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Una Festa Major
participativa 
i molt nostra

Arriba el mes de setembre i amb ell una de les celebra-

cions més esperades de l’any: la Festa Major. Cap altre esdeve-

niment ciutadà aconsegueix les altes cotes d’assistència, de

seguiment i d’interès que assoleixen les festes de Sant Mateu.

L’alta concentració d’activitats socials, culturals i esportives;

els noms il·lustres que integren el programa i que protagonit-

zaran alguns dels moments més esperats, i la gran diversitat i

qualitat dels actes fan  que la Festa Major  sigui una celebra-

ción molt concorreguda.

La Festa començarà el dia 19, amb la cercavila inaugural i el

pregó de l’Andrea Fuentes. Per a Esplugues és un orgull  tenir

una esportista olímpica d’aquesta qualitat, que forma part

d’una de les millors seleccions del món, en un esport cada cop

amb més persones seguidores. Després del pregó, hi haurà

tres dies de festa que inclouran actes i noms per a tots els gus-

tos. Aquests dies tindrem a Esplugues artistes com Dover,

Marina Rossell, Sergio Dalma, Amparo Moreno, Los Mustang,

els germans José i Jessica Expósito o Miqui Puig; i esdeveni-

ments com el Mercat Medieval, la cercavila de Festa Major, el

Festival de Titelles o les múltiples activitats que organitzen les

entitats. Vull, precisament, valorar i agrair l’esforç de totes les

associacions que són presents a la Festa Major, perquè la seva

feina farà que la festa sigui més viva, més intensa i més nostra.

Amb l’arribada del setembre tornem a la normalitat des-

prés del descans estiuenc. Ens esperen reptes engrescadors

per al conjunt de la ciutat, com el Pla de millora de Can Vidalet,

l’Auditori Municipal o el nou Poliesportiu de les Moreres, els

quals propiciaran fer un pas endavant i que, com altres inicia-

tives urbanístiques, econòmiques, comercials i socials, ens

permetran avançar en l’objectiu de gaudir de la ciutat que

volem.  

Una Fiesta Mayor
participativa 
y muy nuestra

Llega el mes de septiembre y con él una de las celebracio-

nes más esperadas del año: la Fiesta Mayor. Ningún otro acon-

tecimiento ciudadano consigue las altas cotas de asistencia, de

seguimiento y de interés que alcanzan las fiestas de Sant

Mateu. La alta concentración de actividades sociales, cultura-

les y deportivas; los nombres ilustres que integran el progra-

ma y que protagonizarán algunos de los momentos más espe-

rados, y la gran diversidad y calidad de los actos propician que

la Fiesta Mayor  sea una celebración muy concurrida.

La Fiesta comenzará el día 19, con el pasacalles inaugural y

el pregón de Andrea Fuentes. Para Esplugues es un orgullo

tener una deportista olímpica de esta calidad, que forma parte

de una de las mejores selecciones del mundo, en un deporte

cada vez con más personas seguidoras . Después del pregón,

habrá tres días de fiesta que incluirán actos y nombres para

todos los gustos. Estos días tendremos en Esplugues artistas

como Dover, Marina Rossell, Sergio Dalma, Amparo Moreno,

Los Mustang, los hermanos José y Jessica Expósito o Miqui

Puig; y acontecimientos como el Mercado Medieval, el Festival

de Títeres o el pasacalles de Fiesta Mayor o las múltiples acti-

vidades que organizan las entidades. Quiero, precisamente, va-

lorar y agradecer el esfuerzo de todas las asociaciones que

están presentes en la Fiesta Mayor, porque su labor hará que

la fiesta sea más viva, más intensa y más nuestra.

Con la llegada de septiembre volvemos a la normalidad des-

pués del descanso estival. Nos esperan retos motivadores para

el conjunto de la ciudad, como el Plan de mejora de Can Vidalet,

el Auditorio Municipal o el nuevo Poliesportiu de les Moreres,

que propiciarán dar un paso adelante y que, como otras inicia-

tivas urbanísticas, económicas, comerciales y sociales, nos

permitirán avanzar en el objetivo de disfrutar de la ciudad que

queremos.  



Las entidades, grandes protagonistas de la Fiesta
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Dover, Sergio Dalma, Marina R
Puig, Jessica Expósito...: una F
Las fiestas de Sant Mateu se celebran este año del 19 al 22 de septiembre, con un amp
entidades culturales, sociales y deportivas participan de manera muy activa. La nadado

Ya está todo a punto para la celebración de

la Fiesta Mayor de Sant Mateu 2008 de Esplu -

gues. Del 19 al 22 de septiembre, tendrán lugar

cerca de un centenar de actos con los que la

ciudadanía de Esplugues podrá disfrutar de la

fiesta más esperada del año, aquella en la que

la población disfruta de manera especial.

Habrá convocatorias para todos los gustos y

prácticamente no habrá ninguna persona que

no pueda contar con una celebración adecuada

a sus aficiones y/o aspiraciones. Habrá, sin

embargo, citas mayoritarias, que responden a

la expectativa que cada año existe alrededor de

la Fiesta Mayor. Y es que las figuras que nos vi-

sitarán serán muchas. Quizás las más conoci-

das sean los grupos Dover y Los Mustang,  los

cantantes Sergio Dalma y Marina Rossell, la ar-

Dover es una de las actuales formaciones deDover es una de las actuales formaciones de

referencia del rock en España cantado en inglésreferencia del rock en España cantado en inglés

La Fiesta Mayor debe su gran dimen-

sión y atractivo a la suma de esfuerzos de

todos aquellos que trabajan por el progreso

de Esplugues. Es de destacar, especialmen-

te, la gran implicación de las entidades, que

organizan buena parte de los actos progra-

mados y que contribuyen de manera decisiva

a consolidar la recuperación de la cultura po-

pular  y tradicional.  El sábado 20 será uno de

los de mayor actividad y, seguramente, de

mayor concurrencia. Durante todo el día se

celebrarán eventos de gran arraigo en nues-

tra fiesta más popular: el encuentro de ‘pun-

taires’, el concurso de tortillas, el festival del

Esbart, el encuentro de bastoners, los ‘corre-

focs’ y una cita creada el año pasado pero que

está llamada a ser uno de los platos fuertes,

el pasacalles de Fiesta Mayor.  El domingo

habrá más citas clásicas —Marcha Accesible

de Educación Vial, matinades, concurso de

‘mongetes amb botifarra’, ‘castellers’, festival

de títeres, jornada de sensibilización de per-

sonas con discapacidad...— . Además, duran-

te todo el fin de semana, y de hecho durante

todo el mes, las entidades deportivas promo-

verán diferentes competiciones amistosas u

oficiales, en el caso de las especialidades que

ya inician la temporada 2008-2009.  Toda la

información en L’Agenda, en el programa

de Fiesta Mayor y en www.esplugues. cat.
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Rossell, Los Mustang, Miqui
Fiesta Mayor llena de estrellas

lio programa de actos que incluye citas para todo tipo de públicos. Un año más, las
ora de sincronizada Andrea Fuentes pronunciará el pregón, el viernes 19 a las 22 h.

tista Amparo Moreno y los creadores de la ba-

tuka, José y Jessica Expósito.

Artistas de renombre
Los nombres de Dover y de Sergio Dalma

destacan poderosamente por su continua pre-

sencia en los medios de comunicación. La for-

mación madrileña que lideran las hermanas

Llanos cuenta con una sólida trayectoria que

destaca por la fuerza de sus temas, mayorita-

riamente en inglés. Let me out y Do Ya son dos

de los éxitos más rutilantes del grupo, que sin

duda protagonizará uno de los momentos más

potentes de la fiesta. 

La de Sergio Dalma es una trayectoria

tam bién prolongada en el tiempo. Desde su

Bailar pegados lleva más de veinte años en la

primera línea musical, alternando incluso dis-

cos en catalán —él es de Sabadell— y en cas-

tellano. Dalma actuará el viernes 19 a las 11

de la noche, en la plaza Catalunya, en el

mismo momento en el que Marina Rossell,

una de las figuras indiscutibles de la música

catalana, actuará en la Sala Joan Brillas de

L’Avenç. 

Otros nombres musicales que seguro

atraerán a mucho público son los de Los Mus -

tang, una de los grupos con mayor historia de

nuestra música, especialmente en los años 60 y

70 del siglo XX, y de Miqui Puig, un personaje

polifacético, que se dio a conocer como vocalis-

ta del grupo Los Sencillos, y que ahora es críti-

co musical, jurado de programas de televisión y

disc-jockey, entre otras facetas artísticas. Puig

estará en Esplugues para pinchar discos en una

discoteca móvil que tiene al público joven como

destinatario principal. 

También es de destacar la presencia en el

programa de actos de la actriz Amparo Moreno,

que liderará el espectáculo de revista que el do-

mingo 21 se podrá ver en la avenida Ciutat de

l’Hospitalet. Aunque ahora es muy conocida

como la Trini de la serie El cor de la ciutat,

Amparo Moreno es una de las más brillantes

artistas de variedades y seguro que su espectá-

culo hará reir al público que se dará cita en él. 

La nadadora de sincronizada Andrea

Fuentes pronunciará el pregón de fiestas el

viernes 19 de septiembre, a las 10 de la noche,

desde el balcón del Ayuntamiento. 

Sergio Dalma actuará en la plaza CatalunyaSergio Dalma actuará en la plaza Catalunya

y Los Mustang en la rambla del Carme

Nueva colección de imanes de la Fiesta Mayor

El Ayuntamiento y la Coordinadora de Entidades de Cultura

Popular promueven de manera conjunta una colección de imanes

con imágenes propias de la cultura popular de Esplugues, con el

objetivo de dinamizar. os elementos de la cultura tradicional que

identifican a nuestra Fiesta Mayor. El ejemplar de este año, el pri-

mero de la serie, está inspirado en Marta, la ‘geganta’ de la ciu-

dad y se repartirá entre escolares de Esplugues. 
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Pilar Díaz: Pilar Díaz: 
“És tan“És tan
important
continuarcontinuar
transformant  transformant  
la ciutat comla ciutat com
garantir lagarantir la
qualitat de vidaqualitat de vida
de les persones” de les persones” 

Com cada any, el curs comença amb la Festa

Major. Amb quines expectatives hem d'afron-

tar aquesta festa?

Seran uns dies per gaudir de la ciutat,

dels carrers i de totes les activitats que estan

programades. La Festa Major s’organitza amb

molta il·lusió, esperant que la gent s’ho passi

molt bé. La diversitat d’actes, la complicitat de

les entitats i el fet que es facin per tot el terme

municipal són altres factors que contribuiran,

com l’any passat, a l’èxit de la convocatòria.  

Perquè creu que la Festa Major és una festa

tan especial per a tota la gent d'Esplugues?

Pel nostre sentiment de pertinença, molt

arrelat entre nosaltres. Sant Mateu és tres dies

abans que la Mercè i, en canvi, la majoria de

persones prefereixen quedar-se aquí, a la seva

ciutat, per viure una celebració que els és molt

primer pla dels més de 90 inclosos a la Llei de

barris que s’ha elaborat amb perspectiva de

gènere. Per a tota la ciutat, el Pla servirà per

cohesionar-la socialment encara més.

També s'ha aprovat el projecte del nou audi-

tori municipal. Quines perspectives s'obren

amb aquest nou equipament?

Es tracta d’un equipament llargament rei-

vindicat per moltes entitats i per molta gent. Era

una aspiració de l’equip de govern que ara es

podrà convertir en realitat, gràcies a la col·labo-

ració d’altres institucions, com el Ministeri de

Cultura. Serà un equipament molt complet, el

qual inclourà una sala teatre i un auditori, i molt

modern, adaptat a les nostres necessitats ac-

tuals i futures. Si tot va bé, les obres comença-

ran abans de final d’any.

Altres equipaments que tenim en perspectiva

són el Poliesportiu de les Moreres o La

Baronda. Quina és la situació actual i què

n'hem d'esperar?

La Baronda serà una realitat molt aviat,

amb una fórmula pionera de col·laboració

entre l’empresa privada i l’Administració públi-

ca. La inversió de Tau Icesa i Alonso Balaguer

ha fet possible la recuperació d’un espai molt

emblemàtic, pel nostre passat ceramista, que

nosaltres no podríem haver rehabilitat per l’alt

cost de les obres. El centre combinarà una ac-

més propera i entranyable.  

L'estiu ha estat ple de bones notícies per a la

ciutat. Una ha estat, sense dubte, la inclusió

del Pla de millora de Can Vidalet a la Llei de

barris. Què ha de significar aquest pla per al

barri i per a tota la ciutat?

La inclusió del Pla de millora de Can

Vidalet a la Llei de barris és el resultat d’una

feina ben feta. Ha de significar la rehabilitació

d’una part important del barri, que, tot i la in-

versió realitzada en els darrers 30 anys, neces-

sita encara d’un important esforç per millorar-

lo encara més. S’hi farà una important rehabi-

litació urbanística, amb la inclusió de nous

equipaments; es donarà un impuls al comerç i

s’aplicaran una sèrie de mesures socials que

comportaran una millora de la convivència i de

la qualitat de vida. A més, cal valorar que és el

Pilar Díaz inicia el segon any d'aquest mandat amb la
il·lusió de fer realitat  tots aquells projectes que han
de continuar transformant Esplugues i convertint-la
en la ciutat que totes i tots volem. En aquesta
entrevista ens expressa les seves opinions, il·lusions
i expectatives de cara al futur més immediat
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tivitat privada empresarial de prestigi amb la

pública lligada a la cultura i a la formació. Serà

un gran equipament per a la ciutat, perquè a

més estarà ubicat en un lloc estratègic per a

Esplugues, l’entorn del parc dels Torrents. Les

Moreres? És la instal·lació que necessita la ciu-

tat per continuar creixent esportivament. Es

començarà a construir a final d’any o a l’inici de

2009.

Vostè va dir que volia una Esplugues en què

la gent visqui cada vegada millor. Ho estem

aconseguint? Està satisfeta de les cotes de

serveis, de seguretat i de convivència a què

estem arribant?

Després d’un any del nou mandat, estic re-

lativament satisfeta. No sempre es pot estar sa-

tisfeta del tot, perquè sempre hi ha coses que

poden millorar. A més de  les grans obres estra-

tègiques que ens faran gaudir d’una centralitat

metropolitana, per a nosaltres també són im-

portants els petits o grans detalls que ens fan la

vida més agradable. Una part important del nos-

tre pressupost està destinat a facilitar-li la vida a

les persones, en especial a aquelles que més ho

necessiten; fins i tot hem canviat la manera de

fer la ciutat, pensant sobretot en allò que fa la

vida més senzilla i agradable a les persones. Per

exemple, a l’hora de posar un banc, no és tan im-

portant el seu disseny com que sigui còmode i

que el posem en el lloc adequat i en un nombre

suficient. La seguretat? També estem contents,

sobretot perquè la col·laboració entre Mossos i

Policia Local està funcionant. El que està clar és

que no podem aïllar la  ciutat de l’entorn metro-

polità i, per això, no podem estar al marge dels

grans problemes existents, però procurem fer

una gran tasca de prevenció. Tenim més proble-

mes de convivència que de seguretat i treballem

per pal·liar-los, des de la rigorositat i la toleràn-

cia zero envers alguns comportaments, que

hem detectat i que volem eradicar.

La crisi econòmica està repercutint a Esplu -

gues? Quines mesures s'estan portant a ter -

me per dinamitzar la nostra economia?

És una crisi diferent a les anteriors, amb

moltes causes diferents (preus del petroli, da-

vallada de la construcció, crisi financera, espe-

culació amb els aliments...) que s’ha d’afrontar

amb decisió. Com ens afecta? A la gent, de ma-

nera molt diversa, en funció de la seva ocupa-

ció, de si està pagant hipoteca... A l’Ajuntament

no li afecta gaire, perquè crec que hem fet bé

els deures i perquè el nostre finançament no

de pèn dels sectors que poden estar en crisi.

Això sí, esmerçarem els recursos que calgui

per garantir la qualitat de vida de les persones

que puguin patir-ne les conseqüències. I també

hem de treballar, com portem fent des de fa

temps, perquè el nostre teixit empresarial esti-

gui lligat a sectors productius diferents als que

han sostingut l’economia del país durant anys. 

A l'estiu es va aprovar el Pla d'actuació muni-

cipal. Per primera vegada, aquest document

s'ha fet incloent-hi un procés de participació

ciutadana. N'està satisfeta, d'aquest procés?

Sí, tant de la quantitat de persones que hi

han intervingut com de les aportacions que

ens han fet. Ha estat un procés que ens ha ser-

vit per explicar tot allò que volem fer per mi-

llorar la ciutat i que ens ha enriquit a totes i a

tots, perquè ens permetrà millorar la nostra

acció de govern. 

Un dels reptes d'aquest mandat és el de l'ha-

bitatge. Quins són els eixos bàsics del Pla mu-

nicipal que està en marxa? En quin moment

es troba aquest pla?

És un pla molt ambiciós —potser dels

més importants dels municipis de l’entorn—

que significarà la construcció de més de 800

habitatges de lloguer i de venda, 370 dels quals

adjudicarem aquesta propera tardor. La gent

està molt il·lusionada perquè, a més, veu que

els pisos ja s’estan construint i molts podran

ser lliurats l’any que ve. L’esperança és que la

xifra de 800 pisos pugui ampliar-se, encara

més i de manera significativa amb altres actua-

cions urbanístiques que tenim previstes.

Preguntes i respostes en curt

• Les consultes més recurrents que li fa la gent

són... sobre habitatge i seguretat i convivència.

• No pot sortir del despatx sense... el mòbil i els dia-

ris i sense apagar els llums.

• És difícil conciliar la vida personal i la política? És

complicat, però si t’ho proposes, ho aconsegueixes.

• Què li ha sorprès més de la tasca d'alcaldessa en

els dos anys que hi porta? Tot i que no sóc dona d’en-

dur-me sorpreses, que s’ha d’estar al corrent de tot i

has de saber de tot.

• Les tecnologies de la informació i les comunica-

cions ens fan la vida més... fàcil i agradable. Ens per-

meten guanyar temps i coneixements i, per tant,

qualitat de vida.

• Com li explica com és Esplugues a una persona

que no en sap res? Que és una ciutat de dimensions

geogràfiques i humanes molt agradables. Que té

moltes zones verdes. I que el seu encant és especial.

• Parlant la gent s'entén? I tant! És la meva màxima.

• Amb quin personatge de la historia li hauria agra-

dat mantenir una llarga conversa? Clara Cam -

poamor, que va lluitar perquè les dones poguessin

exercir el vot, durant l’etapa de la II República.

• Aconselli'm un llibre i una pel·lícula... El celler, de

Noah Gordon, i com a pel·lícula, El Padrino.

“El Pla de millora de Can Vidalet servirà per
cohesionar més la ciutat” • “L’Auditori estarà
adaptat a les nostres necessitats” • “El Pla
d’habitatge està començant a recollir fruits” 
• “La Festa Major és la màxima expressió del
nostre sentiment de pertinença a la ciutat”

L’alcaldessa, amb un grup de dones a laL’alcaldessa, amb un grup de dones a la

paella popular de la Setmana de la Gent Granpaella popular de la Setmana de la Gent Gran

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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LOS OCHO ÁM

1
La mejora del espacio público y la

dotación de espacios verdes 2

5
El fomento de la sostenibilidad

del desarrollo urbano, especial-

mente por lo que respecta a la

eficiencia energética, el ahorro

en el consumo de agua y el reci-

claje de residuos

6

Ayuntamiento y Generalitat in
millones de euros en la refor
El Ayuntamiento y la Generalitat impulsarán en los próximos cuatro años un conjunt

Los próximos cuatro años van a ser decisivos

para completar la transformación de Can Vida -

let. El proceso de cambio que ha vivido este ba-

rrio en los últimos 30 años, fruto de la tenacidad

de sus vecinos y vecinas y de las inversiones

con tinuadas de las diferentes administraciones,

va a poder culminarse en el próximo cuatrienio

—hasta 2012— gracias a la inclusión del Plan de

mejora de Can Vidalet, promovido por el Ayun ta -

miento, en la quinta edición del Pla de barris de

la Generalitat de Catalunya, que va a suponer

una inversión de más de 13 millones de euros.

Aunque incluye actuaciones en el conjun-

to del barrio, el Plan se aplicará fundamental-

mente en la zona delimitada por las calles Molí,

Pere Pelegrí, Maladeta, pl. Bòbila, av. Torrent,

Caquis, Eucaliptus, Cedres y Vidal i Ribas, ade-

más de una parte del parque de Can Vidalet. Su

aplicación tiene diferentes objetivos: a nivel so-

cial, velar por la cohesión del barrio, mejorar la

calidad de vida de las personas residentes en el

barrio y favorecer el desarrollo del tejido asocia-

tivo como factor de integración y convivencia; a

nivel urbanístico, mejorar la calidad de los espa-

cios públicos y los edificios, velar por el desarro-

llo urbano sostenible y favorecer la integración

del barrio al conjunto de la ciudad; y a nivel eco-

nómico, reactivar la función comercial del ba-

rrio, fomentar el dinamismo económico de la

zona y crear nuevos puestos de trabajo.

Mejora urbanística
Entre otras actuaciones, el plan propone
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MBITOS DE ACTUACIÓN DEL PLAN 

2
La rehabilitación y el equipa-

miento de los elementos colecti-

vos o comunes de los edificios 3
La provisión de equipamientos

para el uso colectivo 4
La incorporación de las tecnolo-

gías de la información en los

edificios públicos

6
La igualdad de género en el uso

del espacio urbano y los equipa-

mientos. El Plan es el primero

incluído por la Generalitat en la

Llei de barris  redactado con

perspectiva de género

7
El desarrollo de programas que

comporten una mejora social,

urbanística y económica del ba-

rrio

8
La accesibilidad y la supresión

de barreras arquitectónicas

nvertirán más de 13
rma del barrio de Can Vidalet

to de medidas que van a suponer una mejora en la calidad de vida de sus habitantes

la reurbanización de diversas calles y plazas

(Maladeta, Molí, Pere Pelegrí, Torrent o Blas

Infante); la mejora de equipamientos como el

Mercado Municipal (que se reconstruirá), el

Campo de Fútbol o el Polide portivo; ayudas para

la instalación de ascensores en fincas de más

de cuatro plantas y para la rehabilitación de ele-

mentos comunes de los inmuebles; la creación

de nuevos parques; la renovación de la red de al-

cantarillado; la regulación y pacificación del trá-

fico rodado; la incorporación de las tecnologías

de la información en los edificios  públicos (ins-

talación de puntos wifi...) y la creación de carri-

les bici y su conexión con la ronda verde.

Mejora social y económica
El plan también incluye el desarrollo de

programas que comportarán una mejora social

y económica del barrio, con la creación de la ofi-

cina de emancipación juvenil de Can Vidalet, la

habilitación de los denominados caminos esco-

lares, para mejorar el acceso a los centros edu-

cativos, un plan de dinamización comercial, con

el nuevo mercado como eje central, que incluirá

un programa de reactivación de locales vacíos,

un plan de señalización comercial y una delimi-

tación de los ejes comerciales y la promoción del

deporte y la cultura. El Plan desarrolla también

un ambicioso proceso participativo y políticas de

equidad de género, con las cuales se conseguirá

que todas las personas del barrio, prescindien-

do de su sexo, condición social u origen, se sien-

ta protagonista de su desarrollo inmediato. 
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La prolongación hacia Esplugues de
la L3 de metro y de FGC, más cerca
El trazado que la Generalitat ha sacado a información pública contempla dos
paradas de la L3 de metro en el centro y en Sant Joan de Déu- Finestrelles. Aquí se
hará una gran estación intermodal porque llegará también la L6 de Ferrocarrils

La llegada al centro de Esplugues y a Fi -

nestrelles de las redes de metro y de Ferrocarrils

de la Generalitat (FGC) está cada vez más cerca.

El Departamento de Política Territorial y Obras

Públicas de la Generalitat sacó a finales de julio a

información pública los estudios de prolongación

de la L3 de metro y la L6 de FGC, nuevos medios

de transporte público que mejorarán la conexión

de Esplugues con la parte alta de Barcelona y al-

gunos municipios del Baix Llobregat, así como

con el Vallès.

El largo proceso que supondrá la histórica

llegada del metro al centro de Esplugues cuenta

ya con un trazado que tiene bastantes probabili-

dades de ser el definitivo. Según éste, la prolon-

gación de la L3 desde Zona Universitària se hará

por Finestrelles/Sant Joan de Déu y, tras cruzar

por debajo la autopista B-23, se dirigirá al centro

de Esplugues, para continuar hacia Sant Just,

Sant Joan Despí (con paradas, entre otras, en el

Hospital Comarcal y Fontsanta, próximas al ba-

rrio del Gall y su polígono industrial) y Sant Feliu.

La estación que se denominará Esplu -

gues Centre estará ubicada en la plaza Santa

Magdalena, bajo la calle Laureà Miró, y tendrá

correspondencia con el Trambaix. Contará con

dos accesos: uno cerca de la parada del tranvía

y el otro, más próximo a la plaza. Se construirá

a una profundidad de menos de 30 metros y

dispondrá de andenes laterales de 5 metros de

anchura.

Conexión también con la comarca
del Vallès Occidental

El barrio de Finestrelles y el entorno del

Hospital Sant Joan de Déu ganarán dos medios

de transporte: la L3 y la L6 de FGC, la línea que

procede del Vallès y que ahora acaba en Reina

Elisenda (Barcelona), lo que acabará con un défi-

cit histórico de falta de conexión entre las comar-

cas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Una

gran estación hará de intercambiador entre

ambas líneas. Tendrá dos accesos, uno desde el

paseo Sant Joan de Déu y otro que dará servicio

al actual barrio de Finestrelles y a la zona que

está actualmente en fase de urbanización. La

línea de FGC estará por debajo de la del metro,

que también llegará soterrado.

Nuevas paradas

L6 de FGC

• Monestir de Pedralbes. Bajo la plaza de

Pedralbes.

• Universitats. En el entorno de la zona

universitaria del Campus Nord.

• Finestrelles-Sant Joan de Déu. Final de

línea y conexión con la futura prolongación

de la L3 del metro.

L3 de metro

• Finestrelles-Sant Joan de Déu.

• Esplugues Centre. Correspondencia con

el Trambaix (Pont d’Esplugues).

• Sant Just. En el cruce de la calle Major y

la Rambla, cerca del tranvía.

• Hospital Comarcal. En el límite entre

Sant Just y Sant Joan Despí.

• Fontsanta. En el barrio Les Planes de

Sant Joan Despí, cerca del Trambaix (Mi -

quel Martí i Pol).

• Sant Joan Despí. En el barrio Centre, co-

rrespondencia con la estación de Renfe.

• Torreblanca. Bajo la avenida Generalitat

de Sant Joan Despí.

• Consell Comarcal. En Sant Feliu, cer ca

de la parada de tranvía del mismo nom-

bre.

• Sant Feliu Centre. Bajo la rambla

Marquesa de Castellbell.

Futuro intercambiador deFuturo intercambiador de

Finestrelles-Sant Joan de DéuFinestrelles-Sant Joan de Déu

El recorrido de
la prolongación
de la Línea 3

GRÁFICO CEDIDO POR EL DPTOP-GENERALITAT DE CATALUNYA

IMAGEN VIRTUAL CEDIDA POR EL DPTOPIMAGEN VIRTUAL CEDIDA POR EL DPTOP
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L’Ajuntament dóna l’impuls
definitiu a la construcció de
l’Auditori de la ciutat

Un dels equipaments més esperats a Es-

plugues, l’Auditori Municipal, va donar al juliol

un pas important cap a la seva realització. El

Ple de l’Ajuntament va fer l’aprovació inicial del

projecte de construcció i del concurs per adju-

dicar les obres del que serà el centre de refe-

rència de la cultura a Esplugues.

El futur equipament, que millorarà nota-

blement l’oferta cultural de la ciutat, es cons-

truirà a prop del Complex Esportiu La Plana i

del parc dels Torrents. Amb una sala-teatre

amb capacitat per a 500 persones com a ele-

ment central, l’Auditori disposarà també d’una

sala diàfana a la planta superior apta per a la

celebració d’esdeveniments culturals coberts

de tot tipus. L’equipament es completarà amb

un aparcament al soterrani.

El projecte ha estat redactat per l’equip

El Casal Robert Brillas
acull una exposició sobre
els arxius de la comarca 

La sala d’exposicions del Casal de

Cultura Robert Brillas acull fins al 13 de

setembre Els nostres arxius. La nostra

memòria, una mostra itinerant pel Baix

Llobregat que vol donar a conèixer el

patrimoni documental que hi ha als

arxius municipals de la comarca i

reivindicar la seva tasca de recuperació i

conservació de la memòria col·lectiva.

L’exposició, que va ser inaugurada el 17

de juliol per l’alcaldessa, Pilar Díaz, i la

presidenta del Consell Comarcal, Rosa

Boladeras, compta amb reproduccions

de documents i fotografies, molts d’ells

de la vida quotidiana, que ens apropen a

les formes de viure del segle passat i

d’anteriors. 

Obres prèvies a l’inici de
les obres de l’estació 
de metro de Can Vidalet

Durant l’estiu s’han estat fent al

carrer Maladeta diferents treballs previs

a l’inici de les obres de reforma i de

millora de l’accessibilitat de l’estació de

Can Vidalet, que segons fonts de

l’empresa constructora, GISA, podrien

començar a fer-se de manera imminent. 

El futur equipament cultural tindrà una gran sala per a
500 persones i una altra a la planta superior per a la
celebració d’esdeveniments culturals de tot tipus

Ramon Sanabria Arquitectos Asociados, amb

una llarga experiència en el disseny de centres

culturals (l’Auditori de Terrassa i el Centre

Cultural de Sant Cugat estan entre les seves

obres). Segons el govern municipal, es tracta

d’un projecte ambiciós, però realista, i d’una

gran qualitat. El pressupost, finançat per diver-

ses administracions entre les quals es troba

l’Ajuntament d’Esplugues, supera els 14,2 mi-

lions d’euros.

Bona acollida
La notícia ha estat molt ben acollida pel

teixit associatiu de la ciutat, que veu l’equipa-

ment com una oportunitat per atendre les ne-

cessitats de la ciutadania, de les entitats cultu-

rals i de l’Ajuntament en l’àmbit de la cultura.

Així, el futur Auditori, que pretén esdeve-

nir un referent no només local, sinó també co-

marcal, possibilitarà, entre d’altres moltes

coses, la realització d’un programa estable

d’arts escèniques.  

L’Auditori esdevindrà 
un potent centre cívic de
les arts escèniques

Un visitant mira un dels expositorsUn visitant mira un dels expositors

de la mostrade la mostra

UBICACIÓ DE L’EQUIPAMENT AUBICACIÓ DE L’EQUIPAMENT A

LA PLAÇA CATALUNYA, A TOCARLA PLAÇA CATALUNYA, A TOCAR

DEL PARC DELS TORRENTSDEL PARC DELS TORRENTS

L’AUDITORI MUNICIPALL’AUDITORI MUNICIPAL

Sala-teatreSala-teatre amb capacitat per a 500 personesamb capacitat per a 500 persones

Gran espai polivalentGran espai polivalent per a activitats ciutadanesper a activitats ciutadanes

AparcamentAparcament subterrani per a vehiclessubterrani per a vehicles
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La empresa Enantia, 
con sede en Esplugues,
es galardonada en 
los XI Premios Pimes

La empresa Enantia está de enhorabuena. Esta firma dedicada a la

investigación, concretamente a la síntesis y desarrollo de procesos quí-

micos para la preparación de principios activos farmacéuticos, ha sido

premiada con uno de los galardones concedidos en la undécima edición

de los Premios Pimes, el destinado a la empresa más competitiva del

año 2007 en el apartado de microempresa. “La obtención de este galar-

dón supone el reconocimiento a la labor que se ha realizado durante los

cinco años de existencia de Enantia en el sentido de creación de valor en

el campo de la tecnología de la síntesis orgánica, aplicada fundamental-

mente a la obtención de principios activos farmacéuticos” explicó su di-

rector general, Llorenç Rafecas, el día en el que el Rey Juan Carlos, en

compañía del president de la Generalitat, José Montilla, y del presidente

de Pimec-Sefes, Josep González, le hizo entrega de esta distinción.

Enantia fue fundada hace cinco años en el Parc Científic de la

Universidad de Barcelona. El mes de febrero pasado, y como parte de su

proceso de expansión, inauguró un laboratorio en Esplugues, donde tiene

previsto contar con nuevos equipamientos en un futuro inmediato. Su

cifra de negocios se incrementó en un 70% durante el último año y des-

taca por el componente multicultural de su plantilla, su apuesta por la

formación continua y por el establecimiento de un plan de igualdad entre

hombres y mujeres. Sólo en el último año, Enantia ha solicitado veinte

patentes surgidas del trabajo de investigación de la compañía.   

Dedicada a la investigación
farmacéutica, la firma acaba de abrir 
un laboratorio en nuestra ciudad 

El director general de Enantia con Josep González, presidente deEl director general de Enantia con Josep González, presidente de

Pimec-Sefes, el Rey Juan Carlos y el president José Montilla

Bon nivell d’assistència als
nous cursos ocupacionals 

Els darrers cursos organitzats per la Secció d’Ocupació de

l’Ajuntament d’Esplugues, adreçats a persones en situació de re-

cerca de feina, han tingut una alta participació i una excel·lent

valoració per part de l’alumnat. Al març va començar un nou se-

minari de formació en habilitats comunicatives, que va aplegar

18 participants (totes dones). La gran novetat d’enguany és que

el curs va tenir continuïtat amb nou sessions monogràfiques de-

dicades a aquesta temàtica (comunicació no verbal, saber escol-

tar, estats d’ànim...) i obertes a nous participants. El gran interès

demostrat farà que se’n tornin a realitzar en properes ocasions.

A més, des de l’abril i fins a l’octubre es porten a terme vuit se-

minaris de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), que

tracten d’introduir a persones en situació d’atur o amb intenció

de canviar de feina en programes d’ordinadors. Fins ara s’han fet

cursos d’Excel, Access, Win, Word , i de cara a l’octubre n’hi ha

programats dos més d’Ac cess i Power Point (del dia 13 al 24 als

matins i del 14 al 30 a les tardes).

Manuela de Madre participarà
a ‘Els dijous de les dones’ 

La diputada i vicepresidenta del PSC Manuela de Madre ha

confirmat la seva presència a Esplugues, el proper dijous 2 d’oc-

tubre, per participar al cicle ‘Els dijous de les dones’ que organit-

zen el Consell Municipal de les Dones i l’Ajuntament. Manuela de

Madre parlarà de la fibromiàlgia, una malaltia que pateix des de

fa temps, en un acte al Casal de Cultura Robert Brillas (19 h).

L’alcaldessa, regidors i regidores de l’Ajuntament i represen-L’alcaldessa, regidors i regidores de l’Ajuntament i represen-

tants del CN Esplugues hi van participartants del CN Esplugues hi van participar

Bany per l’esclerosi múltiple  
88 nedadors i nedadores van participar el 13 de juliol, a la

convocatòria d'Esplugues del Catalunya Mulla't. La piscina del parc

dels Torrents va ser una de les més de 600 de tot el país que van

participar a l'esdeveniment, un acte simbòlic de solidaritat amb els

malalts d'esclerosi múltiple En total, els nedadors participants van

recórrer 37.740 metres. L'acte, organitzat per l'A jun ta ment, va

comptar amb la col·laboració especial del CN Esplugues, molts in-

tegrants del qual van participar-hi activament, i de Duet Esports,

l'empresa que gestiona les Piscines Municipals Parc dels Torrents.
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L’Ajuntament farà realitat
propostes d’estudiants 
sobre hàbits saludables

L’Ajuntament d’Esplugues ha respost a les

peticions en matèria d’hàbits saludables propo-

sades pels més de 170 alumnes de tercer i quart

cursos d’ESO del municipi que van participar al

maig passat a la primera Audiència Pública per

a nois i noies. Els escolars han rebut una carta

amb una dotzena d’actuacions concretes que el

govern municipal es compromet a aplicar entre

aquest any i la fi del mandat, al 2011.

Els compromisos adquirits (vegeu quadre

annex) suposen la majoria de les propostes per

una vida saludable —tema sobre el qual ha girat

aquesta primera Audiència per a escolars— rea -

litzades pels propis adolescents, com prevenir

les addiccions al tabac, alcohol o drogues, infor-

mar sobre la sexualitat o sobre una nutrició ade-

quada, millorar la seguretat viària i promoure

l’esport a preus assequibles, entre d’altres.

Aquestes accions han passat a formar part del

Pla d’actuació municipal 2008-2011.

L’objectiu de la iniciativa ha estat fomentar

entre la població jove la participació i l’interès

pels assumptes públics i comunitaris. Aquest

nou mecanisme de participació ciutadana ha

permès que més de 600 alumnes de cinc cen-

tres educatius de la ciutat (IES Joanot Martorell,

IES Blume, IES La Mallola, IES Severo Ochoa i

Centre d’Estudis Utmar) hagin pres part, des del

mes de febrer, en espais de debat, i els hagi des-

pertat l’interès per assumptes de la ciutat.

A més, ha servit al consistori per conèixer

de primera mà les opinions i les necessitats d’a-

quest col·lectiu de persones.  

Totes les propostes incorporades al Pla d’actuació municipal

Afegir a les propostes de lleure d’Esplugues

el desenvolupament d’una festa a l’aire lliure,

adreçada al jovent, basada en hàbits saluda-

bles, amb la participació del teixit associatiu i

juvenil. Seguir treballant per ampliar les activi-

tats basades en l’oci nocturn alternatiu, com

les que es fan al mes de juliol.

Reforçar les campanyes de comunicació i els

canals de difusió que s’utilitzen per fer arribar

als nois i noies tot el ventall de propostes que

es fan des de fa anys al programa de promoció,

prevenció i educació per a la salut.

Fer campanyes sobre prevenció d’addic-

cions (tabac, alcohol, drogues) adreçades a

joves entre 12 i 16 anys. Impulsar amb les enti-

tats i les persones esportistes accions de pre-

venció basades en l’esport.

Programar un cinefòrum amb motiu de la

Jornada de sensibilització de la malaltia alco-

hòlica, i afavorir l’intercanvi d’impressions amb

joves que han superat la problemàtica de la

drogoaddicció.

Proposar a la comunitat educativa (Genera -

litat, direcció dels IES i AMPA) la instal·lació de

màquines dispensadores de preservatius i als

Punts d’Informació Juvenil.

Desenvolupar xerrades i tallers sobre sexua-

litat i prevenció d’embarassos no desitjats, co-

ordinats amb el Centre d’Informació i Recursos

per a Dones (CIRD) i els centres de salut.

Estudiar la viabilitat d’oferir serveis espor-

tius als poliesportius municipals a un preu més

adequat a la capacitat adquisitiva del jovent.

Fer campanyes sobre nutrició i trastorns ali-

mentaris, i assistència d’una persona profes-

sional als centres de secundària que ho dema-

nin per poder exposar-li els seus dubtes.

Estudiar la viabilitat de posar a disposició del

jovent un espai gratuït per aprendre a conduir

amb la col·laboració d’entitats referents en el

món de l’educació viària (hi ha converses amb

dos organismes).

Treballar en el desenvolupament d’una cam-

panya que possibiliti, mitjançant la col·laboració

d’empreses i del comerç local, l’adquisició d’un

casc de qualitat a un preu més assequible.

Millora de l’asfalt a diferents carrers per

contribuir a la prevenció d’accidents.

Desenvolupar un servei semblant al bicing

de Barcelona, millorar els carrils bici existents

i ampliar aquesta xarxa a tota la ciutat a partir

del desenvolupament de diferents projectes

urbanístics que ja s’estan executant, com el de

la Ronda Verda i el de Porta BCN.

El consistori incorpora
al PAM la majoria de
peticions dels alumnes
de 3r i 4t d’ESO a
l’Audiència Pública
per a nois i noies

Les propostes d’estudiants de tercer i quartLes propostes d’estudiants de tercer i quart

d’ESO es van presentar a l’Audiència Pública per ad’ESO es van presentar a l’Audiència Pública per a

nois i noies, el mes de maig passat. Ara,nois i noies, el mes de maig passat. Ara,

l’Ajuntament n’ha incorporat una bona part al PAMl’Ajuntament n’ha incorporat una bona part al PAM
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Les aportacionsLes aportacions

ciutadanes al PAMciutadanes al PAM

El PAM incorpora  aportacions fe?tes  aEl PAM incorpora  aportacions fe?tes  a

partir de les propostes ciutadanes. Aquípartir de les propostes ciutadanes. Aquí

en resumim una mostra:en resumim una mostra:

• Millora en l’atenció a les persones que• Millora en l’atenció a les persones que

viuen soles amb problemes de mobilitat.viuen soles amb problemes de mobilitat.

• Millors serveis per a augmentar la quali-• Millors serveis per a augmentar la quali-

tat de vida de la gent gran, persones ambtat de vida de la gent gran, persones amb

discapacitats o les més desfavarorides.discapacitats o les més desfavarorides.

• Construcció de la Residència assistida• Construcció de la Residència assistida

“la Mallola” perquè la gent gran no hagi de“la Mallola” perquè la gent gran no hagi de

marxar de la seva ciutat.marxar de la seva ciutat.

• El futur Casal Municipal d’Entitats in-• El futur Casal Municipal d’Entitats in-

clourà espais per a les activitats culturals.clourà espais per a les activitats culturals.

• Foment de la lectura als barris.• Foment de la lectura als barris.

• Reforçar la pràctica esportiva per als di-• Reforçar la pràctica esportiva per als di-

ferents col·lectius amb nous espais i ser-ferents col·lectius amb nous espais i ser-

veis de proximitat.veis de proximitat.

• Estudiar la viabilitat d’impulsar habitat-• Estudiar la viabilitat d’impulsar habitat-

ge compartit.ge compartit.

• Garantir que la gent jove que hagi mar-• Garantir que la gent jove que hagi mar-

xat per no poder accedir a un habitatge as-xat per no poder accedir a un habitatge as-

sequible no tingui problemes per concó-sequible no tingui problemes per concó-

rrer a promocions d’habitatge públic.rrer a promocions d’habitatge públic.

• Millorar els programes d’escola de mú-• Millorar els programes d’escola de mú-

sica, ceràmica, pintura i dibuix.sica, ceràmica, pintura i dibuix.

• Impulsar places d’aparcament per• Impulsar places d’aparcament per

motos i bicicletes.motos i bicicletes.

• Impulsar iniciatives de foment del res-• Impulsar iniciatives de foment del res-

pecte de l’espai públic i de la convivència.pecte de l’espai públic i de la convivència.

•  Ampliar el nombre de contenidors per a•  Ampliar el nombre de contenidors per a

piles i objectes contaminants.piles i objectes contaminants.

•  Més enllumenat públic de baix consum i•  Més enllumenat públic de baix consum i

una jardineria pública encara més eficientuna jardineria pública encara més eficient

i més sostenible.i més sostenible.

• Renovar el parc mòbil de transport urbà.• Renovar el parc mòbil de transport urbà.

• El futur Parc d’Innovació Empresarial ha• El futur Parc d’Innovació Empresarial ha

d’impulsar l’oferta comercial i els llocs ded’impulsar l’oferta comercial i els llocs de

treball qualificats.treball qualificats.

• Planificació urbanística de nous usos ter-• Planificació urbanística de nous usos ter-

ciaris que atregui noves empreses.ciaris que atregui noves empreses.

• Estudiar la possibilitat de crear un viver• Estudiar la possibilitat de crear un viver

d’empreses i noves línies de suport a lad’empreses i noves línies de suport a la

creació de microempresas.creació de microempresas.

• Facilitar la presència de les entitats• Facilitar la presència de les entitats

d’Esplugues a Internet.d’Esplugues a Internet.

•  Noves estratègies i nous espais que in-•  Noves estratègies i nous espais que in-

crementin la participació ciutadana.crementin la participació ciutadana.

•  Crear programes d’intervenció especí-•  Crear programes d’intervenció especí-

fics per a les dones nouvingudes.fics per a les dones nouvingudes.

• Divulgar indicadors de qualitat en la• Divulgar indicadors de qualitat en la

prestació de serveis municipals.prestació de serveis municipals.

• Incorporació dels compromisos adqui-• Incorporació dels compromisos adqui-

rits en l’Audiència pública per a nois irits en l’Audiència pública per a nois i

noies (vegeu pàgina 14).noies (vegeu pàgina 14).

El Ple dóna llum verda al
Pla d’actuació municipal
del període 2008-2011

El Ple municipal del mes de juliol va donar

llum verda al  Pla d’actuació municipal (PAM), que

detalla el conjunt de propostes, projectes i actua-

cions prioritàries que el govern municipal portarà

a terme durant aquests quatre anys.

El PAM  ha estat sotmès a un procés parti-

cipatiu sense precedents, amb la voluntat de di-

vulgar, informar i donar la paraula perquè la ciu-

tadania i les entitats diguessin la seva sobre el

conjunt d’iniciatives i projectes a impulsar durant

aquest mandat. Hi ha hagut, d’una banda, una

campanya per informar sobre els continguts del

PAM i per fer possible que la ciutadania i les enti-

tats aportessin idees o comentaris. També hi ha

hagut el procés participatiu de l’Audiència pública

per a nois i noies (vegeu pàgina anterior). I, final-

ment, també s’ha fet una Audiència pública de

presentació del PAM.

699 participants
Si se sumen les tres accions, hi han partici-

pat 699 persones directament.?Al procés partici-

patiu desenvolupat entre el 28 d’abril i el 2 de juny

es van rebre 91 aportacions, realitzades per 26

El document, que inclou les propostes, els projectes
i les actuacions prioritàries del mandat, ha estat
enriquit amb les aportacions dels ciutadans

persones. A l’Audiència pública de presentació del

PAM hi van assistir 49 persones i al procés parti-

cipatiu de l’Audiència pública per a nois i noies van

intervenir 624 alumnes. 

Cada comentari, idea o suggeriment s’ha

analitzat i ha servit, d’una manera o una altra, per

enriquir el text del Pla d’actuació municipal. En el

Ple municipal del mes de juliol, el primer tinent

d’alcaldia va “donar les gràcies al conjunt de per-

sones i entitats que hi han participat, pel seu

compromís amb la ciutat”.  El pla consta de sis

eixos prioritaris i més de 120 actuacions prefe-

rents. Els sis eixos són:

• Per a Esplugues, les persones són capital

• Els barris, en majúscules

• Projectes que transformaran la ciutat. 

• A l’avantguarda de l’economia del coneixement. 

• Esplugues, referent en qualitat humana. 

• El camí cap al bon govern.

El document del PAM es pot consultar a

www.esplugues.cat. 

Presentació del PAM en audiència públicaPresentació del PAM en audiència pública
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Gent Gran (reunió del 17 de juny)
Es valora positivament l’alta participació als actes de la

Setmana de la Gent Gran. S’informa que totes les persones més

grans de 75 anys rebran a casa una carta amb consells bàsics per

prevenir l’onada de calor. També s’explica que per obtenir plaça

per al servei de balneari social es demanarà a partir d’aquest any

un informe mèdic, i que el servei de podologia ha emès unes nor-

mes d’ús per programar amb ordre els dies de visita i les repro-

gramacions. Es dóna a conèixer que els tres esplais que formen

part del projecte I tu per què no de la Diputació rebran un ordina-

dor i que l’aplicació de la Llei de dependència ha significat un aug-

ment dels casos a atendre i del nombre de treballadores socials.

Dones (reunió del 19 de juny)
Es fa la presentació del treball de recerca Ciutadania i gè-

nere a Esplugues. S’exposen les properes activitats del cicle

Dijous de les Dones: visita al Museu d’Història de Catalunya al ju-

liol i conferències de Manuela de Madre a l’octubre i de Carme

Valls al novembre. També s’informa sobre els nous tallers

d’Internet i es presenta la web de les dones d’Esplugues per al

nou curs. Per últim, es donen a conèixer properes activitats, com

una excursió a Elna per al setembre o octubre i la Pedalada de

les Dones per al 25 de setembre.

Cooperació (reunió del 26 de juny)
Es fa una valoració de la Festa de la Solidaritat i la del

Comerç Just destacant aspectes positius (que s’hagi fet conjunta-

ment amb la Fira d’Entitats, la nova ubicació, les noves carpes...) i

a millorar.  També es destaca l’èxit de la Marató Solidària i es

co?men?ten aspectes a millorar del 1r Festival de Pau i Drets

Hu?mans. S’informa de la nova proposta de distribució de les

sub?ven??ci?ons per als projectes, que deixen de ser equitatives,

i de la posada en marxa del punt de suport associatiu.

Seguretat Ciutadana (reunió del 8 de juliol)
Es dóna compte de les actuacions dutes a terme a partir de

les propostes plantejades per les associacions de veïns en l’ante-

rior consell. Es fa un recordatori dels consells de seguretat dels

habitatges que cal tenir en compte per part de la ciutadania du-

rant les vacances. S’analitzen les dades sobre delinqüència dels

diferents cossos policials referides al període comprès entre

gener i maig de 2008.

CONSELLS 

MUNICIPALS PARTICIPACIÓ

Tolerancia cero contra
los dueños incívicos 
de los perros

Una agenteUna agente

cívica explica acívica explica a

un ciudadanoun ciudadano

cómo ejercercómo ejercer

una tenenciauna tenencia

responsable deresponsable de

un perroun perro

Aunque las campañas de fomento del civismo en Esplugues están

dando buenos resultados, hay algunos aspectos que requieren de plazos

más largos para visualizar un cambio de actitud radical en el comporta-

miento de determinadas personas. Uno de los actos incívivos aún percep-

tibles son los excrementos de perros en la vía pública, cuya presencia, aun-

que en menor medida respecto a años atrás, no ha sido aún erradicada.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento se quiere hacer especial hin-

capié en las obligaciones que supone tener un perro para su dueño, y espe -

cialmente en la de evitar que las necesidades fisiológicas de los canes ten-

gan efectos nocivos en los espacios públicos y en la salud de las personas.

Más allá de la molestia evidente que supone pisar excrementos de

perro, el hecho de no recogerlos puede provocar la transmisión de enfer-

medades y repercutir en la salud de la población infantil, la más expuesta

a sufrir las consecuencias, ya que las criaturas pueden topar con heces

cerca de áreas de juego infantiles. Tampoco está permitido que los perros

orinen, y mucho menos defequen, en zonas verdes. El orín seca el césped

y las plantas.

El lugar apropiado para que los perros hagan sus necesidades fuera

del domicilio son los pipicanes, donde también existe la obligatoriead de

recoger las defecaciones y lanzarlas al contenedor instalado para ello. En

Esplugues hay 15 espacios de este tipo, repartidos por todos los barrios,

que el Ayuntamiento limpia periódicamente para evitar malos olores y

están sometidos a tratamiento fitosanitario varias veces al año.

La Policía Local ha recibido instrucciones de ser inflexible ante he-

chos incívicos como no llevar al perro atado o no recoger los excrementos

del animal depositados en la vía pública, parques o jardines. Esta última

infracción está tipificada como falta grave en la vigente Ordenanza de con-

vivencia ciudadana y conlleva una sanción de 90,15 euros. 
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L’Ajuntament d’Esplugues tornarà aquest

any a fomentar una mobilitat més sostenible i sa-

ludable tractant de conscienciar de fer un ús res-

ponsable del cotxe privat a la ciutat. Serà durant

la Setmana de la Mobilitat, que es celebra al vol-

tant del Dia Europeu sense Cotxes (22 de setem-

bre), amb vuit dies consecutius d’activitats al car -

rer per mirar de conscienciar la ciutadania sobre

els efectes negatius que provoca un ús excessiu

del cotxe sobre el medi ambient, la mobilitat i la

seguretat de les persones.

La bicicleta serà una de les grans protago-

nistes ja des del primer dia, diumenge 21, amb la

Marxa Accessible d’Educació Viària, pels carrers

del municipi. El mateix dia també tindrà lloc un

collage de sensibilització, promogut per AIDED,

en favor de les persones amb discapacitat, al

Casal de Cultura Robert Brillas.

Setmana de la Mobilitat: vuit
dies per arraconar el cotxe
La bici serà una de les protagonistes del certamen,
que tindrà lloc del 21 al 28 de setembre

El dilluns 22 serà el dia central. La plaça

Santa Magdalena, que es tancarà al trànsit de

cotxes, acollirà un concurs de pintura infantil sota

el lema El bus de barri i, a la tarda, una exposició

d’art i un joc infantil sobre la mobilitat sostenible.

Els actes continuaran amb una caminada

mediambiental per a la gent gran (dimarts 23),

una entrevista a Esplugues TV sobre l’ús de la bi-

cicleta (dimecres 24), un passeig de dones amb

bici pels parcs (dijous 25), una gimcana amb bici

per a escolars i un taller sobre aquest vehicle (di-

vendres 26) i una campanya promocional als

bu?sos de barri (dissabte 27).

L´últim dia, diumenge 28, tindran lloc dos

dels altres plats forts: la passejada urbana en bi-

cicleta entre l’Hospitalet i Sant Feliu, passant per

Es?plugues, Sant Just, Cornellà i Sant Joan

Despí, i la XII Caminada Popular a Sant Pere

Màrtir, organitzada pel Grup d’Estudis i el Centre

Ex?cursionista d’Esplugues.

A més, del 23 al 26 es faran activitats peda-

gògiques en favor del transport públic als cen-

tres escolars Prat de la Riba, Isidre Martí, Lola

Anglada i Folch i Torres, i la setmana següent, del

29 de setembre al 2 d’octubre, una nova campa-

nya de control del soroll produït per vehicles de

dues rodes.  

Esplugues s’adherirà a
la Xarxa Espanyola de
Ciutats Saludables

Esplugues sol·licitarà la seva

adhesió a la Xarxa Espanyola de

Ciutats Saludables, integrada

actualment per 64 municipis i que

treballa per la promoció de la salut i la

prevenció de malalties a través

sobretot de l’educació i la

sensibilització. El Ple municipal va

aprovar aquesta proposta, així com la

designació com a interlocutors de la

regidora de Salut Pública, Sara Forgas,

i del director de l’àrea de Benestar

Social, José Joaquín Poley. Esplugues

ja està adherida a la Xarxa Catalana.

El carril bus-VAO de la
B-23 tindrà un accés des
de la Ronda de Dalt

Els carrils exclusius per a busos i

vehicles d’alta ocupació (més de dos

passatgers) que el Ministeri de Foment

vol instal·lar a la mitjana de l’autopista

B-23, entre Molins de Rei i la Diagonal

de Barcelona, tindrà quatre accessos,

un dels quals a Esplugues, des de la

connexió amb la ronda de Dalt. Segons

va informar El Periódico de Catalunya,

l’opció que preveu el Ministeri és que

les incorporacions al corredor es facin

a través de passos soterrats, la qual

cosa suposarà modificar l’actual

enllaç.

Moció sobre la L3 del
metro i el Trambaix

El  Ple municipal va rebutjar una

moció del grup d’ERC per demanar a

la Generalitat que estudïi prolongar la

L3 del metro unint Esplugues amb

Sant Feliu i que desestimi el ramal de

tramvia entre el Pont d’Esplugues i

Sant Just pel carrer Laureà Miró. En

una votació complexa, el PSC va

rebutjar el canvi de l’itinerari previst de

la prolongació de la línia 3, PPC i CiU

s’hi van abstenir i ICV i ERC?hi van

votar a favor. Totes les formacions van

mostrar-se en contra del pas del

Trambaix pel carrer laureà Miró, cap a

Sant Just.

La bicicleta serà una de les grans protagonistes del certamenLa bicicleta serà una de les grans protagonistes del certamen

Inclou la bicicletada entre
l’Hospitalet i Sant Feliu,
passant per Esplugues, 
i la Caminada Popular 
a Sant Pere Màrtir 
(28 setembre)
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Nuevos talleres
educativos para
las familias con
hijos de 0-3 años

Dos guarderías municipales, La Mainada y Montserrat, acogerán

este curso escolar una acción educativa, novedosa en nuestra ciudad,

de apoyo a las familias, promovida por la Secretaría de Políticas Fa -

miliares de la Generalitat, con la colaboración del Ayuntamiento de

Esplugues. 

Se trata de diversos talleres gratuitos dirigidos a los padres y las

madres para facilitarles la tarea de convivir con el nuevo miembro de la

familia y educarlo de forma adecuada. La iniciativa tiene como objetivo

contribuir a asegurar la calidad de la labor educativa de las familias y

compartir con ellas aspectos relevantes del desarrollo de los pequeños

de 0 a 36 meses. 

El ciclo, bajo el epígrafe Créixer amb tu, constará de seis talleres,

todos ellos en el mismo día de la semana (martes y a las 6 de la tarde).

La Mainada (c/ Baronesa de Maldà, 28) ofrecerá La incorporació d’una

nova persona a la família i els canvis que es produeixen (30 de septiem-

bre),  Interacció i comunicació (28 de octubre) y La cura, el desenvolupa-

ment i l’educació de les criatures (25 de noviembre). La guardería

Montserrat (c/ Cedres, 38) acogerá Les atencions bàsiques a la criatura

(14 de octubre), El benestar i la salut de la criatura (11 de noviembre) y

La relació que s’estableix entre els diferents contextos de la vida de l’in-

fant (9 de diciembre). 

Las guarderías Montserrat y La
Mainada acogerán hasta diciembre
talleres formativos y pedagógicos

Sant Joan de Déu obre un
centre per a infants amb
trastorns de desenvolupament

Esplugues compta amb un nou servei sanitari i social. Es tracta

del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de

l’Hospital Sant Joan de Déu, que atén infants de 0 a 6 anys d’Es -

plugues, Sant Joan Despí i Sant Just afectats per trastorns del desen-

volupament (problemes de llenguatge, conducta, alimentació, son...).

Un equip de 10 professionals s’encarrega del servei, que funcionava

des de 2006 al centre hospitalari i que ara s’ha instal·lat a l’avinguda

de Cornellà, 140 (a l’alçada de la parada Montesa del Tramvia). El cen-

tre, finançat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),

i que treballa coordinat amb els recursos sanitaris de la zona, atén

l’infant des de la prevenció fins a l’abordatge terapèutic, així com la

seva família, i ofereix suport a les escoles. L’alcaldessa d’Esplugues,

Pilar Díaz, va demanar durant la inauguració, el passat juliol, als res-

ponsables del servei que en facin una presentació davant el Consell

Municipal de les Dones. D’altra banda, el Banc Sabadell ha donat

18.000 euros al Laboratori de Recerca del Càncer Infantil de l’Hospital

Sant Joan de Déu d’Esplugues, que es destinaran a adquirir nous apa-

rells tècnics d’última tecnologia.

Visita ministerial al servei
d’acollida d’infants Minuts
Menuts d’Esplugues

La pionera experiència del servei de guarda puntual d’infants

de 0 a 3 anys Minuts Menuts d’Esplugues ha interessat el Ministeri

d’Educació i Política Social. La directora general d’Infància del

Ministeri, Amparo Marzal, i el subdirector general de Famílies, Félix

Barajas, així ho van manifestar durant la visita que van realitzar al ju-

liol a la instal·lació, ubicada dins del Complex Esportiu La Plana.

Esplugues forma part de la desena de municipis catalans on el

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, en coordi-

nació amb els ajuntaments, ha engegat aquesta prova pilot que pre-

tén donar un temps de respir fora de l’horari escolar a les famílies

amb infants de fins a 3 anys dins d’un espai lúdic de qualitat, i a un

preu simbòlic d’1 euro per hora. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i diversos regidors  i regidores vanL’alcaldessa, Pilar Díaz, i diversos regidors  i regidores van

estar amb els representants ministerials, Amparo Marzal i Fèlixestar amb els representants ministerials, Amparo Marzal i Fèlix

Barajas, i a la secretària de Polítiques Familiars, Carme PortaBarajas, i a la secretària de Polítiques Familiars, Carme Porta
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La Festa Major de Santa Magdal
al ritme dels balls populars pro
Cada 22 de juliol, amb motiu de la
celebració del dia de la seva copatrona,
Esplugues celebra la Festa de Santa
Magdalena. Els balls tradicionals propis
d’Esplugues en són els grans
protagonistes

La Festa Major de Santa Mag?dalena, l’anomenada festa petita

d’Esplugues, va tornar a impregnar de màgia la ciutat el passat dimarts 22

de juliol. De curta durada –des de les 7 de la tarda fins la mitjanit–, el centre

d’Esplugues i la seva gent reviu actualitzada la que en altres temps va ser

festa gran, basada sobretot en les tradicions.

Els jardins del Casal Robert Brillas són el punt de partida de la festi-

vitat, on la participació de les entitats es fa palesa: esbart, bastoners, ge-

gants, cobla, castellers i diables (agrupats a la Coordinadora d’Entitats).

Tot comença amb el Ball del Ginjoler, un ball de creació recent al voltant

del ginjoler del pati del Casal, un arbre simbòlic, ja que se n’extreu fusta

addient per construir instruments musicals. Li segueixen altres balls

propis de la ciutat, com el de Nans, el de Gegants, el Valset amb ball de

bastons, la sardana Terra de Gegants o el Babau, el més tradicional, ja

que la resta han estat creats del 1980 ençà —tot i que amb arrel tradi-

cional—, la majoria pel compositor espluguenc Marcel Casellas.

L’actuació dels castellers tanca una primera part davant d’un públic

nombrós .

A continuació, els grups participants surten en seguici, precedits

per un correfoc, fins a l’església de Santa Magdalena, arrossegant públic

pel seu camí. És quan la festa es viu al carrer. Però la part més emotiva té

lloc dins l’església, plena de gom a gom per presenciar les ofrenes de di-

ferents entitats a la copatrona d’Esplugues. Hi ballen el Centro Aragonés,

El pilar caminant dels Castellers a l’església ésEl pilar caminant dels Castellers a l’església és

un dels moments més emocionants de la festaun dels moments més emocionants de la festa

A dalt, el Ball del Ginjoler, a càrrec de l’Esbart. A baix, gent del públic ballantA dalt, el Ball del Ginjoler, a càrrec de l’Esbart. A baix, gent del públic ballant

la sardana ‘Terra de Gegants’la sardana ‘Terra de Gegants’
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lena se celebrà
pis d’Esplugues

els Geganters, l’Esbart i els Bastoners, però el punt àlgid, esperat per to-

thom —la gent es posa dreta en sentir les gralles—, és el pilar caminant

que executa la Colla de Castellers des del mig de la nau fins l’altar. Una

ovació tanca l’acte, que té continuitat fora de l’església amb els Versots

punyents dels Diables. La festa es tanca novament al Casal Robert Brillas

amb un sopar de carmanyola, una sessió de cant improvisat i l’actuació del

grup d’arrel tradicional Terrer Roig.

Recepció de les Magdalenes
A nivell institucional, i com ja és costum en aquest dia, l’alcaldessa va

presidir la recepció a les dones d’Esplugues que es diuen Magdalena. Una

important representació de les persones que tenen el nom de la copatrona

van trobar-se amb l’alcaldessa i altres regidors i regidores al Museu Can

Tinturé, on van poder gaudir d’una demostració de puntes de coixí promo-

guda pel Museu dins de la Coincidència Insòlita que ha coorganitzat amb el

Museu de la Punta d’Arenys de Mar.

Uns 2.000 infants d’Esplugues
es diverteixen als casals,
campus i altres activitats

Més de 2.000  infants d’Esplugues es van divertir d’allò més a

les múltiples activitats organitzades  durant el mes de juliol per

fer-los més agradables les vacances escolars. Casals d’estiu, ca-

sals esportius, campus esportius, casals joves, campaments, colò-

nies, rutes o casals musicals són algunes de les múltiples propos-

tes que les associacions esportives o de lleure, l’Ajuntament o

l’Escola Municipal de Música els van preparar. L’alcaldessa va visi-

tar alguns dels espais on es portaven a terme aquestes activitats

en diferents dies del mes de juliol. Les activitats que promouen

l’Ajuntament i les entitats d’Esplugues són la principal oferta per a

l’estiu i des de fa anys compten amb la confiança dels pares i les

mares del municipi. A més, els preus —més econòmics que a la

resta de municipis del voltant— ajuden a que les famílies puguin

conciliar la vida laboral, familiar i personal.
A dalt, el Ball de Bastons. A baix, les participants a la recepcióA dalt, el Ball de Bastons. A baix, les participants a la recepció

de les dones d’Esplugues que es diuen Magdalenade les dones d’Esplugues que es diuen Magdalena

Manualitats en un Casal d’EstiuManualitats en un Casal d’Estiu

Infants assajant una coreografia als Casals EsportiusInfants assajant una coreografia als Casals Esportius
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Consens entre els grups
polítics en l’aprovació
del Reglament 
orgànic municipal 

L’Ajuntament ha aprovat el Reglament orgànic municipal (ROM), un

document que té per objectiu establir la normativa bàsica de funcionament

dels òrgans de govern i d’organització de l’Administració local. 

Entre altres aspectes, el ROM defineix les regles que regeixen el Ple,

la Junta de Govern Local i la Junta de Portaveus; especifica l’estatut dels

membres de la Corporació, i descriu els processos d’informació i de partici-

pació ciutadana. També estableix els signes bàsics d’identitat de l’A -

juntament. El reglament ha estat aprovat amb la unanimitat de tots els

grups polítics municipals. Tant l’alcaldessa com els portaveus es van mos-

trar satisfets pel consens a què s’ha arribat.

L’elaboració i aprovació del ROM s’ha fet d’acord amb la legislació vi-

gent, que reconeix  als ajuntaments la potestat d’autoorganitzar-se i de for-

mular i aprovar normes jurídiques amb rang de reglament.  

Estableix la normativa bàsica de
funcionament dels òrgans de govern i
d’organització de l’Administració local

La población de Esplugues alcanza 
los 46.750 habitantes

El padrón municipal recogía a 1 de enero de 2008 la cifra de

46.750 habitantes, según aprobó el Pleno del Ayuntamiento del mes

de junio.  El número de habitantes registrados a inicios de año supo-

ne un leve incremento de 128 personas  respecto al año anterior. Algo

más de la mitad de la población empadronada, 23.873, son mujeres,

frente a 22.877 hombres.

L’alcaldessa i els portaveus municipalsL’alcaldessa i els portaveus municipals

signen el document que conté el Reglamentsignen el document que conté el Reglament

La familia de Daniel Atienza Rodríguez, que falleció el pasado día 9

de julio en la esquina de las calles Dr. M. Riera con S. Salvador, desea

expresar su agradecimiento muy especialmente a la Policía Local y a los

servicios de emergencia que asistieron a tan desgraciado suceso. Al po-

licía anónimo que no se dio por vencido e intentó salvarle la vida antes,

durante y después de la llegada de las ambulancias. Nuestra más pro-

funda admiración al policia, al personal sanitario y a la chica de la am-

bulancia que hizo todo lo posible hasta el final.

También queremos agradecer su apoyo y ayuda a la Asociación de

vecinos, al Ayuntamiento y a los diferentes servicios (deportes, funera-

rios, etc...). Todos nos han facilitado las cosas y nos sentimos orgullosos

y privilegiados por tener un Ayuntamiento próximo y accesible que res-

ponde ante las demandas de los ciudadanos. Gracias a la parroquia de

San Mateo, a las asociaciones de ciclismo, balonmano etc. Gracias a

todos. Trasladamos a la Asociación de Vecinos de la Plana la dura tarea

de difundir nuestro agradecimiento a tantas personas que nos sería im-

posible manifestar de otra manera.

Gracias, gracias, gracias.

Familia de Daniel Atienza

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció “Tribuna oberta” de la revista municipal El Pont d’Esplu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el pont@esplugues.cat

TRIBUNA OBERTA

Cursos de català per a adults

Per aprendre a parlar en català 

Per adquirir fluïdesa i saber escriure-hi per aprofundir-hi   

- Certificats oficials: bàsic, elemental, intermedi, suficiència i su-

perior

- Cursos d’acolliment i de conversa

Proves de col·locació i inscripcions:

dies 15, 16, 17 i 18 de setembre, de 10 a 12 i de 17 a 19 hores a:

• Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n) 

• Escola d’Adults Eugeni d’Ors (C/ Cedres, 38, 1a planta)

Informació: 

Servei Local de Català – tel. 93 372 04 16

esplugues@cpnl.cat  - www.cpnl.cat 

Inici general dels cursos: 29 i 30 de setembre
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El Esbart participa en un
festival de danza
catalano-húngaro     

El Esbart Vila d’Esplugues participó

el 12 de julio en un festival de danza

catalano-húngara, que se celebró en el

Museu d’Història de Catalunya. El festival

permitió comprobar cómo, al margen de

diferencias sociales y culturales, la danza

se ha convertido en una de las principales

expresiones de un  pueblo. La lluvia

obligó a modificar el escenario del

festival, pero no la pasión con la que los

dos grupos participaron en el evento. El

Esbart estuvo representado por sus

formaciones adulta y juvenil. 

Mocions sobre la jornada
laboral setmanal i la
directiva del retorn

El Ple municipal va aprovar una

moció presentada pel PSC de rebuig a la

recent directiva europea que permet

ampliar la jornada laboral, fins ara

establerta en 48 hores setmanals, fins

les 60 hores, i en casos específics fins

les 65. El text aprovat per l’Ajuntament

ho considera “un atac als drets laborals

i un atemptat contra la seguretat i la

salut a la feina”. PP i ERC van donar

suport a la moció, mentre que ICV i CiU

es van abstenir. El mateix Ple no va

donar suport a un altre moció sobre

aquest tema d’ICV que tractava de

vincular el govern espanyol amb la

decisió del Consell de la UE. ERC l’hi va

donar suport, PSC i PP van votar en

contra i CiU es va abstenir. ICV va

presentar també una moció de rebuig a

la directiva europea que fixa les normes

de retorn de ciutadans “de tercers

països que es trobin il·legalment al

territori” europeu. ERC va votar a favor,

el PSC en contra, i PP i CiU es van

abstenir.

El  pregón de Ramon Cervera y demostración de bailes en El GallEl  pregón de Ramon Cervera y demostración de bailes en El Gall

La caldereta y el pregón de Montserrat Zamora, concejala de Deportes, en Can ClotaLa caldereta y el pregón de Montserrat Zamora, concejala de Deportes, en Can Clota

Can Clota y El Gall
celebraron sus fiestas

Los barrios espluguenses aprovechan el

verano para mostrar su orgullo y divertirse or-

ganizando sus propias fiestas mayores durante

al menos un fin de semana. A mediados de junio

Can Vidalet y Finestrelles abrieron el fuego,

como informó el número anterior de EL PONT.

A finales de junio fue el turno de Can Clota, y a

mediados de julio, el del Gall, con sendos pro-

gramas dirigidos a toda clase de público.

La diversidad de actos y de público fueron la nota
destacada de ambas celebraciones

boca. El viernes, con una merienda para las

personas mayores, ball de bastons y baile con

orquesta, además del pregón, que fue pronun-

ciado por el presidente de APAME, Ramon Cer -

vera. El sábado estuvo marcado por la actividad

deportiva (fútbol sala, petanca...) y por las exhi-

biciones de danza catalana y bailes de sa lón. El

último día el protagonismo fue para las collas

que participaron en la exhibición castellera. 

Can Clota vivió un fin de semana intenso

del 27 al 29 de junio en torno siempre al centro

neurálgico del barrio, la plaza del Taxi. El vier-

nes, junto al pregón, que corrió a cargo de la

concejal de Deportes del Ayuntamiento, Mont -

se rrat Zamora, estuvo marcado por las exhibi-

ciones de baile, tanto de salón como típicos ex-

tremeños, y una discoteca para jóvenes. El sá-

bado fue el día de la Caldereta Popular y del

Gran Baile con Swing Latino. El domingo la fies-

ta se despidió a ritmo de percusión, amenizan-

do a los gigantes y cabezudos, y de habaneras.

El Gall vivió su gran fiesta del 17 al 20 de

julio. La pista deportiva del parque Pou d’en

Fèlix se convirtió durante cuatro días en epicen-

tro festivo del barrio. El jueves, con una fiesta

infantil y con los gigantes de la ciudad para abrir

La Asociación de Vecinos del
Centre estrena local

La Associació de Veïns Districte I

Centre (en la imagen, su presidente) inau-

guró el 12 de julio su nuevo domicilio so-

cial. El local se encuentra en el número 43

de la calle Àngel Guimerà, muy cerca del

Casal de Cultura Robert Brillas.
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Música, cinema, esport 
i diversió a les nits de juliol
Entre la diversa oferta d‘Esplugues de Nit’ va destacar el concert de Joan Isaac als
jardins de Can Tinturé. Tallers musicals i esportius van convidar la gent a participar

El lleure no tanca per vacances al juliol a

Esplugues. Sobretot als vespres i la nit, on es

multiplica l’oferta musical i esportiva i s’afe-

geixen activitats pròpies de les dates estivals,

com el cinema a la fresca. És el que es coneix

com a Esplugues de nit.

Un dels ingredients bàsics d’aquest còc-

tel d’activitats nocturnes va ser la música, amb

una oferta per a públics variats. Per un costat

hi va haver els concerts intimistes als jardins

de Can Tinturé, on el gran protagonista va ser

Joan Isaac. El cantautor espluguenc no va de-

cebre davant el públic —més d’un centenar de

persones— que es va apropar el dia 20 de ju-

liol a sentir tant les seves noves cançons, del

seu últim treball La vida al sol, com les com-

posicions de sempre, com Dones d’aigua o so-

bretot A Margalida. Va ser una hora i mitja on

el cantautor de la Plana, acompanyat d’un

excel·lent equip de músics, va demostrar per

què és un dels referents de la cançó catalana

de les últimes dues dècades. Dels jardins de

Can Tinturé també van sortir notes musicals

de qualitat amb les actuacions del Delta Power

Trio (blues-rythm’n’blues-reggae) i les bandes

de jazz Ramon Díaz Quintet i Nex Mood Jazz.

El públic més jove va tenir l’oportunitat

de sentir música en viu d’artistes novells als

bars El Cau de les Arts, La Jarra y la Pipa i 2

Punts Menys, així com una sessió de hip-hop

al parc Pou d’en Fèlix i una altra de rock al parc

de les Tres Esplugues. Aquests concerts van

ser organitzats per la Coordinadora Glaç, que

també va pensar en aquells que volen aprofi-

tar l’estiu per aprendre música, amb un taller

de composició amb ordinador i un altre de

disc-jòqueis.

A tot això cal afegir els concerts inclosos

dins la programació de l’Esplujove amb can-

tants i grups locals.

Però les nits estivals donen per a més

coses, a banda de la música. Així, a la pista mu-

nicipal de l’Avenç es van programar sessions

de cinema a la fresca, amb films que s’han es-

trenat aquest any, com El ultimátum de Bour -

ne, Los crímenes de Oxford, La brújula dorada

i Los 4 fantásticos y Silver Surfer.

Esport
També hi va haver oferta per als que

s’estimen més suar la samarreta. Tallers de

cycling, steps, aeròbic i patinatge van atreure

gent amb ganes de mantenir-se en forma du-

raant els dijous de juliol. L’oferta esportiva

nocturna es va completar amb el primer

Torneig de Futbol 7 Ciutat d’Esplugues de

Veterans, al Camp Mu ni cipal Salt del Pi, i amb

el ja veterà Torneig de Futbol Sala Les More -

res, al Poliesportiu Municipal les Moreres (ve -

geu secció d’Es ports). 

Concert de jazz a Can Tinturé i taller de stps a la plaça CatalunyaConcert de jazz a Can Tinturé i taller de stps a la plaça Catalunya

Cantautors novells en una activitat organitzada per Glaç, i consagrats —Joan Isaac a Can Tinturé— van ser protagonistes durant Cantautors novells en una activitat organitzada per Glaç, i consagrats —Joan Isaac a Can Tinturé— van ser protagonistes durant el  juliolel  juliol
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Esplugues TV celebra els
seus primers 25 anys de
trajectòria (1983-2008)

Frederic Cano: 
“Tinc encara més
il·lusió que quan 
vam començar 
a fer televisió”

Es fa televisió amb la mateixa il·lusió

després de 25 anys?

Sí. Jo diria que encara en tinc més,

perquè quan vam començar aquesta

‘aventura’ no sabíem fins a on arribaríem.

Ara hem assolit molts dels reptes plante-

jats i això ens fa ser molt optimistes en-

vers el futur.

Quin model de TV proposeu?

El mateix de fa 25 anys: de proximitat, de

servei al ciutadà i contrari a tot tipus de

teleescombraria. La TV ha de tenir un ús

social.

Ha canviat molt la percepció que la gent

té de la televisió local?

Més enllà que durant molts anys no

hem tingut una normativa legal que ens

emparés, hi ha hagut molts canals que

ens han desprestigiat, pels seus contin-

guts. Afortunadament, la gent està co-

mençant a distingir entre les teles que

només fan bruixes i tarots i les que ofe-

rim continguts de qualitat.

Què heu pogut aportar a la ciutat?

El fet que siguem l’únic canal de la

comarca que haguem arribat als 25 anys

és un gran èxit per a tot Esplugues. I

sem pre que podem, tenim les nostres

portes obertes per col·laborar amb les

entitats que ho desitgin.

A més d’un canal de TV, teniu un diari

digital i altres projectes en car tera. Per

què?

Després de 25 anys, hem compro-

vat que l’única via per mantenir una tele-

visió com la nostra és ser multimèdia. És

la manera de ser rendibles i d’assegurar

el futur.

L’efemèride arriba en el millor moment

de la tele, que s’ha convertit en el mitjà audiovi-

sual de referència d’Esplugues i de la comarca,

amb una programació ininterrompuda de 24

hores, un vint per cent de la qual està integrada

per espais de producció pròpia.

ETV va començar a emetre el mes de juny

de 1983, amb programes puntuals. El 21 de se-

tembre de 1986 van començar les emissions re-

gulars, que van anar ampliant-se en horaris i

programes a mesura que passava el temps.

D’aquells temps són capçaleres com Panorama

municipal o El pols de la ciutat, que avui dia en-

cara es mantenen en antena. L’any 1990 va co-

mençar una nova etapa, amb informatius de pe-

riodicitat setmanal i l’any 1995 el canal va rebre

el Premi El Pont d’Esplugues de Comunicació,

per l’emissió d’un reportatge d’elaboració pròpia

sobre una caravana solidària a Sarajevo. Eren

moments de creixement imparable d’un canal

que ha anat ampliant horitzons territorials, fins a

convertir-se en la televisió del Baix Llobregat. La

concessió d’un canal de TDT —emet pel dial 36

digital terrestre des del maig— li ha suposat, a la

vegada, un reconeixement i un repte tecnològic,

que ETV afronta amb la il·lusió de qui creu en la

televisió com a mitjà de servei i de proximitat i no

com a manera de fer calaix.

Actes de celebració
Entre els actes per celebrar el 25 aniver-

sari hi ha la presentació del nou gran projecte

del canal, una sèrie dramàtica coproduïda amb

L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç, que comen-

çarà a emetre’s l’any que ve; l’edició d’un llibre i

d’un DVD amb la història  dels 25 anys de la tele,

i una gala de cloenda, el mes d’abril de 2009. 

Esplugues TV està
d’enhorabona. El projecte
iniciat per un grup de
persones de la ciutat,
encapçalades  per
Frederic Cano, fa 25 anys
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EL MILLOR ESTIU

La Nit de Sant Joan va
donar la benvinguda a
l’estiu amb revetlles i foc

Fins a vuit revetlles, repartides per tots

els barris, es van celebrar a Esplugues la Nit

de Sant Joan, amb la qual es va donar un any

més la benvinguda a l’estiu. El centre neuràl-

gic de la festa va ser el parc Pou d’en Fèlix, on

es va encendre una foguera amb la Flama del

Canigó, que va ser prèviament passejada per

la ciutat amb l’habitual seguici que des de fa

més de 30 anys impulsa l’entitat Espluga Viva.

Visita de una delegación
nicaragüense

Una delegación de la Asociación de

Educación Popular Carlos Fonseca Amador

de Nicaragua, encabezada por su presidente,

Orlando Pineda, visitó en julio Esplugues y se

entrevistó con la concejal de Solidaridad,

Mariber Peláez. La asociación, que desarrolla

proyectos de alfabetización en el país centro-

americano, mantiene vínculos desde hace 11

años con la Comissió de Solidaritat del IES La

Mallola. Esta relación ha tenido continuidad

este verano con una brigada de trabajo, la

séptima, en la que jóvenes del instituto esplu-

guense han ido a la población de Somoto para

acabar el censo de personas no alfabetizadas.

La V Trobada de Motos
Custom atrajo a cerca 
de 700 participantes

Las calles de Esplugues ofrecieron la

mañana del 29 de junio una estampa inédita

de centenares de motos de tipo custom (de la

marca Harley y de otras que se asemejan). La

V Trobada de Motos Custom, organizada por

la Peña Motera Cilindros Rebeldes de Es -

plugues, reunió a cerca de 700 participantes,

procedentes de toda Catalunya. El punto de

reunión fue la calle Andreu Amat, donde hubo,

un concurso de toro mecánico y una exhibi-

ción de baile country, así como una ruta por

las calles de Esplugues y Sant Just.

Festa en clau brasilera 
a L’Avenç

Una nova activitat estiuenca es va estre-

nar amb èxit de participació: la Festa de la

Caipirinha. La pista municipal de l’Avenç es va

omplir el passat 13 de juliol per ballar amb els

ritmes del Laboratorio de Samba, grup de

samba en estat pur impulsat per brasilers

afincats a Catalunya, i del Grup de Percussió

Atabalats.

Teatre d’humor sobre 
els tòpics dels homes 
amb el grup L’Endoll

Sis actrius del grup de teatre L’Endoll van

representar del 4 al 6 de juliol a la sala Joan

Brillas de L’Avenç Homes!, peça en clau d’hu-

mor sobre els tòpics masculins que va fer fa-

mosa la companyia T de Teatre. Joan Morera

va dirigir aquesta versió espluguenca de l’obra.

Las entidades catalanas 
de Amigos del Camino 
de Santiago se federan

La Asociación Amigos del Camino de

Santiago de Esplugues es una de las cinco

que constituye  la Federación de Asociaciones

de Amigos del Camino de Santiago en Ca ta -

lunya, cuya finalidad es velar por las necesi-

dades que demandan los peregrinos y pedir

que el camino sea declarado bien de interés

local en los municipios por los que pasa.

Alfons Rodríguez expone 
en el prestigioso certamen 
de fotografía Revela

El reportero gráfico espluguense

Alfons Rodríguez estuvo presente en la

tercera edición de Revela, prestigioso

certamen de fotografía de reportaje de

denuncia social que tuvo lugar en julio en

la localidad gallega de Oleiros. Rodríguez

presentó dos exposiciones, Congo, la

eterna guerra y Potosí, el cerro del diablo,

y realizó un taller.

El fotógrafo espluguense
Joan Pastor gana el premio
Pere Català i Pic

Una colección de cinco fotografías

titulada Presoners le ha valido al fotógrafo

espluguense Joan Pastor para hacerse con el

XXI Premi Pere Català i Pic del Concurso

Estatal de Fotografía Ciutat de Valls.

Encesa de la Flama del CanigóEncesa de la Flama del Canigó

Revetlla al carrer CarmeRevetlla al carrer Carme
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Èxit de la Secció
d’Espeleologia de L’Avenç

La SIES, Secció d’Espeleologia de

L’Avenç va assolir dues medalles, una

d’or i una altra de bronze, al primer

campionat Ciutat de Terrassa de

Tècniques de Progressió Vertical. Pere

Rodríguez va aconseguir la primera

posició a la prova de resistència i la

tercera a la de velocitat, mentre que el

seu company Vicente Gallardo va

arrodonir la seva actuació amb dos

cinquens llocs. És un excel·lent

resultat, tenint en compte que era la

primera competició oficial en què

l’entitat prenia part. Les properes

competicions en què preveu participar

són els campionats de Málaga (13 i 14

de setembre), Sabadell (27 i 28) i

Eivissa (4 i 5 d’octubre). Si els resultats

continuen sent bons, podrien participar

al Campionat d’Espanya.

L’any del Club Ciclista,
marcat per la mort d’un
dels membres més actius

La temporada 2008 del Club

Ciclista Esplugues, que estava

transcorrent amb normalitat, amb la

realització de la primera part del

Campionat Social i la participació en

diferents campionats de cicloturisme,

s’ha vist marcada per la mort d’un dels

seus membres més actius, i tresorer

de l’actual junta, Daniel Atienza (a la

foto, dret, a l’esquerra de la imatge).

IMATGE CEDIDA PER LA SIESIMATGE CEDIDA PER LA SIES

IMATGE CEDIDA PEL CC ESPLUGUESIMATGE CEDIDA PEL CC ESPLUGUES

Andrea Fuentes
consigue dos medallas
de plata en los Juegos
Olímpicos de Pekín  

La nadadora espluguense Andrea

Fuentes, del equipo de sincronizada, fue una de

las estrellas de la delegación española en los

Juegos Olímpicos de Pekín. Así lo atestiguan sus

dos medallas de plata, conseguidas en las dos

únicas pruebas de natación sincronizada del

programa olímpico: en dúo haciendo pareja con

Gemma Mengual, y en equipos.

Los de Pekín han sido los segundos

Juegos Olímpicos de Fuentes, pero para la

espluguense, de 25 años, éstos han sido su

consagración. Primero, porque fue elegida por

la entrenadora nacional, Anna Tarrés -también

vecina de Esplugues-, para competir en dúo

junto con la experimentada Gemma Mengual, lo

que la ha obligado a entrenar de forma

exhaustiva durante el último año. Pero sobre

todo, por la consecución de las dos medallas.

En Atenas compitió sólo en la prueba de

equipos, en que España fue cuarta.

Andrea Fuentes, que será la pregonera de

la Fiesta Mayor, ejecutó con brillantez su papel

junto a Mengual en la prueba de dúo, donde sólo

fueron superadas por la pareja rusa. La

combinación de la solidez de Fuentes y la

plasticidad de Mengual dieron como resultado

un ejercicio lleno de velocidad y de fuerza que

entusiasmó a los miles de espectadores del

Centro Acuático Nacional de Pekín, también

llamado El Cubo. "La medalla es fruto de una

trayectoria de muchos años", comentó Fuentes

tras la prueba.

Tarrés vio claro que la elección de Fuentes

fue acertada. La propia Mengual dijo sobre la

espluguense que "yo tengo más experiencia, y

ella más energía".

Tres días después de emocionarse

delante de las cámaras de todo el mundo con

su primera medalla olímpica, Andrea participó

también de la plata conseguida por las ocho

representantes en la prueba de equipo, gracias

a un ejercicio colorista e impactante que volvió a

evidenciar la progresión de la natación

sincronizada española. Una vez más, Rusia, que

hizo un ejercicio perfecto (obtuvo diez dieces de

diez), fue el único rival de Fuentes y compañía.

Fuentes y el equipo español culminaron

así una temporada en la que fueron campeonas

de Europa -con Rusia ausente- en Eindhoven

(Holanda). 

ANDREA FUENTES (DERECHA), JUNTO A GEMMA MENGUALANDREA FUENTES (DERECHA), JUNTO A GEMMA MENGUAL
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Patricia del Soto muestra or-Patricia del Soto muestra or-

gullosa la medalla conseguida engullosa la medalla conseguida en

el Campeonato de Europa, dispu-el Campeonato de Europa, dispu-

tado en Málaga el pasado juliotado en Málaga el pasado julio

Patricia del Soto, subcampeona
de Europa de waterpolo 
con la selección española

La espluguense fue la portera titular del equipo, 
que sólo cayó en la final (9-8) ante Rusia

Esplugues tiene una subcampeona de

Europa de waterpolo femenino. Se trata de

Patricia del Soto, portera titular de la selección

española que el pasado mes de julio logró la

segunda plaza en el Campeonato de Europa de

la especialidad, disputado en Málaga. Tras un

brillante campeonato, la selección sólo cayó

en la final, ante Rusia, por un gol de diferencia

(9-8). La actuación del equipo español en ge-

neral y de del Soto en particular fue brillante,

como explicaron las críticas de los expertos,

que consideraron el papel de la portera esplu-

guense como sobresaliente.

Patricia del Soto tiene en la actualidad

27 años. Lleva jugando al waterpolo desde los

15, cuando empezó a hacerlo, casi por azar, en

el CE Mediterrani. Su calidad se dejó ver muy

pronto y pasó al CN Sabadell, con el que ganó

diversas ligas y copas de la Reina. Hace tres

años, la carrera deportiva de del Soto, que por

entonces ya era la portera titular de la selec-

ción, dio un giro espectacular, al aceptar una

oferta de la liga griega, para jugar en el Etnikos

y, posteriormente, en el Olimpiakos. La próxi-

ma temporada lo hará en el Bouliarmeni. Su

presencia en la liga helénica, una de las más

fuertes del mundo y la única profesional en

Europa junto a la italiana, ha dado a esta es-

pluguense que confiesa añorar su ciudad natal

un grado de madurez que hace que pueda ser

considerada como una de las mejores en su

puesto. De momento no se ha planteado vol-

ver a España, pero dice que cuando lo haga es-

pera que en su Esplugues natal “exista ya un

equipo de waterpolo. Me haría una gran ilu-

sión”, explica. 

Esta deportista
espluguense lleva tres
años en la liga griega 
—una de las más
potentes del mundo— 
y se la puede considerar
como una de las mejores
en su puesto

¿Qué ha significado la consecución de

la medalla de plata?

Significa mucho, aunque la derrota

en la final nos ha dejado una sensación

agridulce. Logramos un buen resultado

pero la derrota en la final nos dejó toca-

das. Supongo que con el tiempo aprende-

remos a valorar más el resultados.

¿En qué crees que puede ayudar el sub-

campeonato a la promoción del water-

polo femenino?

Puede ser un buen impulso. Es pe -

ro que el resultado pueda propiciar una

mayor profesionalización de nuestros

clu bes, un  acercamiento de los patroci-

nadores y una mejor planificación depor-

tiva. Si sin tener una gran estructura he -

mos sido capaces de ser subcampeonas,

imagina con una mejor planificación.

¿Te ha servido el Europeo para crecer

como deportista?

Sí mucho. Personalmente, necesi-

taba un campeonato así, con regularidad,

que me saliese bien. He podido demos-

trar mi madurez como deportista.

¿Sientes mucha decepción por no haber

podido ir a los Juegos de Pekín?

Sí. Y yo creo que en el campeonato

de Europa nos hemos quitado la espina y

hemos demostrado que podemos ganar

a los mejores equipos. 

¿Cómo está siendo la experiencia en

Grecia?

Muy buena. La griega y la italiana,

son las mejores ligas de Europa.  Allí, el

waterpolo es uno de los deportes con

más seguidores. Es un país en el que se

cuida mucho al deporte y al deportista y

de ahí los resultados conseguidos. La ex-

periencia es buena, porque los resulta-

dos también lo son.

¿Te has planteado volver?

Allí estoy bien, me siento bien trata-

da, he aprendido otra lengua... Además,

como la liga dura entre seis y siete meses,

la mitad del año me lo paso aquí. No es tan

duro como podría parecer.

¿No añoras Esplugues?

Sí, sí. Soy una mujer a la que le gusta

conocer mundo, pero no cambio esto por

nada más.

“Con el tiempo
aprenderemos a 
valorar este 
gran resultado”
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El Cornellà gana el Torneo
Juvenil Ciutat d’Esplugues

El I Torneo de Fútbol Juvenil Ciutat d’Es -

plugues, coorganizado por el CF Can Vidalet y

la FA Espluguenc, se saldó a finales de junio

con un gran éxito tanto por el nivel deportivo

como por la asistencia de público. La final, en

la que el Cornellà venció al Damm (1-0), con-

gregó a unos 600 espectadores. El Can Vidalet

quedó 5º y el Espluguenc, 6º. El Betis, el F.C.

Barcelona  y el Wydad Casablanca fueron tres

de los participantes, una muestra de la cali-

dad  que pretende tener el torneo en futuras

ediciones.

Pendientes del triunfo de 
‘la roja’ en la Eurocopa

Más de 2.000 personas presenciaron el

29 de junio en el parque Pou d'en Fèlix la final

de la Eurocopa de fútbol entre España y Ale -

mania. Los aficionados, la mayoría de edad

joven, disfrutaron ante la pantalla gigante, ins-

talada por la Peña Madridista con la colabora-

ción del Ayuntamiento, del juego y del triunfo

de la selección española.

Celebrado el XXXI Torneo de
Fútbol Sala Les Moreres

El Ginga fue el ganador del XXXI Torneo

de Fútbol Sala Les Moreres, organizado por el

Sporting Esplugues durante el mes de julio. 16

equipos disputaron la competición, una de las

de mayor solera en la comarca. El Ginga ganó

la final a los Espartanos tras un reñido encuen-

tro que se resolvió en la prórroga (4-3). La com-

petición se celebró en el Poliesportiu Mu nicipal

Les Moreres.

Associació Mediterrània se
lleva las 24 horas de fútbol 7

La Associació Mediterrània se adjudicó

las 1ª 24 Horas de Fútbol 7 de Veteranos Ciutat

d’Esplugues, disputado en julio en el campo

Salt del Pi. El máximo goleador fue Abderra -

man El Fani, del club ganador.

Curs d’entrenadors del Club
de Futbol Can Vidalet

Una trentena de tècnics o futurs entre-

nadors van participar al curs de formació or-

ganitzat pel CF Can Vidalet. El curs va ser im-

partit per professionals de l’empresa Soccer

Services, que assessora clubs i professionals

del futbol com Carles Puyol. També coordina

l’Escola de Futbol del Can Vidalet.

Mor Roque Peñalver, 
premi El Pont d’Esplugues
de l’Esport

Ens ha deixat una altra de les llegendes

del futbol d’Esplugues, Roque Peñalver, que

va morir el 9 de juliol passat, als 79 anys, que

portava lligat al futbol de casa nostra des de fa

més de 50 anys. Primer a la U.D. Esplugues i

després al F.A. Espluguenc, Roque va fer una

feina impagable en favor de l’esport de la nos-

tra ciutat. L’any 2003 li van concedir el Premi

El Pont de l’Esport.

Expedició del Centre
Excursionista al Perú

Una expedició del Centre Excursionista

Esplugues formada pels alpinistes Javier Az -

nar, Taki Garrido, Josep Veas i Fernando Cla -

ramonte, ha protagonitzat durant el mes d’a-

gost una expedicio per intentar fer el cim de

dos pics de la Cordillera Blanca del Perú. Els

objectius: l’Artesonraju (6.025 metres) i l’Alpa -

mayo (5.947 m.). L’alcaldessa i la regidora

d’Es ports els van lliurar la bandera d’Esplu -

gues per pujar-la als dos cims.

La sección de colombicultura
de L’Avenç triunfa

La sección de Coloms Esportius de L’A -

venç logró el doblete en el Campeonato Espe -

cial que la Federación Catalana de Palomos

Deportivos ha organizado con motivo del 75

aniversario. Los palomos La Armada, de Juan

Lozano, y Carapito, de Carmelo Parra, queda-

ron primero y segundo respectivamente del

trofeo, disputado en Subirats y al que acudie-

ron ejemplares de toda España. Por otra

parte, Rumores, de Marga Estivill, venció en el

Trofeu Generalitat.

Participants al cursParticipants al curs

Los dos equipos finalistasLos dos equipos finalistas

El equipo ganador con las autoridadesEl equipo ganador con las autoridades

S’hi van endur la bandera d’EspluguesS’hi van endur la bandera d’Esplugues

El palomo La ArmadaEl palomo La Armada

IMATGE CEDIDA  PER LA SECIÓ DE COLOMS DE L’AVENÇ
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IMATGES CEDIDES PEL CGA LES MORERESIMATGES CEDIDES PEL CGA LES MORERES

Anna HernándezAnna Hernández

Clara VilaClara Vila

Sara CusoSara Cuso

CristinaCristina

RodríguezRodríguez

Les gimnastes de Les
Moreres triomfen als estatals 
Van sumar tres medalles d’or, una de plata i una de
bronze als campionats celebrats a Tafalla

El Club de Gimnàstica Artística Les Mo -

reres va assolir uns excel·lents resultats al

Campionat d’Espanya de l’especialitat, cele-

brats a Tafalla (Navarra). L’entitat, que global-

ment va fer un gran paper, va sumar cinc me-

dalles, un balanç mai aconseguit per l’entitat

en un campionat d’aquesta dimensió. Anna

Hernández i Clara Vila van aconseguir la me-

dalla d’or (ex aequo) a la modalitat de barra

(categoria júnior II). Clara Vilà, a més, va ser

primera en salt. Sara Cuso, una de les dues

gimnastes del club que es preparen al CAR de

Sant Cugat sota l’atenta mirada de la Fede ra -

ció, va ser bronze a salt (cat. júnior I) i Cristina

Rodríguez va ser segona en barra (infantil II).

Aquests excel·lents resultats confirmen el CGA

Les Moreres com un dels de major projecció

de Catalunya i de tot l’Estat. 

Excel·lents resultats del
Club Natació Esplugues 

Els nedadors del CN Esplugues

presents als campionats de Catalunya

han obtingut excel·lents resultats. Els

més destacats, les medalles de plata

assolides en categoria benjamí per

Pere Madrid (nascut l’any 1998) i Ivan

Fernández  (any 1997) a la prova de 50

metres braça, i la de bronze de Paula

Sánchez (any 97) als 200 estils.

La patinadora Goretti
Mérida, 13a d’Espanya

Goretti Mérida, del

CPA Esplugues, 4a a Barcelona i 9a de

Catalunya, va acabar 13a classificada

de la categoria junior al Campionat

d’Espanya. D’altra banda, Laura

Sánchez va ser segona al Campionat

de Barcelona. 

IMATGE CEDIDA  PEL CN ESPLUGUESIMATGE CEDIDA  PEL CN ESPLUGUES

L’Espluguenc cadet puja

L’ascens a 1ª divisió s’ha consumat

en ser el millor segon classificat de tota

la comarca

IMATGE CEDIDA  PEL CPA ESPLUGUESIMATGE CEDIDA  PEL CPA ESPLUGUES

IMATGE CEDIDA  PEL FA ESPLUGUENCIMATGE CEDIDA  PEL FA ESPLUGUENC
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L’auditori, un L’auditori, un 
potent focus potent focus 
de cultura de de cultura de 
proximitat proximitat 
per a la gent per a la gent 
d’Espluguesd’Esplugues

El mes de juliol passat el Ple de l’Ajuntament va aprovar el projec-

te de construcció i el concurs per adjudicar les obres de l’Auditori, sense

dubte, un dels equipaments més esperats de la ciutat. Parlem d’unes

instal·lacions que estaran ubicades a l’entorn del parc dels Torrents, en

un extrem de la plaça de Catalunya. I que juntament amb l’Esplugues

Future Factory a la Baronda, el Complex Esportiu la Plana i el camp de

futbol Sant del Pi esdevindran un eix de transformació sense precedents

a Esplugues.

L’Auditori acollirà una programació estable i de qualitat de les arts

escèniques al servei de les inquietuds culturals

de la gent d’Esplugues. Però també esdevindrà

un innovador espai cívic, una magnífica platafor-

ma de difusió dels projectes impulsats des del

municipi que tinguin a veure amb el teatre, la

dansa, la música, el cant coral o d’altres activitats educatives relaciona-

des amb el món dels escenaris. Un equipament que, a més, disposarà

d’una gran sala on es podran desenvolupar actes cívics i institucionals

ben diversos.

Volem, doncs, que l’Auditori no sigui un teatre convencional, sinó

un espai pluridisciplinar, on dialoguin les diferents expressions escèni-

ques i que estigui al servei de la nostra comunitat local. Que serveixi per

gaudir d’un concert o d’una obra de teatre d’una companyia d’àmbit na-

cional o d’un grup local. O que sigui l’indret on els nostres infants i joves

puguin aprendre o conèixer millor el món de l’escena, per exemple. Ha

de ser, doncs, un potent focus de civisme, de cultura, d’educació i d’en-

treteniment. De fer ciutat.

Amb l’Auditori tothom tindrem la possibilitat de gaudir d’una varia-

da oferta cultural ben a prop de casa nostra i, de ben segur, esdevindrà

un referent en el nostre entorn metropolità, per la seva qualitat, per la

seva arquitectura, per les seves prestacions i també per la seva privile-

giada situació. Constituirà, doncs, un motor de projecció de la ciutat,

com a municipi que posa l’accent en la cultura i en els serveis de proxi-

mitat.

I és que amb actuacions com aquesta, el que volem des de

l’Ajuntament és contribuir a estendre la cultura a totes les persones.

Perquè creiem que, en un món on les ciutats són cada cop més comple-

xes, la cultura resulta fonamental per a la creació de valors democrà-

tics, de convivència i d’identitat.

Aquest és el concepte que volem treballar en diàleg amb tothom. I

aquest és l’esperit que també impregna la Festa Major de Sant Mateu, la

festa de totes i tots. Amb un ventall de propostes que ens dóna l’oportu-

nitat de ser espectadors de moltes activitats i també protagonistes, grà-

cies a la implicació del nostre potent teixit associatiu.

Bona Festa Major a tothom!

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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En el último Pleno municipal celebrado el pasado día 16/07/08, se

aprobaron por unanimidad dos temas importantísimos para Esplugues

y que llevan un retraso en el tiempo de extrema gravedad.

El primero y muy importante es la aprobación de la construcción

del Auditorio. De todos es sabido que el proyecto de construcción del ci-

tado auditorio ya parecía más una utopía que una posible realidad; era

incomprensible en una población de casi 47.000 habitantes censados y

tras padecer más de una larga década de indecisiones políticas por parte

del Gobierno Municipal de siempre, primero sobre la construcción y su

financiación y después sobre la ubicación. Pues

bien, desde el Partido Popular, puedo afirmar la

satisfacción de todas las personas que lo con-

formamos y la mía propia, porque ahora pode-

mos afirmar, que sí, que ahora si que el

Au?di?torio está en marcha y además de manera imparable. Su ubica-

ción, la prevista hace unos años atrás, en la plaza Catalunya, junto al

Polideportivo de la Plana —por temas económicos no ha podido ser en

la c/ Nou—; el proyecto constructivo redactado por parte del equipo de

arquitectos encargados del mismo, bien pensado, accesible,  sostenible

y dando el máximo aprovechamiento al mismo con unas 500 personas

de capacidad.

Nuestra nueva labor a este referente, además de que se cumplan

los plazos constructivos, consiste en que se realice la redacción del Plan

de usos del citado, y se tenga en cuenta nuestra opinión al respecto.

El segundo y muy importante punto del orden del día, que también

se aprobó por unanimidad, fue el Reglamento de Organización Municipal

(ROM), en el cual, tal y como expresé en nombre tanto de mi Grupo

Municipal, como del Partido Popular, era nuestra felicitación y satisfac-

ción por el gran logro conseguido tras tres años de negociación por parte

de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, tras conseguir un gran

consenso en la redacción y su posterior aprobación en el Pleno munici-

pal.

La gran novedad de este ROM es la incorporación nuevamente a

los plenos del uso de la palabra en ruegos y preguntas por parte de las

asociaciones vecinales y del público asistente, de una manera ajustada

en el tiempo. 

No me quiero despedir sin desearles a todas las vecinas/os de

Esplugues, que pasen una muy buena Fiesta Mayor.

Por fin Por fin 
tendremos tendremos 
auditorioauditorio

Luis OrtegaLuis Ortega | PPC| PPC

La proposta que ha elaborat la Plataforma en defensa del

Transport Públic, i que assumeix i amplia ICV, millora totes les propos-

tes presentades  fins ara tant pel govern conservador de CiU com pel

Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) ja amb el

govern d’esquerres.  El govern de CiU, coherent amb els seus principis

conservadors, va apostar clarament pel cotxe i només quan van veure

que podien perdre les eleccions es van decidir a presentar una proposta

improvisada i mal plantejada per portar el tren al Baix Llobregat.

Amb el govern tripartit i, molt especialment, amb l’impuls d’ICV es

produeix un canvi de mentalitat i un comprimís

clar amb la sostenibilitat. Es fa una aposta im-

portant pel transport públic, però la proposta

que es presenta al Baix Llobregat, tot i que mi-

llora una mica la proposta de anterior, també

està mal dissenyada i repeteix una bona part dels seus defectes.

La proposta de la PTP parteix del fet que els diferents mitjans de

transport tenen una utilitat diferent i que cal combinar-los en xarxa per

obtenir-ne els millors resultats. El tren és el més ràpid i el més útil per

distàncies més llargues, per tant, la connexió amb Castelldefels (la línia

c3 de RENFE) ha d’entrar a Barcelona pel camí més recte des de Sant

Boi, que és anant directament a Cornellà, i evitar que vagi en paral·lel a

la c4 entre Sant Feliu i Cornellà perquè no té sentit gastar-se els recur-

sos per cobrir un territori ja cobert ni fer perdre 10 minuts en una volta

inútil a la gent de Viladecans o Sant Boi per arribar a Barcelona.

D’altra banda, el metro té les estacions més juntes i permet verte-

brar millor el territori, d’aquí que sigui important que la línia III no només

ens porti a Barcelona sinó que connecti bé els diferents municipis de la

comarca entre sí i cobreixi un territori que no cobreix el tren. Per això es

proposa que travessi el riu més al nord que el tren i que connecti amb

els ferrocarrils de la Generalitat i amb la c3 de RENFE a Sant Boi. Per

arribar a Sant Feliu es proposa una bifurcació des d’Esplugues que en el

futur podria també travessar el riu i arribar a Sant Vicenç.

Pel que fa al tramvia es proposa una línia que travessi la comar  ca

en direcció nord-sud des de Sant Vicenç dels Horts fins a Bellvitge. 

Pel que fa al tramvia el grup municipal d’Esplugues només està en 

desacord amb la proposta de fer passar el tramvia per Laureà Miró 

per anar directament a Sant Just. Podeu comparar les dues propos tes i

fer les vostres aportacions al bloc del Grup Municipal (http://cat.bloc-

tum.com/icvesplugues).

Per primera vegada ens trobem amb una proposta coherent i que

vertebra convenientment Esplugues amb Barcelona i amb la resta de la

comarca. Ara es tracta que aquesta proposta sigui impulsada conjunta-

ment pel moviment associatiu i les forces polítiques locals i exigir unità-

riament al DPTOP que accepti el projecte i elabori un calendari d’execu-

ció de les obres.

Bona Festa Major.

Cal un Cal un 
compromís compromís 
unitari per unitari per 
exigir exigir 
l’arribada l’arribada 
del metrodel metro

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV
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Requalifi-Requalifi-
cacions a lacacions a la
MontesaMontesa

Si parléssim d’empreses constructores que compren sòl indus-

trial esperant, pacientment, a poder-lo requalificar com a urbanitzable

per fer-hi habitatges ens vindria al cap, sense cap dubte, la paraula “es-

peculació”. Si a més optem per afegir-hi la complicitat d’algun partit po-

lític parlaríem de tràfic d’influències o alguna cosa pitjor. Doncs a

Esplugues d’això ara se’n diu Àrea Residencial Estratègica i va ser apro-

vat, en el darrer ple del mes de juliol, amb els vots del PSC, PP i ICV,

partits que no van tenir en compte que la zona industrial de Montesa

afectada està  comprada, en bona part, per les empreses constructores

habituals i, com no,  serà declarada com a zona

urbanitzable, això si, amb l’augment de sòl des-

tinat a fer-hi habitatge públic, dintre d’una gran

bossa que oferirà la Generalitat de Catalunya a

la gent d’Esplugues i d’altres poblacions catala-

nes, seguint els criteris de la nova Llei d’Urbanisme que va entrar en

vigor aquest abril. Si he de dir la veritat no estic sorprès pel tema, de fet

fa anys que des d’ERC denunciem la manca d’inversió del nostre

Ajuntament en la compra de sòl edificable o amb tendència a ser requa-

lificat. També estem cansats de denunciar públicament que el Pla

d’Habitatge d’Esplugues no té cap objectiu marcat i ferm, que aquest

Pla no contempla la solució per les persones de l’edifici anomenat “El

Barco”, que no se sap quanta demanda existeix per a pisos per a gent

gran o gent jove i que la propietat dels pisos protegits que es facin a

Esplugues estarà en mans d’altres institucions, com l’INCASOL, depe-

nent de la Generalitat, o l’IMPSOL, depenent de l’Àrea Metropolitana, fet

que deixarà, a la llarga, al nostre Ajuntament sense gaire marge de ma-

niobra per gestionar els pisos protegits del nostre poble ja que els so-

cialistes al govern es venen el sòl a les institucions abans esmentades.

Des d’ERC hem advocat sempre per la creació d’una empresa pú-

blica municipal que es dediqui a fomentar i promoure l’habitatge públic.

Aquesta empresa seria un fre a l’especulació i un instrument que ga-

rantiria una política d’habitatge més transparent, dinàmica i lliure de les

pressions de les empreses constructores habituals. Dissortadament

ERC es troba sola defensant aquest model, sobretot tenint en compte

les votacions del darrer Ple sobre el barri de Montesa i el que anome-

nen Area Residencial Estratègica.

Deixant de banda les preocupacions per urbanisme i l’habitatge

entrem de ple en la Festa Major d’Esplugues, una Festa que esperem

que ens deixi un bon record amb la gran quantitat d’activitats programa-

des des de l’associacionisme esplugui, veritable cor i anima de la cultu-

ra, l’esport i l’oci a la nostra població. Bona Festa Major a tothom.

Jordi FiguerasJordi Figueras ||

ERC-AMERC-AM

Acabat el curs polític, queden molts assumptes per afrontar i re-

soldre. Com que tot alhora és complicat d'abordar, valdria la pena prio-

ritzar cinc problemàtiques per al nou curs polític que comencem aquest

mes de setembre.

1. Garantir places d'escoles bressol per a aquelles famílies que

enguany, malgrat que el govern municipal es capfiqui en negar-ho, s'han

quedat sense plaça per al seus fills. És fonamental que l'Administració

faci l'esforç per facilitar la conciliació laboral i familiar dels nostres con-

ciutadans. I si cal obrir noves places de guarderia, que ho facin i que ens

demostrin que són d'”esquerres” i que són sen-

sibles als problemes de caire social!

2. Donar màxima transparència al pro jec -

te de l'auditori. Ara que s'estan movent amb

moltes presses perquè l'auditori sigui algun dia

una realitat, cal que quan Convergència i Unió demani una còpia del pro-

jecte, o demana planells o qualsevol altre informació, no se'ns vulneri el

nostre dret a la informació i se'ns faciliti. Exigim transparència amb un

tema que el govern està portant d'esquenes a la resta de grups polítics.

3. En seguretat ciutadana calen més esforços. I tot i que aquest no

és un objectiu per al setembre sinó per a l'agost, cal més esforços i cal

re forçar la plantilla municipal. No és permissible que parlem amb

agents del cos i es lamentin que han de fer unes quantes hores extres

perquè no hi ha personal. Amb la seguretat no es juga, tot i que el go-

vern municipal d'això en fa un problema aliè a les seves competències.

4. Resolució definitiva dels problemes de trànsit i d'accessos que

estan generant les obres del Pla Caufec als veïns de Ciutat Diagonal,

Finestrelles i als pares i mares de l'Escola Isabel de Villena. Aquesta

gent ens hipoteca el poble amb una lapidació del poc espai verge que

ens quedava a Esplugues, i a sobre saturen el trànsit per una zona que

històricament ja estava congestionada. Calen solucions i no mirar-se

tant el melic.

5. Una Festa Major amb cara i ulls. És evident que està molt bé fer

una festa major maca i que transmeti il·lusió als nostres veïns, però no

podem permetre'ns el luxe de signar un xec en blanc per aquest tema. I

sembla que per quedar bé amb la gent qualsevol cosa estigui permesa.

Cal minimitzar al màxim els problemes d'horaris que pateixen veïns i

comerciants que es troben pròxims a zones de concerts. Cal insistir més

en minimitzar una gran assignatura pendent del govern: la seva per-

missibilitat amb la contaminació acústica.

En qualsevol cas, creiem que cal abordar aquest setembre aquests

assumptes que plantegem, tot i que tenim seriosos dubtes que se'ns

escolti. Aquests governants nostres posen molt bona cara però ignoren

idees i propostes nostres que poden afavorir molt més una convivència

més saludable i amb una major qualitat de vida. 

No vull acabar sense abans desitjar-los una bona Festa Major.

Les 5Les 5
prioritatsprioritats

Roger PonsRoger Pons | CiU| CiU


