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1979-2009: 
trenta anys
d’Ajuntament
democràtic

El proper 19 d’abril celebrem una efemèride històrica.

Aquest dia recordarem el trentè aniversari de la constitució

dels ajuntaments sorgits de les primeres eleccions municipals

celebrades al nostre país després de quaranta anys de règim

franquista. La recuperació de les llibertats i la normalització

del sistema democràtic van propiciar l’inici d’una nova etapa

que, a Esplugues, ha fet possible la major transformació social

i urbana de la ciutat en les tres dècades que han transcorregut. 

Durant el temps transcorregut des d’aquell 19 d’abril de

1979 s’ha treballat d’una manera molt intensa per assolir els

nivells de benestar que tenim ara. Primer, garantint els ser-

veis essencials per a la població en àmbits bàsics com la sani-

tat o l’educació; després, fent possible la vertebració urbana i

la construcció de grans equipaments a tota la ciutat i, final-

ment, afrontant els reptes socials i de benestar que l’entrada al

segle XXI suposaven per a la ciutat. 

Mirant enrere, hem de reconèixer la tasca de l’Ajuntament

com a institució, dels gairebé cent regidors i regidores de la

corporació que han exercit el seu càrrec durant aquest temps

—des d’aquesta tribuna em permetreu que tingui un record

molt especial per als meus dos predecessors, els alcaldes

Antoni Pérez i Lorenzo Palacín—, i la de les entitats i del con-

junt de la ciutadania, que han estat copartícips d’aquesta etapa

històrica.

I mirant endavant, hem de saber que el repte continua.

Tenim al davant nous compromisos i noves exigències, perquè

la nostra societat evoluciona i hem de respondre a les noves

expectatives que es generen. Tenim com a referència l’esperit

integrador que hem viscut durant aquests trenta anys. Si tots

sumem, serà més fàcil afrontar-los. 

1979-2009: 
treinta años de
Ayuntamiento
democrático

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

El próximo 19 de abril celebramos una efemérides histórica.

Este día recordaremos el trigésimo aniversario de la constitu-

ción de los ayuntamientos surgidos de las primeras elecciones

municipales celebradas en nuestro país después de cuarenta

años de régimen franquista. La recuperación de las libertades y

la normalización del sistema democrático propiciaron el inicio

de una nueva etapa que, en Esplugues, ha posibilitado la mayor

transformación social y urbana de la ciudad en las tres décadas

que han transcurrido. 

Durante el tiempo transcurrido desde aquel 19 de abril de

1979 se ha trabajado de una manera muy intensa para lograr

los niveles de bienestar que tenemos ahora. Primero, garanti-

zando los servicios esenciales para la población en ámbitos tan

básicos como la sanidad o la educación; después, haciendo po-

sible la vertebración urbana y la construcción de grandes equi-

pamientos en toda la ciudad y, finalmente, afrontando los retos

sociales y de bienestar  que la entrada en el siglo XXI suponían

para la ciudad.

Mirando atrás, hay que reconocer la tarea del Ayuntamiento

como institución, de los casi 100 concejales de la corporación

que han ejercido su cargo durante este tiempo —desde esta tri-

buna, me permitirán que tenga un recuerdo muy especial para

mis dos predecesores, los alcaldes Antoni Pérez y Lorenzo

Palacín—, y la de las entidades y del conjunto de la ciudadanía,

que han sido copartícipes de esta etapa histórica.

Y mirando hacia adelante, hay que saber que el reto continúa.

Tenemos por delante nuevos compromisos y nuevas exigencias,

porque nuestra sociedad evoluciona y tenemos que responder a

las nuevas expectativas que se generan. Tenemos como refe-

rencia el espíritu integrados que hemos vivido durante estos

treinta años. Si todos sumamos, será más fácil afrontarlos. 
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Parcs d’Esplugues: tot un mó
passejar i gaudir de la natura 
Les zones verdes i espais d’esbarjo a la ciutat ocupen una superfície equ

Esplugues compta amb una cinquantena de parcs, jardins i zones

verdes que li donen una fesomia singular a la ciutat. A més de tenyir-la

de verd, aquests espais, distribuïts per tot el municipi, s’han convertit en

llocs de respir de la ciutadania per jugar, fer esport, passejar, seure a

llegir o descansar.  

En total, la superfície sumada de tots els parcs d’Esplugues és de

460 mil metres quadrats, que equivaldria a gairebé 66 camps de futbol.

N’hi ha de totes mides, des de petits jardins de menys de 500 metres

que destaquen per la seva intimitat, fins a grans equipaments, com el de

Can Vidalet, el del Pou d’en Fèlix, el dels Torrents o el de la Solidaritat,

que s’han convertit en veritables eixos vertebradors del seu entorn i en

un lloc d’obligada visita per a tota la ciutadania, en especial d’aquelles

persones que desitgen gaudir de la natura sense sortir de la ciutat. 

A Esplugues, onze parcs són més grans que un camp de futbol. A

més, cal afegir-hi el parc de Collserola, compartit amb altres vuit muni-

cipis de l’entorn metropolità de Barcelona, i l’enjardinament derivat del

projecte Porta BCN. Del parc de Collserola, 72.000 metres quadrats cor -

responen al terme municipal d’Esplugues, una superfície que s’incre-

mentarà en 14 mil més quan sigui declarat parc natural, a finals d’any.

El pla Porta BCN permetrà que la ciutat guanyi noves zones verdes 

—la meitat del planejament està destinada a nous parcs i espais enjar-

dinats—, que, a més, permetran l’accés a peu o amb bicicleta, a

Collserola, des del nucli urbà d’Esplugues.

La majoria de parcs d’Esplugues són multicolors —les tonalitats ver-

des són, però, les dominants— i destaquen per la seva vegetació. Els

seus arbres i plantes oxigenen la ciutat, donen ombra a l’estiu i són un

contrapès al color gris de l’asfalt i de la majoria d’edificis. Al municipi hi

ha censats prop de 12.000 arbres, molts dels quals estan plantats als

jardins i als parcs públics.

Diversitat d’espais
Un altre tret característic dels parcs de la ciutat és la seva diversitat.

S’hi poden fer moltes activitats diferents, en funció de les aficions i gus-

tos de cada persona. A la majoria hi ha zones de jocs infantils, destina-

des a l’esbarjo dels més menuts. Altres elements no són tan freqüents, i

donen una singularitat al lloc on es troben. Són, per exemple, les zones

de jocs per a la gent gran (Can Vidalet, Torrents i Pou d’en Fèlix), les pis-

tes de bàsquet (jardins Àngela Pagés i la Miranda, i parcs de Can Vidalet,

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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ón per jugar,
a a prop de casa

uivalent a gairebé 66 camps de futbol

Finestrelles i la Solidaritat), les de petanca (Can Vidalet i plaça Blas

Infante) o les polivalents (Pou d’en Fèlix) i les taules de ping-pong. I és

que la pràctica esportiva popular, sol o en companyia, és una de les mol-

tes activitats que es poden fer als diferents parcs espluguencs. També

es pot optar, simplement,  per anar-hi a passejar —un hàbit saludable

molt recomanat per la professió mèdica— i a gaudir de la natura. En

aquest sentit, els parcs dels Torrents, de la Fontsanta, de Finestrelles,

de Can Vidalet i de Ca n’Hospital són els ideals, per les seves dimen-

sions i també per la seva configuració. I si l’opció és seure una estona,

llegir un diari o un llibre o xerrar amb els veïns i veïnes, Esplugues dóna

infinitat d’opcions de fer-ho, envoltat de verd i d’un paisatge agradable

als ulls, sense anar gaire lluny de casa.

La conservació, responsabilitat de tothom
Si els parcs són un dels principals valors paisatgístics, urbanístics

i mediambientals és per factors tan determinants com la neteja i la con-

servació. L’Ajuntament hi destina molts recursos econòmics i humans

per garantir-ne un bon estat. L’actitud cívica de la ciutadania també és

determinant per mantenir-los en perfectes condicions. 

LA CIUTADANIA PARLALA CIUTADANIA PARLA

Ricard CulebrasRicard Culebras

“Vinc cada dia al parc

Pou d’en Fèlix amb la

meva filla, després que

ella surt de classe. És el

més proper a l’escola i a

casa nostra. Aquí pot

jugar amb el tobogan i

els gronxadors, i a més

es troba amb amics de

la seva edat.”

Alba, Míriam,Alba, Míriam,
Cristina Cristina
y Albertoy Alberto

“Quedamos después de

comer, sobre todo los

fines de semana, y

venimos a tomar el sol

al parque dels Torrents,

que tiene espacios y está muy tranquilo. Ponemos la toalla

en el suelo y hablamos, leemos o escuchamos música.”

Laureano OrallioLaureano Orallio

“Suelo venir cada día al

parque de la Solidaritat,

solo o en compañía de mis

nietos, que aprovechan

para jugar o ir en patines.

Aquí encuentro mucho

espacio. ¡Cómo ha

cambiado desde que sólo

se podía pasar por aquí a

través de un arroyo!”

FranciscoFrancisco
GordilloGordillo

“Me gusta venir al parque

de Can Vidalet con mis

dos jilgueros porque es

una zona con muchos

árboles y suele haber

mucho ambiente. Yo

disfruto del paisaje y los

pájaros se encuentran a

gusto y cantan.”

Quin ús fa dels parcs i 
zones verdes d’Esplugues?
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Se crea el servicio de auxiliar del hogar,
para atender a personas dependientes 
y también a las que viven solas, que
tienen dificultades para desenvolverse 
en la vida diaria y que no tienen quien 
les pueda ayudar

El Ayuntamiento amplía y mejora 

el servicio de atención domiciliaria
El objetivo es atender a un mayor número de personas, mejorar 
la calidad de la prestación e incrementar su capacidad de respuesta

El Ayuntamiento  de Esplugues ha rediseñado el servicio de aten-

ción domiciliaria (SAD), con el objetivo de atender a un mayor número de

personas, mejorar la calidad de la prestación e incrementar su capacidad

de respuesta, ampliando los servicios complementarios.

El nuevo modelo pretende responder a los planteamientos de la Ley

de la dependencia, que garantiza un acceso universal a los servicios so-

ciales, atendiendo las necesidades de la ciudadanía de una forma inte-

gral, eficaz y eficiente. Este servicio está dirigido a personas residentes en

Es plugues y contempla tres modalidades de atención, en función de sus

necesidades: asistencial, para personas en situación de dependencia (con

grado y nivel reconocido o en trámite); preventiva, destinada a quienes

tienen dificultades para realizar las actividades de la vida diaria de forma

autónoma; y socioeducativa, para ciudadanos en riesgo de exclusión so-

cial provocado por la falta de hábitos o habilidades para atender las nece-

sidades básicas y/o de custodia y educación de los hijos. Por otro lado, los

usuarios del SAD tienen a su disposición un teléfono de atención perma-

nente  para cualquier incidencia que pueda surgir.

Nueva figura de auxiliar del hogar
En el marco de las iniciativas de mejora de los servicios sociales

municipales para el año 2009, una de las principales novedades es la cre-

ación del servicio de auxiliar del hogar, destinado a ayudar en la limpieza

y el mantenimiento del hogar  a las personas dependientes y, en segundo

lugar, a aquéllas que viven solas, que tienen dificultades para realizar ac-

tividades básicas de la vida diaria y que no tienen quien les pueda ayudar. 

El Ayuntamiento pretende introducir cambios en el servicio de co-

midas a domicilio, destinado a personas dependientes con problemas de

movilidad, y en el de lavandería, así como crear la teleasistencia móvil

con GPS, especialmente indicada para personas que sufren alguna de-

mencia. También ha promovido un espacio de apoyo emocional a perso-

nas cuidadoras de dependientes, en el que los profesionales les dan apoyo

y herramientas para reforzar su labor. 

Las personas interesadas

en acceder a los servicios socia-

les municipales pueden solicitar

la visita a través del teléfono

gratuito de aten ción ciudadana

900 30 00 82, o bien acudiendo a

los puntos de atención a la ciu-

dadanía de la Casa Consistorial,

el edificio Molí o la Policía Local.

El Ayun tamiento quiere seguir

mejorando así el acceso a los

servicios sociales y que éstos

presten una atención que garan-

tice la capacidad de dar res-

puesta a todas las demandas

existentes. La simplificación del

sistema para concertar visitas

es un ejemplo de ello.

Cita previa de 
servicios sociales a
través del teléfono
gratuito 900 30 00 82

Sesión del recién constituido taller de apoyo a cuidadoras de personas dependientesSesión del recién constituido taller de apoyo a cuidadoras de personas dependientes
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OCUPACIÓ

Comença a funcionar
un servei que ajuda el
jovent a sortir de l’atur

La lluita contra la desocupació s'ha con-

vertit en una prioritat de l'Ajuntament, que ha

posat en marxa un servei d'assessorament la-

boral —tant orientació per trobar feina com as-

pectes legals— destinat a joves, una franja de

població especialment sensible en situacions

econòmiques com l'actual.

El servei, pioner al Baix Llobregat, fa un

mes que funciona. “Els resultats estan sent

molt bons, per la quantitat de gent que ha vin-

gut amb el poc temps que portem”, afirma Vic -

tòria García, responsable del servei. “Els en-

senyem a fer un bon currículum, moure's per

les borses de treball més adients per a cadas-

cun o com buscar cursos de formació ocupa-

cional; els oferim l'accés a eines que ja existei-

xen i a saber utilitzar-les”. Després de l'asses-

sorament, es fa un mínim seguiment de cada

cas “per saber si el que hem dit ha servit d'al-

guna cosa”, diu la responsable.

Les persones interessades acudeixen a

l'entrevista amb cita prèvia. El servei es presta

els primers i tercers dimarts de cada mes, al

Casal  de Cultura Robert Brillas, i els segons i

quarts, al Remolí. A aquest últim va acudir la

Sandra, una jove de 27 anys amb un màster en

medi ambient, la qual cosa dóna idea de l'am-

plitud de persones usuàries a que pot arribar

el servei. “Estic a l'atur des del febrer i he vin-

gut a assessorar-me sobre borses de treball

que m'ajudin a trobar feina de tècnica me-

diambiental. M'en via ran informació quan els

arribi alguna oferta d'aquest tipus. Crec que

em serà útil”, afirma Sandra. 

Ensenya a fer un bon currículum, a consultar les
borses de treball o a buscar cursos de formació

Zapatero felicita
Esplugues per la
iniciativa de l’agent tutor

El president del govern espanyol,

José Luis Rodríguez Zapatero, ha felicitat

l’Ajuntament d’Esplugues per haver im-

plantat la figura de l’agent tutor com a

mesura de prevenció de riscos en l’àmbit

dels centres educatius. En una carta

adre çada a l’alcaldessa, Pilar Díaz, Za pa -

tero destaca la creació de l’agent tutor i li

agraeix “el seu interès en aportar inicia-

tives que contribueixin a solucionar els

problemes que tenim plantejats” en re-

ferència a la prevenció en matèria de se-

guretat ciutadana.

L’Hospital Sant Joan 
de Déu fa balanç del 
seu Pla estratègic

Davant d’un auditori encapçalat

per la consellera de Salut, Marina Geli,

i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz,

l’Hospital Sant Joan de Déu va fer

balanç el 12 de març del Paidhos, el

seu Pla estratègic 2004-08. El director

gerent del centre, Manuel del Castillo,

va destacar les millores que ha

experimentat el centre en recursos

econòmics i en infraestructures, així

com en l’àmbit laboral. “En activitat no

hem crescut; no volem fer més, sinó

fer-ho millor. Som un centre de

proximitat i hem de cuidar serveis

com els d’urgències i de la dona”, va

dir. També va destacar la tasca amb

els infants ingressats, més enllà de la

cura pròpiament dita. L’alcaldessa va

dir que Esplugues se sent “orgullosa”

de tenir aquest hospital al seu terme

municipal i la consellera va reinvidicar

la sanitat pública en l’actual context

econòmic.

La informadora del servei atén un jove a l’Espai Jove Remolí, un delsLa informadora del servei atén un jove a l’Espai Jove Remolí, un dels

dos equipaments que l’acullen, juntament amb el Casal Robert Brillas  dos equipaments que l’acullen, juntament amb el Casal Robert Brillas  
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BORSA 

DE TREBALL
Ref. 716 Home de 31 anys busca feina com ajudant de cuina. Té ex-

periència en aquesta feina de tres anys i mig.

Ref. 717 Dona, 30 anys, amb titulació de la Facultat de Ciències

Econòmiques i Administratives d’Equador i amb experiència, s’ofe-

reix com administrativa.

Ref. 718 Veïna d’Esplugues amb experiència en xarcuteria a diver-

sos establiments de Barcelona i rodalies, busca feina com depen-

denta d’aquests establiments.

Ref. 719 Jove de 29 anys s’ofereix per treballar com mosso de ma-

gatzem o manipulador en fàbrica.

Ref. 720 Veí d’Esplugues busca feina per fer reformes de pisos.

Ref. 721 Dona amb titulació de FPI Auxiliar de clínica busca feina

en aquesta feina o com secretaria de metge.

Ref. 722 Home de 57 anys amb estudis de mestr industrial i oficial

industrial (mecànica) busca feina com a responsable de taller d’au-

tomoció (planxa i pintura), o administratiu en el sector de l’automo-

ció.

Ref. 723 Veí d’Esplugues amb formació administrativa i de gestió

de magatzem s’ofereix per fer feines en magatzems i també com a

conductor de carretó.

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

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

mfuente@esplugues.cat
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Arrancan las primeras
obras del Fondo Estatal
de Inversión Local

En cuestión de un par de meses se ha rán

visibles en Esplugues la práctica totalidad de

las obras que forman parte del Fondo Es tatal

de Inversión Local, el plan de choque impulsa-

do por el Gobierno de José Luis Ro dríguez

Zapatero para fomentar el empleo en el actual

contexto económico. Se trata de 13 proyectos

en equipamientos o en la vía pública de corta

barrio de La Miranda— y están a punto de ha-

cerlo otras cuatro: la adecuación de las zo nas

infantiles de la plaza Gandhi y la avenida de La

Miranda, la construcción del recinto provisional

del Mercat de Can Vidalet y la ampliación del

Centre d’Informació i Recur sos per a les Do -

nes. El objetivo es que todas las demás co-

miencen como muy tarde en el mes de junio.

El resto de obras que se ejecutarán son

la construcción de colectores en las calles

Rafael Sebastià Irla y Joan Corrales, la reurba-

nización de la calle Dr. Manuel Riera, mejoras

en la calle Baronessa de Maldà, la construcción

de una cubierta en la pista deportiva Pou d’en

Fèlix y de viseras en los campos de fútbol El

Molí y Salt del Pi, y la impermeabilización de

locales en la calle Verge de la Mercè. 

plan es que permite agilizar al máximo los pla-

zos de tramitación de los proyectos, al decla-

rarlos por la vía urgente, para que la creación

de empleo tenga lugar de forma inmediata. La

mayoría de obras tienen un periodo previsto de

ejecución de entre dos y cuatro meses.

De momento, ya se ha iniciado la prime-

ra de las obras —la reparación de aceras en el

Los 13 proyectos, que deben ejecutarse durante
este año, darán empleo a 270 personas

ejecución —han de estar acabados antes de

que finalice el año—, que crearán o consolida-

rán 270 puestos de trabajo, fundamentalmente

del sector de la construcción (albañil, encofra-

dor...), el más penalizado por la situación eco-

nómica.

Reforma de aceras, colectores, zonas de

juego infantil y mejoras en equipamientos con-

figuran el abanico de acciones que podrán des-

arrollarse este año gracias a es te fondo de ca-

rácter extraordinario. En total se invertirán más

de 8 millones de euros. El fondo estatal finan-

cia un 70% y el resto lo asume el Ayun tamien-

to, de forma directa en 11 de los proyectos y a

través de la Mancomunitat Metro po li tana en los

dos restantes.

Una de las principales características del

Las obras de mejora de acerasLas obras de mejora de aceras

en La Miranda han sido las primerasen La Miranda han sido las primeras

del fondo estatal de inversión localdel fondo estatal de inversión local

Les campanyes de
promoció del comerç
estrenen imatge

Les campanyes de promoció del

comerç local que l’Ajun tament d’Es -

plugues i la Unió de Botiguers impulsen

al llarg de l’any presenten una nova

imatge. El redisseny respon a l’objectiu

de captar nova clientela i fidelitzar les

persones que ja compren habitualment

a la ciutat. Les campanyes es fan coinci-

dir amb moments de l’any en què les

compres registren un increment: Dia

del pare, Sant Jordi, Dia de la mare, re-

baixes d’estiu i d’hivern, tornada a l’es-

cola i Nadal. Les campanyes incideixen

en la proximitat, la qualitat, la diversitat

i el tracte que, entre altres trets, carac-

teritzen el nostre comerç.

Projecte pilot per reduir
els tràmits administratius

L’Ajuntament d’Esplugues partici-

pa en un projecte pilot que té com a fi-

nalitat afavorir la creació de noves em-

preses. Es tracta d’un pla que busca im-

pulsar iniciatives per reduir o suprimir

els tràmits administratius que actual-

ment es requereixen. L’Ajuntament

d’Esplugues és un dels onze de l’Estat

espanyol que participen al pla amb el

Ministeri d’Administracions Públiques.

Bon nivell d’inscripció
per a Firesplugues

La contractació d’estands per a

Firesplugues 2009, que es celebrarà els

dies 16 i 17 de maig a la rambla del

Carme, està tenint bona acceptació per

part dels comerciants, sobretot locals.

El periode d’inscripció conclou oficial-

ment el 2 de abril. Els expositors

d’Esplugues tenen una subvenció de

l’Ajuntament, que sufraga més de la

meitat del cost.
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El Ayuntamiento impulsa un
plan de ahorro y eficiencia
El objetivo es aumentar la productividad y aplicar
criterios de rigor y austeridad en la gestión municipal

En todas las casas se sabe que en época de

vacas flacas hay que apretarse el cinturón. Esta

misma máxima se aplica en la gestión diaria

del Ayuntamiento, que en una coyuntura eco-

nómica complicada ha acentuado su compro-

miso con la eficiencia, con la finalidad de sacar

el máximo provecho a cada euro que se gasta.

Este doble objetivo de mejorar la produc-

tividad y de aplicar criterios de rigor y austeri-

dad a la gestión municipal se resume en el

Plan municipal de ahorro y eficiencia, que con-

tiene un conjunto de medidas de diversa natu-

raleza y que , como norma general, se adoptan

con la obligación de que su aplicación no sig-

nifique, en absoluto, un perjuicio en los servi-

cios que se prestan a la la ciudadanía.

Congelación o reducción
Algunas de las actuaciones principales

tienen como nexo común la congelación o re-

ducción de gastos asociados a los grandes

contratos municipales. Se mantienen igual que

en 2008 los relativos a limpieza viaria, recogi-

da de basuras o mantenimiento de la vía pú-

blica y de los edificios municipales, y se redu-

cen un 3% los gastos relativos a limpieza de

los edificios municipales. También se pretende

un descenso en consumo energético (entre un

5 y un 10% menos en la factura anual de elec-

tricidad, agua, gas y teléfono). Otros gastos ge-

nerales que se quieren reducir son los relati-

vos a material de oficina (-4%), vestuario 

(-7,7%), archivo (-20%), gastos postales (-15%)

y material informático (-7,7%). También se ha

reducido de manera destacada el importe eco-

nómico que el presupuesto municipal destina

a la comunicación, para la que se asignan los

mismos recursos del año 2005.

Otros gastos que se han congelado son

los relativos a personal, especialmente en

con cepto de horas extraordinarias y sustitucio -

nes, y a subvenciones a entidades y aso ciacio -

nes. En cuanto a los actos públicos (culturales,

deportivos y sociales), la cantidad destinada a

este concepto baja un 15% y se eliminan algu-

nos de sus contenidos, como los aperitivos.

También descienden los gastos de representa-

ción. 

Un gesto tan sencillo como apagar laUn gesto tan sencillo como apagar la

luz incide en un menor consumo energéticoluz incide en un menor consumo energético

Homenajean a una mujer
que cumple cien años

María Luisa de la Rubia recibió el 6

de marzo el calor no sólo de sus más

allegados, sino también de las institu-

ciones, con motivo de su cien cumplea-

ños. El acontecimiento fue celebrado

por todo lo alto en la Residència Fèlix

Llobet, donde reside María Luisa, con la

presencia de la alcaldesa, Pilar Díaz, las

concejalas Sara Forgas y Adela Donaire

y la secretaria de Políticas Familiares de

la Generalitat, Carme Porta (todas, en la

foto). La homenajeada agradeció las

muestras de cariño recibidas. “Es un re-

conocimiento a mujeres como ella que

han luchado y vivido años difíciles”, re-

saltó la alcaldesa.

Charlas sobre prevención
en personas mayores

El Consell Municipal de la Gent

Gran del pasado 4 de marzo recibió la vi-

sita de representantes de la Policía Local

y Mossos d’Esquadra para proponerles la

realización de dos charlas en esplais

sobre prevención de accidentes en la vía

pública. Se concretó que en mayo se rea-

lizarán en Can Vidalet y Centre-La Plana,

y en noviembre, en Can Clota y El Gall. En

el Consell también se explicaron los be-

neficios de los animales de compañía en

personas mayores.

Homenaje a parejas con
50 años de vida en común

El Ayuntamiento está preparando el

homenaje para los matrimonios que

cumplan 50 años de casados entre el 1 de

enero y el 30 de junio de 2009. Las parejas

interesadas pueden presentar instancia

en la Casa de la Vila, el edificio Molí o la

Policía Local hasta el 15 de mayo.
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La ciutadania d'Esplugues està entre

les que més utilitzen el transport públic per

als seus desplaçaments habituals en dia

feiner: gairebé una de cada quatre persones

—concretament el 23,7 per cent— es mou

habitualment amb transport col·lectiu. Així

ho revela l'última enquesta de mobilitat de

l'En titat Metropolitana del Transport (EMT),

que fa una anàlisi dels 18 municipis que

con figuren l'àrea metropolitana de Barce -

lona.

En aquest rànquing d'utilització de

transport públic, Esplugues apareix com la

primera ciutat del Baix Llobregat, gràcies a

l'existència de tots els mitjans de transport:

autobús, tramvia i metro. I això, malgrat que

aquest últim només arriba al barri de Can

Vidalet. De fet, les tres ciutats, totes tres de

Esplugues, la ciutat de 
la comarca on més 
s’utilitza el transport públic 
Un de cada quatre trasllats en dia feiner es fa en
autobús, tramvia o metro, i un 45% a peu o en bici

la comarca del Barcelonès (Barcelona,

l'Hos   pitalet i Sant Adrià de Besòs), que su -

peren Esplugues compten amb més para-

des de metro.

També a peu
A més, segons l'enquesta, Esplugues,

juntament amb l'Hospitalet i Barcelona, són

els municipis on els desplaçaments en

trans port públic són més ràpids: per sota

dels 35 minuts cadascun de mitjana.

Amb tot, la suma d'autobús, tramvia i

metro no és el principal mitjà escollit pels

habitants d'Esplugues per anar d'un lloc a

l'altre. Els desplaçaments a peu o en bici-

cleta suposen gairebé la meitat (45,3%),

mentre que el transport privat es fa servir

en el 31% dels moviments. 

Licitada la instalación de
una mediana rígida en la
autopista B-23     

El Ministerio de Fomento sacó a

concurso el 4 de marzo las obras de

mejora de la seguridad vial en el

tramo de la autopista B-23 entre

Barcelona y Molins de Rei, lo que

incluye la totalidad de su paso por el

municipio de Esplugues. Los trabajos

consistirán en colocar barreras

rígidas de hormigón, del tipo

denominado New Jersey, en ambas

márgenes de la mediana y en algunos

tramos de ambos laterales. Este tipo

de barrera está formada por piezas de

hormigón unidas entre sí por una

rótula metálica que permite la

rotación de las piezas. Ante un

impacto, la barrera se deforma, pero

los bloques se mantienen unidos por

efecto de la rótula metálica. 

La web para compartir
coche recibe más de
2.000 visitas anuales     

La web www.compartir.org, un

servicio on line que pone en contacto

a personas que realizan similares

desplazamientos para compartir

vehículo, registró en 2008 un total de

2.197 visitas de personas de

Esplugues. Según el perfil de los

usuarios registrados de la ciudad, hay

más personas sin coche que con

coche. El mes con más visitas fue

agosto, seguido de enero y marzo.

Novetats en els sentits
dels carrers Sometents 
i Joan Amades     

Dos carrers d’Esplugues han

tingut novetats al març pel que fa a la

mobilitat viària. Al barri Centre, el

carrer Sometents ha passat a ser de

sentit únic, en direcció de mar a

muntanya, excepte en el tram més

proper a l’avinguda Països Catalans,

on continua sent de doble sentit. Per

la seva banda, el carrer Joan Amades,

al barri Montesa, canvia de sentit, per

la qual cosa ara s’ha de circular en

direcció al carrer Serra del Montsec.

Caminant o amb bicicleta

En transport públic

En transport privat

Com ens desplacem a EspluguesCom ens desplacem a Esplugues



MEDI AMBIENT

| EL PONT D’ESPLUGUES
173 | abril de 2009

16

Deixalleries: el millor de
als residus difícils de cla
La instal·lació de la Fontsanta i els dipòsits mòbils recullen anualment prop

Els residus generats i la seva gestió s’han convertit en les

dar reres dècades en un dels problemes mediambientals més im-

portants. L’aprofitament dels residus, a través de la seva reutilit-

zació, reciclatge o recuperació (les tres erres), ha passat a ser un

dels principals reptes de l’Administració, que d’un temps ençà tre-

balla per facilitar la tasca a la ciutadania a l’hora de buscar-li destí

a les deixalles: contenidors per a vidre, paper i cartró, matèria or-

gànica... Però, de vegades, generem residus per als quals no hi ha

contenidors específics on poder dipositar-los: equips electrònics,

ferralla, runa, mobles, pneumàtics, bateries, fluorescents, aero-

sols, radiografies, termòmetres de mercuri, pintures...

Per a aquests materials que generem ocasionalment i en pe-

tites quantitats s’han desenvolupat llocs especials que poden ser

utilitzats gratuïtament per la ciutadania: les deixalleries.

A Esplugues en trobem de dos tipus: la Deixalleria de la Font -

santa (mancomunada amb Sant Joan Despí), una instal·lació de di-

mensions mitjanes situada al carrer Àngel Guimerà (cantonada

avinguda Baix Llobregat) pensada per poder portar-hi en cotxe re-

La deixalleria mòbil arriba cada cop a
més punts. Des del 2 d’abril ho farà
també al sector París-Roma-Londres

sidus de gran tamany (fins a 500 kg diaris); i la deixalleria mòbil,

un camió que fa parades en 10 punts de la ciutat —el 2 d’abril se

n’afegirà un de nou, al sector París-Roma-Londres—, sis d’ells els

dijous al matí i quatre més, els dilluns a la tarda, per tal que to-

thom pugui accedir-hi a peu des de casa amb els seus residus. A

aquestes últimes es poden deixar els mateixos materials inservi-

bles que a la deixalleria fixa, a excepció dels de gran tamany, com

electrodomèstics i mobles.

Cada any es recullen via deixalleria al voltant de 1.000 tones

de residus, que poden semblar insignificants però que contribue -

ixen a millorar el procés de reciclatge, facilitant l’estalvi de recur-

sos naturals (energia i aigua) i matèries primeres nece ssàries per

a la fabricació de nous productes i ajuden a preservar el medi am-

bient.

Augmenta l’ús de les deixalleries mòbils
Les deixalleries mòbils han esdevingut un dels grans desco-

briments dels últims anys. El 2007, últim any de què es disposen

estadístiques, hi va haver un increment de més del 330% respecte

l’any anterior en la quantitat de quilograms dipositats (17.691 per

4.054 al 2006) i de prop del 200% en el nombre de persones usuà-

ries (2.650 al 2007 davant 894 al 2006).

Les deixalleries mòbils recu-Les deixalleries mòbils recu-

llen objectes que ja no fem servirllen objectes que ja no fem servir
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estí per 
assificar

p de mil tones de materials inservibles

Un augment considerable que té a veure, sens dubte, amb

l’augment d’un dia de servei (es va passar d’un dia setmanal a dos

el març del 2007), i que deixa entreveure la implicació de la ciuta-

dania quan es posen els recursos al seu abast.

Aquest increment d’ús de les deixalleries mòbils l’ha notat la

Deixalleria de la Fontsanta, on la ciutadania d’Esplugues hi va di-

positar el 2007 més de 770.000 kilograms, una xifra inferior a la

d’anys anteriors. Tot i així, es tracta d’un volum que suposa gaire-

bé el 5% del total de residus generats durant l’any al municipi.

Inicio del Plan de acción
de energía sostenible 

Una de las consecuencias de la adhesión del Ayun ta -

miento de Esplugues al Pacto de alcaldes y alcaldesas contra

el cambio climático es la realización en el plazo de un año de

un Plan de acción de energía sostenible. Este plan, cuya elabo-

ración se inició el pasado mes de febrero, ha de suponer el pri-

mer paso hacia la consecución del triple objetivo fijado por el

pacto, que han suscrito 372 ciudades europeas: reducir un 20%

las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a

1990, obtener un 20% del total del consumo energético de fuen-

tes renovables y ahorrar un 20% de energía antes del año 2020.

El plan, en el que colabora la Diputación de Barcelona, analiza-

rá los consumos de luz, agua y gas de una docena de instala-

ciones municipales (Biblioteca Pare Miquel, Policía Local, bri-

gadas municipales y Ca sa consistorial, entre otras). La presen-

tación pública del plan tendrá lugar el 15 de abril en el Casal

de Cultura Robert Brillas (19 horas) dentro de la Setmana

Verda d'Esplugues.

Campaña para aprovechar
objetos viejos

Antes de lanzar al contenedor un objeto que se ha estro-

peado o que creemos que ya no sirve podemos llevarlos a tien-

das de segunda mano, mercados de intercambio o talleres de

reparación. Con ello evitamos incrementar la generación de re-

siduos. Éste es el objetivo de la campaña Millor que Nou, 100%

Vell, que se ha implantado en Esplugues y que promueve la

Entitat Metropolitana del Medi Ambient. Con esta intención se

ha editado un tríptico, disponible en los edificios Molí, Puig

Coca, CEM La Plana y la Deixalleria, en el que se ofrece una re-

lación de las tiendas de reparación y de los mercados de se-

gunda mano existentes en el municipio. La campaña llegará a

las escuelas los próximos días 15, 16 y 17 de abril, en los CEIP

Matilde Orduña, Can Vidalet y Lola Anglada, respectivamente,

con la realización de tres mercados de intercambio —de obje-

tos como libros, cd's, juguetes...— en los que podrán participar

de manera activa escolares, profesores, madres y padres y la

ciudadanía en general.

La Jornada de Salut i Medi
Ambient reuneix cinc escoles

Els CEIP Prat de la Riba, Lola Anglada, Folch i Torres, Can

Vidalet i Matilde Orduña tenien previst participar, al tancament

d’aquesta edició, a la XX Jornada Escolar de Salut i Medi

Ambient, el divendres 27 de març al Casal de Cultura Robert

Brillas. Durant la jornada, grups d’alumnes de cada centre es-

colar expliquen un tema relacionat amb el medi ambient, prè-

viament treballat. Així, escolars del CEIP Prat de la Riba han

preparat el tema del tractament de l’aigua; alumnes del CEIP

Lola An glada, l’observació i anellament d’ocells a escola; in-

fants del CEIP Folch i Torres, les drogues; el grup d’alumnes

del CEIP Can Vidalet, l’ús dels medicaments; i el del CEIP

Matilde Orduña, l’ús d’Internet. 

DIJOUS MATÍ:DIJOUS MATÍ:

• De 9 a 9.25 h (a partir del 2 d’a-

bril, només el primer dijous de

mes) Sector París-Roma-Londres

• De 9.30 a 10.10 h. C/ Nord amb

c/ Rafael Casanovas

• De 10.15 a 10.50 h. Pl. Secr.

Oliva

• De 11 a 11.40 h.Parc Pompeu

Fabra amb av. Traginers

• De 11.50 a 12.30 h. Parc

Solidaritat amb av. C. de l’Hos -

pitalet

• De 12.35 a 13.15 h. Pl. de

l’Escorxador amb c/ Pau Claris

• De 13.20 a 14 h. Pl. Santa

Magdalena (Ajuntament)

DILLUNS TARDA:DILLUNS TARDA:

• De 16 a 16.55 h.Parc Pou d’en

Fèlix (Biblioteca)

• De 17.05 a 18 h.C. Molí amb

rambla Verge de la Mercè

• De 18.05 a 19 h. Pl. Catalunya

(entre N. Monturiol i Ramón y

Cajal)

• De 19.05 a 20 h. Rambla del

Carme amb pl. Gandhi

HORARIS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

...I ELS DE LA FIXA...I ELS DE LA FIXA
De dilluns a divendres, de

10 a 14 i de 16 a 19 i dissab-

tes de 9 a 14 h. Diumenges

i festius, tancat. 

Què es fa amb els residus que es dipositen
a les deixalleries?

Hi ha vida després de la deixalleria per als residus. Cada

deixalla segueix un circuit que, en la majoria dels casos, permet

la seva tornada a la vida. Així, la fracció orgànica, com la mate-

ria orgànica que es diposita als contenidors marrons, es trans-

forma en compost o en biogàs, segons el grau d’impuresa; de la

fusta es fa serrill; la ferralla es destina a la venda; dels aparells

electrònics es recuperen components que es poden fer servir;

els pneumàtics serveixen per fer aglomerat per a asfalts….
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Esplugues, 
un referent en 
el camp educatiu

El municipi compta 
amb una completa
xarxa de centres
educatius, per a totes
les edats i inquietuds

“Esplugues és una bona representació

del país en tots els nivells educatius”. Això ho

va dir el conseller d’En senyament, Ernest Ma -

ragall, a la seva última visita a la ciutat, el pas-

sat 10 de setembre amb motiu de l’inici del pre-

sent curs escolar. Ara és un bon moment de re-

cordar aquelles paraules, quan mares i pares

dels infants que començaran la seva etapa es-

colar obligatòria, P-3, el proper setembre, estan

immersos en la tria del centre.

El període de preinscripció per a educació

infantil de segon cicle, educació primària i edu-

cació secundària obligatòria (ESO) va començar

el 23 de març i s’allargarà fins al divendres 3

d’abril. Es tracta del primer pas de cara a la ma-

triculació definitiva, que serà entre el 8 i el 12 de

juny. Durant aquest mes de març, tots els cen-

tres han realitzat jornades de portes obertes.

Tornant a les paraules del conseller, el

sistema educatiu públic d’Esplugues inclou to -

tes les franjes d’edats i tots els nivells educa-

tius —des d’una potent i consolidada xarxa d’es-

coles bressol fins a escola d’adults, passant per

l’Escola Oficial d’Idiomes—. A més, compta amb

un teixit educatiu privat de primer ordre.

Anglada, Folch i Torres, Matilde Orduña, Joan

Maragall i Can Vidalet. Més enllà dels 12 anys,

hi ha els quatre instituts d’ensenyament secun-

dari (IES), dels quals dos fan oferta d’ESO i bat-

xillerat i altres dos també cicles formatius. La

preinscripció de secundària es farà entre els

dies 11 i 22 de maig.

I, conscient que la formació no acaba amb

aquests ensenyaments, la xarxa educativa pú-

blica d’Esplugues permet satisfer també in-

quietuds artístiques (Escola Llotja i escoles mu-

nicipals de música i ceràmica), l’aprenentatge

d’idiomes (Escola Oficial) i l’ensenyament d’a-

dults (Eugeni d’Ors i Servei Local de Català).

Més enllà de l’ensenyament
lectiu

L’altra gran particularitat de l’educació a

Esplugues és la vocació d’anar més enllà de

l’ensenyament lectiu i completar la formació

dels escolars amb coneixements que els ajudin

a comprendre millor la vida i a contribuir a un

món millor. En aquest sentit, l’Ajuntament posa

cada curs a disposició de tots els centres edu-

catius de la ciutat, públics i privats, el Programa

d’Activitats Educatives Complementàries

(PAEC), que aquest curs ha ofert més de 250 ac-

tivitats sobre medi ambient, igualtat de gènere,

diversitat o solidaritat (vegeu pàgina següent).

També en aquesta línia s’emmarca l’Audiència

Pú blica per a nois i noies de 3r i 4t d’ESO, una

figura que vol potenciar la participació i la refle-

xió en la població escolar adolescent sobre

temes del seu interès. 

La ciutat compta amb vuit centresLa ciutat compta amb vuit centres

escolars d’infantil i primària públicsescolars d’infantil i primària públics

El període de preinscripció per al curs 2009-2010 
a infantil, primària i ESO es tanca el 3 d’abril

L’oferta pública en edat d’escolarització

obligatòria, a partir dels 3 anys, està formada

per vuit centres d’infantil i primària (CEIP):

Isidre Martí, Gras Soler, Prat de la Riba, Lola
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COOPERACIÓ

La solidaritat comença
per les escoles
517 alumnes de cinc centres educatius participen
en activitats relacionades amb els drets humans 

La formació dels infants no s'entén avui

dia només amb l'aprenentatge de les matè-

ries clàssiques (matemàtiques, llengua...). Un

clar exemple és el Programa d'ac ti vitats edu-

catives comple mentàries (PAEC), un recull de

més de 270 activitats que l'Ajun ta ment d'Es -

plugues ofereix als centres escolars en el

marc de l'horari escolar en forma de tallers,

ses sions de contes, jornades o visites, entre

d'altres, per reforçar valors com la salut, el

respecte al medi ambient o la igualtat de gè-

nere, entre d'altres. Una de les novetats d'a-

hauran sentit, per exemple, parlar per primer

cop dels drets humans, l'eix comú enguany

d'aquestes activitats.

Així, infants dels tres CEIP van viure una

sessió de contacontes on de forma amena i

lúdica s'explicaven aquests drets universals.

Alumnes dels CEIP Can Vidalet i Isidre Martí

van visitar l'exposició Viatge pels colors de la

ciutat, un viatge imaginari per fer-los refle-

xionar sobre els conceptes de la diversitat i la

diferència com a elements enriquidors. Esco -

lars d’ESO de l’Escola Utmar han treballat Els

quest curs ha estat la inclusió d'activitats vin-

culades als àmbits de la cooperació i la soli-

daritat. El seu objectiu: formar infants amb

valors ètics i respectuosos amb les persones

de qualsevol raça o condició.

En concret, s'han desenvolupat quatre

activitats que han transmès aquests valors a

517 alumnes de cinc centres: els CEIP Can

Vidalet, Gras Soler i Isidre Martí, l'Escola Ut -

mar i l'IES Joaquim Blume. Gràcies a les ses-

sions desenvolupades, molts nens i ne nes

Drets Humans a la Ciutat, activitat basada en

l'exposició del mateix nom que presenta la

ciutat com a espai de convivència entre

iguals. I alumnes de secundària de l'IES Joa -

quim Blume van conèixer, de forma interacti-

va a través del taller Diners per a tothom, as-

pectes com la banca ètica i les seves diferèn-

cies amb la banca convencional, a qui podem

afavorir amb els nostres diners i com pro-

moure un pensament crític i constructiu al

respecte. 

L’escriptor Fernando
Marías, amb alumnes
de l’IES Severo Ochoa

Alumnes de batxillerat de l’IES

Severo Ochoa van poder xerrar el pas-

sat 3 de març amb l’escriptor biscaí

Fernando Marías, que va visitar el

centre. L’acte va culminar l’estudi que

ha fet l’alumnat de primer i segon de

batxillerat de l’institut de Cielo abajo,

una de les últimes obres de l’autor.

Agermanament Solidari
fa el Sopar de la Fam

El Casal de Cultura Robert

Brillas va acollir el passat 20 de març

el tradicional Sopar de la Fam, orga-

nitzat pel grup d’Agermanament

Solidari de la parròquia de Santa

Magdalena. L’objectiu d’aquest acte és

la recaptació de donatius i aportacions

que serviran per a diversos projectes

de solidaritat que tenen en marxa a di-

versos països del món. El sopar va

estar amenitzat per un grup de gòspel.

Taller ‘Diners per a tothom’ a l’IES Joaquim BlumeTaller ‘Diners per a tothom’ a l’IES Joaquim Blume

El Grup d’Estudis reviu
amb un capellà la
repressió de Pinochet

La xerrada del mes de març del

Grup d’Estudis d’Esplugues va còrrer a

càrrec de Francesc Puig, autor del llibre

Què m’ha passat, que va relatar la seva

estada a Xile com a capellà entre 1963 i

1973, quan va ser expulsat del país des-

prés del cop d’estat d’Augusto Pinochet.

Puig, que va ser empresonat per donar

suport al govern democràtic, va convidar a

la reflexió sobre el paper que exercia l’es-

glésia en aquell context.



Si marxeu uns dies fora de casa, no doneu pistes de la vostra absència: no
baixeu del tot les persianes, no desconnecteu el timbre, deixeu roba estesa
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vant una situació de risc, tant des del punt de vista físic com legal. Al

tancament d’aquesta edició estava previst celebrar-se una taula ro-

dona sobre dones i esport, amb la participació de la seleccionadora

espanyola de natació sincronitzada, la veïna d’Esplugues Anna Tarrés.

Una altra cita important va ser la presentació, el passat dia 19,

del llibre Si te vas, te mato, de Juana Gallego, doctora en Ciències de la

Informació i professora titular de la UAB de Gènere i Comunicació, que

analitza el fenomen de la violència de gènere a partir de relats de casos

reals. En aquest llibre ha col·laborat la periodista espluguenca Patrícia

S’han organitzat molts actes, entre ells sobre la violència de gènere i la relaci

Març, el mes de les dones

La implicació de les entitats ha estat
part important de la programació.
Les associacions de dones de 
la Plana, el Gall i Can Vidalet han
organitzat xerrades i exposicions

Març és el mes de les dones a Esplugues. Amb motiu del Dia in-

ternacional de les dones, que es commemora el 8 de març, l’Ajun -

tament i les entitats de dones del municipi han organitzat durant tot

el mes una completa i variada agenda d’activitats, sota l’epígraf Mes

de les Dones, que tenen com a nexe comú la defensa de polítiques

públiques i d’actituds socials que afavoreixin la igualtat de gènere.

Hi ha hagut activitats per a tots els gustos: exposicions, tallers,

poesia, xerrades, cinema, clubs de lectura, sopars... Els actes més

institucionals van ser el Sopar de les Dones d’Es plugues, que es va

fer dijous 5, al restaurant Can Palou, i la lec tura del Manifest del Dia

in ternacional de les dones (vegeu quadre adjunt), diumenge 8, al parc

Pou d’en Fèlix.

Un dels objectius d’aquestes activitats és fomentar la participa-

ció de les dones en tots els àmbits de la vida social i visualitzar les

seves inquietuds. En aquest sentit, han destacat enguany la celebra-

ció de dos tallers: un de teatre terapèutic, que va portar a terme l’ac-

triu espluguenca Cristina Baeza, i un altre de defensa personal, per

ajudar les participants a millorar la seva seguretat i saber actuar da-

A baix, taller de defensa personal. A la dreta, de dalt a baix, Sopar de Dones, expo-A baix, taller de defensa personal. A la dreta, de dalt a baix, Sopar de Dones, expo-

sició de l’Associació de Dones de la Plana i conferència de Juana Gallegosició de l’Associació de Dones de la Plana i conferència de Juana Gallego



En caso de salir unos días, es útil elaborar un inventario de los objetos
valiosos con números de serie, marcas, modelos e incluso fotos
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Avui, 8 de març de 2009, commemorem el dia internacional de les

dones. Una  celebració que des de fa un segle denuncia les situacions

de desigualtat que viuen les dones i reivindica la igualtat efectiva amb

els homes com un principi essencial de les societats democràtiques.

Una ocasió per reconèixer les aportacions que les dones al llarg del

temps han fet a les nostres societats; ampliant el concepte d’igualtat

sense exclusions, ampliant la democràcia amb la participació de les

dones, trencant estereotips  que limiten la vida de dones i homes. 100

anys de commemoració del 8 de març i 30 anys d’ajuntaments demo-

cràtics, trenta anys de compromís dels governs locals amb la millora

de la qualitat de vida de les dones, trenta anys de compromís per fer

de la igualtat una realitat quotidiana. Trenta anys d’incorporació de les

dones a la política local,  de creació d’espais públics on donar i escol-

tar la seva veu. Anys que ens han permès dur a terme importants

avenços en matèria d’igualtat, en els quals l’aportació de les dones ha

estat decisiva. Com l’aprovació de la Llei per la igualtat entre dones i

homes o la Llei del dret de les dones a eradicar violència masclista.

Però encara hem de seguir treballant perquè la igualtat sigui una pràc-

tica present en les diferents dimensions de la  vida social i personal. 

Perquè encara trobem desigualtats presents en la nostra societat.

És per això,  que encara  ens cal DEMANAR EL COM PRO MÍSDEMANAR EL COM PRO MÍS de tota la

societat, amb la  causa de la igualtat.  Un compromís que ha de fer

possible:  

•• Desterrar la violència que tantes vegades posa en perill la vida de

les dones i fins i tot els la pren; i totes aquelles pràctiques socials que

vulneren la dignitat personal de les dones ;  

•• Fer visibles les aportacions de les dones al conjunt de la societat en

els camps de la cultura i el saber;  

•• Tenir en compte les necessitats específiques de les dones en l’àmbit

de  l’educació i la salut;  

•• Gaudir de les mateixes oportunitats i  condicions que els homes  en

la vida social, política i econòmica, promovent la seva participació i re-

presentació en càrrecs de responsabilitat;  

•• Fer de les nostres ciutats i territoris, espais que garanteixin la segu-

retat, la convivència i la conciliació; i 

•• En darrer terme,  però no menys important,  que homes i dones si-

guin coresponsables en totes les esferes de la vida, i pu-

guin gaudir-la en peu d’igualtat. 

Per la nostra banda, des de la nostra responsa-

bilitat política  en el món local, continuarem impul-

sant totes les accions que contribueixin a remoure

els  obstacles  que impedeixen portar a la pràctica

el principi de  la igualtat en les relacions entre les

persones i en el si de  les institucions.  Perquè

tenim el convenciment que només així  es podrà

desenvolupar  una  societat on la diferèn-

cia de sexe no indiqui desigualtat, sinó

diversitat i enriquiment mutu, una socie-

tat respectuosa i democràtica, formada

per ciutadans i ciutadanes que gaudeixen

dels mateixos drets i les mateixes  llibertats.

EL MANIFEST DEL 8-MEL MANIFEST DEL 8-M
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ió de les dones amb l’esport

s d’Esplugues

Nebot, que va participar en la reconstrucció d’un crim masclista que va

succeir fa alguns anys al carrer Pere Galvany de la ciutat. “El llibre de-

mostra que els actes de violència de gènere no són patrimoni de per-

sones d’una determinada condició social”, explica Nebot.

La implicació de les entitats ha estat també part important de la

programació. Així, l’Associació de Dones de la Plana va organitzar una

exposició dels treballs de les seves associades (patch work, cos tura,

esmalts, pintura...) i un recital de poesia; l’Associació de Dones del

Gall, una xerrada sobre la futura llei de la custòdia responsable i un

cinefòrum; l’Associació de Dones de Can Vidalet, una xerrada sobre la

llei contra la violència de gènere; i el Centro Extremeño Muñoz

Torrero, un sopar.

A més, el dia 16 es va fer una xerrada sobre Estètica o salut, a

càrrec de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, i

el Casal de Cultura Robert Brillas va acollir l’exposició Dones del Ma -

rroc. Vides en blanc i negre, organitzada pel Consell Municipal de

Coope ració. 

Taller de teatre terapèuticTaller de teatre terapèutic

L’alcaldessa, llegint el ManifestL’alcaldessa, llegint el Manifest
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El Ayuntamiento de Esplugues está trabajando desde hace años

para avanzar en la igualdad de género en el municipio, implantando ac-

ciones positivas que permitan eliminar discriminaciones por razón de

sexo y favoreciendo la participación de las mujeres en las políticas de

igualdad y en la toma de decisiones públicas.

La principal herramienta para lograr este objetivo genérico es el

llamado Plan de igualdad, aprobado hace unos meses por el consisto-

rio después de un intenso trabajo que ha implicado a diferentes áreas

municipales y a diversos colectivos de mujeres de nuestra ciudad. La fi-

nalidad principal del Plan es conseguir una igualdad de oportunidades

Esplugues avanza en la igual
hombres y mujeres en todos 
El Plan de igualdad impulsado por el Ayuntamiento incide en todos los ámbitos y  
todas y todos. La alcaldesa explica que “queremos conseguir la igualdad efectiva e

real entre mujeres y hombres en todo aquello que son políticas y com-

petencias municipales.

La alcaldesa de Esplugues y concejal responsable del ámbito de

la mujer, Pilar Díaz, es una de las principales impulsoras del plan. “La

realidad nos demuestra que aún persisten algunas discriminaciones

que impiden que este principio básico de igualdad se lleve a la práctica

satisfactoriamente y, con el objetivo de corregirlas, se ha de adoptar

una actitud que se refleje en todos los ámbitos de actuación munici-

pal”, explica Pilar Díaz. “Queremos conseguir la igualdad efectiva entre

mujeres y hombres y aspiramos a hacer de este objetivo una realidad

práctica” añade.

Compromiso 
El objetivo general del Plan es promover la igualdad entre mujeres

y hombres en el municipio, desde el compromiso institucional y la ges-

tión transversal e integral de las políticas y recursos municipales, favore-

ciendo los cambios estructurales en la ciudadanía desde la perspectiva

Se pretende eliminar discriminaciones
por razón de sexo y favorecer la
participación de las mujeres en la toma
de decisiones públicas

IMPULSAR LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN ESPLUGUES 
OBJETIVO 1. Impulsar la igualdad mujer-hombre incorporando la perspectiva de género en la

gestión transversal e integral de las políticas y recursos municipales.

OBJETIVO 2. Promover cambios estructurales con perspectiva de género en la ciudadanía a tra-

vés del compromiso institucional.

LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPLUGUES
OBJETIVO 1. Incluir la perspectiva de génere a nivel transversal en todas las instituciones, servi-

cios y recursos, públicos y privados, para conseguir cambios estructurales encaminados a lograr

una verdadera igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y, por tanto, un escenario de

violencia cero.

OBJETIVO 2. Promover la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que incorpo-

ren el compromiso social y la responsabilidad de los diferentes ámbitos de actuación municipal.

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA DE LAS MUJERES DE
ESPLUGUES ESPLUGUES 
OBJETIVO 1. Aumentar el nivel de participación y responsabilidad de las mujeres en la toma de

decisiones en los espacios institucionales y asociativos de la ciudad.

OBJETIVO 2. Concienciar a los agentes sociales y políticos de la necesidad de producir cambios

estructurales con perspectiva de género en sus organizaciones.

PROMOVER CAMBIOS EN EL REPARTO DE TRABAJOS Y USOS DEL TIEMPO EN
ESPLUGUES ESPLUGUES 
OBJETIVO 1. Promover acciones efectivas que favorezcan el acceso y permanencia de las muje-

res en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad.

UN PLAN PARA
AVANZAR EN AVANZAR EN 
LA IGUALDAD 
DE GÉNERODE GÉNERO
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ldad real entre
los ámbitos
pretende lograr una ciudad mejor para
entre mujeres y hombres”

OBJETIVO 2. Impulsar medidas que favorezcan la conciliación de la vida

personal, laboral y familiar, la corresponsabilidad y los cambios estructu-

rales en los modelos de producción y reproducción.

FOMENTAR LA COEDUCACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA PRO-
DUCCIÓN CULTURAL DE LAS MUJERES DE ESPLUGUES 
OBJETIVO 1. Promover una educación en valores, incorporando la pers-

pectiva de género en los centros educativos y formativos, que propicie la

igualdad de género

OBJETIVO 2. Incorporar la perspectiva de género en la programación mu-

nicipal de todas las actividades culturales, deportivas y de ocio.

INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DISEÑO DE LA
CIUDAD  CIUDAD  
OBJETIVO 1. Definir un modelo de ciudad desde la perspectiva de génere,

a través del diseño y planificación urbanas, que garantice la igualdad en el

uso de los espacios públicos.

OBJETIVO 2. Fomentar la sostenibilidad, la convivencia y el recreo de la

ciudadanía desde la perspectiva de género.

PROMOVER LA SALUD DE LAS MUJERES DE ESPLUGUES 
OBJETIVO 1. Promover la formación e investigación sobre los estilos de

vida saludable y conductas de riesgo de las mujeres.

OBJETIVO 2. Impulsar la promoción, la prevención y la educación para la

salud en el ciclo vital de las mujeres.

de género. Con ello, se pretende cambiar la tendencia histórica de que

las ciudades se construían desde la óptica masculina, una perspectiva

que se entendía válida para todas las personas, y hacer que las mujeres

intervengan de manera decisiva en la construcción de nuestro futuro,

opinando, influyendo y decidiendo. El Plan de igualdad de Esplugues in-

cluye un total de 113 actuaciones en siete ámbitos  distintos de la vida

ciudadana, a aplicar antes de final del año 2011. 

Estos ámbitos son el impulso las políticas de género en Esplugues;

la lucha contra la violencia de género en nuestra ciudad; el fomento la

participación sociopolítica de las mujeres de Esplugues; la promoción de

cambios en el reparto de trabajos y usos del tiempo en Esplugues; el fo-

mento de la coeducación, la formación y la producción cultural de las

mujeres de Esplugues; la inclusión de la perspectiva de género en el di-

seño de la ciudad y la promoción de la salud de las mujeres de Esplugues.

En el gráfico que acompaña esta información se especifican los dos obje-

tivos que se han establecido para cada uno de estos ámbitos de actua-

ción. 

L’Observatori de les Dones
ja és una associació

L’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació

s’ha convertit en una associació. Integrat per 26 ajuntaments de

la província de Bar ce  lona, aquesta entitat promou el debat sobre

el paper dels mit-

jans de comunica-

ció en la superació

dels arquetipus de

gènere. L’Ob ser va -

tori ha adquirit la

nova forma jurídica

d’associació, cosa

que li permet asso-

lir els nous reptes

que se li plantegen,

nou anys després

de la seva creació,

fruit de la iniciativa

de cinc ajunta-

ments del Baix Llo -

bre gat, un d’ells el

d’Es  plu gues. Els

dos objectius bàsics

de l’Ob servatori són treballar per una sensibilització en el terri-

tori, donant eines a la ciutadania per poder elaborar una con-

testació crítica i treballar en l’anàlisi de continguts per construir

un discurs propi i de referència per a la ciutadania. L’acte de

constitució de l’Associació va tenir lloc el dia 24 de febrer.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, n’és la tresorera.

El Ple municipal aprova una moció
amb motiu del Dia de les dones

El Ple municipal  va aprovar a la sessió ordinària del mes de

març, per unanimitat, una moció conjunta dels cinc grups, amb

motiu del 8 de març, dia internacional de les dones. La moció ad-

vocava per continuar lluitant per la visibilització de les dones a la

nostra societat i per fer front a les situacions discriminatòries que

malgrat tot encara pateixen en molts àmbits quotidians.

Projecte per millorar la gestió de
salons de perruqueria i estètica

El passat 19 de març va tenir lloc la primera reunió del pro-

jecte D-Dones, un projecte innovador dirigit a millorar les compe-

tències en la gestió empresarial de les persones dedicades al

sector de la perruqueria i l’estètica. Hi van assistir representants

de set centres (Perruqueria M.Carmen Capdevila, Cámara Pe lu -

queros, Quirobellesa, Ángeles Unisex, Centre d´Estètica Mi reia,

Cristina Peiró Perruqueria i Peluquería Edith). El projecte D-

Dones, que està impulsat pels Ajun taments d’Esplugues i de

Mollet del Vallès, amb el suport del Servei d’Ocupació de Cata lu -

nya, pel programa de Projectes Innovadors, i cofinançat pel Fons

Social Europeu, començarà la seva activitat formativa el mes d’a-

bril per a les professionals del sector empresarial de la perru-

queria i l’estètica que hi estiguin interessades. 
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VIDA CIUTADANA

• Fa gairebé 44 anys va debutar a Esplugues.

Què recorda d’aquella experiència?

Va ser el meu primer concert i és inoblida-

ble. Fins aquella tarda només havia cantat a la

ràdio i al rebedor de casa. Recordo que ens

vàrem trobar a casa del Serrahima i la Remei

Margarit. Amb ella i en Joan Ramon Bonet

com partíem cartell a aquell concert. D’allà, en

taxi, vàrem sortir plegats cap a la actuació. La

sala de L’Avenç la recordo immensa i plena de

gent. Què vaig cantar...? : Una guitarra, La mort

de l’avi, Ella em deixa, El mocador... Les can-

çons del meu primer disc.

• Què va passar perquè un noi del Poble Sec

debutés a Esplugues? Tenia algun lligam

previ amb la nostra ciutat?

El mateix dia que vaig ingressar als “Setze

Jutges”, en Josep Porter que en aquells temps

feia de representant del grup em va dir:

“Diumenge cantes a Esplugues” i cap allí vaig

anar. Allí va iniciar-se el lligam amb la ciutat.

• Queda alguna cosa del Serrat debutant des-

prés d'una vida tan reeixida i plena d'expe-

riències com la seva?

Em queda tot el que la vida no m’ha pres. La

vi da et dóna i et pren. D’una part estic força con-

tent del balanç i d’altra no puc fer una altra cosa.

• És el mateix actuar davant de 300 persones,

com va passar el 22 de març a L’Avenç, que

fer-ho amb més públic?

Miri, cada vegada que pujo a un escenari ho

faig com si fos l’única vegada. No és una frase.

És la realitat. Hi ha un passat i tal vegada un

futur, però només es viu un present. El con-

cert? Vaig pujar a l’escenari amb el record en-

tranyable de trepitjar molts anys després el

primer escenari on vaig cantar. Jo tracto de

comportar-me de la mateixa manera si canto

per a 300 o 30.000 persones i si és a Esplugues

o Nova York perquè la gent compta d’un en un.

• De vostè s'han escrit i dit tantes coses que

ni tan sols un monogràfic d'aquesta revista

podria recollir-los tots. Com es pren els afa-

lacs personals i professionals que rep contí-

nuament?

Amb prudència, de la mateixa manera que

em prenc els pals, amb precaució.

• També s'ha dit que és l'autor de la conside-

rada millor cançó espanyola de sempre,

Medi terráneo. Per a vostè també és la millor

cançó que ha compost?

No ho sé. Potser és la més popular.

• Escolta els seus vells discos? Que pensa el

Serrat del 2009 de com era el Serrat de les

dècades dels 60, 70, 80 i 90?

No acostumo a escoltar-me si no és per

qüestions de feina, vull dir si no és per recor-

dar-la, repassar-la o refer-la en funció d’algun

projecte. Respecte als Serrats de dècades pas-

sades tinc sentiments confosos, però en gene-

ral positius i carinyosos. Entre altres coses,

sense ells no estaria parlant amb vostè.

• Quan vostè va començar a cantar, els discos

eren de vinil, i ara les cançons es descarre-

guen d'Internet. També ha canviat la manera

de compondre, de viure la música o d'expres-

sar-la en públic?

Quan vaig començar a cantar la gent anava

Joan Manuel Serrat ha estat el protagonista
indiscutible del mes de març a Esplugues. 44 anys
després del seu debut, ha repetit actuació a L’Avenç.
El Pont ha tingut el privilegi de poder entrevistar un
dels millors músics actuals del nostre país

Serrat: “Miro d’actuar igual davant
de 300 persones que de 30.000”

El cantautorEl cantautor

català va actuar el 22català va actuar el 22

de març al Centrede març al Centre

Cultural L’AvençCultural L’Avenç
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amb tramvia i al cine feien el No-Do, però la

gent naixia i es moria si fa o no fa com ara i

s’estimaven, ploraven i sagnaven si fa o no fa,

com ara.  No s’han de confondre les tècniques

amb els sentiments. 

• Deia en una cançó que "las musas deben

estar hoy de vacaciones". Per la seva prolífica

vida artística, no sembla que a vostè les

muses l'abandonin gaire. O sí que ho fan? La

inspiració és un estat d'ànim?

La inspiració és el resultat del talent i el tre-

ball. Si no hi ha talent ni es treballa prou no hi

inspiració que valgui. Pot ser chiripa, però això

dura poc. Si quan les muses vénen tu no hi ets,

elles se’n van amb altres. Són molt putes (sic).

• A Serrat li diuen el noi i el nano; és autor,

compositor, poeta i músic; canta en català i en

castellà; ha rebut influències de tot tipus

d'estils tan diferents com el folclore, la copla,

el bolero o el cançoner popular... En la diver-

sitat està el gust?

Tothom és el resultat de les influències que

rep. Això és l’aprenentatge. Per això és tan im-

portant rebre bones influències.  

• Amb 65 anys —vostè els acaba de fer— a

molts els jubilen i en canvi a Serrat li diuen

que no ho deixi mai. No és una contradicció?

Alguns es jubilen i a altres els despatxen,

que no és el mateix. Jo de moment no tinc cap

intenció de plegar i, afortunadament, tampoc

la gent m’abandona. Espero que les coses se-

gueixin així.

• Expliqui'ns quins projectes de futur té al cap

Al cap en tinc molts, però el que compta és

fer-los realitat. De moment tinc previst per a

finals d’any la sortida d’un segon disc de can-

çons inèdites amb poemes de Miguel Her -

nández commemorant el centenari del seu

naixement. Això em durà a fer concerts arreu

del món al llarg de tot l’any 2010.

A dalt, signant el llibre d’honor de L’Avenç.A dalt, signant el llibre d’honor de L’Avenç.

A sota, parla amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, i amb

el primer tinent d’alcaldia, Enric Ginerel primer tinent d’alcaldia, Enric Giner

Un concert esplèndid davant
d’un públic entregat

El concert de Serrat a L’Avenç el 22

de març va ser esplèndid. L’actuació, de

més de dues hores, no va defraudar el pú -

blic present a la Sala de L’Avenç, entre el

qual hi havia l’alcaldessa, Pilar Díaz, la

con sellera de Justícia, Montserrat Tura,

la diputada al Parlament Dolors Mont ser -

rat i el diputat a Les Corts Jorge Mo ragas

—aquests dos últims del PPC—, a més

d’altres càrrecs de l’Ajuntament. El reper-

tori de Serrat és tan extens que segur que

qualsevol persona present hi va trobar a

faltar alguna cançó que forma part del

seu paisatge vital, però val a dir que la se -

lec ció de peces interpretades, que va cul -

minar amb Pare i Paraules d’amor en els

bisos, va acontentar tot hom. No hi van fal-

tar el Cantares, Me’n vaig a peu, Me di te -

rráneo, Esos locos bajitos, Para la liber-

tad i moltes altres cançons que molts se -

gur que van cantar en veu ben baixa. No -

més al final, amb Paraules d’amor, el pú-

blic es va deixar anar i va acompanyar

Ser rat en la interpretació. El cantautor ca-

talà, que va estar acompanyat al piano per

Ricard Miralles, també sublim, va recor-

dar el seu debut al mateix recinte, 44 anys

enrere. “Això si, la sala no és la mateixa”

va recordar, mostrant que conserva intac-

ta en la memòria  aquella primera expe-

riència als escenaris. Acostumat a cantar

en recintes molt més amplis, Serrat va dir

que es trobava “com al rebedor de casa”

al·ludint així a la proximitat del públic. 

L’Ajuntament ha concedit a Joan

Manuel Serrat la medalla d’Or d’Es -

plugues. El consistori vol retre així ho-

menatge a la trajectòria musical i vital de

l’artista, que va fer el seu primer concert

el mes de maig de 1965 a la nostra ciu-

tat. Serrat va tornar a actuar a la nostra

ciutat els anys 70, després del seu auto-

exili a l’Amèrica Llatina, en protesta pel

règim franquista. L’acte en què s’oficia-

litzarà aquest nomenament encara no té

data prevista.

Se li concedeix la medallaSe li concedeix la medalla
d’Or d’Espluguesd’Or d’Esplugues

• Serrat no surt a l'escenari sense...

Serrat

• Esculli una cançó que no hagi compost

vostè. Uf, què difícil!

• I un artista amb qui compartir escenari

Uf… què delicat!

• Amb quina versió d'un tema seu cantada

per un altre intèrpret es quedaria?

Amb les que fa la gent quan canten amb mi

en un concert. Tant se val que soni més o

menys afinat perquè sempre és commovedor.

• En temps de crisi, sort de la creativitat?

En temps de crisi la imaginació creix. Llàsti -

ma que mai no arriba al poder.

• I quan veu un top-manta, que en pensa?

Pobre home (mecagun…).

• Què enyora de Barcelona quan surt de gira?

El que no em puc endur i voldria.

• I què enyora del món quan torna a casa?

El mateix però viceversa

• Un concert que mai no oblidarà

Em nego a fer la pilota.

• Guanyarà el Barça la lliga i la Champions?

Qui ho dubta…?

“En temps de crisi, la imaginació creix”

Va durar dues hores Va durar dues hores 
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Places de lloguer en abonament diürn o de 24 hores
Preus per mes (IVA inclòs)

Aparcament per temps, en règim horari:
A la planta 1a.  Servei, de 7 a 23 h, de dilluns a diumenge

Gestiona el servei: PROGESER S.A., Tel. 934 735 734

APARCAMENT

PÚBLIC DE LA 

PLAÇA CATALUNYA

Places vacants a l’Escola Bressol 

Municipal La Mainada per a infants nascuts

l'any 2006 (curs 2008-2009) 

Incorporació immediata

Horari de preinscripció

De 9h a 12h i de 15h a 17h

Lloc

Escola Bressol Municipal La Mainada 

Recolllida i entrega de documentació 

Escola Bressol Municipal La Mainada, c/ Baronessa de Maldà, 28

telèfon 93 372 32 01

Horari per formalitzar la matriculació un cop confirmada la plaça

A la mateixa escola bressol, de 9 a 12  i de 15 a 17 h

L’AJUNTAMENT INFORMA

EDUCACIÓ



VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
173 | abril de 2009

27

Brillante celebración
del Día de Andalucía

La Asociación Cultural Andaluza de Es -

plu gues y el Centro Cultural Andaluz Plaza

Ma cael han vuelto a celebrar el Día de An -

dalucía. Como cada 28 de febrero, estas dos

entidades espluguenses han compartido sa -

las y escenarios para vivir sus días más espe-

ciales del año, en los que, como en ningún

otro momento, recuerdan su tierra de origen. 

La cultura, en su visión más amplia, fue

un año más protagonista de la convocatoria:

música, bai le, gastronomía o fotografía. Hubo

dos festivales, en los que actuaron Ángeles

Nie to, el  Niño de Rute, Teo La Extremeña,

Luis Moreno, Sebastián Reyes, los cuadros de

baile y los coros de las dos entidades organi-

zadoras; un concurso de migas en la sede de

la ACAE; una degustación popular de sardi-

nas y migas en la plaza Blas Infante y una ex-

posición de fotografías en el local social del

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael sobre

el vigésimo aniversario de las dos entidades.

La solemnidad quedó para los dos actos

Las entidades organizadoras proclaman ‘Andaluz
del año’ al diputado José Vicente Muñoz 

institucionales. En el primero de ellos fue

proclamado Andaluz del Año el diputado en

el Congreso José Vicente Muñoz, de quien las

entidades convocantes destacaron que du-

rante sus años de concejal en el Ayun ta -

miento de L’Hospitalet  y de diputado de Cul -

tura Popular de la Diputación de Barce lona

co laboró activamente con Esplugues y con

sus entidades. La alcaldesa recordó que “su

nombramiento como diputado en Madrid cul-

mina una trayectoria política marcada por la

honestidad, la proximidad y la sinceridad”. El

concejal de Cultura, Eduard Sanz, recordó

que tanto ACAE como CCA Pl. Macael acaban

de cumplir su vigésimo aniversario y que su

integración en Esplugues es plena.   

También hubo una ofrenda floral ante el

busto a Blas Infante, considerado el padre de

la patria andaluza, en la plaza del mismo

nom bre en Can Vidalet. Este acto precedió al

festival que cerró los actos del Día de An da -

lucía en nuestra ciudad. 

Proclamación del Andaluz del año y ofrenda floral en la plaza Blas Infante

José Vicente Muñoz:
“Esplugues forma parte
de mi paisaje vital”

• ¿Por qué piensa que le han concedido

el galardón?

No sé si soy la persona adecuada para

decirlo. Creo que soy un tío muy normal,

autodidacta, trabajador y apasionado en

la labor de cambiar las cosas y hacer que

la gente sea más feliz. Yo me considero

una persona utópica: nunca tendremos la

felicidad completa, porque siempre he -

mos de querer más de lo que tenemos. 

• ¿Qué lugar ocupa Esplugues en su vi -

da?

Yo no soy de aquí, pero como si lo fuera.

De pequeño me escapaba de casa para ir

al ‘bosquecillo’, el actual parque de Can

Vidalet, y durante toda mi vida ha sido un

referente para mí. Esplugues me ha tra-

tado siempre muy bien y yo he intentado

co rresponderle en todo momento. Y en mi

singladura política, sobre todo siendo

concejal de Pubilla Casas, he compartido

muchos proyectos con la gente de aquí. 

• En su discurso ha hablado de la felici-

dad de la gente y del prestigio de la polí-

tica

Son dos aspectos fundamentales: los

políticos hemos de trabajar por la felici-

dad de las personas y, gracias a nuestra

acción, devolverle a la política parte del

pres tigio perdido.

• ¿Cómo es su nueva etapa como diputa-

do?

Diferente a la anterior. Sobre todo en-

cuentro a faltar el contacto con la gente.

Durante el fin de semana hubo gastronomía, música y una exposición de fotografía
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La Unitat Muntada de
la Policia abandera la
Festa dels Tres Tombs 

Un total de 36 carruatges van passejar el passat diumenge 8 de març a Esplugues amb

motiu de la 13a Festa dels Tres Tombs. Aquesta festa tradicional catalana on es ret homenatge

als animals que es feien servir en les feines del camp, especialment cavalls, se celebra a la ciu-

tat el segon diumenge de març des de l’any 1997, quan va ser rescatada per un grup d’amics.

Els carruatges i els cavalls —alguns vinguts d'altres poblacions del Baix Llobregat i de la

resta de Catalunya, com Vilanova i la Geltrú, Sant Quirze del Vallès i Valls—, van passar, entre

d'altres, pels carrers Església, Laureà Miró i Àngel Guimerà i l’avinguda de Cornellà, on es va

aplegar nombrós públic. A la plaça de les Moreres van rebre la benedicció. Va ser un recorregut

“molt lluït, amb bon temps i ràpid”, destaca Albert Ejarque, membre de la Colla dels Tres Tombs

d’Esplugues, organitzadora de l’acte. S’hi van poder veure carruatges de passeig, cavalls de raça

muntats per experts genets i, sobretot, carros de transport (aliments, llenya, garrins de porce-

llana, una cisterna d’aigua, rajoles...)  tirats per cavalls, rucs, mules i ponis, que transportaven a

altres èpoques.La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues hi va participar amb els sis carros que

custodia, i els Amics del carrer Montserrat van llogar-ne i guarnir-ne un altre.

El cos de bandera el va integrar la Unitat Muntada de la Policia Local. Una altra novetat  ha

estat l’inici d’una col·lecció de carros retallables, dissenyats per Kazumi Yamamoto. 

El cos de bandera, integrat per la Unitat Muntada de la Policia LocalEl cos de bandera, integrat per la Unitat Muntada de la Policia Local

El guarniment d’alguns dels carros va ser espectacularEl guarniment d’alguns dels carros va ser espectacular

Aprovada una moció
sobre l’Any Amades 

El Ple municipal del mes de

març va aprovar per unanimitat una

moció del PSC acordant l’adhesió de

l’Ajuntament d’Esplugues a l’Any

Amades, en què es commemora el

cinquantenari de la mort del folkloris-

ta més destacat de la història de

Catalunya, Joan Amades. L’Associació

Cultural Joan Amades ha impulsat la

celebració de l’Any Amades per difon-

dre un major i millor coneixement de

la seva obra. 

D’altra banda, es va rebutjar una

moció de CiU acordant demanar al

Parlament de Catalunya que la sarda-

na sigui declarada dansa nacional.

PSC i ERC hi van votar en contra,

mentre que el PPC es va abstenir i

CiU hi va votar a favor. ICV no va parti-

cipar a la votació. També va ser rebut-

jada una moció del PPC demanant la

supressió del sistema de velocitat va-

riable i del límit de 80 km/h a les vies

d’accés a Barcelona. PPC i CiU van

votar-hi a favor, mentre que PSC, ICV i

ERC hi van votar en contra.

El Centre Excursionista
celebra els 10 anys de
la Creu del Gra de Fajol

Una exposició al Cau de

l’Espluga Viva reviu amb imatges la

fita aconseguida per l’equip del Centre

Excursionista d’Esplugues (CEE) que

el 30 de maig de 1999 va instal·lar una

creu de ferro de més de dos metres

d’alçada al cim del Gra de Fajol, als

Pirineus, després d’una dura ascen-

sió. Aquesta creu ha esdevingut un

símbol de la muntanya. El CEE està

preparant una excursió per comme-

morar els deu anys.

L’alcaldessa va visitar l’exposicióL’alcaldessa va visitar l’exposició
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Colorido, imaginación y gran p
en las diferentes fiestas de Ca
Miles de personas siguieron la Gran Rúa, en la que estuvieron presentes u

La población de Esplugues se volcó este año con las fiestas de

Carnaval más que nunca. Los actos organizados por las entidades, los

centros escolares, los mercados municipales y el Ayuntamiento posibi-

litaron que personas de todas las edades y orígenes participaran de

forma activa de esta fiesta de irreverencia y de máscaras.

El día central, en el que se pudieron ver más disfraces por perso-

na, fue el sábado 21 de febrero. Varios miles de personas participaron

como actores o como espectadores de la Gran Rua de Car nestoltes,

que transcurrió desde el barrio de Can Vidalet hasta la plaza Catalunya.

La rúa, de un gran colorido, la conformaban cerca de una veintena de

comparsas, la mayoría acompañadas de sus correspondientes carro-

zas, cuya relación da fe de la diversidad de los participantes: la Colla de

Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, el Grup de Percussió Atabalats, la

Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE), la Associació de

Veïns (AV) La Plana-Amics del Ball, la AV El Gall, el Centro Extremeño

Entidades, centros escolares y
mercados realizaron sus particulares
actividades lúdicas con un alto grado
de nivel participativo

Muñoz Torrero, la Colla de Bastoners d’Es plu gues, Pastorets i Com pa -

nyia, el Esbart Vila d’Es plugues, el Centro Aragonés de Esplugues, el

Centre Cultural L’Avenç-L’Endoll, la Fun dació Pro Disminuïts Fines -

trelles, la Colla de Geganters d’Es plugues, el Centro Cultural Andaluz

Plaza Macael, el AMPA del CEIP Matilde Orduña, la AV Finestrelles,

Veïns de Can Vidalet y la Cofradia 15+1. El premio a la mejor carroza

fue para la Colla de Geganters, mientras que la comparsa ganadora

fue la del Centro Aragonés. También se premiaron los mejores disfra-

ces individuales y por parejas.

La rúa acabó en la plaza Catalunya, donde la Colla Boiets Es -

quitxafocs preparó un espectáculo a base de fuego y luces que conclu-

yó con el pregón, siempre ácido y mordaz, del Rei Carnestoltes. El baile

posterior en el Complex Esportiu La Plana puso un brillante colofón a

la jornada, con la asistencia de más de 1.100 personas. Por la tarde, el

escenario ya había acogido la fiesta para las personas mayores.

Concursos de disfraces
Más allá de la rúa, la semana que va del Jueves Lardero (Dijous

Gras) al Miércoles de Ceniza está marcada en los calendarios de mu-

chas entidades como una semana de gran agitación. Entre los concur-

sos de disfraces organizados por el tejido asociativo, destaca el infantil

organizado por L’Avenç, que este año celebró su edición número 28 con

Participantes en la fiesta de la gente mayor, con la alcaldesa y cinco invitadas de un Casal de Cornellà que portaban vestidos Participantes en la fiesta de la gente mayor, con la alcaldesa y cinco invitadas de un Casal de Cornellà que portaban vestidos de papel (dcha.)de papel (dcha.)

La de Carnaval es una celebración que se vive con intensidad en centros educativos y los mercados de Can Vidalet y La PlanaLa de Carnaval es una celebración que se vive con intensidad en centros educativos y los mercados de Can Vidalet y La Plana
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participación
arnaval
una veintena de comparsas y carrozas

más de 50 inscritos. Se vieron disfraces de conejitos, caballeros y prin-

cesas, entre otros. Según Francesc Martín, presidente de L’Endoll,

grupo organizador del concurso, “el nivel fue alto, si bien de cara a la

próxima edición queremos primar sobre todo el trabajo artesanal del

disfraz”. Las entidades andaluzas, ACAE y el CCA Plaza Macael, y el

Centro Aragonés también llevaron a cabo sendos concursos que pusie-

ron a prueba la imaginación de sus respectivos simpatizantes.

Carnaval en los colegios
Los centros de infantil y primaria también participaron de las fies-

tas, sobre todo el viernes 20, donde la mayoría de escolares acudieron

disfrazados y participaron en bailes, comparsas y desfiles. En algunos

casos, como el CEIP Prat de la Riba, hubo un eje temático para los dis-

fraces: el agua.

... y en los mercados
Los dos mercados municipales también participaron de esta ale-

gría colectiva. El Mercat Municipal de Can Vidalet celebró su tradicional

concurso infantil de disfraces, al que se presentaron un centenar de

niños y niñas, mientras que el Mercat Municipal de La Plana, por pri-

mer año en la carpa provisional, organizó una chocolatada y obsequió a

los menores que acudieron disfrazados. 

Ganas de pasarlo bien, sentido del humor, gracia para trans-

mitirlo y coordinación. Con estos ingredientes básicos funciona un

grupo de chirigotas. Este arte músico-humorístico, propio de los

Carnavales de Cádiz, lo practican en Esplugues desde hace casi 20

años una docena de integrantes del Centro Cultural Andaluz Plaza

Macael. El impulsor de las chirigotas en Esplugues es el presidente

del CCA Plaza Macael, Paco Giráldez: “Hace cerca de 20 años el en-

tonces presidente, José Sobero, gaditano de San Fernando, propu-

so que nos disfrazáramos, y yo, que soy de Jerez, le dije que sólo lo

haría si cantábamos”. Nació así el primer grupo de chirigotas, que

se denominó Los comboys de a pejeta (por Los cowboys de a pese-

ta), formado por varios matrimonios.

Desde entonces, el grupo se ha ido afianzando e incorporando

a nuevos miembros, pero siempre con la imaginación, el sentido del

humor y cierta dosis de reivindicación por bandera. Los derechos

humanos representados con un disfraz de jorobado, Los light en re-

ferencia a los que priman el culto al cuerpo sobre la alimentación, o

Los Juan Cojones, un homenaje a la pachorrería, son algunas de las

manifestaciones que han tomado en los últimos años.

Convertidos en un icono de los carnavales de Esplugues, el

pasado viernes 20 de febrero el grupo de chirigotas del CCA Plaza

Macael actuó en su local social en medio de una gran expectación.

Muchos tuvieron que seguir de pie la actuación de Los Pishas de

Cádiz, nombre que escogieron este año en un guiño al cariñoso ape-

lativo gaditano referente al sexo masculino y al disfraz: cada uno re-

presentaba un pene. En su repertorio destacan cada año dos can-

ciones de autoría propia, un pasodoble, nombre que reciben las

composiciones más serias y reivindicativas de las chirigotas, y un

cuplé, la parte más sarcástica e irreverente. El pasodoble de este

año, compuesto por Inés Rodríguez, una de las componentes del

grupo, se titulaba Aún no se ha cerrao la herida y versaba sobre la

integración de los andaluces. El cuplé estuvo dedicado a la política

Montserrat Nebrera por sus ataques al acento andaluz de la minis-

tra Magdalena Álvarez y arrancó la risa de las personas asistentes.

Tras su estreno en casa, la chirigota de Esplugues ha estado

de gira durante el mes de marzo por diversas poblaciones catala-

nas: Cunit, Santa Perpètua de la Mogoda, Rubí, Badalona... 

Las chirigotas, humor
gaditano ‘made in Esplugues’

La chirigota del CCA Plaza MacaelLa chirigota del CCA Plaza Macael

El festival de Espurnes fue de los más concurridos, un año másEl festival de Espurnes fue de los más concurridos, un año más
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L’autoanomenat cantautor galàctic Jaume Sisa, una de les veus mítiques de la cançó

catalana dels últims 40 anys, va posar una nota de qualitat a la temporada d’Esplugues

Entra En Escena (eeee!) amb la seva actuació del passat 13 de març. Acompanyat només de

la seva guitarra, el cantautor barceloní, que destaca per la seva capacitat d’innovació i d’a-

nar reinventant-se, va portar a escena l’espectacle Qualsevol nit pot sortir el sol. Sisa va in-

tercalar temes nous amb els més coneguts de la seva llarga trajectòria musical.

Jaume Sisa referma la qualitat de la
temporada d’Esplugues Entra En Escena

El Centre Cultural la
Bòbila mostra els secrets
de les rajoles antigues

Els petits obradors de ceràmica,

abans de la industrialització, creaven ra-

joles de mostra, aquelles en les quals el

dibuix era repetitiu, tot buscant alguns

sistemes per fer els motius iguals més

fàcilment. L’exposició Rajoles de mostra.

Secrets i tècniques, organitzada pel

Museu Can Tinturé i que es pot visitar

fins al 4 d’abril al Casal de Cultura la

Bòbila, ensenya com eren aquests se-

crets o sistemes de creació del pintat de

les rajoles antigues.

Nous documents per a
l’Arxiu Municipal 

La Coral El Cucut ha cedit més de

200 documents a l’Arxiu Mu ni cipal. Grà -

cies a aquesta donació es té informació

d’aquesta entitat coral infantil, ubicada al

barri de La Plana, que va funcionar entre

els anys 1987 i 1996, així com de les per-

sones vinculades a ella. Aquestes ces-

sions ajuden a enriquir el coneixement de

la història d’Esplugues.

Entitats veïnals promouen
la prevenció ginecològica

Les associacions de veïns Dte. I

Cen  tre i El Gall van organitzar el 25 de fe-

brer una jornada de prevenció adreçada

a dones, on la llevadora María José Pu -

gés, de l’ASSIR Lluís Millet, va oferir una

conferència sobre la necessitat de fer vi-

sites de prevenció ginecològica.

‘Picasso pinta el Guernica’
llega a Esplugues

El Casal de Cultura Robert Brillas

acoge desde el 26 de marzo la muestra

itinerante Picasso pinta el Guernica, que

recoge diferentes reproducciones de bo-

cetos y de fotografías de la época para

explicar el contexto histórico y mostrar el

intenso proceso creativo de la obra más

emblemática de Pablo Picasso. La expo-

sición, que forma parte del programa El

Museu al Casal, se puede visitar las tar-

des de lunes a viernes (de 17 a 21 horas)

hasta el próximo 24 de mayo. La entrada

es gratuita.

El 13è Festival de Música Clàssica obre amb
peces de Mozart i Dvorak

L'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 va obrir el passat 6 de març el 13è Festival de

Música Clàssica i Tradicional d’Esplugues. Amb l'església de Santa Magdalena com a marc,

l'orquestra va interpretar peces de Mozart i Dvorak, entre d’altres. El 27 de març estava pre-

vist, al tancament d’aquesta edició, el segon concert, a càrrec del Cor de la Universitat Ramon

Llull, amb obres de Haydn i tradicionals catalanes i mallorquines. El festival constarà de qua-

tre concerts més fins al juny: un recital de la soprano Maria Teresa Garrigosa (17 d’abril), un

concert del pianista Jordi Humet i la violinista Caterina Reus (8 de maig), la coral argentina

Nuevas Voces de Mendoza (29 de maig) i la cobla Ciutat de Girona (12 de juny). Aquesta última

és l’única que no es farà a l’església de Santa Magdalena, sinó a la Biblioteca Pare Miquel.
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El Trofeu Ciutat d’Esplugues de Nata ció

ha esdevingut, un any més, la gran festa del

club local. L’entitat que presideix Miguel Ángel

Pradas va organitzar el 14 de març la 22a edi-

ció de la competició, amb la presència dels

clubs de Vallirana, Sant Feliu de Llobregat i

Viladecans. En total, més de 250 nedadors i ne-

dadores corresponents a diferents categories,

des de la prebenjamí fins a l’absoluta, hi van

prendre part. Es van disputar un centenar de

proves de 50 i 100 metres, incloses les corres-

ponents a relleus, que sens dubte van ser les

més espectaculars. També hi van intervenir els

infants que formen part de l’escola esportiva

del Club Natació Esplugues. Cal destacar una

presència de públic més que notable a les gra-

deries de la piscina del Complex Esportiu Mu -

nicipal La Plana, l’escenari de la competició,

una de les més consolidades del calendari es-

portiu anual a la nostra ciutat.

El Trofeu Ciutat d’Esplugues de Na ta ció

es va celebrar en un moment clau de l’any, just

quan s’acabava la temporada d’hivern i abans

de començar a preparar la d’estiu, en la qual el

club té dipositades moltes esperances. “Estem

en un moment molt bo” explica Aitor Olivé, di-

rector tècnic de l’entitat. “Hem tingut uns re-

sultats excel·lents —vegeu informació a

aquesta mateixa pàgina—, tenim un planter

molt ampli i l’escola ha crescut en nombre”,

afegeix orgullós el màxim responsable tècnic

de l’entitat.

El CN Esplugues va aconseguir la victòria

en diverses proves: en categoria absoluta,

Sheila Rodríguez, als 50 m. esquena; en jú-

niors, Paula Fernández als 50 i 100 braça, en

infantil, Adrián Ruiz, als 50 i 100 papallona,

Carlos Titos, als 50 braça, José Luis Martín, als

50 lliure, Ana Esteban als 50 braça, Nerea

Ferran, als 50 lliure i Aina Fernández, als 50 es-

quena; en alevins, Paula Sánchez, als 100 pa-

pallona; en benjamins, Iván Fernández, als 50

braça, José Aurelio Prada, als 50 esquena, i

Silvia Ruiz, als 50 lliure; i en prebenjamins, Noel

Jiménez, als 50 braça. 

La gran festa del Club
Natació Esplugues
Nedadors locals i de Viladecans, Vallirana i Sant Feliu
participen al 22è Trofeu Ciutat d’Esplugues 

Es va celebrar el 14 de
març a la piscina del
Complex Esportiu
Municipal La Plana

Paula Sánchez, campiona
de Catalunya infantil dels
100 papallona

Excel·lents resultats del CN

Esplugues. Per primera vegada en molt

de temps, l’entitat té una campiona de

Catalunya. Es tracta de Paula Sánchez,

que va quedar primera a la prova dels

100 metres papallona de categoria aleví

(11-12-13 anys) als Campionats de

Catalunya, celebrats a Igualada. Paula

Sánchez també va ser tercera (medalla

de bronze) als 200 metres papallona,

cinquena als 200 estils i setena als 100

lliures. La nedadora, que amb l’or al

Campionat de Catalunya s’ha assegurat

una plaça al Campionat d’Espanya que

es disputarà a Gijón el proper mes de

juliol, apareix a la imatge superior amb

Adrià Ruiz Peral, també del CN

Esplugues, que va participar al

Campionat de Catalunya juvenil (any

1993), a la prova dels 100 papallona.

Tres medallas del Judo
Tao en los Europeos de
‘brazilian jiu jitsu’

El gimnasio Judo Tao ha obtenido

tres medallas en los Campeonatos de

Europa de la modalidad brazilian jiu

jitsu, celebrados en Lisboa. David

Cabello se alzó con el oro en cinturones

azules peso súper ligero; Óscar

Corrales obtuvo la plata en cinturones

morados peso semipesado, y Antonio

Moreno, el bronce en cinturones

blancos peso pesado.

Paula Sánchez  i Adrià RuizPaula Sánchez  i Adrià Ruiz

Óscar, David y Antonio

IMATGE CEDIDA PEL CN ESPLUGUESIMATGE CEDIDA PEL CN ESPLUGUES
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Lliurament de me-Lliurament de me-

dalles d’una de les pro-dalles d’una de les pro-

ves de relleus
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L’Ajuntament d’Esplugues ha editat, en col·laboració amb el

Moto Club Esplugues i la Diputació de Barcelona, un catàleg de fotos

i textos relacionats amb l’exposició Com una moto! 50 anys de mo-

tociclisme a Esplugues, que va tenir lloc al Museu Can Tinturé del

20 de setembre de 2007 al 27 d’abril de 2008. La publicació va pre-

sentar-se als jardins del Museu el 15 de març en un acte presidit

pel primer tinent d’alcaldia i regidor de Patrimoni, Enric Giner, i el

president del Moto Club Esplugues, Xavier Ribó.

El catàleg, coordinat per la tècnica municipal Marta Saliné,

conté imatges i informació dels inicis de l’activitat motociclista a

Esplugues als anys 50, amb la Penya Motorista Patinet, així com de

les primeres curses al municipi, que es van celebrar al torrent del

Salt del Pi als anys 60.

Evolució de la moto a Esplugues
El llibret mostra l’evolució del món del motor a Esplugues, que

va tenir el seu zenit amb les competicions de motocròs que es van

fer a la dècada dels 70 a Ciutat Diagonal, amb la presència dels mi-

llors especialistes espanyols, i amb la pràctica del moto-ball a la

dècada dels 80, quan els integrants del Moto Club van guanyar la

Copa d’Europa B de l’especialitat. Una part especial del catàleg està

dedicada a la fàbrica Montesa, que es va inaugurar a Esplugues l’any

1963 i va tancar el 2002, després de la seva absorció per Honda.

També inclou fotos de motos de totes les categories i èpoques cedi-

des per membres del Moto Club Esplugues.

Presentat el llibre de
l’exposició que resumia
els 50 anys d’història
del Moto Club

Tallers de promoció del voleibol 
a les escoles durant abril i maig

El Club Voleibol Esplugues farà durant l’abril i el maig

unes jornades de promoció del voleibol, adreçades al públic

escolar. En aquesta edició hi prendran part alumnes de 5è i 6è

dels CEIP Matilde Orduña, Isidre Martí, Can Vidalet, Lola An -

gla da i Joan Maragall.

S’organitzen activitats de promoció 
a les escoles de l’ús de la bicicleta 

El Poliesportiu Can Vidalet i el parc Pou d’en Fèlix acolliran

els tallers de promoció de l’ús de la bicicleta, per a alumnes de 5è i

6è curs de primària. Hi prendran part les escoles Matilde Orduña,

Isidre Martí, Joan Maragall, Gras Soler, Utmar i Folch i Torres, els

dies 16 i 17 d’abril. S’ensenyarà a anar amb bicicleta a aquells que

no en sàpiguen i a practicar habilitats i maniobres sobre la bici amb

una dificultat creixent. 

Destacat paper d’Andrea Fuentes 
al Campionat d’Espanya de ‘sincro’ 

Andrea Fuentes va obtenir uns resultats molt destacats al

Campionat d’Espanya de natació sincronitzada, disputat els dies 14

i 15 a Barcelona. La nedadora espluguenca va ser segona a la com-

petició individual, en què només va ser superada per Gemma

Mengual, i va proclamar-se campiona estatal en les modalitats per

parelles, juntament amb Ona Carbonell, i per equips, amb la resta

de components del seu club de sempre, el Kallipolis. 

L’acte es va fer als jardins del Museu Can TinturéL’acte es va fer als jardins del Museu Can Tinturé

28 anys d’esport popular

Un grup de professors, la majoria dels quals treballen

actualment a l’IES Joanot Martorell, dóna un exemple de pràc-

tica popular de l’esport: cada divendres, des de fa 28 anys,

aquests docents es troben al Complex Esportiu Municipal La

Plana —primer ho van fer al Salt del Pi—, per jugar a futbol.

Del col·lectiu que va començar a fer-ho, quan tots eren profes-

sors de l’IES Severo Ochoa, aleshores Politècnic d’Esplugues,

la majoria (J.M. Ferran, L. Galmes, A. Callizo, A. Martínez, F.

Ramos, J.M. García Primi, J. Molins i J. Gamissans) encara

continuen fidels a la seva afició i al seu compromís amb el seu

esport preferit
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La temporada deportiva llega a su fase

decisiva y los equipos de Esplugues entran en

ella con diferentes opciones de cerrar el curso

2008-2009 con buena nota. El primero en fina-

lizar su campeonato (de apenas 16 jornadas)

ha sido el Club Voleibol Esplugues, que ha aca-

bado séptimo, sobre nueve equipos, y mantie-

ne la categoría. Una posible remodelación de

las ligas nacionales hace imposible prever en

cuál de ellas jugará el equipo la próxima tem-

porada. 

Los mejores resultados, de momento, los

están cosechando los equipos de fútbol sala. El

masculino era, transcurridas 22 jornadas, ter-

cero en la tabla del grupo 2 de 1ª nacional B, con

13 partidos ganados, 1 empatado y 5 perdidos.

La liga finaliza el 17 de mayo. El equipo femeni-

no de fútbol sala era, tras la jornada 18,  cuarto

en su grupo de División de Plata (la segunda en

importancia a nivel nacional) con 23 puntos, 6

partidos ganados, 5 empatados y tres perdidos.

En balonmano, las cosas también discu-

rren de forma positiva, con el senior en la déci-

ma posición sobre 14 equipos después de 23 jor-

nadas. La liga de balonmano finaliza el próximo

5 de abril, con la permanencia muy cer ca de ob-

tenerse. El equipo femenino tiene prácticamen-

te asegurado uno de los cuatro primeros pues-

tos en segunda nacional.

El debut del Nou Esplugues en la liga (3ª

categoría catalana) se está saldando con sus dos

equipos seniors en la zona alta. El masculino,

tras 22 jornadas, era sexto, a tres victorias del li-

derato, y el femenino, tras veinte partidos, era

tercero, a una victoria del segundo y a dos del

líder. Las ligas de baloncesto finalizarán el pró-

ximo mes de mayo. La de hockey sobre patines,

con el Esplugues colista de su grupo, acabará el

14 de junio.

En fútbol, el Espluguenc era octavo del

grupo tercero de primera territorial tras 24 jor-

nadas, a 14 puntos de la promoción y a 13 del

descenso, y el Can Vidalet, en el grupo 10 de se-

gunda territorial luchaba para meterse en pues-

tos de ascenso (tercero, con 52 puntos, a 5 del

líder y a 2 del segundo clasificado). En tercera

territorial, el Krill es el mejor de los nuestros,

quinto tras 20 jornadas. Can Clota, Es plu guenc

B y Can Cervera ocupan puestos en la parte

media de la tabla.  

La temporada deportiva
entra en su fase decisiva
El Club Voleibol Esplugues ha sido el primero en
cerrar la liga nacional, consiguiendo la permanencia 

Esplugues va acollir el 1r
Campionat de Barcelona
de figures obligatòries de
patinatge artístic

El Club Patinatge Artístic

Esplugues organitzà el 28 de febrer i l’1

de març, al Poliesportiu Municipal Can

Vidalet el 1r Campionat de Barcelona

de Figures Obligatòries. competició

recentment instaurada per la

Federació Catalana de Patinatge. Hi

van prendre part una seixantena de

patinadores, les millors de les

categories cadet i juvenil, entre les

quals hi va haver la integrant del club

amfitrió, Sara Sánchez.

La Penya Barcelonista
L’Avenç homenatja
Ladislao Kubala

Continuant amb els actes del 25è

aniversari, la Penya Barcelonista

L’Avenç d'Esplugues va retre el 14 de

març un emotiu homenatge a Ladislao

Kubala. L'acte va tenir com eix central

la projecció de la pel·lícula Los ases

buscan la paz que va protagonitzar el

propi Laszi en els anys cinquanta. La

cinta va servir de pretext per a un

senzill homenatge a un dels millors

jugadors de la història del club. A l'acte

va acudir Just Tejada, company en

aquells anys de Kubala i que va explicar

anècdota del Laszi i del Barcelona

d'aquella època. També hi va estar

present Marc Carrasco, membre de la

comissió social del FC Barcelona. 

IMATGE D’ARXIUIMATGE D’ARXIU
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MésMés
habitatgehabitatge
assequibleassequible
per a la gentper a la gent
d’Espluguesd’Esplugues

A Esplugues, des del govern municipal, volem continuar priorit-

zant les polítiques per a l'accés a l'habitatge assequible a la nostra ciu-

tat. En aquests context de crisi econòmica és quan hem d’intensificar,

encara més, els nostres esforços per aconseguir que els joves i les fa-

mílies no hagin de marxar d’Esplugues per aconseguir un habitatge

digne i a un preu raonable.

Unes polítiques que fem tenint en compte un model de ciutat sos-

tenible i equilibrat, que reculli la necessitat d’incrementar l’oferta d’ha-

bitatge protegit de venda i de lloguer. Amb polítiques d’habitatge pro-

gressistes que tinguin en compte la cohesió so-

cial i territorial als nostres barris i que impulsin

vies de cooperació amb tots els sectors socials i

amb la resta d’administracions implicades.

Així, els 351 pisos de protecció sortejats en

el marc del Pla Municipal d’Habitatge el passat novembre seran els pri-

mers dels més de 2.000 que tenim previst construir, entre ells els de les

dues àrees residencials estratègiques (ARE), a Can Cervera i a Montesa.

Un important esforç en una ciutat amb un terme municipal de dimen-

sions limitades i gairebé del tot urbanitzat.

Les ARE constitueixen un nou instrument impulsat pel Govern de

Catalunya en cooperació amb diferents ajuntaments, que han de per-

metre el desenvolupament de prop de 1.600 hectàrees arreu del país, a

fi de construir 90.000 nous habitatges a 80 municipis catalans en els

propers anys, la meitat dels quals han de ser protegits.

Parlem d’àrees, com les que hi ha haurà a Can Cervera i a Montesa

que es desenvoluparan donant continuïtat al territori urbà i amb una òp-

tima comunicació a la xarxa de transport públic. Les ARE d’Esplugues,

com totes les que s’impulsen a Catalunya, també esdevindran oportuni-

tats per crear equipaments necessaris per a tota la ciutat. Àrees que es

desenvoluparan atenent criteris d’integració territorial, eficiència ener-

gètica, i tractament òptim de residus. És a dir, amb criteris sostenibilis-

tes i d’equilibri social i territorial.

Creiem que les ARE contribuiran a donar respostes efectives a les

necessitats reals de moltes persones d’Esplugues per fer realitat el seu

dret a l’habitatge. Però també constituiran a la nostra ciutat i a

Catalunya, juntament amb el Pla Porta BCN i el seu Parc d’innovació

empresarial, una important mesura anticíclica per estimular la reacti-

vació de l’economia. Per això, l’Ajuntament d’Esplugues ha fet un aposta

decidida a un dels  projectes més ambiciosos impulsats per la

Generalitat en polítiques d’habitatge. Esplugues  serà un dels municipis

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que més habitatge protegit impul-

sarà en el marc dels ARE.  Perquè creiem que, amb un problema com el

de l’habitatge, i més en aquests  moments, hem de prendre la iniciativa.

Enric GinerEnric Giner| PSC| PSC

DECLARACIÓ DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL 
DELS GRUPS MUNICIPALS DELDELS GRUPS MUNICIPALS DEL

PSC, PPC, CIU I ERCPSC, PPC, CIU I ERC

Davant dels fets esdevinguts el dimecres 18 de març durant la celebra-

ció del Ple ordinari d’aquesta Corporació, que van obligar a la seva

suspensió, els grups municipals del PSC, PPC, CiU i ERC declaren:

• Condemnar els incidents protagonitzats per un grup de persones, que

van irrompre al saló de plens durant la celebració de la sessió del Ple

municipal amb actitud violenta, la qual cosa significa un atac frontal a

la democràcia local. 

• Denunciar uns fets que atempten el nostre sistema democràtic i la

seva màxima expressió a nivell local, el Plenari, sorgit de les urnes i

escollit lliurement per la ciutadania d’Esplugues de Llobregat.

• Rebutjar l’ús de la violència verbal i/o física com a mitjà per manifes-

tar unes opinions determinades i reivindicar el diàleg com a via per de-

batre idees o propostes.

• Lamentar les actituds antidemocràtiques d’una minoria que vol impo-

sar els seus posicionaments per la via de la força, posant en perill la

integritat de les persones i que pretén desprestigiar el bon nom de la

institució que ens representa a tothom, l’Ajuntament d’Esplugues.  

• Mostrar el nostre suport a la ciutadania present al Ple que va patir

l’actitud violenta d’alguns manifestants, així com al personal de

l’Ajuntament.

Esplugues, 20 de març de 2009
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Al Sr. Zapatero poco a poco se le está borrando la sonrisa, parece

que está entrando en recesión de simpatía, pero es que es para preocu-

parse. Por desgracia está ocurriendo todo aquello que él y ellos nega-

ban, ¡imposible que eso ocurra, los demás mentimos, sois unos catas-

trofistas y unos antipatriotas (decía)!, pero nos encontramos enterrados

en el fango hasta la cintura, cada vez nos queda menos posibilidad de

escape. Pero lo peor es que aún siguen disfrazando las cifras, cuando el

Sr. Zapatero habla de 3.500.000 parados siempre se olvida de los mis-

mos, pues a esta cifra hay que sumarle 150.000 parados más, que son

los autónomos esos que para  él son trabajado-

res de segunda y además hay que sumar a esa

cifra de parados los que ponen en el apartado de

formación, que son otros 300.000 más, esto nos

da una cifra total de parados a fecha 28 de fe-

brero de casi 4.000.000 de parados, casi nada.

Esto que es grave se nos complica aún mas con una multa que nos

impone la Comunidad Económica Europea por superar los límites per-

mitidos en inflación, nos pasamos de largo.

Y luego, como no, por desgracia con la política económica que está

llevando a cabo el Sr. Zapatero, que está aumentando el endeudamiento

del Estado a cifras astronómicas, pues es el rey de la improvisación eco-

nómica, ya tenemos la primera comunidad en deflación, Castilla La

Mancha, pero lo peor es que otras cinco comunidades se encuentran a

punto también para entrar también en deflación, el resto de España

antes de acabar el año. Tengo artículos de hace un año en los que por

desgracia ya anunciaba esta situación de realizar un cambio de rumbo.

En Catalunya, mientras gobierne el Sr. Montilla con los palmeros

del tripartito, nos quedaremos sin lagrimas de tanto como vamos a llo-

rar. Nos engañan con sus milongas, la financiación es una mentira y el

gobierno tripartito no dice ni hace nada, también es verdad que no hay

un euro en las arcas del Estado y esto ya la sabíamos todos, hasta ellos,

nos mintieron y nos van alargando la agonía con falsas esperanzas.

Luego en sus campañas electorales, como pasó en la última de

Generales; su eslogan decía “ SI TÚ NO VAS, ELLOS VUELVEN “, a lo

mejor nuestro próximo eslogan tendrá que decir “ SI  TÚ NO VIENES,

ELLOS NO SE VAN “. 

Sr. Zapatero: reaccciona o deja sitio, para que nosotros podamos

arreglar vuestro desaguisado.

Os invito a entrar en mi blog y en mi facebook para que podamos

intercambiar opiniones es http://luisortega.blog.com.es

Que nos Que nos 
expliquen expliquen 
la verdadla verdad

Luis OrtegaLuis Ortega | PPC| PPC

Ara fa set mesos, durant el mes d’agost i sense cap mena d’informe que

ho avalés, es van talar arbres de l’avinguda Països Catalans.

En el Ple de setembre, ICV  demanàvem responsabilitat tècnica i políti ca

per aquesta tala perquè teníem un  informe que deia que s’havien de tras plantar.

Vam demanar que s’actués contra l’empresa que va dur a terme aquesta

tala per la manca de mesures de seguretat tant per als operaris com per a la

ciutadania.

Vam demanar que l’alcaldessa assumís la responsabilitat de deixar com

alcaldessa en funcions a Sara Forgas per la seva ineficàcia, manca de rigor i

irresponsabilitat que va demostrar aquell dia d’agost.

Aquest tala il·legal d’arbres va provocar que algunes persones cíviques i

en defensa de la legalitat s’hi oposessin. Una d’elles,

l’ Eulà lia,  es va encadenar a una alzina per a prote-

gir-la i va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra i

portada davant del jutge. 

Ara, 7 mesos després, ens preguntem quin era

el sentit de tallar els arbres un 20 d’agost, sense cap

informe que ho avalés,  quan a hores d’ara encara no s’ha fet cap actuació en

aquella zona?

Només n’hi trobem un, actuar amb “nocturnitat” (vegi’s vacances en lloc

de nit) i traïdoria, com estem acostumats que es treballi des d’aquest Ajun -

tament. 

Ara doncs, set mesos després, seguim demanant les mateixes responsa-

bilitats que en el Ple de setembre:

Demanem responsabilitats tècniques i polítiques per la tala il·legal dels

arbres.

Seguim demanat que s’actuï contra l’empresa per la manca de seguretat

en el treball.

Demanem que l’alcaldessa assumeixi la seva responsabilitat de deixar

Esplugues en mans d’una persona incompetent i que defuig les seves responsa-

bilitats.

Demanem que se’ns digui, sense mentides, quina era realment la finalitat

de tallar els arbres en ple període vacacional.

Finalment, tot tenint en compte l’argumentació de la sentencia absolutò-

ria per a la causa de l’ Eulàlia, del Jutjat núm. 1 d’Esplugues i dictada el 22-02-

2009 i que diu textualment “En cuanto a la falta contra el orden público, el dia 20

de agosto, en la calle Països Catalans... , Eulàlia ...  , estaba encadenada a una

encina que no podia ser talada –según un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento

de Es plu gues...”  I més endavant diu una altra vegada “ ... circunstancia por la

que no se puede condenar a la denunciada como autora de una falta contra el

orden público, toda vez que, si bien es cierto que se encontraba encadenada a

una encina, se trataba de una encina que no se podia talar, y ello, de conformi-

dad con el Pleno del Ayuntamiento ...”,

SOL·LICITEM  que a l’Eulàlia se li faci una distinció pública i una ressenya

a la revista El Pont, per reconèixer i aplaudir el seu elevat grau de civisme, que

l’ha portat a patir primer una detenció i després un judici en defensar la legalitat

i no voler acceptar la tala d’ una alzina que s’havia de trasplantar, tal com reco-

neix la sentència dictada.

I tampoc no volem deixar de comentar el cas d’un jove d’Esplugues que

està pendent d’entrar 10 dies a la presó per denunciar l’especulació del pla

Caufec. Creiem que gent com ell i com l’Eulàlia  són molt necessaris  a la nostra

societat. Tenen la generositat de posar els interessos col.lectius per davant de la

seva pròpia persona.

A tots ells i elles, gràcies.

Era Era 
necessari?necessari?

Isabel PuertasIsabel Puertas | ICV| ICV
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Millorem enMillorem en
ecologia,ecologia,
suspenemsuspenem
en habitatgeen habitatge

Si, ja era hora, a Esplugues ja tenim un Pla de reducció de residus,

dit d’una altra manera, es compleix una de les propostes d’acord d’una

moció presentada per ERC on es demanava un pla de reducció dels re-

sidus que Esplugues produeix. 

Durant l’any 2008, escandalitzats per les xifres en augment del

volum de residus recollits cada any, ERC va presentar diverses iniciati-

ves municipals dedicades a millorar la sostenibilitat mediambiental de

la ciutat, tot tenint la consciència que una ciutat neta no és sinònim d’e-

quilibri ecològic i que cal treballar en la reducció de totes les deixalles

que produïm, ja sigui amb vaixelles ecològiques

o reutilitzables per a actes populars, l’aplicació

d’energies alternatives en edificis públics, la re-

dacció d’un inventari de l’arbrat d’Esplu gues o

la reducció de la producció de residus.

ERC va presentar la moció amb especial atenció sobre la relació

entre comerç, consum i responsabilitat mediambiental. Volíem unes po-

litiques actives que gravessin els envasos que ens venen amb qualsevol

article de consum, especialment la reducció de les bosses de plàstic

amb nansa. Un cop pactada la moció la cosa va quedar reduïda, tot s’ha

de dir, però ara es comença a donar un primer pas que va més enllà de

la propaganda institucional i requerirà un compromís ferm de tot l’A jun -

tament en sintonia amb el comerç local, per tant amb diàleg obert entre

el govern municipal i el comerç local per trobar formes eficients per

avançar en la sostenibilitat. L’existència del pla implica el seu compli-

ment i la feina d’ERC  passarà  en vetllar perquè es compleixi allò acor-

dat.

D’altra banda, no podem deixar passar aquest espai sense parlar

un cop més del pla d’habitatge. Tal i com anunciàvem des d’ERC, ara co-

mencen a veure’s les mancances del pla presentat pel govern socialista.

La inexistència d’un Pla que contempli totes les necessitats d’Esplugues

ens porta a situacions estrambòtiques, com la de persones que només

tenen una modesta pensió i no poden accedir a un pis adaptat a perso-

nes amb mobilitat reduïda per no trobar un crèdit per poder pagar el pis

adjudicat. Des d’ERC ja vàrem dir que calia un estudi acurat per saber

les necessitats socials que hauríem d’afrontar en matèria d’habitatge;

dissortadament a Esplugues no s’ha plantejat ni un sol pis destinat a

habitatge social i ara el govern socialista haurà d’afrontar drames so-

cials sense cap eina a les seves mans. També hem denunciat pública-

ment la manca de definició sobre el tipus d’habitatge destinat a gent

gran i que es vol construir a sobre dels mercats. Ara, els socialistes ens

han anunciat la redacció d’un pla d’habitatge per Esplugues elaborat

per la Diputació. Esperem que la sensibilitat de la Diputació sigui més

gran que la del govern socialista que tenim. 

Jordi FiguerasJordi Figueras ||

ERC-AMERC-AM

El passat dimecres 18 de març, el Ple municipal va patir una sèrie

d’atacs per part d’una sèrie de persones (moltes d’elles forànies) que

van dedicar-se a increpar a alguns regidors, a destorbar als veïns que

eren seguint el plenari, a trencar el mobiliari de la casa consistorial i a

interrompre el normal funcionament del màxim òrgan de representació

de pluralitat democràtica que té Esplugues. Tot plegat va acabar amb la

suspensió del Ple municipal degut a l’actitud radical i reaccionària d’a-

questa gent.

Entre tot, la Policia Local havia de custodiar l’Ajuntament, però va

veure’s desbordada i abatuda per l’actitud dels

radicals, que van enfrontar-se als agents i van

trencar el cordó policial que havia de garantir

l’ordre al Ple i a la casa del poble. 

Curiós va ser veure que la situació estava

fora de control perquè la Policia Local havia esgotat els efectius contra

la gran massa de radicals, i mentrestant l’alcaldessa i el primer tinent

d’alcalde quedaven paralitzats al Saló de plens sense saber què fer. Una

actitud de por impròpia d’un govern i d’una alcaldessa que és la màxima

autoritat en matèria de seguretat ciutadana a la nostra vila i que és la

responsable de la nostra seguretat.

Si es va bloquejar i no va saber reaccionar fent una trucada a les

forces de seguretat públiques quan va veure l’allau de radicals al Ple,

què podem esperar d’una alcaldia tan tova amb els intransigents si es

genera una situació diferent en alguna altra banda de la nostra vila? 

Cal imposar l’ordre i prendre mesures contundents contra aquells

que violen un dels pilars fonamentals del sistema democràtic (la màxima

representació política del Ple sorgida d’unes urnes) a base de força i no

d’un diàleg del qual presumeixen reivindicar i del qual donen exemple de

no utilitzar. I cal que el govern vetlli per la seguretat i l’ordre de la ciutat.

En qualsevol cas, des de Convergència i Unió lamentem i condem-

nem aquest tipus d’actituds irreverents amb la resta de ciutadans, i re-

clamem que el govern municipal sigui ferm davant d’actituds agressives

com la del passat dimecres.

Si no som capaços de garantir les llibertats i la seguretat pública,

mai no serem capaços d’aconseguir una ciutat feliç i tolerant, perquè

com molt bé diu la dita popular, “la llibertat d’una persona acaba on co-

mença la llibertat de l’altra”.

Que passeu una bona Setmana Santa i gaudiu de les vacances

aquells qui en tingueu. 

Què podemQuè podem
esperar d’unesperar d’un
govern tou?govern tou?

Roger PonsRoger Pons | CiU| CiU




