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Després d’una Festa
Major fantàstica...

Iniciem el nou curs amb la satisfacció que ens han deixat

les grans cites del mes de setembre. Tant la commemoració a

Esplugues d’una Diada Nacional de Catalunya reivindicativa com,

sobretot, la celebració de la Festa Major, han estat dos exemples

de la ciutat dinàmica, participativa, entusiasta i cívica que volem. 

Encara conservem totes les bones sensacions deixades per

una Festa Major impressionant, fantàstica i meravellosa. Im -

pres sionant per la massiva i multitudinària resposta de la gent,

que un cop més ha mostrat la seva identificació amb una festa

di versa i dinàmica; fantàstica per la implicació de totes les perso -

nes que han participat en la seva organització, amb un agraï-

ment molt especial per a totes les entitats que hi han intervin-

gut; i meravellosa per la qualitat del conjunt d’activitats que s’han

por tat a terme.

El bon record de la Festa Major ens permet afrontar els molts

reptes que tenim per endavant amb energies renovades. Iniciem

un curs en què molts dels projectes de la ciutat començaran a

fer-se realitat (Auditori, Poliesportiu Les Moreres, reforma inte-

gral del barri de Can Vidalet, adjudicació dels primers pisos del

Pla municipal d’habitatge...) i ho fem amb la convicció que estem

complint amb els nostres compromisos amb la ciutadania.

Estem treballant per una ciutat que gaudeixi de bons equipa-

ments i de bons serveis per a les persones. I també per una ciu-

tat amb civisme, amb cultura i amb les mateixes oportunitats

per a tothom. Per això acabem d’aprovar el Pla d’igualtat de gè-

nere, que promourà  la igualtat entre  dones i homes. Per a

aquest Ajuntament, que ha estat la primera Administració local

a Catalunya que ha elaborat amb perspectiva de gènere un pro-

jecte finançat per la llei de barris (reforma de Can Vidalet), tenir

aquest pla era imprescindible per incorporar també la visió de

les dones en el disseny de la ciutat. 

Después de una Fiesta
Mayor fantástica...

Iniciamos el nuevo curso con la satisfacción que nos han

dejado las grandes citas del mes de septiembre. Tanto la com-

memoración en Esplugues de una Diada Nacional de Catalunya

reivindicativa como, sobre todo, la celebración de la Fiesta Mayor,

han sido dos ejemplos de la ciudad dinámica, participativa, entu-

siasta y cívica que queremos. 

Aún conservamos todas las buenas sensaciones dejadas por

una Fiesta Mayor impresionante, fantástica y maravillosa.

Impresionante por la masiva y multitudinaria respuesta de la

gente, que una vez más ha mostrado su  identificación con una

fiesta diversa y dinámica; fantástica por la implicación de todas

las personas que han participado en su organización, con un

agradecimiento muy especial para todas las entidades que han

intervenido; y maravillosa por la calidad del conjunto de activida-

des que se han llevado a cabo.

El buen recuerdo de la Fiesta Mayor nos permite afrontar los

muchos retos que tenemos por delante con energías renovadas.

Iniciamos un curso en el que muchos de los proyectos de la ciu-

dad comenzarán a convertirse en realidad (Auditorio, Poli de por -

tivo Les Moreres, reforma integral del barrio de Can Vidalet, ad -

ju dicación de los primeros pisos del Plan municipal de vivien-

da...) y lo hacemos con la convicción de que estamos cumpliendo

con nuestros compromisos con la ciudadanía.

Estamos trabajando por una ciudad que disfrute de buenos

equi pamientos y de buenos servicios para las personas. Y tam-

bién por una ciudad con civismo, con cultura y con las mismas

oportunidades para todas y todos. Por ello acabamos de aprobar

el Plan de igualdad de género, que promoverá  la igualdad entre

mujeres y hombres. Para este Ayuntamiento, que ha sido la pri-

mera Administración local en Catalunya que ha elaborado con

perspectiva de género un proyecto financiado por la ‘Llei de barris’

(reforma de Can Vidalet), tener este plan era imprescindible para

incorporar también la visión de las mujeres en el diseño de la ciu-

dad. 

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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EQUIPAMENTS

El nuevo Polideportivo Les More
la red de equipamientos deportiv
El Pleno municipal adjudica las obras de construcción de esta instalación deportiva, que se

El Plan de Equipamientos Deportivos que el Ayuntamiento trazó hace

unos años para mejorar la red de instalaciones de este ámbito en nuestra

ciudad está a punto de iniciar una nueva y emocionante etapa, con la cons-

trucción del nuevo Polideportivo Municipal Les Moreres. La colocación de

césped artificial en los campos de fútbol El Molí y Salt del Pi, la primera

fase de la reforma del Complex Esportiu Municipal La Plana, la reforma de

las pistas de petanca de la calle Lluís Millet o la construcción de las pisci-

nas municipales Parc dels Torrents han sido otros resultados visibles del

Plan, que han permitido mejorar de manera notable las prestaciones de la

red de instalaciones deportivas  y aumentar su número de usuarios. 

Complejo multiusos
El nuevo Polideportivo Les Moreres será un gran complejo multiu-

sos, que suplirá a la vetusta instalación ubicada entre las calles Església,

Les Moreres será la instalación de
referencia para el deporte de
competición. Contará con dos pabellones
cubiertos y un nuevo gimnasio 

Juli Culebras y Montserrat Roig, en el centro histórico de nuestra ciudad. 

Las entradas principales al recinto estarán ubicadas en las calles

Església y Juli Culebras, a través de las cuales se accederá a un largo ves-

tíbulo que dividirá el recinto en dos. A un lado quedará el nuevo gimnasio,

de cerca de 800 metros cuadrados de superficie, destinado al entrena-

miento de las integrantes del Club de Gimnàstica Artística Les Moreres,

una de las mejores entidades catalanas de la especialidad, además de

otros espacios auxiliares, almacenes, despachos para algunas entidades

deportivas  de la ciudad, vestuarios y un bar-restaurante. Al otro lado se

ubicarán los dos pabellones deportivos, uno adaptado para competiciones

oficiales y dotado de gradas móviles y fijas, y otro destinado fundamental-

mente a entrenamientos y otros usos deportivos. Ambos pabellones ten-

drán almacenes y vestuarios propios. La pista deportiva principal, de unos

1.400 metros cuadrados de superficie, estará equipada para la disputa de

diferentes deportes de sala (baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol sala...).

Sus dimensiones permitirán la realización simultánea de hasta tres entre-

namientos, gracias a la división transversal de la pista. La segunda pista

deportiva, también cubierta, será de unas dimensiones más reducidas —

unos 1.100 metros cuadrados— pero aptas igualmente para la realización

de entrenamientos y partidos oficiales.

El proyecto, realizado por el estudio Alonso, Balaguer y Arquitectos
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Graderies
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Pista poliesportiva principal

Accès Pista poliesportiva

Vestidors

Accès

Sala de gimnàstica
artística

El deporte federado de promoción y compe-El deporte federado de promoción y compe-

tición de Esplugues concentrará su actividadtición de Esplugues concentrará su actividad

en el nuevo complejo deportivo de Les Moreresen el nuevo complejo deportivo de Les Moreres
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reres ampliará 
tivos de la ciudad
e se iniciarán en los próximos meses

Asociados, prevé también la construcción de un aparcamiento subterrá-

neo para 174 vehículos. La instalación incluirá diferentes medidas de efi-

ciencia energética, como entradas de luz natural y la instalación de 64

paneles solares. La plaza de Les Moreres, que da nombre a la actual ins-

talación, no se verá afectada por las obras y conservará su fisonomía ac-

tual. 

Destinado a la formación y de competición

El nuevo Polideportivo de Les Moreres será el equipamiento

de referencia del deporte formativo y de competición de nuestra

ciudad, En él se desarrollarán los entrenamientos y partidos de los

diferentes equipos base y seniors de las principales entidades de-

portivas (clubes de balonmano, baloncesto, fútbol sala, voleibol...).

También dará cabida a las escuelas de formación de los diferentes

clubes y a actividades deportivas escolares. Su construcción per-

mitirá, además, completar la reforma del Complex Esportiu Muni -

ci pal La Plana, que tras reformar la zona de aguas, construir una

sala cardiovascular y otras salas para actividades dirigidas, prevé

transformar la actual pista polideportiva en espacios  polivalentes

que refuercen su papel de  instalación de deporte y salud.

Trambaix y Trambesòs se
unirán por la Diagonal 

Siguen las buenas noticias para el transporte público de

nuestra ciudad. Si el pasado mes de julio se daba un impulso a la

futura llegada de las líneas 3 de metro y 6 de los Ferrocarrils de la

Generalitat, recientemente el Ayuntamiento de Barcelona anuncia-

ba la conexión de las dos redes de tranvía, el Trambaix y el

Trambesòs, por la avenida Diagonal, lo que permitirá ir desde

Esplugues sin transbordo a zonas del norte de Barcelona (Glòries,

Diagonal Mar...) y Sant Adrià del Besòs. La noticia ha sido recibida

con agrado en Esplugues, ya que la unificación de los tranvías sig-

nificará una mayor utilización aún de este medio de locomoción

moderno y ecológico, que en sus pocos años de vida se ha converti-

do en un medio con un número de usuarios notable y creciente.

La reforma de la estación de
metro de Can Vidalet, a punto

Las obras de reforma de la estación de metro de Can Vidalet

(L5) se iniciarán en pocas semanas. De momento, se están llevan-

do los trabajos previos de desvío de líneas eléctricas, que se inicia-

ron el pasado 15 de septiembre. La reforma incluye la construcción

de una segunda boca, la instalación de un ascensor y un desplaza-

miento de los andenes.

Cambios viarios, por obras,
en Finestrelles

Muchos ciudadanos se habrán encontrado a la vuelta de

sus vacaciones con novedades en la vía pública en el barrio de

Finestrelles. Se trata de cambios motivados por las obras de ur-

banización del sector Pla Porta BCN, que durarán hasta finales

de año y se centran en la calle Joan Miró, en el entorno de la

Escola Isabel de Villena. Estos trabajos comportan que el acceso

al barrio en vehículo desde la avenida Jacint Esteve que ante-

riormente proseguía por Joan Miró ahora debe hacerlo por la

avenida Traginers. Asimismo, para el alumnado de fuera del ba-

rrio que acude a pie al centro escolar se recomienda que acceda

a través de la calle Casal Sant Jordi. El Esplubús también ha des-

plazado unos metros la parada situada a la altura de la escuela.

EQUIPAMENTS

Un convoy del Trambaix, a su paso por la plaza de la SardanaUn convoy del Trambaix, a su paso por la plaza de la Sardana
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Quina gentada!
Dover, Los Mustang, Miqui Puig, la batuka amb Jessica i José Expósito i el
‘show’ d’Amparo Moreno, entre els actes més multitudinaris de la Festa Major

Tot i la pluja, que va obligar a
suspendre alguns actes, la ciutadania
va voler participar molt activament 
en totes les activitats convocades

Els carrers i les places d’Esplugues van bullir de gent amb motiu

de la Festa Major de Sant Mateu. Malgrat les amenaces de pluja —que

es van materialitzar durant alguns moments i van obligar a suspendre

algun acte—, la ciutadania va acudir en massa al prop d’un centenar

d’actes convocats durant els quatre dies en què es van celebrar les fes-

tes, del 19 al 22 de setembre.

Amb la suspensió per la pluja del concert de Sergio Dalma, el més

concorregut va ser el que va oferir Dover la nit del dissabte 20 a la plaça

Catalunya. Al voltant de 10.000 persones van gaudir del contundent di-

recte del grup madrileny que lideren les germanes Llanos. Un públic

majoritàriament juvenil va continuar la festa a la plaça amb la música

punxada pel polifacètic Miqui Puig (cantant de Los Sencillos).

A la mateixa plaça, però dissabte a la tarda, infants, adolescents i

no tan adolescents van aprendre a ballar la batuka amb els mediàtics

germans Expósito (Jessica i José).

Els actes multitudinaris no van ser patrimoni exclusiu de la gent

jove. Públic de totes les edats va omplir la rambla del Carme la nit de

dissabte per presenciar en directe Los Mustang, el mític grup dels 60 i

70. I més de 3.000 persones van deixar petita l’avinguda Ciutat de

l’Hospitalet la nit de diumenge per gaudir de l’espectacle de revista en-

capçalat per Amparo Moreno, ple de vedets, humor i música. 

I on també es va fer palesa la massiva presència de públic va ser

al Mercat Medieval, que s’ha consolidat com una de les activitats més

esperades de les festes. Durant el dissabte i el diumenge, riuades de

gent baixaven i pujaven pel carrer Església parant-se a les parades que

oferien productes artesans o demostracions d’oficis com picapedrer,

terrissaire, filadora o escrivent. Una de les novetats a la programació

va ser el I Concurs de Joves Cantautors i Cantautores d’Esplugues, a la

rambla del Carme. El guanyador, d’un total de 18 participants prèvia-

ment seleccionats, va ser un granadí, Alberto Alcalá. El segon premi i

el premi del públic van recaure en Lidia Uve, de Barcelona. 

Infants i grans aprenent a ballar la batuka instruïts per Jessica i José  ExpósitoInfants i grans aprenent a ballar la batuka instruïts per Jessica i José  Expósito
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Andrea Fuentes, la primera espluguenca
medallista olímpica, va fer el pregó

La doble sotscampiona olímpica en les proves de natació

sincronitzada, Andrea Fuentes, va ser l’encarregada d’obrir el

divendres 19 la Festa Major d’Esplugues amb la lectura del

pregó, a la qual van assistir unes mil persones. Fuentes va par-

lar dels seus vincles amb la ciutat i va valorar que l’esport l’ha

ajudat a formar-se com a persona. Igualment, va lloar la seva

entrenadora, la també espluguenca Anna Tarrés, present entre

el públic. 

Un terrissaire observat per la gent al Mercat MedievalUn terrissaire observat per la gent al Mercat Medieval

Marina Rossell va omplir la sala Joan Brillas de l’AvençMarina Rossell va omplir la sala Joan Brillas de l’Avenç

El concert de Dover va ser espectacularEl concert de Dover va ser espectacular

El regidor de Joventut, José Blas Parra (esq.), amb el gua -El regidor de Joventut, José Blas Parra (esq.), amb el gua -

nyador del concurs de cantautors i cantautores, Alberto Alcalányador del concurs de cantautors i cantautores, Alberto Alcalá

L’espectacle de ‘vedettes’ va omplir l’avinguda Ciutat de l’HospitaletL’espectacle de ‘vedettes’ va omplir l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet

Públic de totes les edats va gaudir amb Los MustangPúblic de totes les edats va gaudir amb Los Mustang
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DemostracióDemostració

de com es jugade com es juga

a boccia a la jor-a boccia a la jor-

nada de sensibi-nada de sensibi-

lització enverslització envers

les personesles persones

discapacitadesdiscapacitades

Les entitats van assolir una alta
participació als seus actes
Els Cargolins van descarregar el seu primer ‘cinc de set’. L’espectacle de l’Esbart,
cercaviles, puntaires i titelles també van destacar per la participació ciutadana

Part indispensable de la Festa Major són

les activitats organitzades pel teixit associatiu.

Les entitats van poder mostrar la seva implica-

ció a la festa, un elevat grau organitzatiu i un

poder de convocatòria important.

Entre els actes tradicionals catalans, un

dels que tenen més ressò és la Diada

Castellera, que enguany va viure un moment

històric: el primer cinc de set aconseguit per la

colla local, els Cargolins, que a més van fer la

seva millor actuació de sempre amb tres cas-

tells de set. El públic també va poder gaudir de

castells de vuit a càrrec de la Colla Jove de Valls

i els Castellers de Sants.

La gran cercavila de Festa Major i els co-

rrefocs van ser seguits per un nombrós públic,

Els Castellers d’Esplugues, fent l’històric ‘cinc de set’Els Castellers d’Esplugues, fent l’històric ‘cinc de set’

Concurs de menjadors de mongetes amb botifarraConcurs de menjadors de mongetes amb botifarra

Gran Ballada de l’Esbart Vila d’EspluguesGran Ballada de l’Esbart Vila d’Esplugues

com també la Gran Ballada de l’Esbart Vida

d’Esplugues —amb l’espectacle de dansa Per-

versos—, els balls amb orquestra o les exhibi-

cions de l’ACAE o del Centro Cultural Standard

Latino. La Trobada de Pun tai res va comptar

amb 315 participants, un èxit absolut per a

l’Associació de Dones de la Plana.

Un clàssic de les festes és el Concurs de
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La Unió de Botiguers i de

Comerciants d’Esplugues

fa un concurs d’aparadors

de Festa Major

La Unió de Botiguers i de Co -

mer  ciants d’Esplugues s’ha sumat a

la celebració de la Festa Major convo -

cant un concurs d’aparador. La UBCE

va fer una crida als professionals as-

sociats perquè guarnissin de manera

especial els seus aparadors. Una

quin  zena d’establiments es van su -

mar a la iniciativa i van presentar una

imatge molt especial durant la set-

mana de Festa. En els propers dies es

donarà a conèixer el nom de l’establi-

ment guanyador. 

menjadors de mongetes amb botifarra, que va

organitzar La Coloma per 31è any. Hi va haver

55 participants i el guanyador, Gerard Vicente,

va empassar-se 22 plats en dues hores. En

l’àmbit gastronòmic, també es va fer el Con -

curs de truites de l’ACAE.

El Festival de Titelles, el Festival de Jotes,

la Diada Bastonera, els concerts de les corals

Musicòrum i La Co loma i les activitats de la

Coor dinadora d’Enti tats de Cultura Popular

(concert vermut, marató d’espectacles...) van

ser altres exemples d’alta participació.

Menció a part mereixen les VI Jornades

de sensibilització envers les persones amb dis-

capacitat i la construcció solidària del logotip

de la Fundació Pro-Disminuïts Psíquics Fines -

trelles amb monedes de curs legal, la recapta-

ció de la qual servirà per finançar projectes de

l’entitat. 

Cercavila de Festa Major, amb gegants i capgrossos al capdavant

Festival de JotesFestival de Jotes Exhibició de balls de salóExhibició de balls de saló

Un nen juga amb un titella del BalkiberfestUn nen juga amb un titella del Balkiberfest

Grup de Percussió AtabalatsGrup de Percussió Atabalats

Ball de la Penya BarcelonistaBall de la Penya Barcelonista Trobada de PuntairesTrobada de Puntaires

Un comerç participant al concursUn comerç participant al concurs

Membres de Toc de Foc de la Bòbila, durant un correfocMembres de Toc de Foc de la Bòbila, durant un correfoc
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La nadadora de sincronizada Andrea Fuentes, la primera deportista

espluguense en conseguir una medalla olímpica, está viviendo un año

inol vidable. Tras conseguir tres oros en los Campeonatos de Europa de

Eindho ven (Holanda), la gloria olímpica le llegó en agosto a sus 25 años en

forma de dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín. Por si

fuera poco, fue la encargada de leer el pregón de la Fiesta Mayor el pasa-

do 19 de septiembre.

• ¿Qué resulta más difícil: leer el pregón de las fiestas de tu ciudad o lu-

char en la piscina por una medalla olímpica?

En ambas situaciones notas la responsabilidad. En todo caso, hay

Andrea Fuentes: “Lo mejor es oír 
a la gente decir que se emocionó”
La doble subcampeona olímpica de natación sincronizada se enfrentó a un nuevo
reto tras el de Pekín: leer el pregón de la Fiesta Mayor de Esplugues, su ciudad

que afrontar el reto y hacerlo como sabes hacerlo. 

• Pasadas ya unas semanas de la competición olímpica, ¿cómo analizas

lo conseguido en Pekín?

La verdad es que es un cúmulo de sensaciones extremas. Allí esta-

ba al máximo de nervios, y al llegar aquí ha sido como un vacío, como una

depresión post-competición. Pero luego vas recordando las subidas al

podio, las lágrimas, los momentos de nervios, e incluso la lucha increíble

por superar la inseguridad y el miedo antes de saltar a la piscina.

• ¿Se viven igual unos Juegos en los que no se consigue medalla, como

te ocurrió en Atenas, que en los que sí se logra?

Todo cambia cuando sabes que subirás al podio: la atención mediá-

tica, los aplausos del público, las felicitaciones de los tuyos... Lo mejor es

que me ha saludado gente que me decía que se había emocionado, e in-

cluso llorado, viéndonos, y hacer sentir eso a los demás es sensacional.

• Después de una consecución así, ¿entiendes que pueda haber depor-

tistas que se relajen, o lo ves como un primer paso para conquistar nue-

vas metas?

A partir de ahora habrá un cambio generacional en el equipo, pero

aún así intentaremos ir a por el oro. Creo que hay tiempo suficiente para

que las nuevas incorporaciones se asienten y en los Juegos de Londres

2012 yo quiero ir a por el oro, aunque batir a las rusas no será nada fácil.

Pero si no lo logramos, me conformaría con que la nueva coreografía lle-

gue al público y se vuelva a emocionar con nosotras.

• Porque cada vez estáis más cerca de las rusas...

Sí, y eso se nota en que antes no nos miraban, y ahora sí. Cuando

acabó el dúo, nos dijeron: “gracias por hacer la competición interesante”

• ¿Crees que después de estas dos medallas puede aumentar en nuestro

país el interés por la práctica de la natación sincronizada?

Sin duda, lo que pasa es que faltan clubs, entrenadoras y piscinas

en las que practicar. Muchas madres me dicen que les gustaría llevar a

sus hijas a practicar la sincro, pero no hay dónde hacerlo. 

“Tras los nervios y la concentración, 
al llegar aquí sentí un vacío, fue como
una depresión post-competición” 
• “En Londres 2012 iré a por el oro”

Andrea Fuentes muestra,Andrea Fuentes muestra,

muy satisfecha, las dos me-muy satisfecha, las dos me-

dallas conseguidas en Pekíndallas conseguidas en Pekín
“Anna Tarrés, la

entrenadora, me ha

fortalecido como persona”

• ¿Qué nos puedes decir de la selec-

cionadora, Anna Tarrés, vecina tam-

bién de Esplugues?

Tiene el don de saber lo que vale

y lo que no vale, de llevar un equipo y

de sacarle el máximo. A mí me ha edu-

cado, me he fortalecido como persona

a su lado. Ha sido como una segunda

madre. Y la gran injusticia es que en

unos Juegos Olímpicos no se le valora,

ya que no se lleva medalla ni sube al

podio. Me gustaría escribir a quien sea

para que la labor de las personas que

entrenan sea reconocida.
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FESTA MAJOR

La FestaLa Festa
Major esMajor es
va vestirva vestir
de curtde curt

L’esport va ser un ingredient important

de la Festa Major. Coincidint amb el moment

en què la majoria de disciplines reprenen la

seva activitat després de les vacances, els

tornejos de les festes són un bon moment per

observar l’estat de salut dels esportistes de

casa nostra.

Potser el torneig amb més tradició  és el

Ciutat d’Esplugues d’handbol juvenil, que en-

guany va complir l’edició número 23. Al Com -

plex Esportiu Municipal La Plana es van citar jo -

ves promeses de l’handbol català i també valen-

cià. El guanyador va ser el FC Bar ce lona, que va

superar a la final al BM Granollers.

Per contra, la novetat va ser el 1r Tor -

neig de Futbol-7 Intercultural, que va reunir

diferents equips al Camp Municipal Salt del

Pi. El torneig neix amb la filosofia de posar en

contacte jugadors amateurs de diferents cultu-

res (marroquina, llatinomericana, de l’Europa

de l’est, d’aquí...) a travès del futbol.

També va haver-hi futbol al Salt del Pi,

natació al complex de la Plana, el Festival de

gimnàstica artística al Poliesportiu de Les

Moreres, petanca a les pistes del carrer Dr.

Turró, soltada de coloms esportius a Les

Moreres (amb victòria de Juan Oliva) i el tor-

neig de futbol sala de la Policia Local a Can

Vidalet, que va guanyar l’equip d’Esplugues.

A més, cal esmentar els diferents tor-

nejos que es van disputar a l’Avenç: escacs

(amb triomf del peruà Miguel Muñoz Pan toja),

billar (amb victòria de la Unió Co ral Sant

Feliu, seguit de l’Avenç) i tennis-taula, en un

torneig que destacà per l’alta participació,

amb més de 130 inscrits no federats. La SIES

va fer una exhibició d’espeleologia.

Les festes també van incloure els tor-

nejos de futbol sala, voleibol i bàsquet. 

El Barça va guanyar el Torneig d’Handbol Juvenil Ciutat d’EspluguesEl Barça va guanyar el Torneig d’Handbol Juvenil Ciutat d’Esplugues

A la plaça Catalunya hi va haver batuka, dances de bollywood (a la imatge) i tai txi per a tothomA la plaça Catalunya hi va haver batuka, dances de bollywood (a la imatge) i tai txi per a tothom

La natació i els escacs, dos dels esports presents a la FestaLa natació i els escacs, dos dels esports presents a la Festa

Lliuraments de trofeus de les competicions de billar i de coloms esportiusLliuraments de trofeus de les competicions de billar i de coloms esportius

Exhibició de gimnàstica a Les Moreres i guardonats al torneig de tennis taulaExhibició de gimnàstica a Les Moreres i guardonats al torneig de tennis taula

el pont 168 di?a 25:Maquetación 1  30/09/2008  12:00  Página 13



IGUALTAT

EL PONT D’ESPLUGUES|
168 | octubre de 2008

15

Aprobado el plan que favorecerá la
igualdad entre mujeres y hombres

Esplugues ya cuenta con un Plan de igualdad de género, que

tiene como objetivo desarrollar políticas y acciones que favorezcan la

igualdad entre las mujeres y los hombres del municipio. El Pleno del

Ayuntamiento aprobó por unanimidad el plan, que tendrá vigencia

hasta el 2011. Todos los grupos municipales se manifestaron a favor

de la aplicación de nuevas políticas de igualdad desde la gestión muni-

cipal.

El Plan de igualdad ha sido elaborado tras la realización de una

auditoría que se encargó de detectar las principales necesidades exis-

tentes en este campo. Fruto de este trabajo previo se diseñaron las di-

ferentes líneas estratégicas que lo configuran, entre las que destacan

el impulso de políticas de género, la lucha contra la violencia machis-

ta, el fomento de la participación sociopolítica de las mujeres y la pro-

moción de cambios en el reparto de trabajos y usos del tiempo.

Otras líneas estratégicas de este nuevo plan municipal son el fo-

mento de la formación de las mujeres, su participación en la vida cul-

tural, la promoción de su salud y la inclusión de la perspectiva de gé-

nero en el diseño de la ciudad.

El Ayuntamiento da luz verde al Plan de
igualdad de género 2008-2011 con la
unanimidad de los grupos municipales

Moción sobre delegación del voto de los
cargos electos por maternidad o paternidad

El Pleno aprobó una moción del grupo socialista que pide

al Gobierno estatal que modifique la actual legislación para

que los cargos electos de ayuntamientos y corporaciones loca-

les puedan delegar el voto en favor de otros miembros del

Consistorio cuando se acojan a permisos de maternidad o pa-

ternidad. La propuesta contó con el voto favorable de PSC,

PPC, ICV y ERC y la abstención de CiU.

El Plan de igualdad de género 2008-2011 es el reflejo de la in-

quietud del Consistorio por lograr que en la ciudad haya una igualdad

efectiva entre hombres y mujeres. En los últimos años ya se han lleva-

do a cabo otras acciones que obedecían a esta misma voluntad.

Ejemplo de ello son el buen funcionamiento del Consell Municipal de

les Dones y la puesta en marcha del Centre d’Informació i de Recursos

Vil·la Petita. También lo es el hecho que el Plan de mejora de Can

Vidalet sea el primero de los 96 incluidos en la Llei de barris de la

Generalitat cuya totalidad de proyectos han sido formulados desde la

perspectiva de género. 

Foto de archivo de un acto organizado en el ciclo  ‘Els  dijous de les dones’Foto de archivo de un acto organizado en el ciclo  ‘Els  dijous de les dones’
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Minuts menuts és un servei de guarda  puntual  per a infants de 0 a 3 anysMinuts menuts és un servei de guarda  puntual  per a infants de 0 a 3 anys

El servei Minuts Menuts
amplia els seus horaris

Amb la voluntat de fer-lo més accessi-

ble i adaptar-se millor a les necessitats de

les famílies usuàries, el servei de guarda

puntual d’infants de 0 a 3 anys Minuts

Menuts d’Esplugues, pioner a Catalunya, ha

ampliat els seus horaris. L’espai, ubicat dins

del Complex Esportiu La Plana, està obert

des de les 11.30 del matí, mig hora abans que

fins ara, fins a les 2 del migdia, i de 3 a 6 de

la tarda, de dilluns a divendres. La gran no-

vetat és que incorpora els dissabtes al matí

—amb el mateix horari que els dies feiners—

per afavorir que els pares i mares que hagin

de fer alguna gestió o practicar esport pu-

guin deixar els seus fills i filles en bones

mans i en un marc lúdic.

L’espai de guarda d’infants de fins a 3 anys al
Complex Esportiu La Plana obre des de setembre
mitja hora abans i els dissabtes al matí

Minuts Menuts és una experiència pio-

nera impulsada per una desena d’ajunta-

ments catalans, entre els quals es troba Es -

plugues, i el Departament d’Acció Social i Ciu  -

tadania de la Generalitat per facilitar la con-

ciliació de la vida laboral, familiar i personal.

En concret, es tracta de do nar 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, amb professionals especia-

litzats en educació en el lleure o en llars d’in-

fants, i a un preu simbòlic d’1 euro per hora,

amb un màxim de dos dies per setmana.

El servei compleix un any
A mitjan octubre farà un any des que es

va iniciar el servei, que té un índex d’utilitza-

ció clarament a l’alça. Aquesta experiència

pionera d’Esplugues i d’altres ciutats catala-

nes ha estat un exemple a seguir i altres

ajuntaments, com Molins de Rei, ja s’han

plan tejat imitar-lo. Esplugues és l’únic mu-

nicipi del Baix Llo bregat que ha participat en

el projecte des de l’inici. 

Altres ajuntaments s’han
animat a implantar
aquesta experiència, 
de la qual Esplugues 
ha estat pionera

El gobierno balear loa la
gestión del Ayuntamiento
de Esplugues 

El director general de Calidad de

Servicios del Govern balear, Fernando

Monar, puso a Esplugues como ejemplo

de gestión municipal de calidad en una

entrevista publicada por el Diario de

Menorca el 3 de septiembre. Monar

añadió que los ayuntamientos que

gestionan con una estrategia de calidad

en España son una excepción y que

requieren de la voluntad de sus líderes

políticos y técnicos “para desencadenar

un cambio”.

Moció en favor de la pau

El Ple municipal va aprovar per

unanimitat una moció presentada pel

PSC en què mostra el rebuig de

l’Ajuntament a les armes nuclears i dóna

suport a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau.

L’Ajuntament iniciarà els tràmits per

pertànyer a aquesta xarxa.

El Ple es posiciona a
favor del treball digne

Donant suport a una moció

presentada pels grups municipals del

PSC, PPC, CiU i ERC, l’Ajuntament es va

posicionar a favor d’un treball digne. La

moció deia que cal reafirmar la

contribució d’una ocupació estable i de

qualitat, amb uns ingressos justos. La

moció també defensava que, per

eradicar el treball infantil, cal assegurar

la llibertat d’organització, d’expressió i el

dret a la no-discriminació i defensava

uns sistemes amb una alta protecció

social, que assegurin unes societats

justes i inclusives. També demanava a

les institucions de la UE la modificació

radical o la derogació de la Directiva

sobre temps de treball. Tots els grups hi

van votar a favor.

Moció sobre La Bressola

El Ple va rebutjar una moció

presentada per ERC que proposava que

l’Ajuntament fos soci protector de La

Bressola, escola catalana a la Catalunya

Nord. El PSC i el PP hi van votar en

contra i ICV, CiU  i ERC a favor.
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L’acte està dirigit alL’acte està dirigit al

conjunt de la comunitatconjunt de la comunitat

educativaeducativa

El curs escolar s’inaugura
amb una lliçó plena
d’enginy de Màrius Serra

Setembre és el mes de la tornada a la

normalitat després del període de vacances per

a la majoria de la ciutadania, i el principal indi-

cador d’aquesta realitat és l’inici del curs esco-

lar, que un any més ha començat amb plena

normalitat. Repetint l’experiència de l’any pas-

sat, l’Ajuntament d’Esplugues va organitzar una

lliçó inaugural com a punt de trobada de la co-

munitat educativa. Aquesta lliçó, que va tenir

lloc el 10 de setembre a l’auditori del Consell

Català de l’Esport, al carrer Sant Mateu de la

nostra ciutat, va córrer a càrrec de l’escriptor i

filòleg Màrius Serra, en un acte que va estar

presidit pel conseller d’Educació de la Gene ra -

litat, Ernest Maragall, i l’alcaldessa, Pilar Díaz.

Fent gala del seu habitual estil ple de

sentit de l’humor, a base de jugar amb les pa-

raules, Serra va enlluernar el professorat amb

el seu discurs, titulat De com ‘reviscolar’ el

llenguatge escolar, i els va aconsellar que no

ignoressin els nous llenguatges dels escolars

actuals, com els dels missatges de mòbil.

"Seria un error apropar-se als alumnes amb

els seus tons col·loquials, però ho seria més

desconèixer-lo", va dir. 

La lliçó de Màrius Serra, un habitual

dels mitjans de comunicació i dels fòrums

d’Internet, va ser com un bàlsam per als as-

sistents, que en general es mostraren expec-

tants davant del nou curs.

Per la seva banda, el conseller Maragall

va ressaltar que aquest curs serà “molt espe-

cial” ja que està tramitant-se la nova Llei d’e-

ducació. “Po dem passar de parlar de l’escola,

com a seu física, a parlar de l’educació”, va

assenyalar el conseller, que va dir que, pel

que fa a l’ensenyament, Esplugues “és una

bona representació del país en tots els nivells

educatius”.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va subratllar

que l’educació “ha de ser la base troncal so -

bre la qual desenvolupar l’acció de go vern”.

També hi va intervenir el regidor d’Edu cació,

Juan Antonio Fernández, que va reivindicar

davant del conseller que els ajuntaments hau-

rien d’assumir competències com l’educació

de 0 a 3 anys o la d’adults.

L’acte també va servir per retre home-

natge als 19 docents que enguany compleixen

25 anys exercint la seva professió. 

El conseller Ernest Maragall i l’alcaldessa, Pilar Díaz,
van presidir l’acte d’obertura de l’any acadèmic

“Com definiria ‘Esplugues’
per a un mot encreuat? On
les pluges es sonoritzen”

Màrius Serra ha escrit diversos llibres

—la seva última novel·la, Farsa, va ser

Premi Ramon Llull 2006— i col·labora en

diversos mitjans de comunicació, entre

d’altres coses com a autor dels mots en-

creuats.

• Quins records té dels seus inicis del

curs escolar?

Agredolços. El cert és que m’agradava

anar al ‘col·le’, era un nen repel·lent, però

hi havia un punt d’incertesa per saber els

companys i els professors que tindria. 

• Els infants d’avui llegeixen menys que

els de la seva generació?

No. Es llegeix poc, però en el passat no

es llegia més. El que passa és que ara hi

ha altres formes d’accedir a la ficció (tele-

visió, ordinador...).

• I això és millor o pitjor?

És el que tenim i no es pot tirar enre -

re. Es vivia millor sense electricitat?

• Què li va portar a jugar amb les pa -

raules?

De nen vaig descobrir que quan deia

mentides, em castigaven, i quan les escri-

via, m’aplaudien. Així vaig començar a es-

criure, i per a mi escriure és indefugible

de fer servir les paraules, és posar les pa-

raules en joc. I tots hi juguem.

• En el seu estil de mots encreuats, com

definiria la paraula ‘Esplugues’?

Aviam... on les pluges es sonoritzen.

Esplujes.... Esplugues.

• Què és més difícil: resoldre un mot en-

creuat o entendre el llenguatge que fa

servir la joventut al mòbil o el xat?

Crec que és més difícil entendre algun

dels textos dels adolescents, no només

pels signes estranys sinó perquè els seus

referents et deixen fora de joc. Costa més

descodificar els joves.
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L’Ajuntament creu que
els barris del Gall, 
Can Clota i Montesa
podrien acollir nous
eixos comercials

Delimitats els eixos
comercials de Centre-
la Plana i Can Vidalet

Esplugues compta ja amb dos eixos co-

mercials amb marca pròpia: els de Centre-la

Plana i Can Vidalet. L’Ajuntament ha aprovat la

delimitació d’aquestes dues àrees comercials,

la qual cosa comportarà un seguit de mesures

destinades a dinamitzar el comerç urbà.

El que es pretén és contribuir a que les

zones comercials del Centre-la Plana i de

Can Vidalet consolidin la seva identitat en

funció de les seves característiques. Així, es

crearan senyalitzacions identificatives de ca-

dascuna d’aquestes àrees i es faran actua-

cions urbanístiques dins del perímetre deli-

mitat, com eixamplament de voreres i crea-

ció de zones d’estacionament rotatiu, per

afavorir els passejos de compra.

La idea de l’Ajuntament és anar creant

posteriorment nous eixos comercials als ba-

rris del Gall, Can Clota i Montesa.

“Enfortir el teixit comercial i fer-lo més

competitiu és un dels objectius del govern

municipal, que entén el comerç com un fac-

tor que genera activitat econòmica, crea

ocupació i fa ciutat”, ha assenyalat la regido-

ra de Comerç, María Mena. 

Cursos de formació

professional per 

a comerciants
El mes de setembre s’han iniciat

nous cursos de formació professional

destinats a comerciants de la ciutat,

que s’estan impartint a les aules del

Centre d’Estudis Isoveri del carrer

Eduard Toldrà. Els nous cursos són:

Atenció al client; Disseny d’aparadors;

Xarxes, In ternet i Excel, i Anglès. 

Es tracta d’una iniciativa de la

Unió de Botiguers i Comerciants d’Es -

plugues que s’emmarca dins de les

seves “prioritats de dinamització per

posar a l’abast de comerciants i per-

sonal empleat les eines necessàries

perquè el comerç es recicli, estigui

sempre assabentat de les novetats i

pugui així treure més partit al nego-

ci”, segons el president, Emiliano

Maroto.  
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Catorze projectes per ajudar 
a millorar el món

Catorze entitats d’Esplugues aporten

enguany el seu granet de sorra per ajudar a

construir un món millor. Es tracta de projec-

tes de cooperació amb països de Lla tinoa -

mèrica, Àfrica, l’Est d’Europa i Àsia per aju-

dar-los a construir equipaments i infraes-

tructures bàsiques. Aquests projectes tenen

una important subvenció municipal.

Les entitats que durant el 2008 treballen

amb projectes específics d’ajut al Tercer Món

són l’Asso ciació de Veïns de Can Vidalet, el

CEIP Isidre Martí, els IES Joanot Martorell,

Joaquim Blu me i Severo Ochoa, la Comissió

de Solidaritat la Mallola, Creu Roja, les funda-

cions Josep Co ma po sada, Juan Ciudad i Pau i

Solidaritat, la coordinadora de grups musicals

Glaç, la parròquia Santa Magdalena i els par-

tits polítics ICV i EUiA. L’ajuda otorgada per

l’Ajuntament d’Es plu gues —que en cap cas pot

superar el 80% del cost total del projecte ni els

9.000 euros— totalitza 99.943 euros.

La majoria d’aquests projectes solida-

ris —11 dels 14— tenen com a objectiu millo-

rar la qualitat de vida de comunitats llatinoa-

mericanes: 3 a Equador, 2 a Cuba i 1 a Ni ca -

ragua, Colòmbia, Perú, Hon dures, el Salvador

i Mèxic. També s’envia ajuda al Marroc, l’Índia

i Ucraïna, país on encara ressonen els efec-

tes de la catàstrofe nuclear de Txernòbil.

L’import de prop de 100.000 euros des-

tinats per l’Ajuntament a aquests projectes

locals no són l’única partida municipal adre-

çada a països en vies de desenvolupament.

Uns altres 33.315 euros van a projectes del

Fons Català de Cooperació al Desen vo lu -

pament per al Senegal, Nicaragua i El

Salvador, mentre que una quantitat idèntica

es reserva per a emergències (catastròfes

naturals) i campanyes de sensibilització.  

11 ÍNDIA. Construcció de 10 habitatges dignes

per a famílies. AV Can Vidalet.

22 EL SALVADOR. Posada en marxa del Centre

de Formació Integral Padre Segundo Montes a

la comunitat del mateix nom. CEIP Isidre Martí.

33 NICARAGUA. Reactivació de la fàbrica d’ali-

ments per a animals a Villanueva. Comissió de

Solidaritat la Mallola.

44 EQUADOR. Restauració del bosc tropical i

humit del sector de Guadalupe. Creu Roja.

55 CUBA. Manteniment de parcs infantils. EUiA.

66 MARROC. Creació de la xarxa sindical de co-

operatives del nord (2a fase). Fundació Josep

Comaposada.

77 EQUADOR. Millora de les infraestructures

del centre de repòs San Juan de Dios a Quito.

Fundación Juan Ciudad.

88 COLÒMBIA. Creació d’una escola de forma-

ció d’infants de la Organización Femenina

Popular a Barrancabermeja. Fundació Pau i

Solidaritat.

99 UCRAÏNA. Dotar de finestres i portes l’orfe-

nat de Pridneprovsk. Glaç, Coordinadora de

Grups Musicals.

1010 EQUADOR. Projecte per capacitar dones or-

ganitzades de comunitats indígenes d’Im -

babura en temes sanitaris, de salut, primers

auxilis i en la protecció del medi ambient. IES

Joanot Martorell.

1111 PERÚ. Construcció de 4 aules educatives a

Caya Caya. IES Joaquim Blume.

1 21 2 HONDURES. Construcció d’aules a l’escola

Carlos Hartiling, a El Escano. IES Severo

Ochoa.

1313 CUBA. Reparació de l’escola de primària

Julio Valdés Collazo. ICV.

1414 MÈXIC. Escolarització d’infants, joves i ma -

res a l’escola Melel. Parròquia Santa Mag -

dalena.

L’Ajuntament aporta 
prop de 100.000 euros 
per finançar part dels
projectes impulsats 
per entitats locals

Estan destinats a ajudar a construir equipaments i infraestructures bàsiques 
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Aprendre no és exclusiva dels col·legis ni dels més joves. A Esplugues hi ha més de
cent propostes diferents per adquirir nous coneixements fora de l’horari acadèmic

Ni el temps de lleure és un temps perdut ni cap persona no pot fer ser-

vir l’excusa que en les seves estones lliures no té res a fer. A Esplugues hi

ha moltes possibilitats d’invertir el temps en adquirir nous coneixements,

adaptades als interessos de la majoria de les persones. Són més d’un cen-

tenar de propostes que fan alguns equipaments públics i també diverses

entitats.

L’oferta existent permet que les persones de qualsevol edat incre-

mentin els seus coneixements personals. És el cas de l’Escola d’Adults, del

Programa sociocultural per a la gent gran, del Servei Local de Català i de

l’Escola Oficial d’Idiomes. La primera té diferents nivells educatius (alfabe-

tització, neolectors, certificat d’estudis primaris, graduat escolar en secun-

dària, preparació de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i supe-

rior,  accés a universitat majors de 25 anys, castellà per a estrangers, ini-

ciació a l’anglès, informàtica i balls de saló). El Programa de la gent gran

compta amb els tallers de teatre, de literatura, de cultura general, de me-

mòria i d’informàtica. I els que vulguin millorar el seu nivell d’idiomes,

tenen l’opció de l’Escola Oficial d’Idiomes, que imparteix classes d’anglès,

francès, alemany i italià. Si el que es vol és perfeccionar el seu nivell de ca-

talà, el Servei de Normalització Lingüística en fa cursos a la Plana i a Can

Vidalet. L’accés a la cultura també està garantit a les dues biblioteques de

la ciutat, amb diferents activitats, com conferències o L’hora del conte.

Música, ceràmica, pintura i dibuix
Les persones d’Esplugues, en el seu temps de lleure, també poden

adquirir coneixements en l’àmbit artístic. Les escoles municipals de Música

i de Ceràmica i el Taller Municipal de Pintura i Dibuix, adreçades tant als

infants com a les persones adultes, inicien en aquestes expressions, per-

feccionen el nivell de l’alumnat i  formen autèntics virtuosos del ritme, el

Per impedir la proliferació del mosquit tigre, eviteu deixar aigua en
cap recipient a l’exterior. N’evitareu la cria

Els tallers i cursos que s’ofereixen
permeten des d’iniciar-se en la música,
la ceràmica o la pintura fins als
aprenentatges ben diversos de les
entitats de lleure. L’escoles d’adults i
d’idiomes i el servei de català ofereixen
un programa pedagògic molt complet

Més d’un
centenar 
de propostes
formar-se en 
el temps de lleure
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torn i el pinzell. Són centres que tenen una trajectòria contrastada i una

garantia per a qui hi assisteixi. 

Tant l’Escola de Ceràmica com el Taller de Pintura i Dibuix inclouen

en el seu programa acadèmic cursos normalitzats d’iniciació i de desenvo-

lupament i altres de monogràfics, per a totes les edats. Pel que fa a l’Escola

de Música, també és possible seguir un programa acadèmic durador en el

temps o adquirir coneixements més puntuals. L’alt nivell adquirit pel seu

grups coral i la seva banda de música  és una mostra de la qualitat acadè-

mic que s’hi ofereix.

Entitats de lleure
Les entitats que eduquen en el  lleure també ofereixen una oferta

important en aquest sentit. Espluga Viva, Espurnes, Pubilla Cases Can

Vidalet, Sant Jordi i Sant Antoni-Santa Gemma són entitats que ofereixen

activitats i serveis per a infants, joves i adults, des de ludoteca fins a ta-

llers de temes tan diversos com la música, el ball, la cuina, la dansa, el

teatre o l’activitat física. La seva àmplia oferta educativa és un mirall de la

seva vocació de servei, envers les persones associades i la població en

general.

Hi ha altres entitats culturals i juvenils que inclouen entre les seves

activitats alguns tallers, cursos i jornades formatives amb les quals s’o-

bren a la població, es donen a conèixer i  ofereixen un servei públic de gran

interès per a tothom. I per a la gent gran, el programa sociocultural impar-

teix tallers de cultura, informàtica, teatre i memòria. 

Gracias por ducharte en vez de optar por el baño. Así, ayudas a seguir
ahorrando un bien tan escaso como el agua

Esplugues recorda els 75 anys
de la gran fam a Ucraïna

Esplugues és una de les dues ciutats espanyoles —l’altra

és Madrid— per on ha passat la Flama de l’Holodomor. Es tracta

d’una marxa internacional que vol recordar els 75 anys de la

gran fam (en ucraïnès, holodomor) que va patir Ucraïna i que va

causar deu milions de morts, quan Stalin va demanar als

pagesos que donessin el gra de les seves collites per pagar els

impostos. La comitiva, on hi era el president de Glaç Solidari,

Joan Cerezo, es va concentrar el 23 d’agost davant l’Ajuntament,

on va ser rebuda per l’al cal dessa en funcions, Sara Forgas.

També es va fer un concert.

La Colla de Bastoners
‘ensenya’ a infants dels EUA 

Dos grups d’adolescents dels Estats Units han après

aquest estiu el ball de bastons gràcies a la Colla de Bastoners

d’Esplugues. L’entitat local va impartir dos tallers a estudiants

nord-americans del National Educational Travel Council que

participaven a un projecte per aprendre activitats vinculades a

la cultura i les tradicions catalanes.
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Els actes van ser durant el mes d’agostEls actes van ser durant el mes d’agost

La Colla ha tingut un estiu molt in-La Colla ha tingut un estiu molt in-

tens. A la foto, durant la Festa Majortens. A la foto, durant la Festa Major

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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El deporte, al alcance de todas
Hacer deporte es divertido, saludable y

accesible. Las diferentes instalaciones

deportivas de la ciudad, las entidades y

los centros escolares ponen al alcance

de todas las personas de Esplugues

una múltiple oferta para realizar

cualquier tipo de actividad física

Muévete y no te oxides, explicaba  un viejo eslogan que promocio-

naba la práctica de actividad física. Ya sea para mantenerse en forma,

para relacionarse con otras  personas o para iniciarse en alguna es-

pecialidad concreta, cualquier vecino o vecina de Esplugues tiene un

buen número de propuestas diferentes. Seguro que hay alguna que

se adapta a sus gustos o posibilidades físicas.

La instalación deportiva de referencia en este aspecto es el Complex

Esportiu Municipal La Plana. Allí se realizan, de lunes a viernes, más de

150  actividades acuáticas, físicas y de salud, dirigidas a todo tipo de pú-

blico. En la piscina se realizan cursillos de familiarización, adaptación,

iniciación y perfeccionamiento en el medio acuático  de una manera lú-

dica y recreativa. Las actividades físicas son de diferente tipo (de mejora

cardiovascular, de tonificación, de prevención y relax...) e incluyen multi-

ples modalidades, desde los clásicos aeróbic y yoga hasta los innovado-

res Pilates, cycling o indoor walking. Hay un programa específico dirigi-

do a personas mayores de 60 años, con cursos de gimnasia, aeróbic,

bailes, yoga, gimnasia correctiva y natación terapéutica. 

También se realizan actividades físicas en el gimnasio municipal

Eugeni d’Ors, con un programa para adultos y otros dos para personas

mayores. Este año, debido a las obras de construcción del nuevo polide-

portivo, en Les Moreres no se llevan a cabo actividades. La actividad físi-

ca también forma parte del programa que ofrecen algunas entidades

como entidades de tiempo libre, asociaciones de mujeres o casales de

Una sesión deUna sesión de

‘cycling’, una de‘cycling’, una de

las actividades conlas actividades con

mayor número demayor número de

personas usuariaspersonas usuarias

del CEM La Planadel CEM La Plana

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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as las personas

Jesús Collado, oro y 
récord del mundo en 
los Paralímpicos de Pekín 

El nadador espluguense Jesús Collado fue una de las

sensaciones del equipo español en los Juegos Paralímpicos de

Pekín, al conseguir la medalla de oro de los 400 metros libre

rebajando en más de cinco segundos el récord del mundo.

Collado, que tiene una malformación en una pierna, se mostró

muy contento con la victoria y con la marca, aunque señaló que

entraba en sus previsiones. El atleta invidente Xavi Porras,

residente hasta hace poco en Esplugues, obtuvo la medalla de

bronce en triple salto.

gente mayor. Son actividades adecuadas para sus socios y socias, que

buscan un efecto relajante y preventivo (yoga, gimnasia, tai chi, pisci-

na...).

Aprender y competir
El aprendizaje y la competición también forman parte de la oferta

deportiva en el tiempo de ocio de nuestra ciudad. Las escuelas deporti-

vas y los juegos escolares son los dos grandes ejes de promoción, sobre

todo entre los más peques. 

A través de las diferentes entidades, en Esplugues existen escue-

las deportivas de baloncesto, balonmano, voleibol, natación, fútbol sala,

patinaje artístico, gimnasia artística, atletismo, dos de fútbol, tenis y

judo. Acogen, según los casos, a niños y niñas de entre  3 y 16 años, que

quieren iniciarse o lograr un mayor nivel en un deporte minoritario. Es

una de las cunas de nuestros futuros campeones. Algunas de estas en-

tidades, como algunos centros educativos, intervienen, además, en los

juegos  deportivos escolares, en los que estos jóvenes deportistas se ini-

cian en la competición, con un acento específicamente educativo. 

Una expedició del Centre
Excursionista assoleix 
dos ‘cincmils’ al Perú  

L’expedició del Centre Excursionista d’Esplugues

formada per Josep Veas, Fernando Claramonte i Taki Garrido

va marxar a l’agost al Perú per intentar assolir dos dels pics

más famosos de la Cordillera Blanca: l’Alpamayo (5.947

metres) i l’Artesonraju (6.025 m). Però el mal temps va

impedir-ho i va fer canviar de plans als tres alpinistes, que van

pujar amb èxit al Nevado del Pisco (5.760 m) i al Vallunarraju

(5.685). Al primer es van trobar una densa boira mentre

pujaven al cim i al segon els va acompanyar el bon temps.

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU

IMATGE CEDIDA PEL CENTRE EXCURSIONISTA D’ESPLUGUESIMATGE CEDIDA PEL CENTRE EXCURSIONISTA D’ESPLUGUES
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Una de les tres bases de canóUna de les tres bases de canó

de què consta la bateria antiaèriade què consta la bateria antiaèria

Esplugues ha iniciat el camí per donar a conèixer el principal rastre físic que va deixar la

Guerra Civil a la ciutat: la bateria antiaèria que s’hi va construir a la muntanya de Sant Pere Màrtir

com a element de defensa de Barcelona i el seu entorn, i que encara es conserva. Aquest espai ha

quedat vinculat al Memorial Democràtic, projecte amb què la Generalitat vol reivindicar els llocs on

va deixar empremta el conflicte bèl·lic per no oblidar-lo. L’Ajuntament d’Esplugues està treballant

perquè en un futur immediat s’hi puguin realitzar visites guiades de forma periòdica.

L’Ajuntament, en col·laboració amb la Generalitat, ha rehabilitat l’espai arranjant els accesos

i instal·lant baranes, i ha col·locat dos plafons explicatius. En el primer d’ells s’explica la importàn-

cia estratègica que ha tingut la muntanya al llarg de la història, així com informació de l’ermita que

s’hi va construir el segle XVII, el fortí en què es va convertir tot el cim a finals d’aquell mateix segle i

la torre de telegrafia òptica erigida al segle XIX.

La bateria antiaèria de
Sant Pere Màrtir s’obrirà
a visites guiades

A l’altre plafó informatiu es donen detalls de la bateria antiaèria, que estava formada per tres

bases de canó i una trinxera situades a prop d’on ara es troba la torre de telecomunicacions, i la

seva utilització entre els anys 1937 i 1939 per defensar la zona dels atacs aeris de les forces feixis-

tes italianes i dels nazis alemanys.

L’estat d’aquest espai arranjat ja es va poder comprovar a la XII Caminada Popular de Sant

Pere Màrtir, organitzada conjuntament per Espluga Viva i el Grup d’Estudis, que a l’hora de tancar

aquesta edició, s’havia de celebrar el diumenge 28 de setembre.  Aquest espai de memòria queda-

rà inclòs dins del futur Centre d’interpretació de la muntanya de Sant Pere Màrtir. 

Instal·lats plafons informatius sobre la muntanya i el
lloc de defensa bèl·lica construït durant la Guerra Civil

Celebració de la
Setmana de la Mobilitat

Esplugues va celebrar del 22 al 28

de setembre la Setmana de la Mobilitat.

El dia 22, coincidint amb el Dia europeu

sense cotxes, es va tancar al trànsit la

plaça Santa Magdalena. Al tancament

d’aquesta edició quedava pendent la

realització de la majoria d’activitats, que

havien de culminar el diumenge 28 amb

una passejada urbana amb bicicleta,

amb sortida de l’Hospitalet i arribada a

Sant Feliu, amb pas per Esplugues. Més

informació a El Pont 169.

Adhesió a un pacte
contra el canvi climàtic

Esplugues s’ha adherit al pacte

d’alcaldes i alcaldesses contra el canvi

climàtic, una iniciativa de la Comissió

Europea per lluitar contra l’escalfament

de la terra. Amb la seva adhesió,

s’adquireix el compromís de reduir les

emissions de CO2 a la ciutat en un 20

per cent per a 2020 mitjançant la

promoció de les fonts d’energies

renovables; i d’elaborar un pla d’acció

d’energia sostenible i  un informe

bianual d’avaluació, control i verificació

dels objectius del pacte. Anualment, se

celebrarà el Dia de l’energia. 

Es farà un inventari dels
arbres a la ciutat

A proposta d’ERC, amb els vots

favorables de PSC, ICV, CiU i ERC i

l’abstenció del PPC, el Ple municipal va

aprovar la redacció d’un inventari

exhaustiu de tot l’arbrat públic

d’Esplugues. La moció diu  que en

qualsevol planejament urbanístic futur

es tindrà en compte la situació i valor

dels arbres presents a la via pública.

Marxa Ciclista d’Educació Viària Marxa Ciclista d’Educació Viària 
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L’alcaldessa, Pilar Díaz, i els portaveus del PSC, Enric Giner, delL’alcaldessa, Pilar Díaz, i els portaveus del PSC, Enric Giner, del

PPC, Luís Ortega, i de CiU, Roger Pons, van fer l’ofrena de l’AjuntamentPPC, Luís Ortega, i de CiU, Roger Pons, van fer l’ofrena de l’Ajuntament

La celebració de la Diada
marca l’inici del curs polític
El canvi de format de la celebració de l’Onze de
Setembre a Esplugues va resultar tot un èxit

Entitats que van fer l’ofrena

Un  total de 19 entitats i tres forma-

cions polítiques van participar a l’ofrena

floral. Van ser: ACAE, AIDED, AV Can Clo -

ta, AV Centre, AE Penya Es plugues, Cen -

tro Aragonés, Cercle Artístic, CCA pl. Ma -

cael, CC L’Avenç, CE Muñoz Torrero, Club

Handbol Esplugues, Esplu gues TV, F.A.

Espluguenc, Joventut So cia lista de Cata -

lunya, Moto Club Esplu gues, Penya Espa -

nyolista, Coral La Colo ma, Esbart Vila

d’Es plugues, Colla de Bas toners, Partit

dels Socialistes de Catalunya, Partit Po -

pular de Catalunya i Convergència i Unió.

Altres entitats hi van ser presents, però

sense fer ofrena.

El canvi d’horari i de format de l’acte de

com  memoració de la Diada Nacional de Cata -

lunya a Esplugues va resultar tot un èxit. Nom -

brós públic va donar-se cita al parc Onze de

Setembre per participar en una celebració que

es pot considerar, amb el permís de la Festa

Major de la Plana, l’inici del curs polític i un

punt de trobada social a la ciutat. 

La voluntat de l’Ajuntament de donar una

major dimensió a la celebració de la Diada va

trobar una resposta de suport d’un bon nom-

bre d’entitats (vegeu requadre), que van voler

su mar-se a la commemoració. Especial es-

ment me reixen les corals La Coloma i

Musicòrum, que van cantar Torruella Vil·la

Vella i Cançó menorquina, la primera, i el Cant

dels Ocells i Rossinyol, la segona; l’Esbart Vila

d’Esplu gues, que va acompanyar a la seva

ofrena la lectura del poema La llengua trosse-

jada i el Ball de la Quadrilla de Granollers, i la

Colla de Bastoners, que va fer com a dansa

d’ofrena La Corranda del Babau d’Esplugues. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i els portaveus del

PSC, Enric Giner, del PPC, Luís Ortega, i de

CiU, Roger Pons, van fer l’ofrena en nom de

l’Ajuntament d’Esplugues. En el discurs insti-

tucional, l’alcaldessa va parlar d’una “Ca -

talunya acollidora, dinàmica i emprenedora”

que “vol mantenir les seves tradicions, la seva

llengua i els seus costums” i va recordar la ne-

cessitat d’un nou finançament que serveixi per

donar resposta “a les necessitats i a les exi-

gències de la ciutadania”. 

Algunes imatges
de la Diada
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Sònia Gatell, en un recent concert ambSònia Gatell, en un recent concert amb

El Cor de la Nit a l’Auditori de BarcelonaEl Cor de la Nit a l’Auditori de Barcelona

Sònia Gatell: “Musicòrum
es troba en un moment 
de plena maduració”
El Pont ha entrevistat Sònia Gatell, fundadora i

directora de les corals Musicòrum i El Cor de la

Nit. Com analitza la trajectòria de Musicòrum

des dels seus inicis?

Musicòrum va nèixer fa vuit anys com un

projecte important i durador, i al llarg del temps

ha sabut madurar i créixer en concepte, en idees,

en components i en formació. Cada any ens hem

marcat una meta que hem sabut assolir i ara

estem en un moment de plena maduració.

• Quines formacions integren ara Musi còrum?

Musicòrum va néixer com una única co ral

d’adults i s’hi va afegir, després d’un temps,

Joves Musicòrum, fruit de la voluntat d’alguns

dels membres del Cor de la Nit, amb alumnes

dels CEIP Folch i Torres, Isidre Martí i Can Vi da -

let —que jo també dirigeixo— de continuar lli-

gats a l’àmbit de la música coral. El Cor de la

Nit no per tany oficialment a Musicòrum, però sí

que hi té un  lligam musical i afectiu. A part, des

de fa un any,  Musicòrum ha adoptat una coral

de Cas  tellar del Vallès, els membres de la qual

enriqueixen la nostra entitat. 

• Es treballa de manera diferent amb corals  in-

fantils, juvenils o d’adults?

Amb els infants treballem alhora la inter-

pretació de les cançons i l’aprenentatge de com

s’han de llegir les partitures; els joves tenen

una formació musical i vocal molt bona i evolu -

cio   nen molt ràpid; i a la coral d’adults, el pri-

mer treball, i més important, ha estat aprendre

a llegir partitures i ara, quan la majoria són ca-

paços de fer-ho, cantem per imitació però lle-

gint la partitura. Tot i que les nostres són co-

rals amateurs i que molts dels components no

tenen formació musical, treballem sempre

amb partitura, a diferència d’altres corals. 

• Quins moments de la curta vida de Musi -

còrum destacaria?

El primer concert al Palau de la Música i

l’estrena de La Suite de Mary Poppins, de 74 pà-

gines i a sis veus. També des taco l’edició del

disc Quatre de cors. Aviat presentarem el segon

CD, Un dia amb Mary.

• Sònia Gatell és de Castellar del Vallès. Com

va arribar a Esplugues?

Per fer de professora de l’Escola Muni cipal

de Música. Més tard, em van proposar dirigir

Mu sicòrum i, gairebé immediatament, fer una

coral al CEIP Isidre Martí. I fins ara, la meva re-

lació amb la ciutat encara s’ha intensificat més.

• Quin és el secret de l’èxit de la música coral a

Esplugues?

Quan una activitat funciona, tothom s’hi

afegeix. A més, la clau és que hi ha moltes  co-

rals però totes amb característiques, repertoris

i estils diferents. I som molt actives, cosa que

ens fa tenir més repercussió.

• Com es fa per despertar l’interès musical de

la gent més jove?

Cal demostrar-los que cantar també pot

ser divertit i saber trobar el repertori que millor

s’hi adapti i més els interessi.Tota la resta surt

per si sola. 

Medalla de oro de ACAE
a un socio fundador     

La Asociación Cultural Andaluzza

de Esplugues entregó el pasado 13 de

septiembre la insignia de oro de la

entidad a Manuel Mendoza, su actual

relaciones públicas y socio fundador, en

reconocimiento a veinte años de labor

desinteresada en favor de la entidad. 

Festival de bailes 
en la plaza Macael     

La Casa Galega de L’Hospitalet, el

Centro Aragonés de Sarrià y el CCA Pl.

Macael participaron el pasado 13 de

septiembre en el festival de bailes

regionales que organiza actualmente el

CCA Plaza Macael. 

Fotógrafos fotografiados

Los fotógrafos Diego Pedra, de

Cornellà, a la izquierda, y Joan Pastor,

de Esplugues, a la derecha, son

autores de la exposición Sensacions

que se puede visitar en el Casal de

Cultura Robert Brillas de Esplugues

hasta el 7 de octubre. 

IMATGE  CEDIDA  PER ESPAI ARTIMATGE  CEDIDA  PER ESPAI ART
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La Plana y La Miranda
celebran sus fiestas

Septiembre no sólo es el mes de la

Fiesta Mayor de Esplugues. Dos barrios ce-

lebran también sus fiestas particulares. El

primero, cronológicamente, es el de La Pla -

na, que vivió su gran fin de semana lúdico del

5 al 7 de septiembre. El primer teniente de

alcaldía, Enric Giner, se encargo de pronun-

ciar el pregón de unas fiestas muy concurri-

Bailes, tradición y comidas populares marcan
ambas celebraciones

das que suelen atraer cada año a visitantes

de otros barrios y otras ciudades gracias a un

variado programa. Éste incluyó desde actua-

ciones de marcado sabor andaluz, como las

de Inmaculada Paniagua y El Patio, y la Es -

cuela de Sevillanas de la Aso cia ción de

Vecinos la Plana, hasta muestras de la cultu-

ra popular catalana, con la presencia de la

Colla de Bastoners y la de Ge ganters de Es -

plugues, y la ballada de sardanas que corrió

a cargo de la Cobla Ciutat de Terrassa.

Sin duda, uno de los actos más concu-

rridos fue la Sardinada popular, que reunió a

un gran número de comensales en la rambla

del Carme. Además, hubo bailes y un con-

cierto de habaneras que puso el capítulo final

a las fiestas de La Plana.

El último fin de semana, al cierre de es -

ta edición, le llegaba el turno al barrio de La

Miranda. Fiestas infantiles, una cena popu-

lar, la  ya tradicional Paella gigante, un baile

y un concurso de plástica comprendían la

programación de dos días intensos de una

fiesta marcada por la proximidad. Más infor-

mación en El Pont 169.  

Sopar de germanor al carrer
de l’Avenç

Més de 200 persones van acudir el

dissabte 13 de setembre al tradicional

Sopar de germanor que el veïnat del ca-

rrer Mossèn Jacint Verdaguer, popular-

ment conegut com carrer de l’Avenç, cele-

bren des de fa un quart de segle.

El pregón de Enric Giner y una exhibición de bailes de salónEl pregón de Enric Giner y una exhibición de bailes de salón

La sardinada y la entrega de trofeos de una competición de juegos de mesaLa sardinada y la entrega de trofeos de una competición de juegos de mesa

1 de juny i 21 de
setembre, festes locals
a Esplugues l’any que ve

El Ple municipal va aprovar que

els dies 1 de juny, dilluns de Pasqua

Granada, i 21 de setembre, Sant

Mateu, que l’any que ve serà dilluns,

siguin els dies festius locals l’any

2009. Per llei, a cada ajuntament li

correspon escollir cada any dues

dates com a festes locals.

Rajoles d’Esplugues 
a una exposició de la
Diputació a Sitges

La col·lecció de rajola de mostra

Salvador Miquel del Museu Can

Tinturé d’Esplugues és un dels

principals col·laboradors de

l’exposició El món des d’una rajola,

produïda per la Diputació de

Barcelona i que s’ha pogut visitar fins

a finals de setembre al Palau Maricel

de Sitges. La mostra ha permés

redescobrir l’interessant món de la

rajola catalana d’arts i oficis.

Delegació d’Ahrensburg
a la Festa Major

Una delegació de vuit membres

del Consistori d’Ahrensburg, ciutat

alemanya agermanada amb

Esplugues, van visitar la ciutat amb

motiu de la Festa Major. La delegació

estava composada per representants

de diversos partits polítics i càrrecs

tècnics, que van poder gaudir dels

actes festius. Els ajuntaments

d’Esplugues i Ahrensburg preparen ja

la celebració del 20è aniversari de

l’agermanament, que tindrà lloc l’any

vinent.

ACLARIMENT

Respecte a la informació de l’edició

d’EL PONT anterior sobre una moció

d’ICV del Ple del mes de juliol, cal

aclarir que el títol d’aquesta era

‘Moció en relació a la decisió del

Consell de la UE d’ampliar la jornada

laboral a 65 hores setmanals’.
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Esplugas City renace en Can Tinturé
El museu acoge una muestra dedicada a Juan Alberto, impulsor del
poblado donde se rodaron más de 200 ‘westerns’ en los años 60 y 70

Esplugues revive su pasado como meca cinematográfica del wes-

tern de los años 60 a través de la exposición Juan Alberto, director artístic,

creador de Esplugas City. La muestra, inaugurada el 18 de septiembre, se

puede visitar hasta el 29 de marzo de 2009 en el Museu Can Tinturé.

A través del fondo documental de Juan Alberto Soler (1919-1993),

que de forma provisional se encuentra depositado en el Arxiu Municipal

El día que las diligencias y los pistoleros
volvieron a Esplugues

El 18 de septiembre de 2008 una diligencia arrastrada por

cuatro caballos, acompañada de pistoleros y chicas ataviadas

para bailar el can-can, partió de la plaza de Santa Magdalena en

dirección a Can Tinturé. Con motivo de la ina uguración de la

muestra dedicada a Juan Alberto, Es plugues rememoró su pa-

sado como sede de rodaje de westerns. El acto contó con la pre-

sencia de directores y productores de la época, así como de uno

de los copropietarios de Esplugas City, Jesús Balcázar, y de la

familia de Juan Alberto. 

d’Es plugues, la exposición ofrece una revisión del trabajo llevado a cabo

por el director artístico, entre otros, de los Estudios Balcázar, que con-

virtieron Esplugues en un centro de referencia en la producción de wes-

terns en Europa y en la capital del cine en Catalunya. Actores de talla

internacional, como Robert Taylor y Christopher Lee, y realizadores in-

novadores de la época, como Vicente Aranda o Pere Portabella, pisaron

el poblado del oeste americano que funcionó entre los años 1964 y 1973

entre las calles de la Riereta y Andreu Amat y en el cual se rodaron unos

200 largometrajes. La exposición es una ocasión espléndida para que

la ciudadanía de Esplugues conozca los tiempos en lo que la ciudad

tenía conexión directa con Hollywood.

La muestra está formada por una gran selección de documentos

personales inéditos de Juan Alberto durante toda su época productiva

(hasta su retirada en 1987): fotografías, dibujos, maquetas, partes de

películas, diseños de decorados y el material preparativo de Te espero

en las estrellas, un film que debía de escribir y dirigir Alberto y que no

se llegó a realizar. Juan Alberto llegó a participar en unas 400 películas

durante sus cincuenta años de carrera. Como explicó uno de los comi-

sarios de la exposición, su mérito es que Juan Alberto fue protagonista

principal del cine en una época en la que el séptimo arte era el espec-

táculo de masas por excelencia.   
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El Espluguenc empieza 
la temporada con novedades

El balón rueda ya también para los

equipos espluguenses. En Primera Te rri -

torial, tras la gran campaña del curso pasa-

do, el Esplu guenc afronta éste con la espe-

ranza de lograr el ascenso, siempre difícil, a

prefe rente. Este objetivo lo afronta con una

plantilla profundamente renovada, debido a

las siete bajas que se produjeron en junio, la

mayoría por razones personales. El club que

preside Joaquim Mañes ha realizado ocho fi-

chajes (dos porteros y tres delanteros, entre

otros) y ha subido a dos jugadores del juve-

nil, además de confiar el banquillo a un téc-

nico de la casa, Efrén García.

“Tenemos muchas incorporaciones y

El Can Vidalet apuesta por 
una dirección profesional

Plantillas para esta temporada de Espluguenc (arriba) y Can VidaletPlantillas para esta temporada de Espluguenc (arriba) y Can Vidalet

El Can Vidalet, tras el descenso del pa-

sado ejercicio a segunda territorial (grupo X),

también se ha renovado bastante —Javier

Vila sigue de entrenador— con la intención

de recuperar la categoría, aunque su presi-

dente, Pedro Ru bio, pone el acento en la es-

tructura de la dirección deportiva. “He mos

apostado por una dirección muy profesional

y por una estructura de entrenadores cuali-

ficados”, apunta Rubio. Además del primer

Fútbol sala: Sporting 
y Penya Esplugues,
camino de la fusión 

Los dos clubs federados de

fútbol sala de la ciudad, el Sporting

Club y el Penya Esplugues, han dado

los primeros pasos de lo que será la

futura fusión de ambas entidades. De

cara a esta temporada, la unificación

sólo se hace efectiva en los equipos

inferiores (juvenil, infantil y cadete), por

lo que el sénior masculino seguirá

siendo el Sporting Club FS Esplugues,

y el femenino, el Penya Esplugues.

El Sporting, que milita en

nacional B, se ha reforzado con el claro

objetivo de subir de categoría. En total

ha habido seis incorporaciones, tres de

las cuales vienen de jugar en división

de plata. La temporada empezó el

último fin de semana de septiembre.

Los partidos en casa tendrán lugar en

el Complex Esportiu La Plana los

sábados a las 6.30 de la tarde.

Por su parte, el Penya Esplugues

—que se estrena con ese nombre tras

el traspaso a nuestra ciudad del Penya

Andorra de L’Hospitalet— jugará en

división de plata femenina, categoría

de nueva creación. El equipo jugará los

sábados por la tarde en La Plana y

tendrá como rivales a conjuntos de

Aragón, Valencia, Canarias y el resto de

Catalunya. El objetivo, según sus

dirigentes, será a priori el de mantener

la categoría.

el reto será acoplarlas”, señala Balles teros.

Los partidos del primer equipo del club azu-

lado en casa se disputan los domingos a las

12 en el Salt del Pi. La plantilla es la siguien-

te:

•Porteros: Rubén y Carlos

•Defensas: Manolo, Toni, Héctor Mármol,

Rafita, Santos y Alberto

•Medios: Ardid, Godoy, Xavi, Itúrbide,

Eduard, Sobrero, Nico, Gardeta, Corvi y Ven -

tura

•Delanteros: Dani Moya, Díaz, Héctor Váz -

quez, Jonathan, Raúl Ruso y Erec.

Además del amateur, otros 14 equipos

conforman la cantera del Espluguenc. 

equipo —que disputa sus partidos en El Molí

los sábados a las 6 de la tarde—, el club

asienta su potencial en la veintena de equi-

pos de fútbol base, que totalizan 300 jugado-

res y 40 entrenadores, “a los que inculcamos

valores como la solidaridad, el compañeris-

mo y el compromiso”, añade el presidente.

Una de las novedades del Can Vidalet

este año es la incorporación de un equipo fe-

menino. 

IMATGE  CEDIDA PEL FA ESPLUGUENC/ M.F. FLORIDOIMATGE  CEDIDA PEL FA ESPLUGUENC/ M.F. FLORIDO

IMATGE  CEDIDA PEL CF CAN VIDALET/F. LABORDAIMATGE  CEDIDA PEL CF CAN VIDALET/F. LABORDA
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Cuarta temporada del
Handbol Esplugues en 1ª

Con un equipo muy joven y un nuevo

entrenador —Jordi Tomás—, el Handbol Es -

plu gues ha iniciado su singladura en prime-

ra nacional masculina, en la que milita por

cuarta temporada consecutiva. Las noveda-

des en la plantilla son Álex Ur sueguía, Alex

Ciprés, Francisco Mar tínez, Sergio Ro drí -

guez, Álex Recas, Bernat Tous, Aitor Larrés y

Jordi Ra fanell. El equipo juega sus partidos

como equipo local los sábados por la tarde

en el CEM La Plana.

El equipo femenino debutará en se-

gunda nacional. La plantilla, que sigue con

Luís Ferrini como técnico, mantiene la mis -

ma base del año pasado junto con alguna in-

corporación del juvenil. Se las podrá ver

jugar en casa en el CEM La Plana.

Savia joven para 
el Volei Esplugues

El Club Voleibol Esplugues iniciará en

octubre su participación por segundo año

consecutivo en la Liga FEV femenina  –com -

pe tición estatal inmediatamente por detrás

de División de Honor– con un equipo muy

joven. La marcha de cuatro jugadoras, tres

de ellas titulares la temporada pasada, se

suplirá este año con alguna incorporación,

pero sobre todo “con la cantera”, apunta el

presidente, Álex Gusano. Así, la media de

edad de las jugadoras será inferior a los 20

años. El primer equipo del club, entrenado

por Jordi Català, seguirá jugando este año

en el Com plex Esportiu La Plana los domin-

gos a las 12.30 horas. La plantilla la compo-

nen: Júlia Castanys, Silvia Araco (colocado-

ras), Sofia Moreno, Eliza Medina, Giselle

Cam pos (centrales), Paloma Millán, Bea

López, Carolina Ve lazco, Merche Arends (re-

matadoras), Lidia Cabanillas y Raisa Moll

(universales). La competición estatal arran-

cará el 18 de octubre en casa y ante el Club

Voleibol Barcelona.

El bàsquet comença 
una nova etapa a la ciutat

Els problemes econòmics van acabar

amb el somni de tenir a Esplugues un equip

de LEB Bronze. Després de que l’AB Es plu -

gues renunciés a continuar a la quarta cate-

goria estatal, antics directius, encapçalats

per Fran cesc Romo, van fundar el Club Bàs -

quet Nou Esplugues, que s’estrena aquesta

temporada amb el primer equip a Tercera

Cata lana, categoria on militava el senior B

de l’antic club. Tots els jugadors que jugaven

a LEB Bronze han marxat i s’ha confeccionat

una plantilla “totalment de casa nostra”, se-

gons Romo. Els amants del bàsquet podran

seguir l’equip quan jugui a casa els dissab-

tes a la tarda al Polisportiu de Can Vidalet.

Els jugadors seran els següents: Ro ger Al -

mató, Antonio García i Joshua Ramón (ba -

ses); Ivan Morillo i David Pascual (escoltes));

Jorge Pérez, Mario A. Quiñonero i David Al -

balat (alers); Cristian Macarro, Daniel Itur -

bide i Ramon Gelabert (ala-pívots) i Ber nat

No guera, Sergi Soler i Chris tian Gómez (pi-

vots).

El club també centrarà la seva atenció

en la competició femenina, on la temporada

passada va pujar a Segona Ca talana, i que

juga els diumenges a la tarda al CEM la

Plana. Les jugadores són: Francisca Fer nán -

dez, M. Jesús Gime no, Ana Tello, Anna Bi -

gorra, Núria Roch, Elisa Padilla, Aina Alberti,

Pilar Sánchez, Irene Martínez i Laura Aran.

El Nou Esplugues compta amb un total

de 16 equips i continuarà amb l’escola de

bàsquet engegada l’any passat.

Una espluguenca,
campiona d’Espanya
infantil de bàsquet 
amb el Sarrià

L’es plu -

guenca Mireia

Fuster, de 14

anys (a la dre -

ta, a la foto), va

assolir el pas-

sat estiu amb

el seu equip de

bàsquet, el

CBF Sarrià, els títols de campiona de

Catalunya i d’Espanya infantil, aquest últim

disputat a Pamplona. Fuster va ser fitxada fa

dues temporades per l’UB Barça i després

de la desaparició d’aquesta entitat va passar,

juntament amb bona part de la pedrera, 

al Sarrià.

L’equip d’hoquei patins
renova mig equip

L’Hoquei Club Esplugues afronta a par-

tir de l’octubre una nova temporada a la

Segona Catalana amb un equip que conté

cinc noves incorporacions, que tractaran de

suplir les baixes per lesió de la temporada

passada. La plantilla està conformada pels

següents jugadors: Raimon Casas, Josep

Pons, Edu Dalmau (porters), Óscar Rey (ju-

gador-entrenador), Josep Oriola, Santi Oli vé,

Toni Saiz, Roger Caritg, Marc Alumà, Andreu

Suñer, Daniel Morales, Emilio Pérez, Alfonso

Már quez i Jordi Jarque. L’equip disputarà els

seus partits de casa al pavelló de Can Vidalet

els dissabtes a les 7 del vespre.

MÉS ESPORT...

IMATGE CEDIDA PEL CH ESPLUGUES/A. VIGOIMATGE CEDIDA PEL CH ESPLUGUES/A. VIGO
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EspluguesEsplugues
guanya enguanya en
arbresarbres

Des d’una visió progressista de la ciutat, el concepte que tradicio-

nalment es tenia sobre la necessitat de crear i mantenir un patrimoni

verd i públic a la ciutat ha canviat substancialment: de ser únicament

una contribució estètica al paisatge urbà, aquest patrimoni ha passat a

convertir-se en un element fonamental en el disseny de la ciutat soste-

nible.

En aquest sentit, un element destacat d’aquesta idea verda del

municipi són els arbres urbans. A Esplugues, la història dels ajunta-

ments democràtics ha estat també la de la implantació de tota una xarxa

d’arbres i parcs que fomenten la vida a molts ca-

rrers i espais públics d’Esplugues. Els nostres

arbres potencien la biodiversitat, l’educació am-

biental i esdevenen punts de contacte amb la na-

tura.

El seu manteniment, la seva cura i la seva preservació és una prio-

ritat, doncs, per a l’Ajuntament i per al conjunt de la ciutadania i la socie-

tat civil. Darrerament hi ha hagut ciutadans i ciutadanes que han ex-

pressat la seva inquietud sobre la tala de l’arbrat davant l’edifici Nestlé.

Una inquietud del tot comprensible. Però a partir dels informes tècnics

emesos al respecte ha estat impossible escollir una altra alternativa,

perquè les possibilitats de sobreviure, en cas de trasplantament, eren

pràcticament nul·les. Aquesta acció es deu a les properes obres d'urba-

nització de l'av. Països Catalans que consisteixen, fonamentalment, en

la construcció d'un pas deprimit per sota de la rotonda de la plaça Josep

Català, que evitarà l'encreuament dels vehicles que provenint de

Barcelona, arriben a aquest punt viari tan conflictiu a determinades

hores del dia. 

Cal dir, també, que tots els arbres afectats pel projecte d'urbanit-

zació del sector susceptibles de ser trasplantats, o ja ho han estat o es

trasplantaran properament. I que una vegada finalitzades les obres es

replantarà un nou arbrat que substituirà l’anterior.

Ara bé, amb aquestes actuacions de millora urbana, Esplugues no

perd arbres, sinó que en guanya. De fet, de les 40 hectàrees del  sector

del Pla Porta BCN, 20 hectàrees seran zona verda i la replantació pre-

vista multiplicarà àmpliament la zona arbrada existent. Un nou espai

verd que contribuirà, de ben segur, a tenir més contacte amb la natura,

a fer més vida ciutadana i tenir un nova connexió verda amb Collserola.

Aquesta és la realitat i aquests són els nostres compromisos pú-

blics respecte l’arbrat i els espais verds de la zona. Una realitat i uns

compromisos  que coneixen perfectament els grups municipals  i que

alguns intenten emmascarar. En  lloc de sumar idees i crítiques en posi-

tiu,  es dediquen a fer demagògia amb els nostres arbres. Però la reali-

tat, sovint, és tossuda....

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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Pese a que el sr. Zapatero afirma que la industria y los

servicios tomarán el relevo de la construcción, el comer-

cio al por menor a bajado en julio por cuarta  vez conse-

cutiva hasta un 9,8%, su mayor caída  desde ffebrero de

1992 y el índice de Producción Industrial ha caído en

mayo un 9% respecto al año anterior.

Pese a las promesas electorrales de pleno empleo, en

julio había 245.370 parados mas que en marzo  de

2004. Hay 456.578 parados mas que hace un año. La

tasa de paro aumenta de 9,64% a 10,44%.

La afiliación a la Seguridad Social cae por segundo

mes consecutivo, un 0,69% con respecto al año ante-

rior. En julio hay 132.895 afiliados menos que hace un

año y 15.016 menos que en el mes de junio

En el mes de junio, el ritmo de creación de empresas

cae un 32,8% respecto mismo mes de 2007. Por otro

lado, en el mes de junio se han disuelto un 28,7% mas

de empresas que hace un año.

El importe de los impagos aumentó en junio hasta los

1.820 millones de euros, un 118,3% mas que en el

mismo mes del año 2007. Los procedimientos concur-

sales han aumentado un 172% en empresas y un 345%

en familias.

La presión fiscal ha aumentado entre 2004 y 2007 en

3,1 puntos sobre el PIB, pese a la promesa  del sr.

Zapatero de que no la aumentaría

La confianza de los consumidores no deja de desplo-

marse. Este indicador está a la mitad que  hace un año

situándose en el 46,3%, cuando el índice se situaba en

el 92,5%.

Las matriculaciones de automóviles cayeron en agosto

un 41,3% la segunda caída mas intensa de la historia tras

la de enero del año 1993 y la mayor registrada en el mes

de agosto. 

Estamos Estamos 
en crisis, en crisis, 
¿sí o no, ¿sí o no, 
Sr. Zapatero?Sr. Zapatero?

Luis OrtegaLuis Ortega | PPC| PPC

Com és que  durant el mes d’agost passen coses que no esperà-

vem?

Si els polítics fan festa a l’agost, qui pren les decisions que ens

desagraden a molts?

Perquè durant el mes d’agost es porten a terme actuacions que

sovint ens alteren? I ens alteren perquè no són raonables, perquè mal-

meten el medi, perquè són fruit de l’especulació brutal a que està sot-

mesa Esplugues, perquè estan fetes amb premeditació i traïdoria! Ho

fan mentre molta gent és de vacances, perquè  no volen donar la cara,

perquè saben que ho estan fent malament!

L’ultima acció d’aquesta mena ha estat

aquest passat 20 d’agost.  Després d’haver as-

segurat que només  es tallaran els arbres que

estiguin malalts, que la resta seran trasplantats,

el dia 20 a la  tarda una empresa comença a tallar els arbres de Països

Catalans, davant la Nestlé, perquè hi ha d’haver una actuació a la calça-

da per afavorir la circulació que l’execució del pla CAUFEC farà impossi-

ble. Amb una precarietat increïble (els treballadors no tenien cap mesu-

ra de seguretat ni tampoc es va  aïllar la zona respecte els cotxes i els

vianants) comencen a serrar arran de terra pins i alzines grans, i que

estan en bones condicions de salut. Hi havia un  informe que deia que

aquestes alzines s’havien de trasplantar. Un grup de persones cíviques

van decidir fer respectar la legalitat vigent i es van encadenar o enfilar a

aquests arbres perquè no els tallessin. El resultat va ser una persona

detinguda pels Mossos d’Esquadra i unes quantes hores a comissaria.

Però molta gent, veïns i veïnes, treballadors i treballadores de la Nestlé i

gent sensibilitzada amb el medi ambient, van demanar explicacions tant

per via telefònica com personant-se a l’ajuntament.  La sorpresa, que

també la vam tenir el grup municipal d’ICV, va ser que l’alcaldessa en

funcions, la sra. Sara Forgas, (la mateixa que s’adorm als plens, la ma-

teixa que no para de jugar amb el telèfon mòbil en els plens,  la mateixa

que es passa les sessions plenàries rient,  la mateixa que té un sou de

més de 4.000 euros mensuals) era “missing”, desapareguda, no era a

l’Ajuntament i no contestava les trucades al telèfon. L’endemà tampoc

no es personà a l’Ajuntament ni trucà en cap moment  per saber si hi

havia algun tema per resoldre. No hi havia cap responsable polític, ningú

sabia perquè s’havien tallat els arbres. I el que encara és més greu, no

hi havia ningú per fer-se càrrec d’una possible situació d’emergència.

Això és una irresponsabilitat que la ciutadania d’Esplugues no es me-

reix.

Hem exigit responsabilitats polítiques per la tala d’arbres, hem

exigit  responsabilitats polítiques per la manca de responsable  a l’Ajun -

tament, hem exigit que s’expliqui en aquesta mateixa revista que s’han

tallat uns arbres que s’havien de trasplantar i de qui n’és la responsabi-

litat. Estem a l’espera de respostes.

Coses de Coses de 
l’agostl’agost

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV

COMERCIO Y 

PRODUCCION

INDUSTRIAL 

PARO

AFILIADOS  

CREACION Y 

CIERRRE 

DE EMPRESAS  

IMPAGOS

INCREMENTO 

DE LA 

PRESION FISCAL

ÍNDICE DE 

CONFIANZA

VENTA DE 

COCHES

Cuando el sr. Zapatero calificaba de antipa-

triotas a las personas que ponían sobre aviso de

esta ecatombe, hoy le tenemos que calificar a el de

mentiroso por negar y ocultar la verdad. Todo esto

el sr. Zapatero ya sabía que ocurriría en la campa-

ña electoral de Generales, pero prefirió engañar-

nos a todos los españoles.                             

Por otra parte deseo felicitar a nuestros triunfadores por sus grandes

victorias obtenidas en los Juegos Olímpicos de China por parte de Andrea

Fuentes y Jesús Collado. Sois un orgullo para Esplugues, Catalunya y

España, ánimo no habéis hecho nada mas que empezar.
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Per FestaPer Festa
Major, l’estelMajor, l’estel
al balcóal balcó

Durant la Diada Nacional de l’11 de setembre ERC d’Esplugues va

fer dues ofrenes al monòlit situat al parc Onze de Setembre de la nostra

ciutat en commemoració de la Diada, un tradicional coixí  floral i una

bandera estelada en commemoració del 100 aniversari de la seva crea-

ció.

La nostra sorpresa majúscula és veure que quan ha de començar

l’acte institucional de una part del consistori, en representació del PP,

CiU i PSC, el coixí floral ofrenat per ERC no ha estat respectat i la ban-

dera plantada ha estat arrancada per personal del propi Ajuntament se-

guint ordres, pel que sembla, de l’Alcaldia, re-

tornant al seu lloc, plegada, davant la meva

queixa com a regidor.

Des d’ERC considerem un abús d’autoritat

i una manca de respecte envers la pluralitat po-

lítica del nostre poble l’actitud dels tres grups polítics de l’ofrena institu-

cional. 

Fins al dia d’avui ERC havia respectat la voluntat dels diversos

grups polítics de mantenir banderes o símbols que a ERC ens poden

molestar; per respecte a la voluntat política majoritària mai no havíem

intentat imposar els nostres criteris, però l’actitud prepotent i burleta de

diversos regidors i regidores, encapçalats per la mateixa alcaldessa,

ens ha portat a una reflexió: la prudència no ens ha de fer traïdors a les

nostres idees, per tant, agradi o no agradi, durant el Ple de setembre

vaig fer una protesta abans del Ple i, per Festa Major l’estelada va lluir,

amb orgull, al balcó de l’Ajuntament durant el pregó.

Malauradament el PSC, amb la complicitat de CiU, prefereix fer

cas al PP, com sempre. Ni que sigui per dignitat, des d’ERC plantarem

cara a qualsevol agressió i manca de respecte dels altres partits. Si no

volen estelades tindran estelades. Si no volen respectar-nos no els res-

pectarem. Si aquesta és la seva democràcia, se la poden confitar. 

Visca la Terra!

Jordi FiguerasJordi Figueras ||

ERC-AMERC-AM

Al Ple de setembre el govern aprovava la concessió de la llicència-

comercial per al Centre Comercial que es construïrà pròximament a la

zona del Pla Caufec. Una aposta socialista que dinamitarà, malaurada-

ment, un comerç local en aquests moments molt tocat per la deixadesa

de tots aquests anys de governs monocolor.

Doncs bé, des de Convergència i Unió vam voler posar sobre la

taula una sèrie de xifres que disparaven els 14.900 m² destinats a espai

comercial que la Generalitat governada pel President Pujol havia limitat

expressament a la zona de Caufec però que els socialistes, a posteriori,

van modificar explícitament per poder ampliar

encobertament aquesta superfície.

En definitiva, tenim un increment d'espai

destinat a zona comercial que dispara els límits

que CiU havia posat mentre governava. I això pot

ser letal com deia al principi, per un comerç que aguanta amb dificultats

dia a dia, que moltes de les noves botigues són incapaces d'aguantar-se

en un sector que el PSC-PSOE històricament ha menystingut i al que,

gràcies a la coordinació dels mateixos botiguers, avui sobreviuen amb

una gran dignitat.

Vam convidar el PSC-PSOE a parlar públicament de totes aques-

tes xifres, però tal com prevèiem, ells van voler evitar qualsevol discus-

sió o debat al respecte. Volem denunciar les irregularitats que el PSC-

PSOE va dur a terme amb l'aprovació d'aquesta llicència, no només en

els m² sinó en altres aspectes, com ara que els plànols que va presentar

Caufec, no estaven aprovats ni per la propietat ni per cap arquitecte. Una

barroeria procedimental que enlloc els ho haguessin deixat passar.

Però seguim patint una política que s'allunya de les problemàti-

ques diàries de la nostra gent. I mentrestant els misteris de Caufec van

creixent amb xifres que reapareixen i que no ens saben aclarir d'on sur-

ten.

Serem clars i contundents en el control de l'execució del projecte

Caufec. I des de Convergència i Unió, sense crits ni estridències, però

amb la contundència que ens caracteritza, seguirem fiscalitzant un pro-

jecte que deteriora per moments la frescor de la nostra estimada

Esplugues.

Els misterisEls misteris
de CAUFECde CAUFEC
van creixent

Roger PonsRoger Pons | CiU| CiU
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