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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Nous equipaments 
per a Esplugues

Esplugues continua avançant i fent realitat els objectius

que entre tots i totes ens hem marcat. Una bona mostra d’això

són  dos equipaments que molt aviat seran una realitat i que

ens faran créixer econòmicament i culturalment: l’Esplugues

Future Factory i l’Auditori Municipal.

El primer serà el resultat de la remodelació de l’antiga 

fàbrica de ceràmica la Baronda, la qual es transformarà en un

centre de dinamització econòmica i cultural de primer ordre.

Aquest centre, ubicat al costat mateix de les Piscines Mu ni -

cipals Parc dels Torrents, compa ginarà l’activitat econòmica, la

del disseny i la cultural. Hi haurà una vintena d’empreses de

l’àmbit del disseny, amb prop de 300 persones empleades, i

uns espais destinats a usos culturals. Per exemple, hi haurà

l’exposició permanent de peces de la ceramista Angelina Alós i

de les obres premiades a les diferents edicions de la Biennal

de Ceràmica de la nostra ciutat. 

L’Auditori Municipal començarà a construir-se d’aquí a pocs

mesos, quan el Ple municipal n’aprovi el projecte. La seva po-

sada en marxa  serà un important pas endavant en la nostra

política cultural, perquè ens permetrà gaudir d’una programa-

ció d’arts escèniques estable, que s’enriquirà amb les aporta-

cions de les entitats locals i amb els millors espectacles pro-

fessionals. L’Auditori tindrà també una gran sala que ens per-

metrà acollir activitats de tota mena en un recinte cobert. 

Els dos equipaments estaran ubicats en un mateix entorn,

al voltant del parc dels Torrents, que ja fa uns anys vàrem co-

mençar a reformar i que s’està convertint en un veritable punt

neuràlgic de la ciutat i en un exemple de l’Esplugues dinàmica,

creativa, emprenedora i vital que volem per a benefici de totes i

tots. 

Nuevos equipamientos
para Esplugues

Esplugues continúa avanzando y haciendo realidad los obje-

tivos que entre todos y todas nos hemos marcado. Una buena

muestra de ello son  dos equipamientos que muy pronto serán

una realidad y que nos harán crecer económica y culturalmen-

te: la Esplugues Future Factory y el Auditorio Municipal.

El primero será el resultado de la remodelación de la anti-

gua fábrica de cerámica La Baronda, que se transformará en

un centro de dinamización económica y cultural de primer

orden. Este centro, ubicado junto a las Piscinas Municipales

Parc dels Torrents, compaginará la actividad económica, la del

diseño y la cultural. Habrá una veintena de empresas del ám-

bito del diseño, con cerca de 300 personas empleadas, y unos

espacios destinados a usos culturales. Por ejemplo, acogerá la

exposición permanente de piezas de la ceramista Angelina

Alós y de las obras premiadas en las diferentes ediciones de la

Bienal de Cerámica de nuestra ciudad. 

El Auditorio Municipal comenzará a construirse en unos

meses, cuando el Pleno municipal apruebe el proyecto. Su

puesta en marcha  será un importante paso adelante en nues-

tra política cultural, porque nos permitirá disfrutar de una pro-

gramación de artes escénicas estable, que se enriquecerá con

las aportaciones de las entidades locales y con los mejores es-

pectáculos profesionales. El Auditorio tendrá también una gran

sala que nos permitirá acoger actividades de todo tipo en un

recinto cubierto. 

Los dos equipamientos estarán ubicados en un mismo en-

torno, en las proximidades del parque dels Torrents, que ya

hace unos años comenzamos a transformar y que se está con-

virtiendo en un verdadero punto neurálgico de la ciudad y en

un ejemplo de la Esplugues dinámica, creativa, emprendedora

y vital que queremos para beneficio de todas y todos. 
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El parque dels Torrents se erige com
dinamización cultural, económica, de
La construcción de la Esplugues Future Factory y del Auditorio Municipal completarán la t

La Esplugues Future Factory
compaginará la actividad económica y la
cultural. El Auditorio Municipal permitirá
acoger un ciclo estable de artes
escénicas y otras actividades bajo techo

La transformación que el Ayuntamiento está acometiendo en los últi-

mos años en el parque dels Torrents está convirtiendo esta zona en uno

de los puntos estratégicos de la ciudad. Situado en el centro geográfico

de Esplugues, el parque es el resultado de la urbanización de un espa-

cio que hasta hace pocos años dividía prácticamente en dos la ciudad y

que ahora es un auténtico nexo de unión entre los barrios de Can Clota y

La Plana. 

Las obras que culminarán esta transformación son la Esplugues

Future Factory, el Auditorio Municipal y el refuerzo de los taludes del

lado de Can Clota. La Esplugues Future Factory (ver página 7) es el re-

sultado de la conversón de la antigua fábrica de cerámica La Baronda

en un equipamiento que compaginará la actividad empresarial con la

cultural, con la presencia de una veintena de empresas del sector del

diseño y una doble exposición de cerámica, con la artista local Angelina

Alós y los ganadores de la Biennal de Cerámica de Esplugues como

grandes protagonistas.

El Auditorio Municipal, cuyo proyecto se prevé que sea aprobado

por el Pleno municipal durante el mes de julio, mejorará de manera no-

table la oferta cultural de la ciudad. Su auditorio, con capacidad para

500 personas, y la sala diáfana de la planta superior, apta para la cele-

bración de todo tipo de actividades bajo techo, permitirán que Esplugues

pueda contar con una oferta cultural mucho más amplia. 

La tercera operación en marcha en el parque dels Torrents con-
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mo eje de
deportiva y de ocio

a transformación de esta zona de la ciudad

siste en reforzar y embellecer los taludes situados en el lado Can Clota.

El del parque dels Torrents es un proyecto a largo plazo que el

Ayuntamiento emprendió hace unos años y que está viendo la luz. “Los

resultados no pueden ser más esperanzadores” apunta la alcaldesa,

Pilar Díaz, que explica que “estamos haciendo realidad algunos de los

compromisos que adquirimos con la ciudadanía hace poco más de un

año”. La alcaldesa recuerda que “éstas y otras actuaciones, incluidas

en el Programa de actuación municipal, deben contribuir a nuestro ob-

jetivo final: mejorar la calidad de vida de las personas que viven en

Esplugues”. “Ver cómo proyectos de esta envergadura salen adelante

y, sobre todo, la satisfacción y la complicidad de la gente respecto a

ello son aspectos que nos ilusionan que hacen que sigamos trabajando

en la misma línea”, argumenta.

Varios equipamientos
Otros equipamientos de gran envergadura del entorno son el

Campo Municipal de Fútbol Salt del Pi, las Piscines Municipals o el pro-

pio parque. El campo está espléndido tras la instalación del césped arti-

ficial y otras modificaciones emprendidas el año pasado. El Programa

de actuación municipal incluye otras mejoras durante este mandato.

Las piscinas municipales, inauguradas hace dos años, inician ahora su

tercera temporada. Cumplen una labor social muy importante, al per-

mitir que las personas que no pueden marchar durante el verano de la

ciudad, por los motivos que sea, puedan darse un chapuzón muy cerca

de casa. El año pasado estrenaron nuevos vestuarios, además de otras

mejoras.

Finalmente, el propio parque es un espacio con una relevancia sig-

nificativa. Es una de las zonas verdes más grandes de Esplugues, e in-

cluye una gran variedad de ambientes, desde el lago hasta las zonas de

juegos infantiles y de gente mayor, pasando por los itinerarios que per-

miten pasear y disfrutar del entorno. 

Una zona de usos múltiples

El parque dels Torrents es, por su situación estratégica, por

sus dimensiones y por su diversidad, un lugar ideal para acoger ac-

tividades ciudadanas. Los ejemplos recientes del Sarau de

Primavera y de la Festa del Parc dels Torrents son una demostra-

ción de cómo se pueden realizar en él celebraciones que incluyen

diferentes actividades a la vez. Además, pese a estar en plena trama

urbana, el parque permite que se celebren actividades en él sin que

ello afecte a la vía pública o al descanso vecinal.
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Esplugues recuperará a finales de año uno de sus emblemas indus-

triales: la antigua fábrica cerámica de La Baronda. Se trata de una actua-

ción impulsada por el Ayuntamiento y por dos grupos empresariales —el

prestigioso gabinete de arquitectos Alonso y Balaguer y Tau-Icesa—, que

permitirá crear al mismo tiempo un centro de diseño integral de primer

nivel de uso privado y espacios públicos de exposiciones y reuniones.

Este “matrimonio” entre lo público y lo privado fue lo que destacaron

en una reciente visita a las obras tanto la alcaldesa, Pilar Díaz, como uno de

los impulsores del proyecto, el arquitecto Luis Alonso. Así, el futuro equipa-

miento, ubicado en el parque dels Torrents junto a la piscina descubierta,

La Baronda será un centro de diseño
y de referencia de la cerámica
El equipamiento que se está reformando en el parque dels Torrents tendrá
espacios para exposiciones y usos públicos junto a empresas de diseño. Mostrará
piezas de la ceramista Angelina Alós y las premiadas en la Biennal de Ceràmica

dispondrá, junto a una veintena de empresas relacionadas con el diseño, de

espacios para dos exposiciones relativas al mundo de la cerámica. Por un

lado, la obra de la ceramista Angelina Alós, cuyas piezas, cedidas en parte

por su hija al Ayuntamiento podrán apreciarse en todo su esplendor en lo

que conformará el hall museístico del centro. Asimismo, el equipamiento

acogerá una exposición de las piezas premiadas en la Biennal de Ceràmica

d’Esplugues.

Así pues, La Baronda, precisamente una antigua fábrica de cerámica,

de principios del siglo XX, se convertirá en la tercera pata del conjunto mu-

seístico de Esplugues sobre la cerámica, junto al recinto de Pujol i Bausis y

al Museo Can Tinturé.

La otra gran utilidad pública del futuro centro será la posibilidad de

disponer de espacios para la celebración de actividades educativas, semi-

narios, congresos de pequeño formato o reuniones de asociaciones, entre

otras. Así podrá ser durante las horas en las que estas salas, dotadas con

equipos de audio e imagen, no sean utilizadas por las empresas, es decir, a

última hora de la tarde o durante los fines de semana.

Por todas estas características, la alcaldesa Pilar Díaz lo definió como

un “proyecto pionero en Catalunya y probablemente en España”.

Mejoras de accesibilidad
Más allá de los contenidos, las obras que se están acometiendo servi-

rán también para mejorar la accesibilidad desde el centro de la ciudad a

esta parte del parque dels Torrents –donde confluirá el nuevo centro con

instalaciones deportivas y lúdicas– mediante la construcción de una vía pe-

atonal, con ascensor incluido para salvar los desniveles de la zona. Se prevé

las obras estarán acabadas a finales de año o principios del 2009. 

Las obras permitirán también mejorar
la accesibilidad desde el centro de
la ciudad al parque con una vía
peatonal y un ascensor para salvar 
el desnivel de la zona

Una imagen virtual que recrea cómo será el equipamiento cuando esté construidoUna imagen virtual que recrea cómo será el equipamiento cuando esté construido

300 trabajadores en el
Esplugues Future Factory

Éste será el nombre del equipa-

miento que se está construyendo en la

antigua fábrica La Baronda y que, además

de los espacios para exposiciones y salas

de reuniones, agrupará a una veintena de

empresas relacionadas con el diseño grá-

fico e industrial, el interiorismo, el paisa-

jismo, las consultorías, las ingenierías y

todos sus complementos y un bar-restau-

rante, así como los vestuarios de la pisci-

na pública adyacente. Todo ello en una su-

perficie construida de 10.000 metros cua-

drados. “No hay actualmente un lugar de

referencia de este sector”, afirma Luis

Alonso, director de Alonso y Balaguer.

Cuando las obras estén acabadas, habrá

más de 300 personas trabajando en el

Esplugues Future Factory. 
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El sector Sant Llorenç
bateja nous vials i places
Els nous espais portaran els noms de Mercè
Rodoreda, Pi i Margall, Carme Serrallonga,
Angelina Roselló, Roser Artigas i Oleguer Junyent

Els nous espais creats al sector de Sant

Llorenç, al barri Centre, a partir del desenvolu-

pament del seu planejament urbanístic seran

batejats amb els noms de sis personalitats de

la política, la cultura i la societat catalanes dels

dos últims segles, algunes d’elles vinculades

estretament a Esplugues.

Es tracta, en concret, de tres carrers,

dues places i uns jardins ubicats entre el carrer

de Laureà Miró i l’avinguda dels Països Cata -

lans, per un costat, i entre el carrer de Sant

Llorenç i la caserna dels Mossos d’Es quadra,

per l’altre.

Els jardins portaran el nom d’Angelina

Roselló, que va presidir l’Agrupació de Dones

Antifeixistes d’Esplugues a la primera part del

segle XX. L’Ajuntament vol retre homenatge així

a una dona defensora de les llibertats que per

aquesta causa fou encausada i empresonada.

Les places es dedicaran al polític repu-

blicà i pensador del segle XIX Pi i Margall –nom

original del barri de Sant Llorenç–, qui fou pre-

sident del Poder Ejecutivo de la I República es-

panyola el 1873, i al pintor i escenògraf barce-

loní de prestigi internacional Ole guer Junyent,

El gràficEl gràfic

mostra lamostra la

ubicacióubicació

dels nousdels nous

vials i es-

pais públicspais públics

batejatsbatejats

que va residir a Esplugues (entre les seves

obres, la Santa Magdalena que guarneix el Saló

de Sessions de l’Ajuntament).

Els carrers seran batejats amb el nom de

tres dones rellevants del segle XX: la universal

escriptora Mercè Rodoreda, de la qual aquest

any es celebra el centenari del seu naixement;

l’espluguenca Roser Artigas, una modista que

va destacar per la seva influència en el foment

de la cultura i de l’esport femení local en el pe-

ríode anterior a la Guerra Civil, i la pedagoga i

traductora barcelonina Carme Serrallonga, que

va traduir al català nombroses obres d’autors

estrangers. Com a pedagoga, Serra llon ga va

fundar a Barcelona després de la Guerra Civil

l’Escola Isabel de Villena, avui ubicada a Es -

plugues, amb els plantejaments pedagògics de

la república. 

Roselló, Junyent, Artigas
i Serrallonga van deixar
empremta a Esplugues
durant el segle XX

Suport a la candidatura
dels ‘castells’ al llistat de
Patrimoni Immaterial de
la Humanitat de la Unesco

El Ple municipal del mes de maig

va aprovar una moció per unanimitat do-

nant suport a la candidatura per a la ins-

cripció de les construccions humanes

conegudes com a castells a la llista re-

presentativa del Patrimoni Immaterial

de la Humanitat de la Unesco. El text

aprovat explica que el fet casteller és un

fenomen singular a nivell mundial i per-

met integrar persones de diferent ori-

gen, condició i edat. A Esplugues hi ha la

Colla dels Cargolins des de l’any 1994.

Mociones sobre Boc 
de Biterna y Frankie 

El Pleno municipal rechazó, con

los votos del PSC, una propuesta del

grupo municipal de ERC, apoyada por

PP, ICV y CiU, de defensa del grupo Boc

de Biterna y las actividades culturales

tradicionales en Esplugues. El grupo

había pedido anteriormente una

subvención municipal para un co rrefoc

que el gobierno local denegó “por no

ajustarse a los criterios de las bases”.

Por otra parte, el plenario también

denegó una moción de ERC que

buscaba la solida ridad con el activista

de Terrassa Fran cesc Argemí, Franki,

encarcelado por descolgar una

bandera española del consistorio

egarense, entre otras imputaciones. La

moción, rechazada por PSC y PP,

también exigía eliminar la bandera

española de todas las dependencias

municipales.
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La Nit Esotèrica es consolida com 
el gran acte festiu a la primavera 

La cita, celebrada als carrers Església i Montserrat, va comptar amb la presència
de milers de visitants. Excel·lent ambient festiu, públic de totes les edats i
magnífica actuació de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries

La Nit Esotèrica va camí de consolidar-se  com l’activitat lúdica i fes-

tiva per excel·lència de la nostra ciutat durant la primavera. Ajudada per

una excel·lent posada en escena, per la diversitat d’activitats que inclou i

pel creixent interès de molta gent per tots els temes vinculats amb l’esote-

risme, aquesta Nit és ja la principal referència festiva d’aquesta època de

l’any. La gran quantitat de públic que s’hi dóna cita és una clara demostra-

ció de la bona acollida que té l’esdeveniment. 

L’edició d’enguany no ha estat una excepció. Milers de persones es

van apropar als carrers Església i Montserrat per intervenir-hi, com a pú-

blic o com a participant, a les diferents propostes incloses en el programa,

amb dos punts neuràlgics: el Museu Can Tinturé i el voltant de la plaça

Pare Miquel d’Esplugues i el carrer Montserrat. Al voltant del Museu hi va

haver des d’un taller que permetia que les persones es fessin un penjoll de

fang que reproduís el seu signe zodiacal, fins a un altre dedicat a explicar

les característiques de cada un dels horòscops. També hi va haver dife-

rents tiradors de cartes i al terrat del Museu hi van posar un telescopi per

Milers de persones van visitar aquest
certamen festiu, que es va celebrar, 
com en edicions precedents, als carrers
Església i Montserrat i a la plaça 
Pare Miquel d’Esplugues

mirar els estels. Llàstima que els núvols van impedir fer-ho amb la facilitat

que hom s’esperava.

A l’entorn de la plaça Pare Miquel i als carrers Església i Montserrat

hi va haver ambients diferents. Davant de Can Ramoneda, unes paradetes

oferien la possibilitat de comprar  alguns productes vinculats, més o menys

directament, amb l’esoterisme. Al carrer Montserrat, lectors de cartes, nu-

meròlegs i altres futuròlegs miraven de donar pistes als seus clients i clien-

tes sobre el que els espera a l’avenir. A l’hora de més afluències, hi va haver

cues de fins a trenta persones davant d’alguns d’ells, algunes d’elles fer-

vents creients d’allò que els havien de dir i d’altres que feien la consulta

portats, per sobre de tot, per la curiositat. La singularitat del carrer Mont -

serrat i una posada en escena molt acurada convertia aquest espai en un

lloc veritablement màgic.

Concert de qualitat
A l’entorn de la plaça Pare Miquel hi va haver l’espai més festiu. Amb

la façana de l’església de Santa Magdalena de fons, l’escenari va acollir

música en directe tota la nit. Primer van ser ritmes celtes, per deixar pas,

posteriorment, a un espectacle de gran qualitat, organitzat per Quico el

Célio, el Mut i el Noi de Ferreries, una formació d’arrel tradicional, originà-

ria de les terres de l’Ebre, que combina música amb ritmes molt coneguts i

lletres certament reivindicatives. La seva mítica Lo riu és vida i les jotes

tortosines de cloenda van formar part d’un repertori molt aplaudit pel pú-

blic que va gaudir també del servei de bar ‘esotèric’ que Espluga Viva va or-

ganitzar, també amb gran encert. 

El concert de Quico el Célio, el Mut i el Noi de Ferreries va ser un dels plats forts de l’edició d’enguany. AEl concert de Quico el Célio, el Mut i el Noi de Ferreries va ser un dels plats forts de l’edició d’enguany. A

la dreta, una de les participants mira de conèixer el seu futur en una de les paradetes del carrer Montserrat

La cita, celebrada als carrers Església i Montserrat, va comptar amb 
la presència de milers de visitants. Excel·lent ambient festiu, públic de totes 
les edats i magnífica actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
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A pesar de que está siendo un año atípico por lo que respecta a

las temperaturas, no es de descartar que durante este verano sufra-

mos lo que se ha dado en llamar ola de calor, es decir un periodo de

temperaturas muy extremas. Por ese motivo, las autoridades sanita-

rias realizan a la población una serie de recomedaciones para minimi-

zar los efectos que produce el exceso de calor sobre el organismo hu-

mano. Los colectivos más vulnerables a esta situación son los mayores

de 75 años, personas con discapacidad física o psíquica, bebés, con en-

fermedades como la diabetes, la obesidad, el Parkinson o el Alzhei -

mer, o simplemente los que realizan una actividad física importante.

Los síntomas de estar padeciendo un golpe de calor son: tempe-

ratura muy alta, dolor de cabeza, náuseas, sed intensa, convulsiones,

Consejos para
evitar problemas de
salud por el calor

somnolencia o pérdida del conocimiento. Ante alguno de estos sínto-

mas, se aconseja trasladar a la persona a un lugar más fresco, darle

agua, mojarla y abanicarla, y sobre todo avisar urgentemente a los ser-

vicios sanitarios (teléfono 061).

Las recomendaciones para prevenir el golpe de calor son: contro-

lar la temperatura en casa (cerrar las persianas durante el día donde

toca el sol, usar ventilador o aire acondicionado, duchas frescas fre-

cuentes...); evitar el sol directo en la calle (usar ropa ligera, de colores

claros y no ajustada, caminar por la sombra, llevar gorra o sombre-

ro...); limitar la actividad física en las horas de más calor y beber a me-

nudo, incluso sin sed, y evitar comidas muy calientes. 

Mayores de 75 años, bebés y los que
padecen determinadas enfermedades
deben extremar las precauciones

Ir a la piscina es una buenaIr a la piscina es una buena

medida contra el calormedida contra el calor

BORSA 

DE TREBALL

Ref. 675. Llicenciada en matemàtiques amb experiència com a

mestra s’ofereix per fer classes particulars a infants de primària.

Ref. 676. Senyora de 49 anys amb experiència en neteges i a tenir

cura de persones grans, busca feina. Té referències.

Ref. 677. Noia de 28 anys busca feina de caixera, reposadora de

mercaderia i manipuladora, en magatzems o fent neteja en empre-

ses . Té experiència

Ref. 678 . Diplomada en fisioteràpia, amb experiència de 13 anys,

busca feina com a fisioterapeuta i massatgista

Ref. 679. Dona de 34 anys amb experiència com  a empleada de la

llar, amb referències, busca feina.

Ref. 680. Home de 38 anys amb estudis tècnics de reparació d’e-

lectrodomèstics, lampisteria i electricitat i experiència en diverses

empreses busca feina de manteniment general d’una empresa o

entitat.

Ref. 681. Veí d’Esplugues amb experiència d’anys en tasques logís-

tiques en diferents empreses busca feina en magatzems, en càrre-

ga i descàrrega i feines de logística en general.

Ref. 682. Home de 44 anys busca feina de fresador de 2a de CNC

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de

l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu electrònic

a mfuente@esplugues.cat
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El Colegio Americano, con
el medio ambiente 

Unos 50 alumnos de P-4 del

Colegio Americano participaron a finales

de mayo en la plaza Mireia en el

seguimiento a una plantación de

arbustos del tipo carolina, como parte de

las actividades por el medio ambiente

que ha empezado este año el centro. 

MEDI AMBIENT
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Esplugues obtiene de nuevo
la Bandera Verde

La política en materia medioambiental de

Esplugues ha vuelto este año a ser reconocida

con el Premio Bandera Verde-Municipio Res -

ponsable, que otorga la Federación de Usua -

rios-Consumidores Independientes (FUCI), con

el apoyo de la Fundación Biodi versidad. Es -

plugues ha sido uno de los 79 ayuntamientos

españoles –sólo cuatro catalanes– galardona-

dos en la edición de este año, la número diez.

El municipio ya había recibido con anterio-

ridad la bandera verde desde el 2000 hasta el

2006 ininterrumpidamente. Tras un año sin ce-

lebrarse, se ha recuperado este año, con la no-

vedad de establecer varias modalidades. La ca-

lidad de la gestión medioambiental de Esplu -

gues ha sido reconocida en los apartados de

Recogida de residuos y limpieza, y Educación

ambiental y participación ciudadana.

La gestión de los residuos es uno de los

aspectos por los cuales Esplugues ha obtenido

la Bandera Verde 2008. Se gún datos del 2006 de

la Entitat Metro politana del Medi Ambient, el

municipio recogió de forma selectiva 7.668 to-

neladas (sobre todo en voluminosos, deixalleria

y materia orgánica), lo que equivale a 1,27 kilos

diarios por habitante.

En educación ambiental y participación

ciudadana, Esplugues realiza más de cien acti-

vidades anuales en los centros educativos, una

jornada de salud y medio ambiente para alum-

nos de 6º de primaria, la Semana Verde, la

Semana de la Mo vilidad, la Semana de la Ener -

gía y una campaña de comercio sostenible, en -

tre otras actividades.

La entrega de las banderas verdes del

2008 tuvo lugar el día 2 de junio en Madrid.   

Premio a la gestión de residuos y la educación ambiental

Consejos prácticos para
frenar la presencia del
mosquito tigre 

El Ayuntamiento de Esplugues

incide de nuevo este año en las

recomendaciones a la población para

evitar la expansión del mosquito tigre,

cuyas molestas picadas se detectaron

por primera vez en el municipio a

finales del verano del 2006 en los

barrios de montaña. Entre otras

acciones, se harán visitas a domicilios

particulares y se repartirán dípticos

recomendando que se eviten objetos

donde pueda quedar agua estancada.

Agua reciclada para las
plantas en el Isidre Martí

El CEIP Isidre Martí reutiliza el

agua sobrante de los vasos del comedor,

almacenada en un bidón, para regar los

ejemplares autóctonos (romero,

kalonches, diente de león...) plantados

durante el mes de mayo con motivo de la

Festa de la Primavera de la escuela.

La alcaldesa defiende actuaciones
de mejora en el parque de Collserola

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, que forma parte de los órganos de gestión del Consorci

del Parc de Coll serola, destaca en un artículo publicado en el último boletín del Consorcio las accio-

nes que se es tán llevando a cabo desde Esplugues para convertir el parque es un espacio de disfru-

te ciudadano. “Collserola es para Esplugues un pulmón verde que nos permite un contacto con la

naturaleza muy cerca de casa”, señala la alcaldesa. Entre otras ac tua ciones, Pilar Díaz destaca la

reciente llegada del bus urbano al parque, la creación de carriles bici dentro de la ronda verde me-

tropolitana y el proyecto de recu pe ra ción de la montañana de Sant Pere Màrtir y de las baterías an-

tiaéreas de la Guerra Civil situadas en este enclave. 

El concejal de Medio Ambiente, José BlasEl concejal de Medio Ambiente, José Blas

Parra, recoge el galardón, en MadridParra, recoge el galardón, en Madrid
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Control de la contaminación
acústica de las motos

La Policía Local, en colaboración con la Diputació de Bar -

celona y la Fundació Privada Sigea, llevará a cabo del 7 al 11 de julio

un nuevo control para evitar excesos de ruidos por parte de los vehí-

culos de dos ruedas. En lo que va de año se han llevado a cabo dos

campañas –del 28 al 31 de enero en la plaza de la Sardana y del 21

al 25 de abril en la avenida dels Països Catalans– en las que se han

inspeccionado 324 vehículos (170 motocicletas y 154 ciclomotores).

De éstos, un 6,8% superaban los valores límite permitidos: 94 deci-

belios en el caso de las motos y 91 en el de los ciclomotores. El por-

centaje de incorrecciones es inferior al de años atrás, debido al cam-

bio de actitud de la población promovido por las campañas de sen-

sibilización e información. No obstante, quedan por realizar dos de

los cuatro controles anuales, el tercero en julio y el cuarto, a partir

del 29 de septiembre.

Campaña de inspección en
los talleres mecánicos

La Policía Local llevó a cabo durante la segunda quincena de

mayo una campaña de inspección de los talleres de reparación de

vehículos ubicados en el municipio. El objetivo era detectar que estos

negocios cumplieran con los requisitos administrativos de cara a ga-

rantizar los derechos de los consumidores. También se les ha recor-

dado la prohibición de realizar reparaciones o dejar manchas de acei-

te en la vía pública y de ocupar de forma inadecuada las zonas de es-

tacionamiento, entre otras hipotéticas irregularidades.

El taller sobre energías
renovables inicia su
periodo de prácticas

Acaben els cursos de 
la Unió de Botiguers i
Comerciants d’Esplugues

La Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues ha acabat els cur-

sos que periòdicament realitza, amb el suport de l’Ajuntament, per formar

els seus associats. Els quatre cursos portats a terme enguany han tingut

una assistència de mig centenar de professionals del comerç. Dos d’a-

quests cursos tenien a veure amb la informàtica: un d’Excel, que va ser el

més demandat de tots, amb 15 assistents, i un altre d’Internet (13). Les

classes d’aparadorisme van reunir 14 botiguers, mentre que les d’anglès

en van tenir 12. Tots els cursos eren de 40 hores, menys el d’aparadoris-

me, que va ser de 45. Aquests cursos tenen com a objectiu formar el teixit

del comerç local per poder afrontar amb garanties el repte de la compe-

tència que poden suposar les grans superfícies dels municipis del voltant

o del comerç de Barcelona. 

Els assistents a l’acte de cloenda, amb Emiliano Maroto,  presi-Els assistents a l’acte de cloenda, amb Emiliano Maroto,  presi-

dent de de la UBCE, i María Mena, regidora de Comerçdent de de la UBCE, i María Mena, regidora de Comerç

Un total de 16 personas mayores de 25 años y en situación de paro

participan en el Taller de empleo de auxiliar de instalaciones de equipos

de energía renovable, cuyo objetivo es doble: formar y emplear durante

un año a un grupo de personas y responder a una necesidad social, como

la de promover las energías limpias. Tras haber acabado la fase formati-

va, desde finales de mayo los integrantes del taller participan en la insta-

lación de captadores solares para la obtención de agua caliente sanitaria

en el CEIP Gras Soler y el centro especial de trabajo de la Fundació Proa.

A partir de octubre se dedicarán a instalar un sistema fotovoltaico en el

CEIP Isidre Martí. El proyecto, financiado por fondos europeos, el Servei

d’Ocupació y el Ayuntamiento, forma parte del programa municipal Ciutat

Sostenible. Anteriormente, se había llevado a cabo un taller similar en el

CEIP y el polideportivo de Can Vidalet. 

Mil infants aprenen seguretat
viària a través del teatre

Prop de mil infants de 6 a 11 anys de diferents centres esco-

lars d’Esplugues van aprendre conceptes de conducció segura i sos-

tenible a través d’una obra de teatre. El Casal de Cultura Robert

Brillas va acollir durante tres dies (del 20 al 22 de maig) i en horari

escolar la representació de l’obra Stop. Una nova aventura dels su-

peragents de la Ketty, una iniciativa de la Fundació RACC amb la

col·laboració del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Esplugues.

Durant 60 minuts, la companyia Gralla construeix una obra de tea-

tre clara en les seves idees i amb un ritme trepidant a partir dels

principals senyals de trànsit.
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Can Vidalet y Finestrelles
celebran su Fiesta Mayor

Como cada año, algunos barrios celebran

la inminencia de la llegada del verano con sus

fiestas mayores. Los primeros en romper el

fuego han sido Can Vidalet y Finestrelles.

La fiesta de Can Vidalet es sin duda una de

las más populares y de las que más público atrae

del resto de la ciudad. Tanto es así que este año

ha incrementado a cuatro el número de días con

Conferència sobre el
poder de la música

El professor d’història de la música

Joan Vives va impartir una conferència

sobre El poder de la música a la

biblioteca Pare Miquel dins del cicle

Esplugues literària i musical. Vives

defensa que la música, principalment la

clàssica, “és un llenguatge que no es veu

ni es palpa, però interactua dia a dia en

el nostre context d’una forma

veritablemente poderosa” .

Activitats del Cercle
Artístic d’Esplugues

El Cercle Artístic d’Esplugues ha

realitzat del 3 al 14 de juny la seva

mostra anual col·lectiva al Casal de

Cultura Robert Brillas. A més, ha

organitzat dos concerts en aquest mateix

equipament: un de guitarra i un altre de

coral jove, amb alumnes de l’Escola

Municipal de Música.

‘Coincidència insòlita’ al
Museu Can Tinturé

Dins de l’activitat Coincidència

insòlita de la Xarxa de Museus Locals,

basada a relacionar peces de dos

museus, el Museu Can Tinturé

d’Esplugues s’ha agermanat fins al 22 de

juliol amb el Museu de la Punta d’Arenys

de Mar. S’exposa un exemple de punta de

coixí i un altre de ceràmica, arts que van

experimentar una renovació absoluta

durant el modernisme, que coincideixen

en estil i concepte.

que caracteria a Can Vidalet. El fin de fiesta lo

puso un espectáculo pensado para los más ma-

yores con la vedette Katy Es trada.

En el otro extremo de la ciudad, Fines tre -

lles celebró esos mismos días su fin de semana

más festivo. Una sardinada popular y las haba-

neras el viernes 13, el baile y la Nit Jove del sá-

bado 14 y una paella popular el domingo 15 fue-

Can Clota, el siguiente

El siguiente barrio en fiestas es Can

Clota, que al cierre de esta edición tenía

previsto celebrarla del 27 al 29 de junio. El

pregón de inicio de las celebraciones,  a

cargo de la concejal de Deportes, Montse -

rrat Zamora, el desfile de trompetas, cor-

netas y majorettes, los bailes extremeños

y una discoteca juvenil (viernes 27); los pa-

yasos y el baile con Swing Latino (sábado

28) y las actuaciones de percusión, gigan-

tes y habaneras (domingo 29) destacan en

el programa de actos. 

actividades programadas, dirigidas a público de

todas las edades. Así, el jueves 12 un público ma-

yoritariamente joven gozó con la actuación del

grupo de rumba Con Dos Cajones. La primera

gran noche festiva, no obstante, fue la del viernes

13, en la que destacó el correfoc infantil, el pre-

gón de fiestas –a cargo de Eugeni Messe guer, de

la Oficina de Benestar i Família del barrio– y una

discoteca móvil que la organización incluyó este

año a petición de la juventud. El día más comple-

to fue el sábado 14, con torneos de fútbol por la

mañana, actividades infantiles por la tarde y la

actuación del grupo de música árabe Hamid-

Thangaoui y la Orquestra Ata laya por la noche.

Además, sábado y domingo se celebraron bailes

regionales (extremeños, aragoneses, catalanes y

andaluces) que hicieron las delicias del público y

que le dieron a las fiestas el toque de diversidad

ron los actos más destacados de las fiestas, que

se de sa rrollaron fundamentalmente en los jardi-

nes de Cal Suís. 

Festival infantil y actuación del grupo Con dos cajones, en Can Vidalet

Jornada “castellera” y ofrenda floral en Finestrelles
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L’Espludansa reuneix
més de 250 escolars a 
la plaça Catalunya

Més de 250 infants dansaires de set escoles públiques d’Es plu -

gues i una de Cornellà es van aplegar el dia 22 de maig a la plaça

Catalunya a la primera trobada Espludansa. Aquesta iniciativa, nascu-

da de mestres i alumnes, pretén establir llaços entre els nens de les

escoles públiques de la ciutat a través de la dansa.

A la trobada cada escola va presentar una dansa específica, amb

referències històriques, que han estat preparant durant el curs. Primer

va ser l’escola de Cornellà invitada, la de Sant Ildefons, amb la

La primera edició de la trobada aplegà
alumnes de set escoles públiques
d’Esplugues i una d’invitada de Cornellà

Solipanta, una dansa popular catalana que més aviat és un joc i servia

per triar el regidor de les festes de Carnestoltes. Després, els balla-

rins de l’escola Joan Maragall van presentar la Bolangera (dansa que

era emprada com a cap de ball per començar les festes de les places);

els del centre Lola Anglada, la Polca del Papà (ball molt ràpid acom-

panyat d’acordió); l’escola Matilde Orduña, el Ball del Rotlletó (es ba-

llava per celebrar el Carnestoltes i la primera cuita de pa); l’Isidre

Martí, el Ball de la Civada (dansa que expressa el treball dels page-

sos); el Folch i Torres, la Contradansa Pastoril (emprada pels pastors

per ballar al voltant del foc a les nits fredes o per acompanyar la vere-

ma); el Can Vidalet, el Ball de les Pedretes (els balladors porten peti-

tes pedres a les mans que colpegen rítmicament) i el Gras Soler, el

Rogle (ball al voltant de l’arbre principal d’un poble)

Finalment, totes les colles es van unir per ballar el Patatuf, una

dansa popular històrica típica, entre d’altres indrets, del Baix Llo -

bregat. 

Un moment de l’acteUn moment de l’acte

La Fundació Finestrelles
intentarà fer el mosaic més
gran del món a la Festa Major

La Fundació Finestrelles, que té una llar residència i un taller

ocupacional per a disminuïts psíquics a Esplugues, ha ideat un acte

per recaptar fons per als seus projectes. Es tracta d’intentar batre

el rècord Guinness de construir el mosaic més gran del món.

L’activitat es farà el diumenge 21 de setembre, durant la Festa

Major, a l’esplanada del pavelló La Plana, i consistirà a dibuixar el

logotip de la Fundació amb monedes de curs legal sobre una lona

gegant de 8 metres per 4.

La feina a la residència Fèlix
Llobet, en imatges 

Al vestíbul de la Residència de gent gran Fèlix Llobet es pot

veure en fotografies una mostra del dia a dia del personal.

Efectuades pels propis protagonistes, a les imatges es poden apre-

ciar els sentiments, la tendresa i la humanitat amb què treballen

en benefici de les persones grans. L’exposició ha servit per cele-

brar el 24è aniversari de l’equipament.

Èxit de públic a la marató
d’Agermanament Solidari

La marató d’ajut organitzada el 31 de maig pel grup Ager -

manament Solidari, vinculat a la parròquia de Santa Magdalena, va

ser un èxit de públic. Al Casal de Cultura Robert Brillas els assis-

tents van gaudir d’una gran varietat de músics locals amateurs i es

van recaptar 1.100 euros, que es destinaran a projectes a Xiapas

(Mèxic), Xile, Camerun, Congo i Nepal, entre d’altres països.

Va  recollir fons per als seus projectesVa  recollir fons per als seus projectes

La mostra, al vestíbul del centreLa mostra, al vestíbul del centre
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El Taller de Cinema
presenta el seu primer
curtmetratge, ‘Etreus’

L’alumnat de la primera promoció del Taller de Cinema d’Esplugues

ha presentat el curtmetratge Etreus. Es tracta d’una producció de 15 mi-

nuts de durada, en què els 14 alumnes del taller s’han encarregat de portar

a terme el guió, la interpretació, la filmació i el muntatge del film, rodat ínte-

grament a Esplugues. Jordi Abril, Mercè Alert, Jacinto  Cabello, Sa muel

Cas tan, Alejandro Diéguez, David Escué, Ruth Estrada, Mireia Gutiérrez,

Rubén Marcos, Míriam Martín, Alejandro Martínez, Marcos Pérez, David

Soler i Fanny Valverde han integrat l’alumnat del primer taller de cinema

Catorze joves de la ciutat han fet el film,
fruit del treball d’un curs organitzat per
l’Ajuntament

d’Es plugues, portat a terme des del novembre de 2007 fins a abril de 2008. 

Etreus (la paraula suerte al revès) explica la singular història d’un bit-

llet  de 20 euros, que va de mà en mà, a partir del somni del protagonista del

film. S’ha rodat en format digital i dos músics espluguencs, Àlex Hernández

i Ruth Olid, s’han encarregat de fer la banda sonora.

El taller de cinema forma part de l’oferta formativa lúdica que l’Ajun -

tament promou al Casal de Cultura Robert Brillas  i a l’Espai Jove Remolí

d’Esplugues. El responsable del taller, Jaume Fargas, ha destacat “la quali-

tat del film, fruit, sobretot, de la implicació de tots els participants, El guió

estava molt ben elaborat i s’ha cuidat fins a l’últim detall”. Un dels partici-

pants, David Escué, afirma que la participació al taller “ha cobert les meves

ex pectatives: m’ha servit per tenir una primera noció de com es fa cinema i

m’he divertit molt”. Cap alumne havia tingut alguna experiència prèvia en el

món del cinema. “Com a molt, algun muntatge casolà”, afirma David.

Esplugues TV ha emès el curt i també està prevista la seva participa-

ció en festivals de curtmetratges que tenen lloc arreu del país. 

La presentació del curt es va fer al Casal de CulturaLa presentació del curt es va fer al Casal de Cultura

Exposiciones de la Asociación de
Vecinos y la de Mujeres de Can Vidalet 

Con motivo de la Fiesta Mayor de Can Vidalet, los partici-

pantes en los talleres de manualidades de la Asociación de

Vecinos de Can Vidalet (foto superior) y de Mujeres de Can

Vidalet- El Taller organizaron sendas exposiciones en los edifi-

cios Cadí y Molí, respectivamente, para mostrar los trabajos rea-

lizados durante el curso.

Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau (a l’esquerra),  vaArcadi Oliveres, president de Justícia i Pau (a l’esquerra),  va

participar en l’acte de cloenda participar en l’acte de cloenda 

Celebrat el primer Festival de Cinema de
Pau i Drets Humans d’Esplugues

Cinc pel·lícules compromeses amb la denúncia de la violació

dels drets humans a països com el Líban, Laos, Myanmar o Iraq

van conformar el cartell de la primera edició del Festival de Cinema

d’Esplugues de Pau i Drets Humans, que es va celebrar al Casal de

Cultura Robert Brillas del 5 al 8 de juny organitzat per Justícia i Pau

i l’Ajuntament. La peça estrella va ser Las tortugas también vuelan,

ambientada al Kurdistan iraquià poc abans dels atacs dels Estats

Units. L’acte de cloenda va comptar amb la participació del presi-

dent de l’ONG organitzadora, Arcadi Oliveres, i el regidor de Cultura,

Eduard Sanz.
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Xerrada del Grup d’Estudis
sobre la vida monàstica

La vida monàstica a Catalunya i el convent de Montsió va ser

el motiu de la xerrada del Grup d’Estudis d’Esplugues del primer

dijous del mes de juny en una de les sales del Casal de Cultura

Robert Brillas. El president del Grup d’Estudis, Santi Campo, va ex-

plicar les particularitats del convent de Montsió, el claustre del qual

fou traslladat des de Barcelona a Esplugues pedra a pedra el 1947,

i “desconegut per a molta gent fins i tot d’Esplugues”. Campo va

recordar que es pot visitar cada últim diumenge de mes.

Ordinadors al servei dels joves
al Robert Brillas

El Punt Jove Robert Brillas (carrer Àngel Guimerà, 38) ha ins-

tal.lat dos ordinadors d’autoconsulta per a que puguin ser utilitzats

pels usuaris del servei. El punt del casal, que obre de dilluns a diven-

dres de 17 a 20 hores, ofereix assessorament informàtic (creació de

webs, bitàcores...), programes d’ensenyament i formació, orientació

laboral, viatges, agenda, informació sobre salut i sobre ajudes a l’ha-

bitatge, entre d’altres coses.

Interessant conferència sobre
la maternitat d’Elna  

El cicle Els dijous de les dones ha estat dedicat al juny a La

maternitat d’Elna. La historiadora Assumpta Montellà va commou-

re els asistents a la Masoveria de Can Tinturé amb les històries re-

collides de primera mà sobre exiliats del franquisme al sud de

França i de com una mestra suïssa, Elisabeth Eindenbenz, va ajudar

entre 1939 i 1944 les dones embarassades i els nadons que estaven

en camps d’exiliats sense les mínimes condicions sanitàries.

El Cor de la Nit va actuar 
a l’Auditori de Barcelona
davant 3.000 persones

El Cor de la Nit –el cor de nens i nenes de les escoles Folch i

Torres, Isidre Martí i Can Vidalet d’Esplugues–, va actuar el passat 20 de

maig davant d’un Audi tori de Barcelona ple, amb les més de 3.000 loca-

litats ocupades. Ho van fer en el marc del concert de les corals del Club

Sant Jordi, de Caixa de Catalunya, organitzat per Ribermusica i patroci-

nat per la Fundació Viure i Conviure de l’entitat d’estalvis. Entre les co-

rals participants hi va haver la del Club Sant Jordi d’Esplugues.

Ribermusica ja va convidar l’any passat a la secció de nens grans del cor

d’escolars espluguencs per actuar, conjuntament amb els Joves

Musicorum, al Gran Teatre del Liceu. En aquesta ocasió van ser petits i

grans els que, dirigits per Sònia Gatell i acompanyats al piano per Mar

Vizoso, van trepitjar l’escenari de l’Auditori barceloní. 

La Coloma i l’Avenç
busquen nois per formar
cors infantil i juvenil

La  Societat Coral  La Coloma d’Esplugues i l’Avenç han acordat

for mar dos nous cors: un d’infantil i un de juvenil, de cara a poder es-

trenar-se a la tardor d’aquest any. Els interessats han d’adreçar-se a

la secretaria de l’Avenç per recollir la butlleta d’inscripció. Aquesta

activitat és gratuïta i tindrà lloc les tardes dels dimarts i dijous de dos

quarts de 6 fins a dos quarts de 7. La intenció és preparar els cors

durant el proper mes de setembre, passades les vacances estivals,

de cara a poder començar el primer dimarts del mes d’octubre, el dia

7. Els convocants animen a inscriure’s els nois i noies que els agradi

cantar, que a més podran participar en intercanvis i trobades amb mi-

lers de cantaires d’arreu. D’aquesta manera, La Coloma, entitat cen-

tenària i federada a Cors de Clavé i la FCEC, busca ampliar el seu

planter de cantaires. 

Va ser al Casal de CulturaVa ser al Casal de Cultura

Va ser amb motiu del concert de les corals del Club Sant JordiVa ser amb motiu del concert de les corals del Club Sant Jordi

VIDA CIUTADANA
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La Semana de la Gente Mayor m
vitalidad y ganas de participar de

La Semana de la Gente Mayor resultó un rotundo éxito. Desde la

primera actividad que incluyó, una multitudinaria sesión de tai-chi en el

parque de la Solidaritat, hasta la última, la fiesta de clausura, que incluyó

la ya famosa paella popular, la práctica totalidad de actos organizados

tuvieron una participación por encima de lo previsto.

El deporte fue uno de los grandes protagonistas de esta Semana,

que ya hace años que se organiza para cerrar de manera oficial el curso

del programa sociocultural de la gente mayor. Hasta cuatro sesiones dife-

rentes tuvieron como denominador común el deporte: la ya mencionada

sesión de tai chi en el parque de la Solidaritat, un escenario sin duda sin-

gular para acoger este evento; dos clases de gimnasia acuática, que per-

mitió descubrir a los no iniciados las excelentes virtudes del medio acuáti-

co como entorno ideal para realizar ejercicio físico —la monitora Amparo

Ruiz explicó hace unas semanas en la revista Esplugues Gran que “las ac-

tividades en el agua tienen importantes efectos físicos, tanto a nivel arti-

cular, como cardiovascular y de coordinación. En el agua tenemos sensa-

ciones diferentes que nos ayudan a controlar mejor nuestro cuerpo”—;  y

una masterclass de bailes en línea, en el Complex Esportiu Municipal La

Plana.

Todas estas citas sirvieron para que las personas que ya reali  t-

zan deporte de manera habitual continuaran moviéndose en un entor-

Esta programación lúdica, deportiva, cultural y festiva tuvo como colofón la gigantesca p
en el parque de Can Vidalet, para más de 1.300 comensales. Todas las actividades tuvier

no que les es familiar y para las que no lo hacen pudieran saber, 

de primera mano, los beneficios de una actividad física continuada.

En cada edición de la Semana de la Gente Mayor se ha incluido en

el programa oficial de actos una excursión a un lugar de interés cercano

a Esplugues. En este caso, el recinto escogido ha sido uno con un encan-

to especial: el parque del Laberint d’Horta, un recinto muy cuidado que,

pese a los años que le contemplan, siempre guarda una sorpresa a quie-

nes lo visitan. Las dos expediciones organizadas llenaron todas las pla-

zas ofrecidas inicialmente.

Como todo final de curso que se precie, la Semana también incluyó

una entrega de diplomas, los correspondientes a los diferentes talleres

de memoria que el Ayuntamiento ha organizado para las personas de

más de 60 años. Estos talleres son una de las actividades con mayor de-

El deporte fue uno de los grandes
protagonistas de la Semana, con una
sesión de tai-chi, dos clases de gimnasia
acuática y una masterclass de bailes 
de línea, para promocionar la práctica
del ejercicio físico entre los mayores
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Presentada una guía de
prevención contra los maltratos 

La Fundació Viure i Conviure, de Caixa Catalunya, presentó du-

rante la Setmana de la Gent Gran la guía Prevenir i actuar contra els

maltractaments a les persones grans, una publicación que detalla

los abusos que sufren las personas mayores y explica los pasos so-

ciales y legales a seguir ante un presunto caso. El abogado Jordi

Muñoz, coautor de la guía, señaló que la mayoría de maltratos no

son físicos, sino psicológicos, de menosprecio, de despreocupación o

de abandono por parte de los hijos y “quedan impunes porque son

un problema de moralidad más que sancionador”. En la edición han

colaborado el Ayuntamiento de Esplugues, la Generalitat y Cruz Roja.

muestra la
de este colectivo 

a paella popular servida 
ieron una excelente asistencia

manda entre sus asistentes potenciales. Se trata de unos talleres pre-

ventivos y no curativos, que incluyen actividades diversas, como juegos

de palabras, ejercicios de escritura o pruebas de agilidad mental, desti-

nadas a mantener la memoria en buen estado. Se vienen celebrando

desde el año 2000, cada vez con más grupos. La Semana también incluyó

un taller para conocer el funcionamiento de los móviles, celebrado en el

Esplai Municipal de Can Clota, y un espectáculo de magia reciclada, en el

Centre Municipal Puig Coca. 

Fiesta de clausura
El parque de Can Vidalet fue, un año más, el escenario de la habi-

tual fiesta de clausura de la Semana de la Gente Mayor. Tras la celebra-

ción de diferentes actividades matinales, como una exhibición a cargo de

SOS Galgos, una entidad con sede en Esplugues que se dedica a prote-

ger a los galgos que pueden ser abandonados por sus propietarios tras

utilizarlos como perros de caza o de carreras; o una sesión de música en

directo, el punto culminante fue la preparación y posterior degustación

de una gran paella popular. Para muchas personas mayores, éste es un

momento muy esperado del año  que, una vez más, no defraudó a nadie.

Se sirvieron más de 1.300 raciones en una carpa  habilitada en el recinto

del parque. El baile posterior sirvió para cerrar de manera definitiva la

Semana. Hasta el año que viene. 

Un matrimonio casado en
1939, protagonista en el
homenaje a las parejas con
más de 50 años casadas  

Un matrimonio de Esplugues lleva 68 años casado. José

Amigo, de 98 años, y Marcelina González, de 95, oficializaron su en-

lace en su León natal en diciembre de 1939. Años más tarde se des-

plazaron a  Esplugues, donde aún residen —actualmente, lo hacen

en la Residencia Do mus Astri de nuestra ciudad—. Ellos, con su

simpatía y su sentido del humor, fueron, con el permiso del resto

de participantes, los grandes protagonistas de la recepción que el

Ayuntamiento organizó el 3 de junio, destinada a las parejas que

han cumplido 50 años de casados durante el primer semestre de

2008. Dos de esos matrimonios, el ya mencionado y otro con 60

años de casados, también participaron en la cita al no haberlo

hecho en el que se organizó el pasado mes de diciembre. La alcal-

desa, Pilar Díaz, y la concejala de Gente Mayor, Adela Donaire, en-

tregaron un obsequio a las parejas presentes por la efemérides ce-

lebrada.

Las parejas homenajeadas, con la alcaldesa, Pilar Díaz, y laLas parejas homenajeadas, con la alcaldesa, Pilar Díaz, y la

concejal de Gente Mayor e Inmigración, Adela Donaireconcejal de Gente Mayor e Inmigración, Adela Donaire
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La Fira d’Entitats 
pasa con nota el cambio
de emplazamiento

Las cerca de ochenta asociaciones que

tomaron parte el 1 de junio en la Fira d’En ti -

tats destacaron el nuevo emplazamiento de la

rambla del Carme. Este espacio, que el año

pa sado ya fue escenario de la celebración de

la última edición de Firesplu gues, destaca por

sus grandes dimensiones, la proximidad de

espacios verdes y la facilidad de acceso.

Además, las entidades contaron este año

con carpas más amplias y vistosas, desde las

que dieron a conocer su quehacer diario y sus

proyectos  inmediatos. Al margen de los es-

tands, una decena de entidades hicieron gala

de sus cualidades artísticas con actuaciones

en alguno de los dos escenarios del recinto.

La Fira d’Entitats es una gran ocasión

pa ra observar la diversidad del tejido asocia-

tivo de Esplugues: entidades culturales, de-

portivas, de ayuda social, políticas... La única

excepción, las entidades de salud,  que ya tu-

vieron su feria específica en abril.

Una ventana a la solidaridad y
la cooperación

Además, este año se les unieron la do-

cena de agrupaciones y ONG que dieron a co- Música d’arrel al Sarau
de Primavera 

Un any més, la música d’arrel

tradicional va ser la protagonista del

Sarau de Primavera, organitzat per

l’entitat Espluga Viva. Durant set

hores, van passar per l’escenari del

parc dels Torrents un grup de defensa

de la jota i del territori de les Terres

de l’Ebre, la formació folk d’aquest

mateix indret Terrer Roig, el grup de

polifonia tradicional catalana De

Calaix, el grup de folk català Sol i

Serena i una sessió experimental

anomenada Comissari Gordillo,

encapçalada pel músic espluguenc

Marcel Casellas.

Se celebró en la rambla del Carme coincidiendo por
primera vez con la Fiesta de la Solidaridad y la del
Comercio Justo, con gran afluencia de público

nocer sus proyectos de cooperación, con los

que colabora el Ayuntamiento, en la VIII Fies ta

de la Solidaridad y la V Fiesta del Comer cio

Justo, que por primera vez se celebraron con-

juntamente con la Fira d’Entitats. La fiesta,

que comenzó con la lectura del Manifiesto del

Comercio Justo, tuvo como eje central temáti-

co el respeto a los derechos laborales en los

países del Tercer Mundo.

En relación con esta temática y en clave

de denuncia de la explotación infantil se de -

sarrolló el espectáculo La fábrica de tiras, que

hizo reflexionar a pequeños y adultos sobre el

consumo actual y la producción de ropa en el

mundo.

Asimismo, hubo una carpa solidaria en

la que, entre otras actividades, se proyectó la

pe lí cula Lo último en moda, que trata sobre las

maquiladoras mexicanas, y hubo una char    la

sobre la situación de la mujer en Ma rruecos a

cargo de Asmaa Aouattah, presidenta de la

Asociación de Agrupaciones de Marrue cos. 

Diez de las 80 entidades
que tomaron parte
actuaron sobre el escenario

Dibujos contra la
explotación infantil

Un total de 269 alumnos de

primaria de cuatro escuelas de

Esplugues participaron en el

concurso de dibujo organizado por el

Consell Municipal de Cooperació al

Desenvolupament en torno a la

temática de la explotación infantil en

el mundo. Los dibujos fueron

expuestos en la Carpa Solidària de la

Festa del Comerç Just, donde el

jurado dio a conocer los tres

ganadores. Cada ganador recibió un

lote de productos de comercio justo.

Los premios se entregaron duranteLos premios se entregaron durante

la Festa de la Solidaritatla Festa de la Solidaritat
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La alcaldesa, recibida en el
Ministerio de Igualdad junto a
otras 40 ediles de la provincia

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, ha sido una de las pri-

meras en ser recibida en el recién constituido Ministerio de la

Igualdad. Lo hizo formando parte de una delegación de 40 conceja-

las del Área de la Mujer –responsabilidad que en Esplugues tiene

la alcaldesa– de la provincia de Barcelona que acudieron a un en-

cuentro con la secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel

Martínez, auspiciado por la Diputación de Barcelona, para tratar de

políticas sobre igualdad de género. El encuentro en el Ministerio

fue el colofón a unas jornadas de intercambio de experiencias con

representantes institucionales de Castilla-La Mancha.

Clara Segura recita poemes
en clau femenina a l’Avenç

La sala Joan Brillas del Centre l’Avenç va acollir el 24 de maig

Maleïdes, un espectacle en el qual l’actriu Clara Segura recità poe-

mes de deu escriptores compromeses amb la defensa de la lliber-

tat i els drets humans, com Mercè Rodoreda o Anne Prexton.  

L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES
INFORMA

Cessió, en règim de lloguer, d’un pis deCessió, en règim de lloguer, d’un pis de

promoció municipal adaptatpromoció municipal adaptat
Característiques

• Habitatge ubicat a la planta baixa

• 58,79 metres quadrats

• Adaptat a les característiques d’una família un integrant de la

qual tingui la seva mobilitat reduida i sigui depenent de tercer

• Apte per a un màxim de tres persones

Ubicació

• Edifici de  promoció municipal ubicat al c./ Pubilla Cases, 10-12,

d’Esplugues

Preu de l’arrendament

• 450 euros mensuals (revisable cada dos anys)

Persones destinatàries

• Poden optar al lloguer les persones majors d’edat que estiguin

empadronades a Esplugues des d’abans de l’1 de gener de 2003

Presentació de sol·licituds

• Mitjançant instància a qualsevol dels punts de Registre de

l’Ajuntament (casa consistorial, Policia Local i edifici Molí).

Teniu a la vostra disposició el plec de clàusules als punts d’atenció

a la ciutadania i al web www.esplugues.cat

Venda de dues places d’aparcament a l’edificiVenda de dues places d’aparcament a l’edifici

del carrer Cedres 32-36del carrer Cedres 32-36

Compra-venda directa de dues places d'aparcament de propietat

municipal a l'edifici ubicat al c/Cedres, 29-35.

• Plaça 139 (doble) 36.000 euros + IVA

• Plaça 142 ............ 24.000 euros + IVA

Per a més informació, cal trucar al teléfon 93 371 33 50

(Secretaria).

El Museu Can Tinturé tanca 

de l’1 d’agost al 18 de setembre
El Museu Can Tinturé no obrirà al públic de l’1 d’agost al 18

de setembre, amb motiu del muntatge de l’exposició Juan Alberto

Soler: creador de Esplugues City, que es dedicarà al patrimoni au-

diovisual  i, més concretament, a la productora cinematogràfica

Balcázar, que va convertir Esplugues en un punt de referència

Florenci Ferrer va fer l’acompanyament musicalFlorenci Ferrer va fer l’acompanyament musical

La Tarda de Bastons va
recòrrer el barri de la Plana

Un dels actes inicials de les Festes de Primavera de cada

any és la Tarda de Bastons. La Colla de Bastoners d’Esplugues,

la del barri barceloní del Raval i la de la Granada del Penedès van

fer una cercavila per la Plana, amb inici a la rambla del Carme i

final al parc Pou d’en Fèlix. 
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El Club Rotary beca una
alumna de l’IES Severo Ochoa
per estudiar anglès a Londres

El Rotary Club és una organització internacional filantròpica

amb més de cent anys de vida formada per líders empresarials i pro-

fessionals. Fidel a aquesta filosofia, la seva delegació a Es plugues va

atorgar el passat 24 de maig la seva primera beca d’estudis a l’es-

tranger, que porta el nom d’Isidre Archs i Roig, en record de qui fou

empresari i president del club. La beneficiària va ser Mar Almató i

Llonch, alumna de segon de batxillerat de l’Institut Severo Ochoa.

El premi consisteix en un xec per import de 3.000 euros perquè

la guanyadora el destini a ampliar el nivell de l’idioma anglès a un

país estranger. En aquest cas, l’alumna de l’IES Severo Ochoa farà

una estada d’un mes a Londres el proper juliol. L’acte de lliurament

de la Beca Isidre Archs i Roig va tenir lloc al Saló de Plens de l’A -

juntament i va estar presidit per l’alcaldessa, Pilar Díaz, i la presi-

denta del Club Rotary Esplugues, Cristina Bindernagel.

Alumnos de Ahrensburg
visitan Esplugues

Una veintena de estudiantes del instituto de Ahrensburg —lo-

calidad alemana hermanada con Esplugues— acudieron del 1 al 8

de junio al intercambio anual que tiene lugar con el IES La Mallola.

Este es el undécimo año consecutivo que tiene lugar el intercambio

entre alumnos de ambas localidades. Los alumnos germanos

aprovecharon su estancia para visitar diferentes puntos de interés

de la ciudad y de Catalunya. El día 2 fueron recibidos por la alcalde-

sa, Pilar Díaz, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Este servicio, temporal y experimental,
quiere fomentar el uso de la red

Esplugues cuenta con su primera zona wifi de acceso libre a

Internet al aire libre. Se trata del parque de la Solidaritat, donde el

Ayuntamiento ha instalado los medios tecnológicos necesarios para per-

mitir que cualquier usuario que cuente con un dispositivo capaz de co-

nectarse a Internet sin cables (ordenador portátil, PDA o teléfono móvil)

pueda acceder a la red. El ancho de banda contratado es de 1 MB, y está

concebido para navegar, enviar o recibir algún correo electrónico o reali-

zar pequeñas consultas por vía telemática. Para conectarse no es nece-

sario facilitar ningún dato de usuario ni contraseña y el acceso es total-

mente gratuito.

Este servicio, de carácter temporal y experimental, tiene como ob-

jetivo acercar Internet a la ciudadanía, promover el uso de la Sociedad de

la Información y combatir, así, la fractura digital. El Ayuntamiento tiene

en marcha diferentes planes para fomentar el uso de las tecnologías de

la información y de las comunicaciones. Ya en la última edición de

Firesplugues se instaló una zona  wifi en el recinto ferial. El fomento del

acceso a Internet, por parte del consistorio, se remonta a varios años

atrás, con acciones tales como los cursos y talleres dirigidos a personas

que, por sus circunstancias, puedan tener más difícil la posibilidad de ac-

ceder a la red, o la colocación de kioscos virtuales en algunos equipa-

mientos, aptos para la consulta y envío de algunos correos electrónicos y

para navegar por Internet. 

El parque de la Solidaritat
se convierte en zona wifi
de acceso libre a Internet

El acceso es gratuito y está concebido
para navegar, recibir o enviar 
un correo electrónico o realizar 
alguna consulta por vía telemática

Para conectarse no es necesaria ninguna contraseñaPara conectarse no es necesaria ninguna contraseña

Visitaron el salón de plenosVisitaron el salón de plenos
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Els comerços faran regals
aquest estiu per promoure
les compres a Esplugues

Els establiments comercials d’Esplu -

gues sortejaran aquest estiu entre la seva

clientela 20 entrades a Port Aventura, 20 so-

pars a restaurants de la ciutat (Amalur-Abba

Garden, Tres Molinos, Can Palou, Lucas, Men -

dia i Rincón Ibérico Gaudi Sis) i una nit a l’hotel

Abba Garden. Sota el lema Si compres a

Esplugues, gaudiràs d’un molt bon estiu, els

comerços adherits a la Unió de Botiguers i

Comerciants regalaran butlletes de l’1 al 25

de juliol per cada compra. Les guanyadores

seran les que coincideixin amb el primer

premi del sorteig de l’ONCE del mateix 25 de

juliol i la desena.

Dos espluguenses,
premiadas por el Consorci
Sanitari Integral

Cristina Oliva y Susana Padilla, dos tra-

bajadoras de Esplugues del Consorci Sanitari

Integral, forman parte del equipo del Servicio

de Valoración de Dependencia que obtuvo uno

de los V Premis Consorci, el de Atención a la

dependencia, con los que la entidad premia los

mejores trabajos de sus profesionales. Las

dos espluguenses participaron en el trabajo

Evolución del baremo de valoración de depen-

dencia durante el primer año de aplicación y

elaboraron la parte correspondiente a la zona

Centre del Baix Llobregat. Al acto de entrega

asistió, entre otras autoridades, el primer te-

niente de alcaldía de Esplugues, Enric Giner.

Promoció de la pertinença
d’Esplugues a la XATIC 

L’Ajuntament ha col·locat a quatre entra-

des al terme municipal uns rètols que identifi-

quen Esplugues com a integrant de la Xarxa

de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC).

Esplugues acude a las
fiestas de Ahrensburg

Una delegación municipal encabezada

por los concejales de Juventud, José Blas

Parra, y de Empleo, Consumo y Turismo,

Ramon Cervera, acudió del 13 al 15 de junio a

un encuentro de ciudades hermanadas con

Ahrensburg (además de Esplugues, la austrí-

aca de Feltkirchen, la alemana de Ludwiglust

y la estonia de Viljandi), que tuvo lugar duran-

te las fiestas de esta localidad alemana.

Durante la visita se acordó repetir la experien-

cia de realizar un campo de trabajo con jóve-

nes de los cinco municipios como el del año

pasado en Ahrensburg. Esplugues se mostró

interesado en poder organizarlo.

Èxit del campionat de 
balls de saló

La quarta edició del campionat de balls

de saló Ciutat d’Esplugues es va celebrar el 25

de maig al Complex Esportiu La Plana amb

gran èxit de públic i participació. Hi van parti-

cipar parelles de tot l’Estat espanyol.

El Colegio Utmar celebra 
su 40 aniversario 
con una gran fiesta

El centro escolar concertado Utmar reu-

nió a centenares de personas el 14 de junio en

el parque de Can Vidalet con motivo de la fies-

ta de su 40 aniversario. Durante todo el día se

sucedieron actividades para alumnos, padres

y profesores, como una fideuà, una master-

class de baile, partidos de fútbol y ping-pong y

la exposición de los proyectos de solidaridad

del centro. El colegio cuenta con cerca de 800

alumnos y abarca todas las etapas educativas

desde guardería hasta ESO.

El Ple debat mocions sobre
la festa de Sant Joan, el Dia
de l’Orgull Gai i les obres 
al carrer Àngel Guimerà

El Ple municipal va aprovar una moció de

suport a la iniciativa de reconèixer oficialment

la festa de Sant Joan com a Festa Nacional

dels Països Catalans. Els grups del PSC, ICV i

ERC van suscriure la proposta, mentre que el

PP es va abstenir i CiU no la va votar. A la ma-

teixa sessió també es va acordar donar suport

al Dia Internacional per l’Orgull de Gais, Les -

bianes, Transsexuals i Bisexuals (28 de juny)

així com als XII Euro Games, els campionats

esportius d’Eu ropa del col·lectiu (Bar celona,

24 a 27 de juliol). PSC, ICV, ERC i una regidora

de CiU hi van donar suport, mentre el PP i un

regidor de CiU es van abstenir. D’altra banda,

es va rebutjar una moció que pretenia que

l’Ajuntament instés a l’em presa responsable

de la reforma del carrer Àngel Guimerà, en-

cara en obres, a obrir els passos que ja siguin

transitables i a permetre la instal.lació de te-

rrasses als bars. PSC i PP van votar en contra,

i ICV, CiU i ERC, a favor.

Autoridades y personal del cen-Autoridades y personal del cen-

tro en el acto del 40 aniversariotro en el acto del 40 aniversario
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El Pla d’actuació municipal
es presentarà en audiència
pública el 7 de juliol

El Pla d’actuació municipal (PAM) serà pre-

sentat a la ciutadania i a les entitats el dilluns 7

de juliol. Serà en el decurs d’una audiència pú-

blica, que se celebrarà al Saló de plens de la

casa consistorial (19.30 hores).

La sessió constarà de dues parts. En la pri-

Presenten un servei
municipal per
assessorar les entitats 

L’Ajuntament ha creat el Punt de

Suport Associatiu per a les entitats

d’Esplugues, un servei que

complementa els tallers realitzats l’any

passat  i que té com a objectiu ajudar les

associacions locals a millorar la seva

capacitat d’organització i d’intervenció.

Les entitats poden adreçar-s’hi per

demanar informació o assessorament

sobre assumptes com obligacions

fiscals, sol·licitud de subvencions o

realització de projectes i memòries,

entre d’altres, al telèfon del Punt

d’Atenció a la Ciutadania (900 30 00 82).

A més, s’establirà un programa de

formació obert a les propostes de les

entitats i hi haurà un apartat específic de

suport de cara a incorporar-se a les

noves tecnologies. En aquest sentit, es

facilitarà la creació de les seves pròpies

pàgines web i se les promocionarà al

portal associatiu d’Esplugues a través

d’un taller formatiu que es farà entre

l’octubre i el novembre.

Xerrada sobre com
prevenir riscos laborals al
comerç

A l’hora de tancament d’aquesta

edició estava prevista la celebració

d’una conferència adreçada als

professionals del comerç d’Esplugues

sobre la prevenció de riscos laborals.

La xerrada anirà a càrrec de Jaume

Miarnau, tècnic de l’empresa Abcisa

Prevenció. La conferència, que versa

sobre la pregunta Què s’ha de fer per

complir amb la Llei de prevenció de

riscos laborals?, té lloc el divendres

27 de juny a les 21 hores al Casal de

Cultura Robert Brillas.

Moció sobre els comerços
d’Angel Guimerà

El Ple municipal va rebutjar una

moció de CiU que proposava que es

donessin ajudes o indemnitzaciones

als botiguers de la rambla Àngel

Guimerà  per compensar els danys

produïts per les obres de reforma de la

rambla.

Durant aquest acte participatiu, al Saló de plens
(19.30 hores), s’explicaran els principals aspectes
del PAM 2008-2011 a la ciutadania i les entitats

serà el resultat del text base (tothom que vulgui

pot descarregar-lo a Internet, a www.esplu-

gues.cat, o demanar-ne una còpia  impressa a

qualsevol Punt d’Atenció a la Ciutadania)  enri-

quit amb aportacions ciutadanes  Un cop finalit-

zar aquest procés es farà difusió dels continguts

mera hi haurà una exposició del govern muni-

cipal sobre els principals eixos i les línies bàsi-

ques del PAM, document que recull les actua-

cions, projectes i mesures que l’Ajun tament im-

pulsarà durant aquest mandat municipal. És,

per tant, el full de ruta de l’Ajuntament per al

període 2008-2011. A la segona, la ciutadania i

les entitats assistents podran formular-hi els

seus suggeriments, preguntes o comentaris.

L’audiència pública serà el darrer acte d’un

procés participatiu que es va obrir el 28 d’abril

passat, per tal que la ciutadania i les entitats

que ho desitgin puguin fer propostes, comenta-

ris o suggeriments al PAM. L’Ajuntament té pre-

vist analizar i estudiar totes les propostes que

s’hagin fet arribar o les que es realitzin a l’au-

diència pública i valorar les possibilitats d’in-

cloure-les al PAM. El document definitiu, doncs,

definitius del Pla, que està previst que s’aprovi

en el Ple municipal.

El  Pla d’actuació municipal  detalla el

con junt de propostes, projectes i actuacions

prioritàries que el govern municipal es compro-

met a portar a terme durant aquests anys. El

document base del PAM consta de sis eixos

prioritaris amb un total de 120 actuacions pre-

ferents. 

S’exposaran els principals
eixos del PAM i les
persones assistents
podran formular
suggeriments o preguntes
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Juego, deporte y música convierten por
un día en fiesta el parque dels Torrents

Como cada año por estas fechas, el par-

que dels Torrents se convirtió el sábado 7 de

junio en un hervidero. Tanto de público, como

de actividad. La Festa del Parc dels Torrents

aúna bajo tres epígrafes –la Festa del Joc i de

l’Esport, el Espai Esplujove y la Festa de la

Percussió– un conjunto de actividades deporti-

vas, lúdicas y musicales capaz de atraer tanto

a un público familiar –parejas jóvenes con

niños pequeños–, como adolescente o juvenil.

Durante seis horas se alternan y se su-

ceden todo tipo de experiencias en las que se

puede participar o simplemente ser especta-

dor. A primera hora de la tarde la atención está

puesta sobre todo en el campo de fútbol, divi-

dido en diferentes espacios para la práctica de

deportes colectivos, reconvertidos para la oca-

sión, como fútbol, balonmano, voleibol o ba-

loncesto. Los más pequeños tienen también

su espacio, donde se entretienen, acompaña-

dos de sus padres, con hinchables o con co-

ches y motos de juguete.

Pero lo que mayor expectación genera,

Las gimnastas del Club Les Moreres, la iniciación a la canoa, la danza del vientre
y los grupos de percusión, entre las actividades con mayor presencia de público

en el centro del campo, es la exhibición de las

gimnastas del Club de Gimnàstica Artística

Les Moreres. Las piruetas increibles de unas

jovencísimas atletas, al son de la música,

atraen la mirada de la mayoría del público,

entre ellas, la alcaldesa, Pilar Díaz. No en va -

no, el equipo de tecnificación es presentado

por los altavoces como el campeón de Catalu -

nya de clubs.

Por encima del campo, en la entrada sur

del parque, las mayores colas se forman para

subir a la canoa, debidamente equipado, y re -

mar por el lago. De hecho, la zona multiaven-

tura, que incluye prácticas de escalada, es

quizá la más atractiva para un público adoles-

cente ávido de nuevas experiencias.

Una actividad no tan arriesgada, pero

también con poder de atracción, es la zona del

scalextric, donde disfrutan pequeños y no tan

pequeños.

Conforme se sube el parque se hallan

los diversos talleres, en los que conviven acti-

vidades modernas, como el juego de rol y los

juegos multimedia, con tradicionales, como los

ejercicios malabares. Aunque el mayor corro

de espectadores es para el taller de danza del

vientre, en el que participan una veintena de

niñas y jóvenes.

Ritmos de percusión y fin de
fiesta disco-funk

Los sonidos arábigos de la danza del

vientre se confunden, ya a punto de anochecer,

con los ritmos tribales de la VI Festa de la Per -

cussió, que ocupa el espacio más al norte del

parque. Tras la actuación del grupo local y or-

ganizador Atabalats y de varios grupos invita-

dos que derrochan entusiasmo y expresividad,

se suceden cinco grupos experimentados pro-

cedentes de toda la provincia en los que hay

desde samba hasta música con bidones.

Ya entrada la noche, todos están pen-

dientes del fin de fiesta, a cargo del grupo de

disco-funk Se Atormenta una Vecina, y de unas

nubes amenazantes, que finalmente respetan

la actuación, por lo menos en gran parte. 

La Fiesta tuvo momentos y activida-La Fiesta tuvo momentos y activida-

des para todas las edades. Al parque delsdes para todas las edades. Al parque dels

Torrents se acercó mucha gente para disfru-Torrents se acercó mucha gente para disfru-

tar de ellastar de ellas
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L’heroi ja és a casa. L’alpinista espluguenc

Xavi Arias va tornar el 6 de juny passat a casa

nostra després de culminar l’objectiu de fer el

cim de l’Everest, juntament amb el seu com-

pany Xavi Aymar, com a integrants d’una expe-

dició del Club Excursionista de Gràcia. La tor-

nada a casa dels dos muntanyencs ha permès

conèixer alguns dels detalls de l’ascens a la

muntanya més alta del món, com el fet que Xavi

Arias va fer l’ascens definitiu amb el peronè

trencat, i no pas amb un esquinç de turmell, tal

com es pensava l’esportista de la nostra ciutat.

Les proves mèdiques que li van fer a Katmandú

un cop culminat el descens van mostrar aquest

extrem. 

Moltes felicitacions
En l’hora de la tornada i envoltat d’amics i

familiars, Xavi Arias es va mostrar agraït a tota

la gent que li ha donat suport i feliç i orgullós

per haver fet realitat el somni de qualsevol per-

sona aficionada a la muntanya: pujar al cim de

l’Everest. En la seva tornada a casa, Xavi Arias

s’ha adonat el que ja sabia, que tot Esplugues

va pujar amb ell. Com a mostra de suport i en

correspondència al fet que fes arribar la bande-

ra de la ciutat al punt més alt de la terra, les fe-

licitacions a Arias han estat constants en els da-

rrers dies. Cal destacar, especialment, que els

Castellers van anar a l’aeroport a rebre’l i li van

dedicar un pilar de quatre exclusiu per a ell. Al

Prat també hi van anar el primer tinent d’alcal-

dia de l’A juntament, Enric Giner, i la regidora

d’Esports, Montse Zamora, a traslladar-li l’en-

horabona  del Consistori —l’alcaldessa, Pilar

Díaz, també li ha adreçat la felicitació personal i

institucional—, així com el també regidor Jordi

Figueras (ERC) com a integrant de la Junta del

CCR L’Avenç. El grup excursionista Gelade

també li ha dedicat un homenatge, el mateix

cap de setmana de la tornada. 

IMATGES CEDIDES PER XAVI ARIASIMATGES CEDIDES PER XAVI ARIAS
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Anna Tarrés: “A Beijing hi anem a
propòsit d’aconseguir dues meda
La seleccionadora espanyola de natació sincronitzada, que és veïna d’Esplugues, analitza 

Anna Tarrés porta tota una vida vinculada a la natació sincro-

nitzada. 

.  La Generalitat de Catalunya li va

concedir recentment una de les seves distincions civils més preua-

des, la Creu de Sant Jordi.

Anna Tarrés: tota una vida dedicada
a la natació sincronitzada

A l’esque-A l’esque-

rra, Annarra, Anna

Tarrés en unTarrés en un

moment demoment de

l’entrevista. A lal’entrevista. A la

dreta, Gemmadreta, Gemma

Mengual  iMengual  i

Andrea

Fuentes;  aFuentes;  a

baix,  l’equip debaix,  l’equip de

sincro mentresincro mentre

entrena, a sota.entrena, a sota.

L’objectiu és molt clar: dues medalles, a les dues proves incloses al

programa olímpic, les competicions per parelles i per equips. El grup ha

evolucionat molt bé des dels Jocs d’Atenes, on ja vam estar molt a prop

del podi, i ara creiem que estem en disposició d’aconseguir-les. 

Sí. El nostre objectiu és estar al més amunt possible. Al que ja no

m’atreveixo és a dir el color de les medalles. L’evolució que hem tingut

ens fa pensar que fins i tot podríem aconseguir la plata, però caldrà veure

com estan les nostres rivals. No hem de descartar ningú. Tenim espe-

rances pel nostre estat de forma i també perquè estem notant una gran

complicitat entre el món de la sincro i el nostre equip i aquesta és una

circumstància que hem d’aprofitar. Els nostres punts forts? Destaquem

per les coreografies, la manera de nedar i les emocions que sabem trans-

metre a les nostres actuacions. Aquests aspectes els hem de reforçar,

per aprofitar que la gent els valora.

És que el nom ens l’hem creat nosaltres, amb treball, amb esforç i

amb resultats cada cop millors. Hem estat molts anys sent vuitenes, se-

tenes, després terceres i finalment segones. No es només que haguem

fet un nom, avalat per una feina i per uns resultats. Com el bon vi, hem

millorat amb els anys. Des de principis dels 2000, amb  Gemma Mengual

i Paola Tirados en categoria absoluta i les germanes Andrea i Tina

Fuentes, quan van aconseguir les primeres medalles internacionals, por-

tem vuit anys pujant, fins a arribar a l’elit.
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amb el ferm
alles olímpiques”
za les possibilitats de l’equip de cara als Jocs 

En Beijing, vàrem començar a pensar-hi en el moment que va aca-

bar Atenes 2004. Aquest cicle de quatre anys es va iniciar amb una reno-

vació de l’equip i en el seu decurs hem creat noves coreografies que han

refermat el nostre esperit innovador. Al llarg d’aquest temps hem pogut

donar-li un altre enfocament  a un esport que pecava  d’una certa rigide-

sa de moviments. Crec que el més destacable de l’equip espanyol a nivell

internacional és que hem aportat una manera diferent de nedar, cosa

que unida  a un disseny molt acurat dels banyadors o dels casquets, fa

que ens distingim de la resta. 

El meu principal interès ha estat professionalitzar-la. Hem passat

de ser un esport en què les nenes aixequen la cama dins de l’aigua a ser

la gran esperança de l’esport femení espanyol en uns Jocs amb dues

possibilitats de medalla. I hem passat de no ser ningú a ser mediàtics. La

nostra evolució és tal que fa uns anys molt poca gent sabia què és la sin-

cro i ara reconeix pel carrer a alguna de les nostres nedadores, sobretot

a Gemma Mengual. Hem dotat la natació sincronitzada d’una estructura

que no tenia abans; ara hi ha afició i interès pel que fem. 

Sí. Procuro estar-hi el major temps possible. Hi visc des de fa uns

anys i m’agrada exercir d’espluguina, fer-hi les compres i anar a alguns

actes, com a la Festa Major, per exemple.

Anna Tarrés es

desfa en elogis envers

l’espluguenca Andrea

Fuentes, de qui diu que

“és un dels motors de

l’equip. És una persona

totalment entregada,

il·lusionada, amb un

compromís exquisit

amb l’equip. En l’últim

any, s’ha guanyat el

lloc de parella de la

Gemma Mengual a l’e-

quip de parelles, grà-

cies a la seva qualitat i

al seu esforç. Feia anys

que vèiem la seva progressió, tècnicament és exquisita i quan ha

madurat personalment ha explotat en l’àmbit esportiu. Penso que

serà el futur de la sincro i després de la Gemma potser serà la nos-

tra líder.”

Grans elogis per a  l’Andrea Fuentes

La ciudad completó con éxito
su semana dedicada al
balonmano formativo

Las diferentes actividades que el Ayuntamiento y el Club

Handbol Esplugues dedicó al balonmano formativo durante la se-

mana del 26 de mayo al 1 de junio se cerró con un gran éxito de

participación. Más de 40 técnicos de toda Catalunya participaron

en las jornadas de formación organizadas en Can Tinturé, con la

presencia de ponentes de auténtico lujo (Manolo Cadenas, Manolo

Montoya, Juan Oliver...). Las competiciones de categoría infantil se

saldaron con el triunfo del CH Rubí y de l’IES Blanca d’Anjou (El

Perelló), después de sendas fases finales muy disputadas.

Excel·lent paper del Club de
Gimnàstica Artística al
Campionat de Catalunya

El Club de Gimnàstica Artística Les Moreres va completar un

excel·lent paper al Campionat de Catalunya per equips, sumant

dos títols i un sotscampionat i deixant palès el seu domini a la gim-

nàstica formativa del nostre país. L’equip aleví, integrat per Ida

Kronbaek, Pearl Shldrake, Marina Garsaball i Irina Muñiz, va aca-

bar primer, igual que el format per Sara Cusó, Anna Hernández,

Clara Vila i Hanna Willee a la categoria Open. En aquest mateix ni-

vell de competició, Olalla Heredia, Aïna Gomà, Carol Pardo i Il·lia

Sàlvia van ser sisenes, també en representació del CGA?Les

Moreres. L’equip que va sumar el sotscampionat va ser el que in-

tegraven Helena Roca, Maria Unzue, Cristina Rodríguez i Olga

Salvat, que van ser segones a la categoria infantil.
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AB Esplugues i CEIP
Gras Soler guanyen 
la lliga interescolar
de bàsquet

Dotze equips han intervingut a la
primera edició d’aquesta competició

Els equips del CEIP Gras Soler, a la categoria premini, i de l’Asso cia -

ció Bàsquet Esplugues, a la mini, han estat els guanyadors de la prime-

ra edició de la lliga interescolar de bàsquet de la nostra ciutat, que ha

organitzat l’AB Esplugues amb l’objectiu de promoure el seu esport

entre la població més jove de la ciutat. 

El Gras Soler ha guanyat a la categoria de premini per davant del CEIP

Isidre Martí, el CEIP Can Vidalet (guanyador de la primera fase), de l’AB

Esplugues i del Matilde Orduña. A mini, l’AB Esplugues ha superat, per

aquest ordre, els equips  dels CEIP Lola Anglada, Matilde Orduña, Can

Vidalet i Joan Maragall, la resta de competidors.

La jornada final d’aquesta lliga interescolar es va fer el 14 de juny

passat, al Complex Esportiu Municipal La Plana, i significava la cloenda

després de set mesos de competició. Des del 18 de novembre, data de la

primera jornada, els equips han jugat fins a una quinzena de partits amb

els quals han continuat el seu aprenentatge en l’esport de la cistella en

un ambient en què, per sobre de tot, manava l’esperit esportiu. 

El CN Kallípolis organitza una estada de
natació sincronitzada al Casal del CRIS

El millor club espanyol de natació sincronitzada, el CN

Kallípolis de Barcelona, organitza durant el mes de juliol una

estada específica d’aquest esport a les instal·lacions del Casal

del CRIS, al carrer Manuel Florentín d’Esplugues. Per a més

informació podeu trucar al 690 11 64 47 (Anna Romagosa).

Jordi Macià es proclama campió
d’Espanya individual de boccia

L’espluguenc Jordi Macià acaba d’assolir l’èxit més

important de la seva carrera esportiva, en proclamar-se campió

d’Espanya individual de boccia. A més, va aconseguir la medalla

de bronze en la modalitat per parelles. El Campionat d’Espanya

va celebrar-se a les instal·lacions de l’INEFC de Lleida, on

l’esportista espluguenc, pertanyent a la categoria BC3, va jugar a

un gran nivell i va mostrar una gran superioritat davant dels

rivals. El seleccionador estatal va lloar la progressió de Macià,

que ha assolit el seu primer títol en un campionat d’Espanya. 

Els clubs tanquen la temporada

Les diferents entitats esportives han fet sopars, festes i

torneigs per celebrar el final de temporada. Les competicions

més destacades han estat les de futbol sala del CCA Plaza

Macael, que complia la quinzena edició, i de l’Sporting

Esplugues, i les de futbol del FA Espluguenc i del CF Can Vidalet

(vegeu notícia següent). Al del CCA Plaza Macael, l’equip local va

guanyar en infantils i juvenils, mentre que la victòria en

benjamins va ser per al CFS Molins 99. Al Torneig de la Festa

Major de Can Vidalet, l’Espluguenc va guanyar a les categories

prebenjamí i benjamí, i el Can Vidalet a l’aleví. 

Més de 500 alumnes a ‘Cap

infant sense saber nedar’

Un total de 537 alumnes de primer de primària han participat

aquest curs al programa Cap infant d’Esplugues sense saber nedar,

l’objectiu del qual és que tots els escolars d’Esplugues de 6 anys apren-

guin a nedar. El programa, que s’ha dut a terme aquest any per primer

cop, és gratuït per a les famílies dels alumnes participants . 

Els equips premiats, el dia de la cloendaEls equips premiats, el dia de la cloenda

Els jugadors del CCA Pl. Macael de futbol sala

Jordi Macià després de rebre la medalla d’or

IMATGE CEDIDA PER LA FAMÍLIA MACIÀ-JUSTO
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ESPLUGUES ENTRA EN JOC...

Dos triatletes d’Esplugues
participen a l’Ironman de
Lanzarote, un dels més durs

Dos triatletes d’Esplugues, Ivan Herru -

zo i Ivan Valencia, van participar recentment a

l’Ironman de Lanzarote, considerat com un

dels més durs dels que se celebren, per les

condicions meteorològiques que l’envolten,

així com els desnivells que s’acumulen al llarg

del recorregut. Herruzo va invertir un temps

de 10h46’30 segons a completar els 3,8 quilò-

metres nedant, els 180 amb bicicleta i els

42,195 metres corrent inclosos a la prova. El

seu company va fer 11h46’

Els veterans de l’Avenç i de
Sant Carles faran un trofeu 

Els equips de futbol Veterans l’Avenç i

Veterans Sant Carles de la Ràpita disputaran

el proper mes de setembre un trofeu amistós,

a doble partit, un a la nostra ciutat i l’altra a

las terres de l’Ebre. Les dues entitats ho van

acordar així en una visita recent dels Veterans

de L’Avenç a Sant Carles.

Bon paper de L’Avenç al
campionat del 75 aniversari
de la Federació de Coloms
Esportius

La Secció de Colombicultura de L’Avenç

ha completat una bona actuació al Campionat

Especial que la Federació Catalana de Coloms

Esportius ha organitzat amb motiu del seu

75è aniversari. En el tancament d’aquesta

edició i a falta d’una única prova, l’equip havia

situat tres competidors entre els deu primers

llocs. Juan Lozano, amb el colom La Armada,

era quart; Carmelo Parra, amb Carapito, setè,

i Marga Estivill, amb Rumores, desè. Més in-

formació a El Pont 167.

Insígnia del Club Handbol a
la regidora d’Esports

En el transcurs del sopar de final de

temporada del Club Handbol Esplugues, la

regidora d’Esports, Montserrat Zamora, va

rebre la insígnia de l’entitat en reconeixement

al seu suport rebut durant la temporada. 

Álex Barrera, campió
d’Espanya amb el Joventut 

Álex Barrera, el jove jugador de bàs-

quet que és veí d’Esplugues i que juga amb

el Joventut de Badalona cadet, s’ha procla-

mat campió d’Espanya de la seva categoria.

Festival de final de curs del
Club de Patinatge Artístic

El Club de Patinatge Artístic Esplugues

va fer el 7 de juny passat el festival que

anualment realitza per tancar la temporada.

El públic que s’hi va donar cita va poder veure

les evolucions dels patinadors locals i les

d’alguns de convidats, com Goretti Mérida,

campiona de la Copa Catalana, i Lans Ro -

dríguez, campió de Barcelona junior i cam-

pió d’Es pa nya juvenil 2007. El grup de show

va posar en es cena una coreografia ambien-

tada en els anys 80, amb el nom de Tur bu -

lències. El club, que a la darrera Festa de les

Rodes va protagonitzar una de les millors ex-

hibicions, amb un grup format per una tren-

tena de patinadors, està fent una bona tem-

porada, corroborada per èxits com el tercer

lloc de Soraya Casado i Laura Sánchez als

trofeus de Granollers i Premià, respectiva-

ment.

L’infantil del Club Voleibol
Esplugues, campió de
Catalunya i novè d’Espanya

L’equip infantil del CV Esplugues s’ha

proclamat campió de Catalunya i de la Lliga

Catalana i ha estat novè al Campionat d’Espa -

nya, després d’una temporada excepcional,

amb només tres derrotes. Només la diferèn-

cia de punts aconseguits a cada partit li va im-

pedir lluitar pels primers llocs a l’estatal. Els

equips cadet i juvenil tanquen la temporada

amb el sotscampionat de la Lliga Catalana.

La Policia Local destaca en
un campionat de tir 

L’equip de tir de la Policia Local va tenir

una actuació destacada a la Challenge de Tir

en Situation fet a Saint Astier (França). L’equip

va comptar amb la col·laboració de Renault

Esplugues.

Jugadors i familiars, a Sant CarlesJugadors i familiars, a Sant Carles

Els integrants de l’equip, a França

Una de les coreografies interpretades

IMATGE CEDIDA PER IVAN HERRUZOIMATGE CEDIDA PER IVAN HERRUZO
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Més suportMés suport
al comerçal comerç
d’Espluguesd’Esplugues

Esplugues gaudeix d’una oferta comercial atractiva i plural.  No

es pot entendre la nostra memòria col·lectiva  sense les aportacions de

molts i molts comerciants i botiguers que han aportat el seu esforç i

treball per crear riquesa, llocs de treball i fer ciutat. I és que el comerç

és una activitat fonamental per al model de desenvolupament sosteni-

ble que els socialistes volem per a Esplugues. Perquè genera activitat

econòmica, perquè crea ocupació i perquè contribueix a cohesionar els

carrers gràcies a una estructura basada en el comerç de proximitat.

Les botigues de barri formen part de l’imaginari de tots nosaltres, apor-

ten identitat i són fonamentals en la nostra qua-

litat de vida. 

Arreu d’Europa el comerç urbà tradicio-

nal assumeix nous reptes de futur en adaptar-

se als canvis d’hàbits de consum, a la globalit-

zació i als nous tipus de consumidors.  Cal, però, més interacció entre

el sector públic i el sector privat, amb diàleg i consens, per tal de crear

noves oportunitats per al nostre teixit comercial. 

És per això que el govern municipal impulsa tot un seguit d’ac-

cions de suport i de promoció del comerç,  que vam aprovar a la sessió

del Ple municipal del mes de juny. Aquesta iniciativa contribuirà a que

cada eix comercial consolidi la seva identitat, en funció de la trama ur-

banística del barri on és situat i en funció de la diversitat de comerços i

dels tipus de productes que ofereixen. Una acció que podrà facilitar que

tinguin més clientela atreta pels bons serveis, per la bona oferta i per

la proximitat.  Els eixos comercials estaran dotats d’una senyalització

que els identifiqui clarament, un aspecte bàsic per atraure i conservar

clients. No s’acaben aquí les iniciatives municipals a favor del comerç.

També desenvoluparem  un urbanisme comercial, que facilitarà el pas-

seig,  l’aparcament i la mobilitat, aspectes fonamentals per comprar

tranquil·lament a casa nostra. I també diverses accions que estaran re-

collides en un Pla de dinamització comercial consensuat amb els re-

presentants dels botiguers, que tindrà en compte els trets diferencials

de cada zona comercial.  

És una aposta pel comerç que fa ciutat que també té a veure amb

la important renovació dels mercats de la Plana i de Can Vidalet, grans

focus de dinamisme econòmic que generaran noves oportunitats i més

qualitat urbanística i comercial al seu voltant. 

El comerç d’Esplugues és capaç de seduir per la seva moderni-

tat, per la seva capacitat emprenedora, per la seva qualitat i per la seva

integració als nostres barris. Per això, el govern municipal i crec que

tota la ciutat  volem acompanyar-lo per tal que continuï essent tot un

referent ciutadà i un important motor de progrés econòmic i social. 

Finalment, no voldria acabar aquest article sense desitjar a tota

la ciutadania unes molt bones i felices vacances d’estiu. 

Enric GinerEnric Giner| PSC| PSC

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
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A la vista de estos datos, poco comentario

puedo hacer, juzguen Uds. mismos. Pienso que el

Gobierno Socialista debe de dejar de ser tan frívolo en

su desinformación, debe de realizar un consenso eco-

nómico con el único partido que ha demostrado como

tratar eficazmente estas situaciones, ejemplo años 1992-93-94-95, y este partido

político no es otro que el Partido Popular, cuanto más tarden en reconocer y re-

accionar, peor se pondrá la situación.
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exterior
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Industrial
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viviendas

Índice de
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coches

Creación y 

cierre de 

empresas

Suspensión 

de pagos

¿Qué nos em-¿Qué nos em-
pezamos a pezamos a 
preocupar preocupar 
un poquito, un poquito, 
sr. Zapatero?sr. Zapatero?

Luis OrtegaLuis Ortega | PPC| PPC

Quan fa ja uns anys des de la plataforma “Volem el metro” es rei-

vindicava l’arribada de la línia III del metro, tant des del govern munici-

pal com des del govern de CiU, en múltiples reunions tingudes amb la

plataforma, es deia que el metro no arribaria mai a Esplugues perquè

amb el tramvia n’hi havia prou i de sobres.

Per sort, la importància de les manifestacions va fer que els “ma-

naires” s’adonessin de l’error. CiU, després de 20 anys de no fer gairebé

res en transport públic (les conseqüències d’aquesta política nefasta la

pagarem encara uns quants anys), es va despenjar amb la faraònica línia

9 que no era, segurament, l’actuació més priori-

tària, encara que trencava la política a favor del

cotxe que havia mantingut fins llavors.

Poc abans de les eleccions, CiU ens va pre-

sentar la proposta que anomenava línia XII, que

consistia a portar els Ferrocarrils de la Generalitat des de Sarrià a

Castelldefels, fent una excursió turística per la comarca. Els alcaldes,

principalment socialistes, d’Esplugues i l’entorn es van afanyar també a

fer-se una foto que els aniria bé de cara a les eleccions municipals.

Es tractava d’una proposta deficient que ni ens connectava bé amb

Barcelona ni prou ràpidament amb Sant Boi, Viladecans, Gavà i

Castelldefels. Amb Barcelona ens portava a Sarrià (que no és precisa-

ment el destí dels espluguins quan van a Barcelona) i ens obligava a

canvia de tren per anar al centre. El recorregut turístic pel Baix alentia

molt la connexió amb la costa de la comarca.

El primer govern del tripartit va corregir la proposta, va optar per

dividir l’anomenada línia 12 en dos: optar per construir una nova línia de

RENFE i prolongar la línia III. En resum, es proposa prolongar la C3 de

RENFE (línia de Vic) fins a Castelldefels i la Línia 3 del metro fins a Sant

Joan. La proposta millora la connectivitat amb Barcelona però continua

sent deficient pel que fa a la connexió amb la comarca.

Valorant que era un pas endavant l’Associació per a la Promoció

del Transport Públic elabora una proposta que bàsicament ICV fem nos-

tra amb alguns petits retocs i que considerem que resol les principals

errades de la proposta anterior.  Millora molt la interconnexió de la co-

marca i no és més cara que la proposta del govern. Molt resumidament,

proposem que la línia C3 de RENFE segueixi el camí més recte cap a

Barcelona, que és travessant el riu per anar a parar a l’estació de

Cornellà i que la línia III travessi el riu una mica més al nord i arribi fins

a Sant Boi.

La proposta l’explicarem més detalladament en un acte públic a

entitats, ciutadania i partits, i en un pròxim article també us en farem

cinc cèntims. Ara m’ha semblat oportú fer una mica d’història, perquè

la història ens ha de servir per no repetir els errors del passat. 

Bon estiu.

ICV presenta ICV presenta 
una proposta  una proposta  
rigorosa per rigorosa per 
portar el portar el 
metrometro

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV

Dato

0,3%

5,439%

4,7%

2.353.575 

parados

12,1% 

del PIB

-0,2%

-38,55%

56,4 ptos.

-24,3%

27,12%

(+)78,6%

Argumento

El PIB ha crecido un 0,3% intertrimestral, mientras que el
de la zona euro ha crecido más del doble, un 0,7%.  Esta di-
ferencia no se daba desde 1995. El mismo dato del año an-
terior fue 1,1%. En tasa interanual ha crecido el 2,7%,
mientras que hace un año lo aumentó un 3,8%

El EURIBOR a 12 meses, tipo de interés al que se prestan
los bancos y que se usa como referencia para las hipote-
cas, se sitúa en el 5,439%, su máximo histórico.

La inflación no experimenta tal subida desde julio de 1995
y sigue subiendo a pesar de que el Gobierno dijo que a par-
tir de marzo de este año se moderaría.

2.353.575 parados en mayo de 2008 frente a 2.181.546 de
marzo de 2004. Hay 380.344 parados más que hace un año
y 15.058 más que hace un mes. La tasa de paro aumenta
de 8,03 a 9,6%. No había tantos parados en España desde
mayo de 1998, cuando el paro descendía a tasas del 10%

El déficit por cuenta corriente aumentó en marzo de 2008
hasta los 12.049,5 millones de euros,casi un 23% más que
hace un año, siendo el 12,1% del PIB, peor tasa de los países
OCDE, y el segundo mayor después de EEUU en volumen.

Pese a que Zapatero afirma que la industria tomará el re-
levo de la construcción y que sigue arrojando buenos datos,
el Índice de Producción Industrial sigue cayendo  por mes
consecutivo en abril. Esta recesión la confirma la histórica
disminución en la cifra de negocios, que ha caido un 8,2%

En un año la compra-venta de viviendas cae un 38,55%, y
en tan solo un mes cae un 16,93%. Asimismo, el número
de hipotecas en viviendas cae desde marzo del pasado año
un 39,65% y en tan solo un mes un 18,23%. Los visados de
vivienda nueva caen un 72% en ,marzo en tasa interanual.

El índice de confianza ha caído un en tan solo un mes 11,6%.
La confianza de los consumidores es prácticamente la mitad
que hace un año. Es otro mínimo histórico consecutivo.

Las matriculaciones de automóviles se situaron en 116.108
unidades durante el pasado mes de mayo, con una fuerte
caída del 24,3% respecto al mismo mes de 2007 Es incluso
superior a la de 1993, cuando el sector vivió su peor crisis

En un año se han creado 9.575 empresas, en comparación
con las 16.060 que se crearon el mismo mes de hace un
año.  En lo que va de año se han disuelto un 27,12% más de
empresas que el mismo perido de hace un año. Con res-
pecto al mismo mes del 2007 han cerrado un 11,28% más.

Los procedimientos concursales han aumentado un
64,67% en empresas hasta las 359 y un 230% en número
de familias concursadas, hasta las 66. Las de tipo volunta-
rio suben un 92,04%. La tasa de dudosidad bancaria es del
1,126 según Banco de España. El importe de impagos au-
mentan en marzo el 60,56%  en tasa interanual.
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El futurEl futur
d’Espluguesd’Esplugues
no es debatno es debat

Està en exposició publica el Pla Territorial de la Regió Metro -

politana. Aquest Pla marcarà el futur dels usos del sòl a  tot el territori

metropolita, Esplugues inclòs. No cal dir que és un pla de futur, de pla-

nificació territorial a partir de les diverses propostes de creixement de

cada municipi i, curiosament, el dialogant equip de govern socialista

d’Esplugues no ha obert cap tipus de debat per discutir quin ha de ser el

futur creixement de la nostra població. Considerant que la lentitud de

les discussions a Esplugues és un fet demostrable, mesurable i bastant

evident, no cal dir que el Pla Territorial no serà consensuat entre tots

els partits politics amb representació municipal,

sobretot tenint en compte determinats temes

complexos, com el futur de les zones industrials

que tenim, Montesa i Gall, ambdues afectades

per la proposta i convertibles en urbanitzable o

sense la qualificació actual de sòl industrial, desapareixent així les di-

verses empreses que ara existeixen, reconvertides en altres tipus d’acti-

vitats econòmiques o, simplement, en habitatge per algun previsor pro-

motor immobiliari, ja que l’ajuntament socialista no compra sòl per tenir

cap mena de política d’habitatge.

També cal esmentar els diversos plans de mobilitat que ens afec-

taran, en part positivament, amb l’arribada dels Ferrocarrils de la Ge ne -

ralitat, des de Reina Elisenda fins a Finestrelles, enllaçant amb la L3 del

metro que tindrà dues parades a Esplugues, una a Finestrelles i una se-

gona al Pont d’Esplugues.

Cal també saber que es continua plantejant un ramal del Trambaix

des del Pont d’Esplugues fins a Sant Just per Laureà Miró. Els socialis-

tes, en resposta a una pregunta  d’ERC, diuen que el trambaix no passa-

rà pel Laureà Miró, però la proposta continua essent mesurada des del

Departament de Política Territorial de la Generalitat i si l’Ajuntament

d’Esplugues no diu res s’aprovarà la proposta, passant a ser projecte.

A finals de juliol s’acaba el primer termini de suggeriments al Pla

Territorial. Que ERC sapiguem cap associació veïnal, cap partit polític,

cap organització comercial ha mantingut cap tipus de conversa sobre el

futur d’Esplugues dintre del nou Pla Territorial, per tant hem d’enten-

dre, un cop més, que els socialistes s’ho volen fer tot sols, sense tenir en

compte a la meitat de la població que va votar als partits de l’oposició ni

a les associacions representatives de la nostra població, d’això, suposo,

en deuen dir “participació ciutadana”.  No cal dir que des d’ERC estem

amatents al futur i defensarem un determinat model de ciutat equili-

brat, i sostenible dintre de les pròpies limitacions que imposen els so-

cialistes amb la seva silenciosa majoria absoluta que utilitzen, com una

patent de cors, per hipotecar el futur d’Esplugues.
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Sequera, vaga de transportistes, pescadors que no surten a pes-

car... dos mesos plens de desastre, dos mesos de caos i de silenci dels

governs socialistes. A Esplugues el govern municipal ni s'ha preocupat

de donar suport al comerç local donada la precària situació amb què

s'ha trobat fruit de les vagues de transportistes. Actitud de passotisme

que malauradament ja ens ve demostrant el PSC-PSOE.

Passotisme amb el tema de l'auditori. Han estat uns mesos mare-

jant la perdiu, que si al carrer Nord, que si al costat de la plaça Catalunya,

sense escoltar les propostes que des de l'oposició hem anat fent.

Passotisme amb la vella reivindicació de

Convergència i Unió d'abordar un espai de tro-

bada entre la Plataforma Contra el Pla Caufec i

l'equip de govern atesa l’obligació del govern de

trencar les situacions de tensió que es puguin

produir a la nostra vila.

Passotisme amb la gent del barri del Gall. A dia 16 de juny encara

no està acabada la rambla i veiem pocs treballadors. Passen directa-

ment de resoldre els greuges als veïns i botiguers.

Passotisme amb els veïns del barri Centre perquè han portat la

Fira d'Entitats a la rambla del Carme i perquè no se'ls acaba d'explicar

als veïns de la plaça Santa Magdalena com acabarà el projecte urbanís-

tic que els afecta.

Passotisme amb els veïns del barri de Can Vidalet perquè la font

de la rambla Verge de la Mercè segueix cultivant malves i no acaba de

resoldre's la seva posada en marxa, per no parlar tampoc de la famosa

problemàtica d'uns contenidors que s'han modificat de lloc i que recu-

llen més de cent signatures queixant-se pel tema.

Passotisme amb els veïns del barri de Finestrelles perquè encara

avui tenen carrers sense asfaltar, tot i que el portaveu del PSC-PSOE

tingui les galtes de negar-ho per Esplugues TV.

Passotisme amb la voluntat de les monges dominiques de Montsió

de no voler marxar d'Esplugues. Lluitarem perquè el PSC-PSOE no ex-

propiï el monestir i es garanteixi el seu dret a la propietat.

Ens desmoralitza veure tant cinisme en la pràctica del servei pú-

blic. Reividiquem vells projectes que es van perpetuant en el temps i

que el govern del PSC-PSOE és incapaç de resoldre. Això sí, ells, com

Zapatero i Montilla, posen bona cara però després etziben bolets a molta

de la gent d'Esplugues que pateix el seu mal govern.

Esperem que passat l'estiu el nostre govern municipal escolti una

mica més a la gran massa de gent i grups polítics que tenim un model

de ciutat diferent. Des de Convergència i Unió seguirem defensant una

política de proximitat que contempli escoltar la gent. Creiem que amb

voluntat és possible i per això seguirem reivindicant noves maneres 

de fer.
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