cable, en el grup 12 d’aquesta categoria. 

El Bàsquet Esplugues
comença a treure el cap

Tothom sabia que l’aposta del Bàsquet

Esplugues per a aquesta temporada era ar-

riscada. Inscriure’s a la lliga LEB Bronze,

amb equips de gran potencial esportiu i eco-

nòmic, en molts casos representants de ca-

pitals de província,  era un repte sense pre-

cedents que la junta directiva de Josep Coves

va afrontar amb decisió, convençuda que l’a-

posta per un equip d’elit era clau en el seu

projecte de creixement per a l’entitat. I a poc

a poc, el temps els està donant la raó,

almenys pel que fa a resultats. Després

d’una primera volta que va anar de més a

menys, amb derrota amb el cuer inclosa,

l’inici de la segona part de l’equip l’ha fet

revifar, amb resultats més positius, com la

victòria a casa contra l’ADT Tarragona o a la

pista del segon classificat, el Guadalajara.

Amb 8 victòries (tres consecutives) i 11

derrotes, l’equip de Miki Larraz està ara una

mica més lluny de les places d’ascens, tot i

que els seus integrants, entre els quals hi ha

hagut les altes de dos jugadors americans,

Holmes i Stribling, són conscients que la

permanència, que seria tot un èxit, l’hauran

de lluitar fins al final de la lliga.

L’equip d’handbol, pateix a
primera nacional

El somni de l’Handbol Esplugues a

primera nacional sembla que s’està esvaint.

Si una recuperació fulgurant no ho impedeix

d’aquí fins al final del campionat, el conjunt

que entrena Javier Álvarez baixarà de cate-

goria. Ja se sabia, quan va començar la lliga,

que l’equip patiria. L’any passat es va fer una

gran lliga, però alguns dels jugadors d’a-

quell equip, els més veterans i experimen-

tats, van haver de deixar l’equip, per dife-

rents motius. Llavors, es va decidir per rejo-

venir l’equip, amb jugadors de molta qualitat

però, en alguns casos, mancats de l’expe-

riència vital per a aquesta categoria. Els ar-

bitratges tampoc no han estat gaire favo-

rables, segons expliquen des del club i el ba-

lanç és, de moment, de  tres partits guanyats

i un altre d’empatat. La resta, derrotes que

sembla que el condemnaran a militar, la

temporada que ve, una categoria per sota.

L’Sporting es manté ferm 
a la primera nacional B

L’equip de futbol sala de la nostra

ciutat és el cinquè del seu grup de primera

nacional B, a 7 punts del líder. L’objectiu ini-

cial de la temporada —mantenir la cate-

goria— ja s’ha assolit i ara l’Esplugues no

renuncia a res, tot i la petita crisi que l’ha fet

allunyar-se dels dos primers llocs i, per

tant, de l’ascens.

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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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 

93 480 31 94 Espai Jove Casal/93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillasc.e.: puntjove.rbrillas@@esplugues.catesplugues.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

No es lo mismo Zapatero que RajoyNo es lo mismo Zapatero que Rajoy

Enric GinerEnric Giner| PSC| PSC

No nos engañemos. No es lo mismo Zapatero que Rajoy, ni Acebes que

Rubalcaba, ni Pizarro que Solbes.

No es lo mismo quien monta el trasvase del Ebro que quien lo deroga. No es lo

mismo quien aprueba la ley de la Igualdad que quien la lleva al Tribunal

Constitucional. No es lo mismo cumplir la palabra y retirar las tropas de una

guerra injusta como la de Irak, que salir en la foto de las Azores, asegurando la

existencia armas de destrucción masiva que nunca existieron y prometiendo a

los empresarios beneficios económicos por la invasión y un descenso en el pre-

cio del petróleo. Justo lo contrario de lo que sucedió. No es lo mismo Zapatero

que Aznar, el amigo de Bush. No es lo mismo decir la verdad que mentir.

Tampoco es lo mismo interés y convicciones que in-

tereses sin convicciones como cuando Rajoy dijo que

quería quitar el velo de las escuelas y al día siguiente,

en una visita a Melilla, no hablaba del velo.

Con Zapatero gana la gente, porque defiende a los

trabajadores, las mujeres, los jóvenes y los pensionistas, como se ha demostra-

do en esta legislatura. Un gobierno siempre al lado de los más débiles. Un go-

bierno que se preocupa por la calidad de la educación, el incremento de las

becas, la calidad de vida de las personas dependientes y la sanidad pública. Un

gobierno que da respuesta a problemas como el de la vivienda. Que no se so-

mete ni a Bush, ni  a la presión de los obispos, que fomentan la división, el en-

frentamiento y la crispación,  ignorando que algún obispo participó en las nego-

ciaciones de Aznar con ETA.

El govern socialista és atacat perquè dona la cara per Catalunya i no

podem creure que CiU pugui donar suport a un PP que ha recollit signatures

contra l’Estatut. Un PP que va promoure el boicot als productes catalans i va

provocar la crisi del cava. Un PP que pretén dividir la societat catalana amb la

tria de la llengua a l’escola.

Seria un pas molt greu enrera  que governés Rajoy, una persona que ha

menystingut la gent de la cultura, la gent creativa, que està entossudit a fer-

nos creure que a Catalunya tenim un problema de convivència lingüística que

no existeix.

El 9 de març es decideix entre la continuïtat  del model de progrés i la

política de benestar de Zapatero o el retorn dels protagonistes de l’etapa més

dura de la dreta espanyola.

Cada vot d’un català o catalana serà triplement útil, perquè garantirà

quatre anys més de govern progressista. Perquè el projecte i les propostes

d’ERC i ICV-EUiA en aquesta campanya estan supeditades a una victòria clara

i àmplia de Zapatero, a la victòria d’un govern amic i perquè farà possible el

desplegament efectiu del nostre Estatut i el nou model de finançament que la

societat catalana necessita. Per això, pel progrés social i econòmic de la ciu-

tadania, el 9 de març, cal votar amb seny,  cal votar socialista, cal votar PSC.

www.socialistes.org



| EL PONT D’ESPLUGUES
162 | febrer de 2008

38

PORTAVEUS
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Luis Ortega | PPC| PPC

Yo, cuando leo o escucho al sr. Zapatero en los diferentes medios de co-

municación, lanzando sus alegres mensajes de que todo va bien, de verdad

que por el bien de todos  me gustaría creerlo.

Pero la pena es que creo que vivimos en mundos y realidades diferen-

tes, se ve que hay una España del sr. Zapatero en la cual todo es de color de

rosa, en la que nos explica que no existe el paro y que la economía está boyan-

te, realidad que los mortales corrientes no vemos ni notamos a nuestro alre-

dedor, pues a duras penas empezamos a no llegar a fin de mes.

Cuesta muy poco observar nuestro entorno y ver cómo desde septiem-

bre de 2007, cuando aún no habíamos despertado de nuestro sueño dorado y

algunos pensaban que esta bonanza económica no

se acabaría nunca, hasta la actualidad, han cambia-

do mucho las cosas, ya no existe la misma alegría

en el momento de ir de compras, qué digo ir de

compras, comprar lo justo, se acabó el ir de tiendas

a comprar ropa, cambiar algún electrodoméstico, ¡cambiar de coche! si acaso

el año que viene ya veremos que aún va muy bien el que tengo. La cesta de la

compra se ha convertido en la cesta de las sorpresas, pues  a las personas

con ingresos bajos se les hace cada día más inaccesible y modifican el menú

de acuerdo con los precios del día, que nunca son los mismos del día anterior,

pero siempre más caros; cambiar o comprar un piso nuevo o de segunda

mano, vamos, eso sí que lo dejamos para vete a saber cuando.

Parece increíble pero el sr. Zapatero, nuestro actual Presidente del

Gobierno, se ha pasado estos cuatro años de mandato gobernando gracias a

la economía saneada que heredó del Partido Popular.

Actualmente, los parados van en aumento mes a mes, en estos mo-

mentos el paro registrado en enero ya superó en 80.000 personas, por encima

al del año 2004, cuando el Partido Popular aún gobernaba, a día de hoy el Sr.

Zapatero nos ha convertido en un país inflacionista que nos ha disparado hasta

el 4,3%, y espera.

Por desgracia, la desconfianza y la incertidumbre han llegado a nues-

tras economías domésticas y nuestros bolsillos se resienten.

El Sr. Zapatero nos ha instalado en la UCI (cuidados intensivos) de la

economía, pero él, incansable,  sigue repitiendo que vamos de maravilla debe

de ser que a él le van bien las cosas en su mundo, pero claro qué nos va a

decir si ya nos encontramos en campaña electoral, cualquiera explica la ver-

dad (debe de pensar).

Si de algo se debe de estar arrepintiendo el Sr. Zapatero es de no haber

hecho caso a sus múltiples asesores, por no haber convocado las elecciones

de manera anticipada en el mes de noviembre de 2007, como le aconsejaban,

porque sabían la que se venía encima.

Es necesario cambiar las cosas para que vuelvan a funcionar,  por ello

es importante poder contar con tu participación y tu voto “VOTA PARTIDO PO-

PULAR”.

Quan ataquen la llibertat d’uns Quan ataquen la llibertat d’uns 
quants, l’acabem perdent tothomquants, l’acabem perdent tothom

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV

"Primer es van endur els jueus, però com que jo no sóc jueu, no

em va importar. Després es van endur els comunistes, però com que jo

no era comunista, tampoc em va importar... Ara venen a buscar-me a

mi, però ja és massa tard". Hi ha 7 persones  d’Esplugues que tenen 4

causes pendents com a conseqüència de 10 accions relacionades contra

el Pla CAUFEC entre delictes i faltes imputats pels Mossos d’Esquadra i

expedients administratius impulsats per l’Ajuntament. D’aquestes, qua-

tre persones estan implicades en 43 de les 52 causes. En dos judicis,

l’Ajuntament s’ha personat com acusació particular i també es persona-

rà en un altre judici contra un ciutadà a

l’Audiència Provincial. La majoria de la gent de-

nunciada són gent jove però també trobem com

implicades la directora d’una revista local i una

membre activa del Grup d’Estudis d’Esplugues.

És fàcilment comprovable que el govern municipal socialista de

l’Ajuntament és el gran responsable d’aquesta política repressiva. Però

també és cert que determinades actuacions dels Mossos d’Esquadra i

de la justícia contribueixen a aquest objectiu.

El govern municipal ha recorregut a diferents estratègies repres-

sives com arrencar cartells i pancartes, escorcollar per poder entrar al

Ple, multar per repartir fulls informatius, no cedir locals municipals i fer

una campanya d’intoxicació acusant la gent opositora de ser “violenta”,

“antidemocràtica” , de fer “actes vandàlics”, de fer servir tècniques de

“kaleborroca”... L’ estratègia actual és imputar penalment alguns parti-

cipants encara que no es pugui demostrar que han comès cap acció

il·legal. S’acarnissen especialment amb  la gent jove. La gran majoria de

les persones implicades estan perfectament integrades en el teixit as-

sociatiu.

Volen imposar el pla CAUFEC al preu que sigui i no tenen aturador.

Convindria que no oblidéssim les paraules de Bertold Brecht que en-

capçalen aquest article.
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L’esforç d’estimar CatalunyaL’esforç d’estimar Catalunya

Roger Pons | CiU| CiU

Els qui creiem que la política és l'acció de servir un poble hem d'actuar

amb coherència, prioritzant les polítiques que hem defensat en els nostres pro-

jectes polítics, però d'una manera ferma, saludable, respectuosa, constructiva

però també rigorosa amb el paper que la ciutadania ens atorga, segons si go-

vernem o estem a l'oposició. 

Esplugues sovint viu actituds de permanents disputes entre governants i

alguns partits de l'oposició. Uns no poden viure sense els altres mentre viuen un

victimisme constant o altres fan una oposició que supera el sentit comú. El punt

ideal ha de ser un punt mig, acceptant els encerts bons per a la vila, i sent crítics

amb aquelles polítiques que el PSC-PSOE desenvolu-

pa amb estreta capacitat de servei públic. 

Però si això passa a la nostra ciutat, què passa

a Madrid? Un PSOE que ven un somriure i un "talan-

te" que passa per alt les greus mancances i pífies de

la seva gestió: retards a rodalies, la vergonya de l'AVE,

els colapses de l'aeroport de l'estiu passat (amb la complicitat també del

Tripartit-2), la retallada de l'Estatut, el retorn inacabat dels papers de Sala-

manca, l'emergent sequera que ja està portant a restriccions d'aigua, el pas del

TGV per sota de la Sagrada Família i les greus apagades de fa uns mesos (amb

la complicitat del Tripartit-2). Això sí, el país va fatal però ells posen bona cara,

la gent pateix el dia a dia i no arriba a fi de mes perquè té menys poder adquisi-

tiu gràcies a ells, i encara tenen la barra de somriure i de fer gracietes a la tele-

visió. Qui es pensa que és Zapatero per burlar-se així dels catalans? 

I no parlem de l'alternativa, un Rajoy que sobreviu als problemes de lide-

ratge amb penes i treballs, assumint postulats radicals contra l'Estatut de

Catalunya, contra l'ensenyament del català a les nostres escoles, apostant per

un número dos que té la seva part de culpa de les apagades elèctriques, contra

tot allò que de manera constant proclama el govern del PSOE. És l'anacronisme

del socialisme espanyol. Tenen un discurs dur i anticatalà, seguint la vella es-

sència popular, que pretén asfixiar les noves glòries de l'espanyolisme més an-

clat als anys cinquanta (Ciutadans). Aquesta és la seva "tolerància" a la diversi-

tat plurinacional de l'Estat. 

I ara venen les subastes, uns parlen de 400 euros, els altres que ho volen

superar. Uns riuen a tot, i els altres mosseguen a tot. Obvien la realitat d'una trista

manera, sense pensar en el dia a dia de la gent. Cal que fem un esforç per estimar

Catalunya, que donem sentit comú a la política, i d'una manera molt especial, evi-

tem donar mans lliures a PSOE o PP. Quan han tingut majoria absoluta han fet tot

el que han pogut per carregar-se Catalunya. Ara cal que sigui en Duran Lleida qui

pugui condicionar el nou govern, que pensin més en les vídues, autònoms, usuaris

de Rodalies, empresaris i l'aeroport, en la cultura catalana i el retorn total dels pa-

pers... en tantes coses que calen per poder seguir endavant! 

Hem de fugir de la radicalitat que PSOE i PP ofereixen. Amb Convergència

i Unió i amb en Duran Lleida, Respectaran Catalunya. Per això, us demano en

nom de CiU que el proper 9 de març feu confiança a en Duran, que feu confiança

a Convergència i Unió. Perquè Catalunya s'ho mereix. 

Subvencions sota sospita Subvencions sota sospita 

Jordi Figueras | ERC-AM| ERC-AM

Sembla ser que diverses persones d’entitats d’Esplugues estan

amoïnades davant de les perspectives de com justificar les subvencions

que han de rebre de l’Ajuntament. L’exigència d’un justificant d’ingres-

sos i despeses davant de qualsevol acte subvencionat no ha agradat a

molts i, encara menys, l’obligació (ja existent per cert) de mostrar els

cartells de qualsevol acte subvencionat per l’Ajuntament. Hi ha qui tem

una vigilància censuradora damunt de les entitats d’Esplugues. 

D’altra banda, i això sí que ho considero gravíssim, augmenta la

burocràcia fiscalitzadora damunt de les pobres entitats que contrasta

amb l’opacitat econòmica de les despeses del

mateix Ajuntament per a actes culturals, juve-

nils o esportius. M’explicaré: tot allò que l’Ajun-

tament demana a les entitats locals el PSC no

ho acompleix en els seus pressupostos, on

només hi ha una partida genèrica que els hi dona la potestat de fer el

que vulguin, sense cap previsió anterior, amb el seu pressupost.  

No ho posen fàcil a les entitats d’Esplugues i, any rere any, ho com-

pliquen encara més. ERC va proposar la creació d’una oficina municipal

d’assessorament a les entitats pel tema de la seva comptabilitat i la tra-

mitació de les subvencions, tant municipals com d’altres administra-

cions, és a dir, alguna persona, amb sou municipal, que s’encarregués

de fer les gestions i tràmits necessaris per tal que les entitats tinguin el

suport tècnic per garantir la transparència i l’acompliment dels requi-

sits exigits. Cal tenir present que la majoria d’entitats funcionen en base

al voluntariat, és a dir, sense cap persona que cobri un sou i disposi de

temps per fer les gestions exigides. Aquesta proposta porta més d’un

any aturada dintre d’una discussió inacabada sobre el Reglament

Orgànic Municipal. 

D’altra banda, el mateix Ajuntament ha desestimat les al·lega-

cions presentades per ERC sobre les Bases de les subvencions en ma-

tèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament. Les al·legacions

d’ERC volien igualar les entitats de solidaritat amb la resta d’entitats

d’Esplugues, fet que ara no passa, i obrir la porta a que l’ajut d’Es-

plugues pogués arribar a organismes governamentals, ja que les bases

exigeixen subvencionar únicament a entitats sense ànim de lucre de

països estrangers.

Al desestimar les al·legacions d’ERC, l’Ajuntament acaba de tan-

car la porta a diversos projectes solidaris ja existents o es condemna a

estar sota l’amenaça constant que la ciutadania, o algun partit polític,

impugni els comptes d’aquest Ajuntament per saltar-se les bases que

ell mateix ha redactat. Serà curiós veure com acaba tot això.




