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Arriba el Nadal, 
temps per a la reflexió
i l’esperança 
en el nou any 

Arriba el Nadal i s’acaba l’any. En aquest context, no podem
evitar mirar enrere, per observar tot el que s’ha fet durant aquest
any, ni tampoc mirar endavant per afrontar un 2010 en el qual
tenim dipositades moltes esperances.

No podem negar que el 2009 ha estat un any especial. Un any
difícil per a moltes economies domèstiques, per a moltes famí-
lies que han passat —i passen— dificultats, davant de les quals
l’Ajuntament ha reforçat els seus serveis socials de proximitat,
per oferir ajut a les persones que passen per un mal moment.
L’any, però, també ha tingut motius per a l’esperança. Per exem-
ple, per l’important esforç inversor de l’Ajuntament, amb el qual
hem contribuït a pal·liar els efectes de la crisi, sobretot en un
sector especialment sensible, com el de la construcció. A més,
hem fet un pas molt important cap a la segona gran transforma-
ció urbana d’Esplugues, que permetrà continuar vertebrant el
municipi, reformar els espais públics que més ho necessiten i
dotar-lo de nous equipaments, necessaris per incrementar la
nostra qualitat de vida.

Esplugues s’adapta a les necessitats dels nous temps i cerca
la col·laboració entre el sector públic i el privat que permeti re-
forçar la nostra centralitat metropolitana, en una ciutat que apos-
ta per un nou model econòmic, amb la implantació d’em pre ses
d’alt valor afegit, que treballin en sectors innovadors i que no si-
guin tan sensibles a les conjuntures desfavorables. El nostre
model econòmic també inclou un comerç urbà fort, dinàmic, pro-
per, que contribueixi a fer ciutat. El comerç local, com altres sec-
tors, pateix la crisi però no està en crisi. Ho torna a demostrar
aquest Nadal, amb noves iniciatives de promoció de les botigues
d’Esplugues, amb la certesa que serviran per fidelitzar i incre-
mentar la seva clientela. Confiem que ara més que mai tothom
compri a Esplugues.

Llega la Navidad,
tiempo para la reflexión
y la esperanza 
en el nuevo año
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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

ALS

Llega la Navidad y se acaba el año. En este contexto, no pode-
mos evitar mirar atrás, para observar todo lo que se ha hecho du-
rante este año, ni tampoco mirar adelante para afrontar un 2010
en el que tenemos depositadas muchas esperanzas.

No podemos negar que 2009 ha sido un año especial. Un año
difícil para muchas economías domésticas, para muchas familias
que han pasado -y pasan- dificultades, ante las cuales el Ayun -
tamiento ha reforzado sus servicios sociales de proximidad, para
ofrecer ayuda a las personas que pasan por un mal momento. El
año, sin embargo, también ha tenido motivos para la esperanza.
Por ejemplo, por el importante esfuerzo inversor del Ayun ta -
 miento, con el que hemos contribuido a paliar los efectos de la cri-
sis, sobre todo en un sector especialmente sensible, como el de la
construcción. Además, hemos dado un paso muy importante ha -
cia la segunda gran transformación urbana de Esplu gues, que
permitirá continuar vertebrando el municipio, reformar los espa-
cios públicos que más lo necesitan y dotarlo de nuevos equipa-
mientos, necesarios para incrementar nuestra calidad de vida.

Esplugues se adapta a las necesidades de los nuevos tiempos y
busca la colaboración entre el sector público y el privado que per-
mita reforzar nuestra centralidad metropolitana, en una ciudad
que apuesta por un nuevo modelo económico, con la implantación
de em pre sas de alto valor añadido, que trabajen en sectores inno-
vadores y que no sean tan sensibles a las coyunturas desfavora-
bles. Nuestro modelo económico también incluye un comercio ur-
bano fuerte, dinámico, próximo, que contribuya a hacer ciudad. El
co mercio local, como otros sectores, sufre la crisis pero no está
en crisis. Lo vuelve a demostrar esta Navidad, con nuevas iniciati-
vas de promoción de las tiendas de Esplugues, con la certeza de
que servirán para fidelizar e incrementar su clientela. Con fia mos
en que ahora más que nunca todo el mundo compre en Esplugues.

Os deseo unas felices fiestas y un próspero 2010. 
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Una vintena de carrers encendran els llums nadalencs del 4
de desembre fins al 6 de gener. La Unió de Botiguers
regalarà a la seva clientela tiquets per patinar a la pista de
gel sintètic que enguany s’instal·larà a L’Avenç

Esplugues afronta amb il·lusi
la campanya comercial de Nad

La campanya ‘Aquest Nadal, regala’t
Esplugues’ ressalta els avantatges de
no haver de sortir a altres poblacions
per trobar productes de qualitat

El Nadal és època de joia per als infants, de festes familiars i de
regals. Per aquest motiu, el comerç d’Esplugues s’engalana per mirar
d’oferir el millor de si mateix. I l’Ajun tament li dóna la mà costejant el
muntatge i el consum de l’enllumenat nadalenc i convidant la ciutadania
a efectuar les seves compres a Esplugues.

L’encesa oficial de l’enllumenat és l’inici simbòlic de les festes na-
dalenques. Enguany seran una vintena els carrers, de tots els barris,
que es vestiran de llums des del 4 de desembre —a les portes del pont
de la Puríssima— fins al 6 de gener. Es tracta dels carrers Àngel Gui -
merà, Sant Francesc Xa vier, Laureà Miró, Llunell, Doctor Riera,
Quintana, Joan Corrales, Isidre Martí, Alegria, Església, plaça Santa
Magdalena, Verge de la Mercè, Menta, Hortènsia, Antoni Gaudí, Josep
Campreciós, Emili Juncadella, Anselm Clavé, Lleialtat, la Pau i Miramar,
a més de l’Ajunta ment i els dos mercats. Se guint el criteri mediambien-
tal dels darrers anys, l’horari d’encesa dels llums serà limitat (de 5.45

de la tarda a 10.45 de la nit, de dilluns a diumenge) i les bombetes, de
baix consum.

D’altra banda, l’Ajuntament ha posat en marxa la campanya insti-
tucional Aquest Nadal, regala’t Esplugues, amb l’objectiu de ressaltar
els avantatges de no haver d’anar a altres poblacions per trobar produc-
tes de qualitat, al mateix temps que es dóna un cop de mà al teixit co-
mercial de casa nostra en l’actual context econòmic. Segons la regidora

Els aparadors de les botigues presenten
un aspecte força diferent durant les festes,
per tal de reclamar l’atenció de la clientela

El Nadal és l’època de
l’any en què es centren més
compres (un 30% del total) 
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sió i optimisme
adal

de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues, Ma ría Mena, “a Esplugues
gaudim d’una oferta comercial molt atractiva i de qualitat”, de forma
que si les compres es queden a la ciutat “representa un benefici per a
la clientela, que guanya en proximitat i atenció personalitzada, i per al
teixit comercial, que surt més enfortit davant d’un període difícil”.

La col·laboració municipal també inclou la millora de carrers on
l’activitat comercial és important. En aquest sentit, comerciants i clients
del barri de la Plana podran gaudir aquestes festes de la renovació del
carrer Doctor Riera, principal eix comercial del barri (vegeu pàgina 11).

La Unió de Botiguers convida a patinar
Com cada any per aquestes dates, la Unió de Botiguers i Co -

merciants d’Esplugues vol premiar la fidelitat de la seva clientela. El
regal d’enguany, que es fa conjuntament amb el Centre Cultural L’Avenç
i amb la col·laboració de l’Ajuntament, és força original, ja que consistirà
a donar tiquets per patinar a la pista que s’ins tal larà a L’Avenç. Tot i que
la pista es construirà amb un material sintètic, donarà la sensació d’es-
tar patinant sobre gel (de fet, les fulles dels patins seran com les que
s’utilitzen a les pistes de gel). “Hem apostat per una activitat que ha tin-
gut molt bona acollida allà on s’ha fet i és atractiva tant per als infants
com per a les famílies”, afir ma el president de la Unió de Botiguers i
Co merciants, Emiliano Maroto. 

Gairebé ningú s’escapa de fer compres durant les festes na-
dalenques. Davant aquesta realitat, l’Oficina Municipal d’In for mació
al Consumidor (OMIC) d’Esplugues fa diverses recomanacions per
fer un consum responsable i amb criteri:
• Les compres s’han de programar i fer-les com més aviat millor.
Comerciants, associacions de consumidors i OMIC aconsellen mo-
dificar avançar un mes les compres d’aliments que es poden conge-
lar o emmagatzemar i fer les reserves de regals i d’aliments que
només es poden adquirir a darrera hora. També és important fer
una llista de les compres necessàries, pressupostar-ho i evitar les
compres per impuls. Un altre aspecte a recordar és que hi ha ali-
ments alternatius als tradicionals d’aquests dies a un preu més baix.
• Comparació de preus i qualitats. Es recomana triar els productes i
marques que realment es necessiten i comparar abans els seus
preus en diferents establiments, a més d’informar-se, com cal, de
quines són les millors ofertes.
• Demaneu el tiquet de caixa, factura i garantia. És imprescindible
sempre demanar el tiquet de compra dels aliments i dels productes
de regal, la factura i la garantia de compra segellada, i comprovar
que les instruccions d’ús siguin comprensibles.
• Devolució del producte. Pregunteu per les possibilitats de bescan-
vi dels articles comprats. Els comerciants només estan obligats a
canviar l’article quan és defectuós. També es pot canviar per defe-
rència de l’establiment, sempre que així s’anuncïi.
• Com escollir la millor joguina. Per elegir una joguina adequada i
segura, a més de tenir en compte l’edat del nen o nena a qui va diri-
gida, cal que incorpori la marca CE com a indicatiu que compleix la
normativa que marca la Unió Europea.
• Consum sostenible. Recicleu tot allò que pugueu, incloses les
joguines que no es fan servir (les que estan en bon estat es re co -
mana fer-les arribar als infants sense recursos i les que estan fetes
malbé cal dipositar-les al contenidor corresponent o a la deixa lleria).
Utilitzeu els transports públics per tal d’evitar les aglo me racions
(anar a comprar a fora d’Esplugues significa una despesa afegida).

D’altra banda, l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Co -
municació fa una crida a pensar en els regals des d’una òptica no
sexista i recorda que l’acte de fer un regal és també una opor tunitat
per anar més enllà dels estereotips.

Consells al consumidor 
en temps de compres

Els aparadors comencen a omplir-se de joguines
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Esplugues viu les festes de Nadal pels quatre costats. A la decora-
ció nadalenca de carrers i comerços, s’afegeixen les activitats tradicio-
nals d’aquestes dates, que conviden a viure les festes amb intensitat. A
Esplugues, el Nadal no seria Nadal sense els Pastorets, els pessebres
vivents, la Fira de Nadal, la Fira de Santa Llúcia Solidària o els concerts
propis d'aquestes dates. Tot això és possible gràcies a la implicació de
les entitats que, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitzen aques-
tes activitats i a la ciutadania, que mostra la seva fidelitat any rere any.

Enguany, l'ambient prenadalenc es viurà a la ciutat més aviat que

La ciutat convida a viure
les festes amb intensitat
Pastorets, pessebres vivents, Fira de Nadal i Fira de Santa Llúcia
Solidària són cites ineludibles del Nadal a Esplugues

mai, ja que les primeres notes musicals tradicionals de l'època es po-
dran sentir dijous 3 de desembre a l'Edifici Cadí i aniran a càrrec de la
Coral La Coloma i Coral infantil La Colometa (el seu Concert de Nadal
també es podrà sentir dijous 10 a la parròquia de Sant Mateu, dissabte
12 a la residència sociosanitària Sant Joan de Déu i dijous 17 a la parrò-
quia de Santa Magdalena). L'endemà, divendres 4, serà el dia que s'en-
gegui l'enllumenat nadalenc i s'inauguri una de les grans novetats d'en-
guany: la pista de gel sintètic instal·lada a l'Avenç fins al 6 de gener.

El dissabte 12 de desembre serà un dia per viure al carrer. D'una
banda, la Fira de Nadal que organitza Espluga Viva —enguany a la ram-
bla del Carme— ens portarà les tradicionals parades farcides de tot tipus
de productes, amb música nadalencn de fons. D'altra, la Fira Santa Llúcia

Solidària omplirà durant tot el dia la rambla Verge de la Mercè d'activi-
tats destinades a conscienciar sobre la situació de les persones desfavo-
rides: fira d'entitats, tallers infantils, actuacions musicals i una xerrada a
càrrec de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marina leda.

El cap de setmana anterior al Nadal serà el més intens. Divendres
18 hi haurà festa infantil de Caga Tió, d'una banda, i festa per a gent
gran, d'una altra, a Can Vidalet. Dissabte 19 comencen les primeres re-
presentacions dels inimitables Pastorets d'Esplugues al Casal de
Cultura Robert Brillas (que s'allargaran fins diumenge 27) i del

Els infants, grans protagonistes de les festes del Nadal

Preparant la Cavalcada
Les festes de Nadal culminaran un any més el 5 de gener amb
la Cavalcada de Reis. Enguany, la benvinguda a Melcior, Gas -
par i Baltasar la protagonitzarà a Esplugues el grup SP3, sú-
pers estusiastes del Club Súper 3. La cavalcada començarà a
la plaça Ca talunya a les 6 de la tarda i s’acabarà a la rambla
Verge de la Mercè a les 8.30 del vespre.

Pessebre Vivent del CCA Plaza Macael (fins al 27 al seu local), mentre
que Espluga Viva presentarà l’obra l’Estrena, basada en cinc històries
de Nadal, el mateix dia a l'IES La Mallola. I diumenge 20, als jardins del
Museu Can Tinturé es podran sentir llegendes de Nadal pel matí, i el
clàssic Poema de Nadal de Josep M. Segarra a l'Avenç per la tarda. 
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La Cambra de Comerç
premia Prisma Òptica
pel seu 50è aniversari

Prisma Òptica, establiment
comercial ubicat a Esplugues, va rebre
el passat 21 d’octubre una placa
commemorativa pel seu 50è
aniversari per part de la Cambra de
Comerç de Barcelona. El guardó va
ser lliurat a la Casa Llotja de Mar
durant el Dia de la Cambra, l’acte
anual més emblemàtic de la
corporació, perquè significa el
reconeixement a empreses i
institucions que compten amb una

U

Pimec Comerç organitza
a Esplugues les
VII jornades del sector

Per segon any consecutiu, PIMEC Co -
merç ha escollit Esplugues per organitzar les
Jornades de Comerç, una trobada de profes-
sionals del sector i representants de les dife-
rents administracions per debatre l’actualitat
del sector. L’acte va ser presidit  per l’alcaldes-
sa d’Esplugues, Pilar Díaz, el conseller d’In -
novació, Universitat i Em pre sa, Josep Huguet, i
els màxims responsables de PIMEC Comerç a
Barcelona, Andreu Llargués, i al Baix Llo -
bregat, Miquel Pérez.

Entre les persones as sistents, altres 
alcaldes i regidors de diferents poblacions 
catalanes —entre els quals hi havia María
Mena, regidora de Comerç d’Es plu gues—, el
pre sident de PIMEC, l’espluguenc Jo sep Gon -
zález, i el president de la Unió de Botiguers 
i Comerciants de la nostra ciutat, Emi liano
Maroto.

Tot i que el tema central era la propera
entrada en vigor de la llei d’equipaments co-
mercials, l’acte es va convertir en una crida a
favor del comerç urbà i en una defensa dels in-

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el conseller
d’Innovació, Josep Huguet, van presidir l’acte

Durant l’acte es va debatre el futur del comerç a Catalunya.
És el segon any que les Jornades se celebren a Esplugues

teressos de qui cada dia apuja la persiana del
seu negoci per contribuir a la riquesa i al be-
nestar del país.

Suport al comerç local
Pilar Díaz va recordar les diferents me-

sures que els ajuntaments poden portar a
terme en favor del comerç local, com “la pro-
moció del sector, l’execució d’obres en carrers
comercials per facilitar-hi les compres o el su-
port a la formació dels nostres comerciants”.
També va apuntar la importància que té per a
les nostres ciutats comptar amb un teixit co-
mercial consolidat. El conseller Hu guet, per la
seva banda, engrescà el sector a ser innovador,
constant, creatiu, eficient, amb uns professio-
nals ben formats i que sigui capaç d’afrontar
els reptes que la societat plantegi. 

PIMEC Comerç és l’organització empre-
sarial que agrupa les principals associacions
del sector. En aquests moments, en formen
part un centenar d’agrupacions territorials de
tot Catalunya. 

Matinal de cotxes
teledirigits i d’slot al Gall

Nombrosos infants, acompanyats
de les seves famílies, van poder gaudir
el passat 1 de novembre a la rambla
d’Àngel Guimerà d’activitats amb
cotxes teledirigits i d’slot (foto). Es va
tractar d’una iniciativa de la Unió de
Botiguers i Comerciants d’Esplugues,
l’Associació de Veïns del Gall i
l’Associació de Dones del Gall, amb la
col·laboració dels comerciants del
barri i la botiga Hobby Auto, per
dinamitzar la rambla i el seu comerç.

Xavier González, de Prisma Òptica,
rep la placa de mans del conseller
d’Economia, Antoni Castells
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Nueva aportación de los presupuestos
del Estado al Teatro Auditorio Municipal 
Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Cultura destina una cantidad
económica (400.000 euros en el 2010) a la construcción del equipamiento

Los Presupuestos Generales del Estado español para el próxi-
mo año contemplan una nueva partida económica destinada a finan-
ciar las obras del Teatro Auditorio municipal de Esplugues, el futuro
gran equipamiento cultural de la ciudad y uno de los motores de la
nueva Esplugues. Es el tercer año consecutivo que las cuentas del
Estado contemplan esta obra, dentro de las partidas correspondien-
tes al Ministerio de Cultura. Esta triple aportación convierte al Go -
bierno de España en la institución que más ha colaborado con el
Ayuntamiento en la construcción de un equipamiento largamente
de mandado por las entidades culturales y sociales del municipio y
que se espera que contribuya decisivamente a que la ciudad dé un
im portante paso adelante en la promoción de la música, las artes
escénicas y otras manifestaciones culturales. 

Obras a buen ritmo
Máquinas y camiones hace ya casi un año que trabajan en la

plaza Catalunya, entre el talud del parque dels Torrents y el Complex
Esportiu Municipal La Plana, donde se ubicará el futuro Teatro
Auditorio. Las obras, que está previsto que concluyan en 2011, avan-
zan a buen ritmo desde que se pusiera la primera piedra el pasado
mes de febrero. Actualmente, se está acometiendo la excavación y
en breve comenzará el pilotaje. Quienes paseen por las inmediacio-
nes de la obra podrán comprobar la efectividad de los trabajos rea-

lizados hasta la fecha, especialmente visibles desde el nuevo mira-
dor de la calle Josep Anselm Clavé, en Can Clota. El próximo año, la
ciudadanía de Esplugues comenzará a visualizar parte del gran edi-
ficio acristalado, cuyo autor es el prestigioso arquitecto Ramon
Sanabria, que pasará a ser uno de los elementos urbanos distinti-
vos de la ciudad.

El futuro equipamiento cultural contará con una superficie
total edificada de 7.049 metros cuadrados, distribuidos en dos plan-
tas. La superior, a la que se podrá acceder directamente a través de
la planta baja, será una gran vestíbulo diáfano, que servirá para aco-
ger diferentes tipos de actividades ciudadanas. La sala-teatro, con
capacidad para 500 personas, estará ubicada en la planta —1 del
edificio. Por debajo de éste, además, se construirá un aparcamiento
para vehículos. 

Las obras de este equipamiento 
cultural, que se iniciaron el pasado 
mes de febrero, avanzan a buen 
ritmo. Está previsto que finalicen
durante el año 2011

Imagen virtual del Teatro Auditorio Municipal,
que se ubicará en la plaza Catalunya de Esplugues
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Las calles Dr. Riera y Corrales, en La
Plana, modelos de ejes comerciales

Los vecinos del barrio de La Plana disfrutan ya del nuevo as-
pecto que ofrecen dos de las arterias centrales del barrio: las calles
Doctor Riera y Joan Corrales. Los trabajos desarrollados en los últi-
mos meses en estas calles, así como en los tramos transversales
que conectan una con otra, han permitido ganar espacios al peatón
y una mayor accesibilidad. La renovación de diversos elementos
también ha generado una clara mejora del corazón del barrio de La
Plana desde el punto de vista paisajístico.

Paseo de compras
La reurbanización de Doctor Riera, la calle con más tiendas

del barrio, ha reforzado su vocación comercial a las puertas de la
in minente campaña navideña. El ensanchamiento de las aceras y la

adecuación de los cruces con pasos de peatones elevados favorece
el paseo y la accesibilidad en una calle donde es habitual el ir y venir
de gente con carros de la compra y cochecitos para niños.

A eso se le añade una nueva calzada para vehículos con las
zonas de estacionamiento y la ubicación de los contenedores clara-
mente delimitadas, así como una mejora visual producto del sote-
rramiento de las líneas eléctricas y de la renovación del mobiliario
urbano y del alumbrado.

Nuevos colectores
Por su parte, la calle Joan Corrales también ha visto finalizar

las obras que han dotado al barrio de un sistema de colectores de
mayor capacidad que el anterior. Una obra que no se ve pero que
tie ne un gran valor para el barrio, ya que permite mejorar el siste-
ma de recogida de las aguas pluviales y evitar el riesgo de inunda-
ciones. La repavimentación de la calzada, tras el soterramiento de
los 1.200 metros de colectores nuevos, también ha incorporado me-
joras en accesibilidad señalización viaria y pasos elevados de peato-
nes. Ambas obras han formado parte del Fondo Estatal de Inversión
Local impulsado por el Gobierno español. 

La primera ha visto reforzada su vocación comercial, con aceras más anchas,
entre otras mejoras, mientras que la segunda cuenta con un nuevo colector

La renovación de diversos elementos
también ha generado una clara mejora
del corazón del barrio de La Plana 
desde el punto de vista paisajístico

La calle Doctor Riera ha reforzados sus características de calle comercial
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BORSA 
DE TREBALL
Ref. 765 Noia de 23 anys s’ofereix com a dependenta o per fer tre-
balls de manipulació. Ha treballat com a manipuladora 3 anys.
Ref. 766 Jove de 34 anys busca treballar com a recepcionista d’hotel
o conductor. Té realitzats estudis de recepcionista d’hotel. Idiomes:
àrab, francès, anglès i castellà.
Ref. 767 Dona amb experiència busca feina com ajudant de cuina
Ref. 768 Dona de 56 anys amb estudis de pastisseria, ajudant de
cuina i agroturisme rural, busca feina com ajudant de cuina o neteja.
Ref. 769 Diplomada en Turisme, amb bons coneixements d’anglès,
francès, castellà i català, s’ofereix com a secretària de direcció o as-
sistent de direcció.
Ref. 770 Dona de 42 anys, amb experiència en atendre gent gran, s’o-
fereix com a auxiliar de geriatria
Ref. 771 Tècnica superior en Educació Infantil de 20 anys, amb expe-
riència d’1 any en escola bressol, busca feina.
Ref. 772 Veïna d'Esplugues, amb l'anglès com a llengua materna,
s'ofereix com a professora particular d'anglès. Té experiència docent
a nivell particular.

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

Medalla d’or de la Ciutat a Joan Manuel Serrat
El passat dia 15 d’octubre, Esplugues va atorgar la medalla

d’or del poble al cantautor Joan Manuel Serrat. Em pregunto
quants mèrits ha de tenir una persona o una associació per acon-
seguir aquest honor. Sembla que el d’aquest se nyor és haver can-
tat per primer cop al nostre poble, concretament al Centre Cultural
l’Avenç.

Seguint aquest criteri, donarem medalles d’or, per exemple,
als equips de futbol, bàsquet, volei, etc., que hagin jugat el seu pri-
mer partit a Esplugues i que amb els anys pugin de categoria? I als
pintors que han fet la seva primera exposició al nostre poble? I als
músics, actors, jugadors d’escacs, de billar, a les colles castelle-
res, de bastoners, geganters i esbarts que la seva primera actuació
l’han fet a Esplugues?

A nivell mediàtic, perfecte! Però, és per aquest motiu que ho
fa el nostre ajuntament?

Joan Manuel Serrat és un dels cantants que més m’agraden, i
jo hi era el dia d’aquest primer concert, però no sé si aquesta me-
dalla, que segur que l’ha afalagat, ell mateix creu que la mereix.

M’estimo molt el meu poble i em sap greu que una distinció
que porta el nom d’Esplugues pugui concedir-se de manera que
faci més petit el seu valor.

Maria Teresa Carbonell

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció “Tribuna oberta” de la revista municipal El Pont d’Esplu-
gues a: Revista El Pont d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950
Esplugues; o bé a través del correu electrònic elpont@es-plugues.es. Les cartes han de tenir una ex-
tensió màxima de 15 línies mecanografiades (de 60 caràcters o espais cada línia), han d’anar signades
amb nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte i/o adreça
de correu electrònic. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un extracte en cas de supe-
rar la llargada de les 15 línies, així com també es reserva el dret de publicar les cartes que “puguin vul-
nerar pel seu contingut la dignitat de les persones, els valors reconeguts per la Constitució, especial-
ment els relatius a la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més mari-
nats. Tampoc no es publicaran aquells escrits que continguin expressions o opinions ofensives o que
puguin constituir falta o delicte” (article 8 del Reglament de participació ciutadana).

TRIBUNA OBERTA
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Las obras de remodelación de la calle
Baronessa de Maldà, que quedaron paradas
por un incumplimiento del anterior contra-
tista, se reemprendieron a principios de no-
viembre. Los trabajos estaban inicialmente
contemplados entre las calles Doctor Turró
y Milà i Pi, pero gracias a la nueva contrata-

Reemprendidas las obras
de reforma de la calle
Baronessa de Maldà
Esta vía emblemática del barrio del Gall ganará
en accesibilidad y en espacios para peatones

ción se ampliará al tramo entre Doctor
Turró y Josep Argemí.

Una vez finalizadas las obras, esta
calle emblemática del barrio del Gall gana-
rá en accesibilidad, gracias a la ampliación
de las aceras y a la re or denación del apar-
camiento sin perder las plazas actuales,
que harán que coches y peatones convivan
en mejor armonía.

Asimismo, la vía contará con un alum-
brado renovado y se eliminarán las líneas
eléctricas y telefónicas aéreas, que pasarán
a ser soterradas.

Fondo de inversión local
Estas obras forman parte del Fondo

Estatal de Inversión Local (FEIL) impulsado
este año por el Gobierno de José Luis Ro -
dríguez Za patero para favorecer el empleo
en la actual coyuntura económica. El FEIL
ha permitido durante los últimos meses

poner en marcha el recinto provisional del
Mercado de Can Vi dalet mientras se refor-
man las instalaciones, reformar la calle
Doctor Riera y el colector de la calle Joan
Corrales, ampliar el Centre d’Infor mació i
de Recursos per a Dones Vil·la Pe pita, y me-
joras en la plaza Gandhi o en La Miranda,
entre otras acciones destinadas a reformar
equipamientos y espacios públicos para dis-
frute de la ciudadanía.

El Gobierno español ya ha avanzado
que el próximo año habrá un segundo FEIL.

Balance de los controles
de exceso de ruido en
motos y ciclomotores 

Los cuatro controles de
contaminación acústica efectuados por
la Policía Local durante este año a
vehículos de dos ruedas se han saldado
con 332 motocicletas y 231 ciclomotores
inspeccionados. De ellos, el 13,1%
presentaron niveles de decibelios
superiores a los límites permisibles. La
campaña está organizada por el
Ayuntamiento, en colaboración con la
Diputación de Barcelona.

Moció per demanar 
una auditoria externa 
a l’Ajuntament

El Ple municipal va rebutjar
una moció presentada per ICV que
demanava una auditoria externa a
l’Ajuntament d’Esplugues. El PSC va
votar en contra, mentre que ICV, CiU
i ERC van votar a favor i PPC es va
abstenir.

Restablecido el servicio
de metro en Can Vidalet

La estación de metro de Can
Vidalet ha recuperado el servicio de la
L5 tras el corte de tres meses que tuvo
lugar entre las estaciones de Collblanc
y Can Buxeres con motivo de diversas
obras. Entre éstas, se encuentra la
construcción del nuevo vestíbulo y
accesos nuevos de la estación de Can
Vidalet, que estarán acabados en junio,
según el director de Transporte
Terrestre de la Generalitat, Manel
Villalante. La alcaldesa, Pilar Díaz,
acompañada de diversos concejales,
visitó las obras días antes del
restablecimiento del servicio (foto).

La obra está financiada por el Fondo estatal de inversión local
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Infants del CEIP Joan Maragall, esmorzant un petit entrepà a classe

L’Ajuntament fomenta als centres escolars que els infants facin un esmorzar
saludable i tinguin una alimentació equilibrada

Esmorzar bé, un bon hàbit que
lluitar contra l’obesitat infant

La campanya ‘Jo esmorzo bé!’ arriba
a uns 850 alumnes de 3 a 5 anys de
nou escoles de la ciutat

Lluitar contra l’obesitat i el sobrepès infantil, que afecta el 20%
dels infants espanyols de 3 a 5 anys segons un estudi recent, s’ha
convertit en una prioritat per a les administracions sanitàries. L’Ajun -
tament d’Esplugues ha volgut també implicar-s’hi i ha encetat aquest
curs escolar la campanya Jo esmorzo bé!, amb l’objectiu de fomentar
una dieta sana entre els infants de la ciutat. Segons estudis científics,
un esmorzar saludable i equilibrat està en relació directa amb la
prevenció de l’obesitat infantil, a la vegada que disminueix el risc de
malalties cardiovasculars.

La campanya arriba a 850 alumnes d’educació infantil —de 3 a 5
anys— de nou centres escolars (els vuit públics i un de concertat) i
consisteix en un projecte educatiu i motivador en el qual diversos
professionals de la salut expliquen al professorat i a les mares i els
pares els avantatges que l’infant faci un es morzar saludable a casa, a
base d’un producte làctic, cereals i una fruita o suc natural, i dedicant-li
com a mínim deu minuts. Això afavoreix que la ingesta de mig matí, a
l’hora del pati, sigui petita i els deixi temps lliure per jugar i fer activitat
física.

La recomanació és que els infants s’emportin un entrepà petit (de
pernil dolç o salat, pit de gall dindi, formatge, tonyina...), amb pa inte -
gral, si pot ser, o una fruita (preferiblement, poma, plàtan, mandarina o
pera), i evitin els sucs envasats i la brioixeria industrial.

Per motivar la pràctica d’aquest esmorzar saludable, es penja un
cartell a cada aula per veure el compliment efectiu que fa cada alumne
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ue és clau per
ntil

d’aquestes recomanacions.
Amb aquests hàbits, es vol trencar la tendència força comuna

d’esmorzar poc, ràpid o gens a casa i en què la ingesta forta es fa a
l’hora del pati. La campanya incideix en el fet que el primer àpat és
fona mental, ja que fa moltes hores que no s’ha ingerit cap aliment i és
quan s’inicien un seguit d’activitats físiques i intel·lectuals que re que -
reixen una aportació adequada d’aliments i nutrients.

La campanya va especialment adreçada als infants en edat infantil
perquè és l’etapa en què aquesta necessitat de començar el dia amb un
bon esmorzar és més evident. A més, serveix per adquirir uns hàbits
que són igual de saludables durant les etapes posteriors.

Fruita després de fer esport
L’Ajuntament posarà en pràctica enguany un altre incentiu per fo-

mentar una alimentació saludable. Després de les jornades de mini-
bàsquet, minihandbol o futbol sala i de la cursa escolar que faran els
centres docents dins del Programa d’activitats educatives complemen-
tàries, els infants que hi participin rebran una fruita en comptes d’un
producte de xocolata. 

Joan Ibáñez

“Normalment, a casa
esmorza llet amb galetes. I a
l’escola, un entrepà petit de
pernil o formatge o una
fruita, perquè tingui temps de
jugar durant l’hora del pati.
Mirem d’aplicar el que diuen
els experts en nutrició.”

Elvira Fresquet

“Surten ben esmorzats de
casa. El nen s’emporta a
l’escola un entrepà petit de
pernil o formatge, i a la nena,
que és més petita, li he
canviat el suc envasat que
portava per fruita.”

Sandra Tortosa

“A casa pren un got de llet, i
per al col·legi acostumo a
posar-li un entrepà,
normalmente de pernil dolç,
formatge o fuet. Arran de la
campanya, miro de variar
l’embotit.”

Mireia Samper

“Tinc tres nenes, i els poso un
entrepà d’embotit, que va variant
cada jornada, excepte un dia a la
setmana, que s’emporten una
fruita i un Actimel. De casa
surten només amb un got de
llet. Intento que mengin alguna
cosa, però és difícil.”

LA CIUTADANIA PARLA
Què li dóna al seu fill o filla per esmorzar a
casa i al col·legi?

Les cuineres de les escoles reben formació
cada any sobre hàbits alimentaris saludables

El foment d’una dieta sana i equilibrada entre la població
escolar forma part de l’acció municipal des de fa temps. Un
exemple és el curs de formació continuada per a cuineres d’es-
coles que es fa durant la Setmana de la Salut des de fa sis anys.
Partint de la base que una part important dels dinars que fan
els infants al llarg de l’any es fan a l’escola, les cuineres de tots
els centres reben cada any nocions sobre dietes equilibrades,
hàbits culinaris saludables o controls d’higiene i seguretat.
Aquest any es va editar un recull de menús escolars fets a base
de verdura i peix receptats per les participants (foto).
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Los ‘esplais de gent gran’ del Gall 
y Can Clota homenajean a sus socios 
de ochenta años

Cumplir 80 años es un motivo de celebración. Así lo en-
tienden los esplais de gent gran del Gall y Can Clota, que han
celebrado durante las últimas semanas sendas fiestas para
homenajear a sus socias y socios que han alcanzado esa edad.

El Esplai Municipal de Gent Gran del Gall rindió homena-
je el 29 de octubre a Fernanda Berrocal, Santos Salgado,
Nieves Medina, Francisco García, Pepita Estupiná, Petra Bení -
tez, José Benito, Carmen Pérez, Luciano Moreno, Mercedes
Longas, Marcos García, Dolores Manchón, Antonio Collado,
Rosario González, José Arregui, Vicente Roldán y María
Sánchez.

Por su parte, el Esplai Municipal de Can Clota hizo lo pro-
pio el 21 de noviembre con Maria Montagut, Tomasa Cruz, Pilar
Már quez, Carmen Márquez, Maria Berenguer, María Cercos
Rico, Martín Sánchez, Andrea Caballero e Isabel Blumos.

Ayudas a personas mayores para
obras de reformas en viviendas

Las personas mayores de 65 años que deseen mejorar la
habitabilidad y la accesibilidad de su vivienda (sustituir bañera
por plato de ducha, adaptación de váter, instalación de calen-
tador eléctrico...) pueden solicitar una ayuda económica a los
servicios sociales del Ayuntamiento  hasta el 30 de junio de
2010. La subvención no podrá sobrepasar los 1.516 euros. El
número de las ayudas, que forman parte de un programa de la
Diputación de Barcelona, será limitado. Las personas benefi-
ciarias deberán tener ingresos inferiores a 1.126 euros men-
suales. El programa también permitirá la inclusión laboral de
personas en paro.

Participants a un taller de gimnàstica per a gent gran

La gent gran torna
a estar en marxa

La gent gran d’Esplugues continua trencant tòpics, com es demos-
tra amb l’alta participació que any rere any es produeix en els tallers orga-
nitzats per l’Ajuntament amb l’objectiu d’estimular les capacitats, tant in -
tel·lectuals com físiques, de les persones grans.

Els tallers i cursos del Programa d’animació sociocultural, que van
començar el mes d’octubre, compten amb més de 700 persones majors
de 60 anys amb ganes de no perdre la forma o d’aprendre. Gairebé unes
500 participen als 16 grups diferents de gimnàstica adaptada (exercicis,
jocs, danses...), activitats suaus per millorar la mobilitat articular i la cir-
culació o aeròbic, en tre d’altres, que tenen lloc al Complex Es portiu Muni -
ci pal La Plana i al Gimnàs Mu nicipal Eugeni d’Ors. Els tallers culturals
apleguen més de 200 persones amb inquietuds per aprendre informàtica
(al Centre Municipal Puig Coca), estimular la memòria (als esplais de gent
gran de la Plana, Can Clota, el Gall i Can Vidalet), adquirir cultura general
(a l’Esplai del Gall i al Casal de Can Vidalet) i fer teatre (a la Residència
Fèlix Llobet).

Tot i que tots aquests tallers estan ja en marxa, les persones inte-
ressades a formar-ne part tindran una nova oportunitat, ja que de l’11 al
13 de gener s’obrirà un període d’inscripcions —a l’edifici municipal del
carrer Joaquim Rosal— per ocupar places que hagin causat baixa als
grups d’activitat física i memòria, així com de cara a nous grups d’infor-
màtica que s’iniciaran al febrer.

‘I tu per què no?’
A més, totes aquelles persones interessades que hagin fet el curs d'in-

formàtica de la gent gran poden acudir al seu esplai per posar en pràctica
els coneixements adquirits. Això s’haurà de fer amb el suport del volunta-
riat adherit al projecte I tu per què no?, que es desenvolupa els dilluns, de
10 a 12 hores, a l’esplai del Gall, els dimarts, de 10 a 12, i els dijous, d’11 a
13 h, al de la Plana, i els dimarts, de 10 a 12 h, al de Can Clota. 

Més de 700 persones majors de 60
anys participen un curs més en
tallers culturals i d’activitat física

La alcaldesa, Pilar Díaz, y la concejal de Gent Gran, Adela Donaire,
con los homenajeados en los ‘esplais’ del Gall (sup.) y Can Clota (inf.)
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Cartells sobre l’Alzheimer 
L'Asso ciació Familiars

d'Alzheimer (AFA) del Baix Llobregat i
l'Ajuntament d'Esplugues —a la foto, la
regidora de
Salut, Sara
Forgas— van
lliurar els
premis del
concurs de
cartells
sobre la
malaltia,
realitzats per alumnes de l'Escola de
Disseny La Llotja. L'AFA ha estrenat
també nova delegació a Esplugues,
concretament al Centre de Salut de la
plaça Santa Magdalena (horari d'atenció,
dilluns a la tarda, de 16 a 20 h).

Taller per apropar pares
i fills adolescents 

L’Edifici Molí acull un taller
adreçat a que mares i pares coneguin
millor les seves filles i fills, i a
l’inrevés. Hi participen 8 famílies.
Durant cinc sessions es tracten temes
com la comunicació, l’acompanyament
a la independència i la resolució de
conflictes.

Prop de 70 entitats
signen el Pacte contra
la violència masclista

Esplugues ha volgut enguany fer un crit
unitari i contundent contra la violència masclis-
ta amb la signatura d'un Pacte ciutadà contra
aquesta xacra. Diverses entitats s'estan sumant
a la iniciativa de la regidoria de Polítiques de
Dones i Usos dels Temps de l'Ajuntament per
formalitzar el Pacte Ciutadà contra la Violència
Masclista, que servirà com a eina de conscien-
ciació en aquesta lluita.

El Pacte, el text del qual va ser llegit du-
rant el Dia internacional contra la violència de
gè nere —que al tancament d'aquesta edició es-
tava previst celebrar el 25 de novembre—, es
fixa, entre d'altres objectius, treballar de forma
conjunta “per fer de la nostra ciutat un espai
lliure de violència vers les dones”, considerar
aquesta violència “com un fet social, del qual
tothom és responsable, i no com una qüestió
privada en què ningú no ha d'intervenir” i con-
solidar el circuit d'atenció per a les dones vícti-
mes.

En concret, les associacions signants del
pacte (gairebé 70 en el moment del tancament
d’aquesta edició) es comprometen, entre d'al-
tres coses, a informar-se per poder donar a co-
nèixer els diferents serveis per a víctimes de

violència existents al municipi, a divulgar mate-
rials d'informació de recursos i de sensibilitza-
ció que els proporcionarà l'Ajuntament i que les
entitats que disposin d'espai físic posin un car-
tell en un lloc visible amb els telèfons gratuïts
d'atenció a les dones (900 900 120 i 016).

L'Ajuntament d'Esplu gues adquireix el
compromís d'incloure la perspectiva de gènere
a nivell transversal en tots els serveis i recur-
sos, actualitzar i fer seguiment del protocol d'in-
tervenció i circuit d'atenció local per a do nes víc-
times de violència en totes les seves manifesta-
cions (psicològica, física, sexual, econòmica...) i
facilitar informació i assessorament a les enti-
tats i al conjunt de la ciutadania per po der iden-
tificar clarament qualsevol situació de violèn-
cia.

Mocions al Ple municipal
D’altra banda, el Ple municipal del 18 de

novembre va aprovar una moció contra la vio-
lència masclista presentada pel PSC (amb els
vots favorables de PSC, PPC i CiU, el vot negatiu
d’ICV i l’absència d’ERC) i va rebutjar una altra
presentada per ERC (PSC va votar en contra i
PPC, ICV, CiU i ERC, a favor). 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, va presentar una taula informativa
sobre el protocol i el circuït de violència masclista a Esplugues

Teatro solidario 
El Colectivo de Mujeres de

Matagalpa, de Nicaragua, representó
Decídete Felipa, que trata con humor la
desigualdad de género, el 11 de
noviembre en el Casal. El acto lo
organizó el Consell Municipal de
Cooperació.
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La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz,
compartió con los primeros ediles de otras po-
blaciones catalanas como El Prat, Reus, Molle -
russa o Sant Just el debate que el diario digital
alcaldes.eu organizó el pasado 30 de octubre
bajo el título La crisis en los Ayun ta mien tos.
¿Qué medidas han de tomar?.

Los participantes en esta tertulia, cele-
brada en Barcelona, coincidieron al afirmar que
las dificultades financieras de los ayuntamien-
tos es tán relacionadas con la crisis económica
actual y, también, con la indecisión de los res-
pectivos gobiernos estatales a la hora de resol-
ver el dilema de la financiación municipal. En el
actual contexto, la alcaldesa abogó por gober-

Pilar Díaz debate con alcaldes
de toda Catalunya el papel de
los ayuntamientos ante la crisis
La alcaldesa aboga por priorizar el gasto social y
gestionar los recursos con eficacia y eficiencia

nar con “eficacia y eficiencia” y apuntó que en
una situación como la actual, las políticas so-
ciales y el fomento del empleo deben ser una
prioridad. “Ahora más que nunca debemos ayu-
dar a las personas y a las familias. Hemos de
ser capaces de responder a las necesidades de
la gente”, explicó. Defendió que en épocas co -
mo la actual la inversión pública debe reforzar-
se y recordó que “el gobierno ha confiado el
Fondo Estatal de In version Local a los ayunta-
mientos, porque somos la única administración
capaz de ejecutarlo con la celeridad y la efica-
cia con la que lo han hecho la mayoría de con-
sistorios”.

Pese a reconocer que la situación está
complicada, los participantes en la mesa redon-
da, alcaldes de poblaciones de dimensiones y
características muy diferentes se mostraron
convencidos de que “saldremos adelante”, ex-
plicaron que “la ciudadanía debe entender que
no podemos decirle que sí a todo”, abogaron
por priorizar gastos y argumentaron que “la cri-
sis debe enseñarnos a no repetir algunos erro-
res del pasado”. 

La alcaldesa, junto al resto de participantes en el debate, celebrado en
Barcelona. Junto a ella los alcaldes de Reus (izquierda) y del Prat (derecha)

“La crisis debe
enseñarnos a no repetir
algunos errores del
pasado”, explicaron 
los participantes

Albert Guinovart
homenatja Albéniz

El pianista Albert Guinovart va
tocar peces d’Isaac Albéniz al concert
que va tenir lloc el 7 de novembre al
Casal de Cultura Robert Brillas.
L’espectacle formava part del cicle
Esplugues Entra En Escena (eeee!), a
l’igual que No me castres, show de
l’actriu espluguina Tania Martínez (21
de novembre) i l’obra Dia de partit, de
L’Endoll (21 i 22 de novembre).

... i la residència Ferrer i
Guàrdia el clou 

El parc Pou d’en Fèlix va acollir el
21 de novembre la festa de cloenda del
25è aniversari del Centre Residencial
d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia. Hi va
haver animació infantil, xocolatada i jocs
tradicionals, entre d’altres coses.

L’esbart comença el seu
25è aniversari

Amb la presentació del logo dels
25 anys, l'Esbart Vila d'Esplugues va
iniciar el 14
de novembre
els actes de
celebració
de les noces
de plata de
l'entitat, que
tindran lloc majoritàriament durant
2010. El regidor de Cultura, Eduard
Sanz, va destapar el disseny guanyador,
obra d'Eduardo Gordon.
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na”, Pilar Díaz aboga por la plena coordinación entre los diferentes cuer-
pos de seguridad que actúan en nuestro territorio como la clave para que
Esplugues sea una ciudad segura. 

En la ciudad tienen competencias en materia de seguridad la Po -
licía Local, la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra y el Cuerpo
Nacional de Policía (esta última, fundamentalmente, en los aspectos re-
lacionados con la ley de extranjería), que trabajan de manera conjunta de
manera muy estrecha e intensa, tal como recoge el Plan de Seguridad y
Convivencia Ciudadana  de nuestro municipio, en el que se incluye un
conjunto de medidas destinadas a mejorar nuestra seguridad, algunas
tan innovadoras como la creación del agente tutor, cuya actuación pre-
ventiva en los institutos de Esplugues ha permitido detectar y minimizar
las conductas de riesgo entre el alumnado de secundaria. 

Esplugues es una ciudad segura. Así lo atestiguan las cifras apor-
tadas por el informe de seguridad del año 2008 emitido por el Departa -
mento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Gene -
ralitat de Catalunya, en el que se explica que la tasa de criminalidad (la
suma de los delitos y las faltas penales) en Esplugues es notablemente
inferior a la media catalana. Mientras la cifra en el conjunto de Ca ta lunya
fue de 57,64 casos por cada mil habitantes durante el año pasado, los da -
tos de criminalidad en Esplu gues fueron inferiores: 49,88 ca sos/1.000
habitantes, un 13,46 por ciento menos. En ambos casos, las cifras son
muy inferiores a la media europea, que es de 70 casos penales por cada
mil habitantes. El avance de los datos de 2009 apunta, incluso, a una po-
sible mejora de los índices de criminalidad para este año.

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, explica que “nuestro objeti-
vo máximo es consolidar y, mejorar si cabe, los niveles de seguridad
existentes en nuestra ciudad, aunque somos conscientes que un índice
de criminalidad cero es prácticamente imposible, por ser la nuestra una
ciudad ubicada en un entorno metropolitano en el que los municipios
son prácticamente un continuo urbano y las personas gozan de total li-
bertad de movimiento, como no puede ser de otra manera”. La alcalde-
sa reconoce que “cada delito o falta crea inseguridad en la víctima y en
su entorno más inmediato. Mejorar la sensación de seguridad también
debe ser una prioridad para el Ayuntamiento”.

Consciente de que “no podemos tener un policía en cada esqui-

La acción conjunta de los diferentes cuerpos policiales aquí implantados posibilita
que en la ciudad se cometan menos delitos y faltas  

La seguridad ciudadana en Esplugues
es superior a la media de Catalunya

La cifra de delitos y faltas en
Esplugues es un 13,46% inferior a la
del conjunto de Catalunya.
“Garantizar la seguridad de las
personas es una de nuestras
prioridades”, dice la alcaldesa

IMATGE D’ARXIU

Dos policías locales hablan con dos ciudadanos, en la calle Església
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A l’esque

Nace la Unidad canina de la
Policía Local de Esplugues

La Policía Local de Esplugues se ha do-
tado de un nuevo servicio para reforzar la se-
guridad ciudadana en la ciudad: la Unidad
Ca nina. Esta unidad consta de dos perros
adiestrados y un equipo de agentes, que par-
ticipan en actuaciones de prevención relacio-
nadas con la detección de sustancias estu-
pefacientes y el mantenimiento del orden pú-
blico.

Uno de los perros que componen la
unidad es Winds, un labrador especializado
en la búsqueda de estupefacientes que ya ha
participado con éxito en diversas intervencio-
nes de la Policía Local. El otro es Yumbo, un
pastor alemán de reciente adquisición y
adiestrado para tareas de seguridad ciuda-

dana. Los animales se encuentran actual-
mente realizando un período de adaptación
antes de pa sar a integrar los servicios ope-
rativos de la Policía Local.

Controles y patrullajes
preventivos

En concreto, la Unidad Canina de la Po -
licía Local de Esplugues participa activamen-
te en controles preventivos de tráfico y de se-
guridad ciudadana, en servicios de vigilancia
en los alrededores de los centros educativos
para combatir el tráfico de estupefacientes,
en la inspección de establecimientos donde
haya sospecha de que se produce consumo o
tráfico de drogas y en el mantenimiento de la
seguridad y el orden público en actos multi-
tudinarios o espacios de gran afluencia para
evitar casos de incivismo. También realiza
acciones de patrullaje preventivo en zonas
conflictivas, así como en los ejes comercia-
les de la ciudad.

Con el objetivo de garantizar la plena
capacidad operativa de la Unidad Canina, la
Policía Local trabaja en la búsqueda y adies-
tramiento de otros perros candidatos a inte-
grarse en ella. 

Cinco años de agentes 
por el civismo en la ciudad

Desde su implantación en diciembre
de 2004, el cuerpo de agentes cívicos
de Es plu gues se ha convertido en un
servicio de referencia en la ciudad. Su
presencia en los grandes aconteci-
mientos y en puntos de gran afluencia
han permitido visualizar este cuerpo
como un servicio de atención a la ciu-
dadanía y de concienciación sobre com-
portamientos cívicos. Un dato que da fe
del grado de conocimiento que han ad-
quirido los agentes es el número de re-
querimientos ciudadanos atendidos. En
los primeros doce meses no llegaban
a 300, mientras que sólo en lo que
llevamos de año han realizado cerca
de 8.000 quejas, sugerencias e infor-
maciones.

Atender preguntas de la ciudadanía
(el horario de los autobuses, cómo ir a
determinada calle o centro público...)
es una de sus diversas funciones, así
como ayudar a personas con dificulta-
des a cruzar la calle, vigilar las entra-
das y salidas escolares, controlar los
desperfectos en el mobiliario urbano o
informar de actitudes incívicas como no
llevar atado el pe rro o estacionar el
coche en lugares prohibidos. Asimis -
mo, llevan a cabo un servicio de protec-
ción ciudadana en la cabalgata de
Reyes, la rúa de Carnaval o la fiesta
dels Tres Tombs.

La plantilla está compuesta por ocho

Nuevo recurso que
permitirá avanzar en 
la detección de drogas 
y en el mantenimiento 
del orden público 
para evitar casos de
incivismo

‘Winds’ (izquierda) y ‘Yumbo’ (arriba)
posan junto al cabo responsable de la Unidad
Canina de la Policía Local

el pont 180 (2) BOBOBO:Maquetación 1  25/11/09  17:13  Página 23



Pot fer aportacions i suggeriments al Pla de millora de Can Vidalet
trucant al telèfon gratuït 900 300 082

| EL PONT D’ESPLUGUES
180 | desembre de 2009

24

VIDA CIUTADANA

El barrio de Can Vidalet está inmerso ya en el Plan de mejora que
completará la transformación de esta importante área urbana de Es -
plugues. De las 42 actuaciones urbanísticas, sociales y económicas que
está previsto llevar a cabo hasta el 2012 gracias a la implicación del
Ayuntamiento y la Generalitat —con una inversión total de más de 13
millones de euros—, las primeras han empezado a visualizarse.

Las actuaciones sociales y educativas conforman uno de los ejes

esenciales del Plan de mejora. En este ámbito destacan dos proyectos
que acaban de arrancar: la apertura del patio escolar del CEIP Can
Vidalet durante los fines de semana para favorecer la práctica del de-
porte en espacios seguros (ver EL PONT 179), con la participación de
cerca de 200 personas durante el primer fin de semana y el programa
intergeneracional que lleva a cabo el CEIP Matilde Orduña para fomen-
tar que la gente mayor se familiarice con el uso de las tecnologías de la
informacion y las comunicaciones y evitar así la brecha digital. Además,
desde hace meses se lleva a cabo un cur so de formación para favore-
cer la integración de personas inmigrantes y se ha abierto un servicio
de mediación ciudadana.

También se empiezan a visualizar las primeras actuaciones urba-
nísticas, como la mejora de la eficiencia energética de los semáforos
gracias a la sustitución de las luces convencionales por las de tipo led,

Empiezan a visualizarse las primeras actuaciones del Plan de mejora del
barrio, tanto sociales y educativas como urbanísticas y de dinamización
comercial. La alcaldesa, Pilar Díaz, presenta el proceso participativo

La nueva transformación d

El proyecto de reforma de Can Vidalet es
el primero incluído en la Ley de Barrios
que incorpora expresamente la visión de
las mujeres en el diseño de la ciudad

Arriba, intervención de un vecino duranta la presentación del proceso
participativo del Plan de mejora del barrio. A la derecha, apertura en fin de se-
mana del patio del CEIP Can Vidalet, una de las 42 acciones previstas en el plan.
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de Can Vidalet, en marcha
y la reforma y renovación del alcantarillado de la calle Maladeta. La
reurbanización de la plaza Blas Infante será una de las primeras ac-
tuaciones que se llevarán a cabo (ver recuadro anexo).

La dinamización del comercio y de la economía de Can Vidalet es
otro de los puntales del Plan de mejora. En este sentido, se ha estrena-
do una nueva señalización comercial que orientará a peatones y a con-
ductores hacia las principales calles comerciales del barrio.

La actualidad del Pla de millora se puede consultar en la página web
www.femuncanvi.cat.

Un plan abierto a la ciudadanía y que da
relevancia a la visión de las mujeres

Uno de los aspectos que define el Plan de mejora de Can Vidalet es
que los proyectos que están por desarrollar están abiertos a las apor-
taciones ciudadanas. La alcaldesa, Pilar Díaz, y el concejal de Parti ci -
pación Ciudadana, José Blas Parra, presentaron el 9 de noviembre las
diversas formas de participación (a través de teléfono, Internet o for-
mando parte de grupos de consulta) ante un amplio auditorio en el edi-
ficio Cadí, compuesto por representantes de entidades y personas a tí-
tulo individual.

La plaza Blas Infante se reformará para
ganar espacios deportivos y ampliará la
zona de juegos infantiles

Además de dar a conocer el proceso participativo del Plan de
mejora de Can Vidalet, la sesión del 9 de noviembre sirvió tam-
bién para dar a conocer el proyecto de reurbanización de la pla -
za Blas Infante, que se encuentra en fase de redacción y abierto
a las sugerencias vecinales.

El proyecto será una continuación de los trabajos de imper-
meabilización de la cubierta de los locales comerciales de la
rambla Verge de la Mercè. La futura plaza Blas Infante dispon-
drá de tres ámbitos diferenciados: las actuales pistas de petan-
ca; la actual zona de juegos infantiles, que mantendrá los ac-
tuales elementos y añadirá otros, como una mesa de ping-pong;
y tres nuevas pistas, diferenciadas con tres colores, en la parte
más próximo al Camp Municipal El Molí para la práctica del de-
porte desde un punto de vista recreativo, con canastas y porterí-
as de fútbol sala. Una de ellas estará dotada de una cubierta
para proteger de las inclemencias meteorológicas.

También se reordenará la zona de tránsito entre la plaza y la
calle Cedres y se creará una franja de zona verde junto al campo
de fútbol.

Pero si hay un hecho diferenciador es que el proyecto de reforma de
Can Vidalet es el primero incluído en la Ley de Barrios de la Ge ne ralitat
que ha sido elaborado con perspectiva de género y que, por tanto, in-
corpora también la visión de las mujeres en el diseño de la ciudad. “Las
mujeres ocupan también los parques, los jardines, los mercados...,
pero históricamente ha faltado su mirada”, resaltó la alcaldesa. La
presentación de este proyecto de transversalidad de género corrió a
cargo de la directora de la Fundació Maria Aurèlia Camp many, Rosa M.
Dumenjó, que significó que se formarán pequeños grupos de vecinas
que inspeccionarán sobre el terreno cada uno de los proyectos a reali-
zar, de forma que “opinen, por ejemplo, sobre si la plaza que se quiere
construir es segura para sus hijos, ya que son ellas las que mayorita-
riamente los acompañan a estos espacios”.

Al final del acto, se abrió un turno de palabras que fue aprovecha-
do por numerosas personas para plantear sus puntos de vista y sus
inquietudes sobre las necesidades del barrio. La alcaldesa respondió
a todas las cuestiones planteadas y recordó que "el barrio de Can
Vidalet ha mejorado mucho durante estos 30 años pero aún quedan
cosas por hacer, algunas de las cuales están incluidas en el Plan de
mejora". 
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Esplugues, por el impulso de
la innovación y el conocimiento

Esplugues participa en la creación de la agencia Innovació i Co -
neixement del Baix Llobregat, Innobaix, que tiene como objetivo impulsar
un nuevo modelo productivo basado en la innovación, la investigación y una
estrecha relación entre empresa y universidad. La alcaldesa, Pilar Díaz, fue
una de las firmantes del acta fundacional, que tuvo lugar el 3 de noviembre
en Corne llà y que estuvo presidido por el presidente de la Generalitat, José
Montilla.

La agencia supone una apuesta de ayuntamientos como el de Es -
plugues por fomentar lo que se denomina la nueva economía, es decir la
basada en aspectos como la innovación, las nuevas tecnologías o el cono-
cimiento. Un tipo de economía diferenciado de la producción industrial, que
caracterizó a la comarca en la segunda mitad del siglo XX, y que se quiere
impulsar en un contexto económico desfavorable. “Es un acuerdo para
trabajar por el conocimiento en la comarca que ayudará, además, a crear
empleo”, subrayó la alcaldesa de Es plugues.

El fomento de la creación y el talento emprendedor, el impulso de
políticas de suelo industrial para favorecer la implantación de nuevos sec-
tores y establecer una oficina de información sobre subvenciones y fondos
europeos son algunos de los objetivos concretos marcados en este com-
promiso entre Administración pública, tejido empresarial, sindicatos y uni-
versidades. Montilla aplaudió la iniciativa y ofreció también la colaboración
de la Generalitat.

Además del Ayuntamiento, cinco empresas de Esplugues se han ad-

herido de momento a Innobaix, lo que da fe de que la implantación de este
tipo de empresas en nuestra ciudad es ya una realidad. Se trata de Cetir
Grup Mèdic, Enantia, Emte, Espherica TIC i GE Security.

Llorenç Rafecas, director general de Enantia, afirma que formar
parte de la nueva agencia era “el camino natural que debíamos seguir”, al
ser “una empresa claramente de base tecnológica en el campo de la quí-
mica y la química farmacéutica” y a que su establecimiento en Es plu gues
“nos representa una ventaja competitiva de primer orden, con la presen-
cia de un importante polo industrial e innovador en la zo na”.

Segón Jordi Setoain, presidente de Cetir, ante el “momento crítico
de nuestra economía y el deterioro de la red industrial en la comarca, creo
imprescindible la creación de un grupo de choque para enfocar el futuro”.
Asimismo, opina que es indispensable crear dentro de la agencia “subsec-
tores que agrupen empresas más o menos afines, como en nuestro caso
la salud”. Cetir ha sido desde su fundación una empresa innovadora en
diagnóstico para la imagen (ecografía, resonancia magnética...). 

El Ayuntamiento y cinco empresas de base tecnológica de la ciudad, 
socios fundacionales de la agencia comarcal Innobaix

Innobaix representa una apuesta 
por impulsar un nuevo modelo
productivo en un territorio hasta
ahora marcadamente industrial

Responsables municipales —con la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, en primera
línea— y empresariales, tras la constitución de Innobaix en el Citilab de Cornellà

IMATGE CEDIDA PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
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L’IES Joanot Martorell
es prepara per implantar
el llibre digital
El centre educatiu posarà en marxa pissarres
digitals a quatre aules durant aquest curs

Si la prova funciona, el curs vinent s’ofe-
rirà a mares i pares la possibilitat d’adquirir
els llibres de forma digitalitzada, que té uns
costos molt inferiors als dels llibres de text im-
presos. “Pot costar fins a deu vegades
menys”, afirma la cap d’estudis de l’IES, Isabel
Capde vila. El centre ha contractat el servei
amb una plataforma que ha inclòs els llibres
de totes les matèries, tot i que l’adaptació dels
continguts dependrà en última instància de
cada professor.

Quins avantatges té el llibre digital?
“Afavoreix la interactivat, inclou so i imatges
en moviment, l’alumne pot consultar-ho tot
des de qualsevol ordinador, ofereix exercicis
adaptats al nivell de cadascú i permet fer una
avaluació instantània dels treballs; és com
una aula virtual”, diu Cap devila.

Les innovacions no es queden aquí.
L’institut ha adquirit aquest curs quatre pissa-
rres digitals, que es posaran aviat en marxa, i
55 petits ordinadors —un per a cada profes-
sor— per incloure tota mena d’incidències de
l’alumnat, com la no-assistència a classe, i agi-
litzar així la comunicació vers les famílies. 

L’IES Joanot Martorell és el més veterà
dels instituts d’Esplugues, però no es queda
enrere en l’aplicació pedagògica de les no ves
tecnologies. Fa dos anys, el centre va ser pio-
ner en la creació de blocs personalitzats per a
cada alumne, que permeten presentar i publi-
car els seus treballs de creació en línia, amb
la difusió que això comporta, i de condicions
per dotar-se de xarxes de correspondència
electrònica interna que, a més d’afavorir el tre-
ball en grup, eviten el contacte de l’alumnat a
través de xats amb persones desconegudes.
Enguany, s’ha donat una passa més amb la
creació d’espais virtuals que permeten treba-
llar col·lectivament alhora des de diferents
punts.

Però la gran revolució en el camí cap a la
digitalització de les aules que ha emprès l’IES
Joanot Martorell arribarà dins de poc amb la
implantació del llibre digital. De moment es
farà una prova pilot a partir de mitjan desem-
bre a quatre aules, l’alumnat de les quals
podrà comprovar els avantatges de disposar
dels continguts del curs a la pantalla d’un or-
dinador.

Professorat i alumnes, a una de les aules de l’IES Joanot Martorell dotada amb ordinadors

Moció sobre el centenari
del CEIP Isidre Martí

El Ple municipal ha aprovat una
moció presentada per ICV que sol·licita
l’inici dels tràmits per concedir la
Medalla d’Or de la Ciutat d’Esplugues
a l’Escola Isidre Martí en el seu
centenari. El centre escolar va ser
inaugurat al desembre de 2010. Tots
els grups municipals van donar suport
a la moció.

El blog de Obama
reconoce el servicio
comunitario del Colegio
Americano 

El blog United We Serve
(Servimos Unidos), del presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, ha
hecho un reconocimiento al servicio
comunitario que ofrece el alumnado
del Colegio Americano, ubicado en
Esplugues. En la página web se
aplaude el “entusiasmo” con que
estudiantes de este centro escolar
participan en acciones de
voluntariado, como la conservación
del parque de Collserola, recogidas
de alimentos y juguetes, actuaciones
en residencias de personas mayores
y colaboraciones con la Fundació
Finestrelles, entre otras.

ETV organitza un concurs
escolar comarcal

Esplugues Televisió (ETV) ha
enregistrat una edició del Picalletres,
concurs lingüístic que consisteix en
lletrejar paraules en català, entre
instituts del Baix Llobregat. En aquesta
primera edició comarcal han participat
deu centres de secundària, entre ells,
l’IES Joanot Martorell d’Esplugues.

El primer tinent d’alcaldia, Enric
Giner, en un moment de la gravació
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Transeduca inicia el públic
escolar en el teatre

La companyia Transeduca representarà al Casal de Cultura Robert Brillas fins al mes de
maig onze representacions per a escolars d’Esplugues, des d'educació infantil fins a batxille-
rat i cicles formatius. Es tracta tant d’obres clàssiques de la literatura castellana i catalana
com títols enfocats a l'educació en temes d'actualitat entre la població adolescent (consumis-
me, drogues, dieta sana...) o obres enfocades a un públic més infantil on destaquen l'amistat,
l'amor i la tolerància, entre d'altres valors. Durant el mes de novembre, escolars d'Esplugues
han pogut veure La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, Les aventures de Sher -
lock Holmes i La bella dorment. Durant els propers mesos es representaran Rínxols Or i els
tres ossets, La Caputxeta Vermella, Ugly Duckling, Chipped Potato Country, M'ho compro!,
Prêt-a-Porter, Dickens' Stories i Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. 

Estudiantes del Colegio Alemán,
en el estudio de Rafael Moneo

Veinte estudiantes
participaron en la visi-
ta al estudio de Moneo
en Madrid, acompaña-
dos de la profesora e
impulsora de la idea,
María Eugenia
Santacana, y de la
coor dinadora del de-
partamento de Arte
del colegio, Silke
Pingel. La visita contó
con el apoyo de la di-
rección del Colegio
Alemán

Una veintena de estudiantes de Preparación Universitaria de la asignatura Historia del
arte, diseño y cultura audiovisual del Colegio Alemán de Barcelona, ubicado en Esplugues,
visitaron recientemente el estudio del prestigioso arquitecto Rafael Moneo en Madrid. Los
estudiantes pudieron conversar con el artista sobre el carácter de su obra, su proyecto de la
Catedral de Los Ángeles y la arquitectura en general, entre otros asuntos. “Nos sorprendió
muy gratamente por su naturalidad y cercanía en su trato hacia nosotros. Con sidera que
una experiencia como la suya debe ser transmitida a futuros arquitectos. Fue una vivencia
excepcional”, señalan Edurne Doce, Nerea Martínez, Rebeca Marcos y Natalia Bulashenko,
participantes en la visita. 

‘Les
aventures de
Sherlock
Holmes’ és
una de les
obres de
Transeduca

IMATGE CEDIDA PER MARIA ARIMONT

Mostra de maquetisme
naval d’Antoni Llamas

La Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues acull fins al 6 de
desembre una exposició de 16
maquetes de vaixells realitzades per
Antoni Llamas, expresident del Centre
Cultural L’Avenç.

La beca del Rotary Club
porta el nom d’Isidre
Archs 

La beca d’estudis que el Rotary
Club d’Esplugues concedeix cada
any porta el nom del seu anterior
president, Isidre Archs. El Pont va
obviar aquest detall quan va
informar de la concessió de la beca
corresponent a l’any 2009, cosa per
la qual demanem disculpes a
l’entitat i a la família Archs.

Concert benèfic de la
Fundació Finestrelles

La Fundació Finestrelles, que
treballa a Esplugues amb
discapacitats intel·lectuals, va
organitzar el 19 de novembre el
concert-espectacle Sopranos i
tenors, per recaptar fons per a nous
projectes adreçats als seus
residents. El concert, que es va
celebrar a CosmoCaixa Barcelona,
va aconseguir vendre totes les
entrades.

IMATGE CEDIDA PER FUNDACIÓ FINESTRELLES
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Cartel de lujo en la clausura del 25 aniver-
sario del Centro Extremeño Muñoz To rrero. La
ministra de Defensa, Carme Chacón, el ministro
de Trabajo e Inmi gra ción, Celestino Cor ba cho, y
las alcaldesas de Esplugues, Pilar Díaz, y L’Hos -

Carme Chacón y Celestino Corbacho arropan
al Centro Extremeño en su 25 aniversario

dad las “gracias por llevar a cabo una labor fun-
damental con las personas y familias asociadas
y, por extensión, con todas los extremeños de
Esplugues y l’Hospitalet, con lo que habéis con-
tribuído a hacer ciudad”.

cias como persona que tuvo que partir de su
tierra para labrarse un nuevo porvenir.

Hace 25 años, en plena efervescencia
asociativa, un grupo de extremeños fundó el
Muñoz Torrero. Tomó el nombre de un históri-

Las alcaldesas de Esplugues, Pilar Díaz, y L’Hospitalet, Núria Marín,
acompañaron a los dos ministros y a los socios de la entidad en la celebración

pitalet, Núria Marín, acompañaron a la junta di-
rectiva y a los socios y socias de la entidad en la
cena de celebración de las bodas de plata. Al
acto también asistieron diferentes concejales de
Esplugues y L’Hos pi talet, los diputados José
Vicente Muñoz y Jordi Pedret, la alcaldesa de
Tapurejo (Cá ce res) —población de la que proce-
den algunos de los fundadores del Muñoz
Torrero— y el diputado provincial de Cáceres.

La celebración de estos primeros 25 años
en la vida del Centro ha servido para echar la
vista atrás y recordar el “excelente papel cohe-
sionador que ha desempeñado la entidad”,
como coincidieron en afirmar las alcaldesas de
Esplugues y L’Hospitalet. Pilar Díaz dió a la enti-

Ministros y amigos 
La presencia de los dos ministros dio al

acto una dimensión especial. Ambos son bue-
nos amigos de la entidad a raiz de sus cargos
como primera teniente de alcaldía de Es plu -
gues y alcalde de L’Hospitalet, respectivamen-
te. Carme Chacón apuntó que gracias a los so-
cios del Muñoz Torrero ha sabido cómo es Ex -
tre madura, les agradeció su trabajo por la ciu-
dad y les definió como “extremeños de Esplu -
gues, o espluguenses de Extremadura, que se
sienten muy a gusto aquí pero que añoran la
tierra de la que partieron” en su infancia o ju-
ventud. Celestino Corbacho, extremeño como
muchos de los presentes, recordó sus viven-

co diputado de las Cortes de Cádiz (1812), “un
extremeño demócrata, culto y abierto, un
padre de la patria liberal en aquellos tiempos
de monarquías represivas” según le definió la
presidenta del Centro, Adela Donaire. El Centro
nació como “nexo de unión entre dos realida-
des políticas y culturales diferentes: Extre -
madura y Ca ta lunya” y “para estar abierto a la
normalidad cultural y relacional, y con la idea
de aportar la rica historia y cultura extremeña
al mosaico complejo de Catalunya” añadió Do -
naire. La entidad llegó a contar con más de 600
socios y ahora tiene 116. Desde hace 20 años,
su sede está en la calle Maladeta, en Can
Vidalet. 

Adela Donaire, presidenta del Centro, realiza su discurso ante
Pilar Díaz, Carme Chacón, Celestino Corbacho y Núria Marín
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La Rajoleta i Can Tinturé comparteix
i el Louvre una jornada internaciona

La Rajoleta, va ser el primer equipament de la Xarxa de Museus
Locals de la província de Barcelona que va posar en marxa aquest
servei. El mòdul multisensorial La mirada tàctil permet veure a tra-
vés del tacte un ric mostrari de peces produïdes a la Fàbrica que
expliquen diferents processos i tècniques. També destaca una es-
plèndida maqueta d’un dels forns àrabs enterrat que descobreix la
seva forma i funcionament. Els plafons informatius presenten la in-
formació escrita en macrocaràcters per als visitants amb baixa visió
i en Braille per a invidents.

Política d’accessibilitat
Durant la intervenció es va presentar el projecte dels museus

d’Esplugues d’implementar a llarg termini una política d’accessibi-
litat integradora amb l’objectiu de no deixar exclòs cap tipus de pú-
blic. Entre les accions que s’han dut a terme fins al moment, a més
de La mirada tàctil, es van citar el recorregut El Mo dernisme cerà-
mic a les teves mans per a persones amb dificultats visuals, l’activi-
tat Tot mirant rajoles per a grups amb dificultats cognitives, una
nova audioguia transcrita per a persones amb dificultats auditives i
la disposició dels fulls de sala en grans caràcters i Braille. 

Els museus d’Esplugues van compartir protagonisme el pas-
sat 26 d’octubre amb museus tan prestigiosos com el MOMA de
Nova York, el Louvre de París, el Museu del Prado madrileny, la
Fundación Thyssen-Bornemisza i el Museu Nacional d’Art de Cata -
lunya, entre d’altres, que van prendre part a una jornada sobre art
acce ssi ble, organitzada per Articket i l’Obra Social de Caixa
Catalunya a La Pedrera de Barcelona.

La Diputació de Barcelona va seleccionar els Museus d’Esplu -
gues com el millor exemple per exposar davant aquest prestigiós
fòrum internacional l’aplicació que han fet de La mirada tàctil, un
programa engegat fa dos anys per la Xarxa de Museus Locals de
Barcelona per garantir l’accessibilitat als museus locals.

De fet, la Fàbrica Pujol i Bausis, coneguda popularment com

Els museus locals preveuen noves
accions per no deixar exclòs cap
col·lectiu amb dificultats sensorials

Els museus d’Esplugues van ser seleccionats per la Diputació de Barcelona per exp
per a persones amb dificultats sensorials. La jornada va reunir a La Pedrera de Ba

Fàbrica de Pujol i Bausis, coneguda popularment
com La Rajoleta
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MUSEUS

ixen amb el MOMA
al de museus
exposar els seu programa d’accessibilitat
Barcelona els millors museus del món

Els museus d’Esplugues
El Museu Can Tinturé acull el primer museu monogràfic de

rajola de mostra de l’Estat espanyol. El fons està constituït princi-
palment per la col·lecció de Salvador Miquel, que va ser adquirida
l'any 1999 per l’Ajuntament d’Esplugues. La col·lecció, que consta
de més de 3.000 rajoles de diferents estils i models, descobreix la
importància com a expressió artística i patrimoni cultural de la
rajola de mostra, un producte ceràmic que ha servit per al reves-
timent dels habitatges de Catalunya i de la resta de la Península
Ibèrica des de l'època medieval fins al moment en què es va co-
mençar a industrialitzar el seu procés de fabricació.

La  Fàbrica Pujol i Bausis, coneguda popularment com La
Rajoleta, va ser un dels més importants centres de producció de
ceràmica industrial de Catalunya i adquirí un protagonisme espe-
cial durant el Modernisme, època en què va ser proveïdora d’ar-
quitectes de renom, com ara Gaudí, Domènech i Muntaner, Puig i
Cadafalch o Gallissà. Des de l’any 2002, l’Ajuntament d’Esplugues
organitza visites al recinte que ocupava aquesta fàbrica.

Editada la peça
número 13 de la
col·lecció de rajoles

La reproducció d’una rajola
modernista produïda per la fàbrica
Hijo de Jaime Pujol i Bausis d’Es -
plu gues i emplaçada en una antiga
lleteria de Sant Just és la peça nú-
mero 13 de la col·lecció de rajoles que l’Ajuntament va iniciar l’any
1996. Des de l’any passat aquesta col·lecció s’alterna amb una
altra de rajoles de relleu. La peça d’enguany es podrà adquirir a
la Fira de Nadal el 12 de desembre i a partir d’aquest mateix dia
al Museu de Can Tinturé.

La Rajoleta incorporarà part de la
mostra sobre Lluís Brú

El Museu de Can Tinturé preveu que el proper any part de
l’exposició itinerant Lluís Brú. Fragments d’un creador. Els mo-
saics modernistes passi a formar part de l’exposició permanent
a l’espai de La Rajoleta. Amb aquest fet es pretén reivindicar el
paper del dibuixant de la fàbrica Pujol i Bausis i la seva partici-
pació en el modernisme a partir de la producció de mosaics.
Lluís Brú. Fragments d’un creador. Els mosaics modernistes va
ser l’any 2004 la primera exposició temporal realitzada al Museu
Can Tinturé. Convertida en exposició itinerant, va fer difusió del
nostre patrimoni a diferents seus: el Museu-Arxiu Tomàs Balvey
de Cardedeu, la Sala Muncunill de Terrassa, el Centre Artesania
Catalunya de Barcelona i el Museu d’Onda a Castelló. Actual -
ment es troba exposada a la Sala Vaixells del Consorci del
Patrimoni de Sitges, on restarà fins al 20 de desembre.

Una trentena de peces d’Angelina Alós
s’instal·laran a La Baronda

La família de la prestigiosa ceramista Angelina Alós, que
va morir al 1997, ha donat a l’Ajuntament 31 peces de l’artista
per ser instal·lades a l’Espai Baronda, reconvertida en un espai
que compagina l’activitat empresarial i la cultural. Aquest
equipament acollirà una exposició de la ceramista espluguen-
ca.

Viatge per la història d’Esplugues 
a través de postals

El Casal de Cultura Robert Brillas ha acollit l’exposició
Records des de..., una mostra representativa de la col·lecció de
postals que es
conserven a l’Arxiu
Municipal d’Esplugues.
La mostra, que es va
fer del 27 d’octubre al
17 de novembre, va
permetre viatjar per la
història dels últims
cent anys d’Esplugues.

Edifici del Museu Can Tinturé
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Enmig d’una gran solemnitat, la Biblio -
teca Pa re Miquel d’Esplu gues va acollir el 8
de novembre l’acte de lliurament dels premis
dels V Jocs Florals d’Esplugues. El públic va
omplir la sala on va tenir lloc la cerimònia, que
va ser presidida per l’alcaldessa, Pilar Díaz.

Aquest certamen literari local s’ha con-
solidat enguany amb una participació rècord
de prop de 150 obres a les diferents catego-
ries. Els guanyadors dels tres premis en llen-
gua catalana que són l’essència dels Jocs Flo -
rals, van ser Imma Fuster, de Barcelona, pel
poema Roses de tardor (Premi a la Flor Na tu -
ral); Joan Cons tants, de Barcelona, per El ma-
sover (Premi a l’Englantina d’Or); i Sal vador
Sunyent, de Salt, per Fe (Premi a la Viola d’Or
i Argent). A més, es van donar tres guardons
especials a Miguel Carrasco, de Barce lona,
per Los años (millor poesia en llengua caste-
llana); Helena Sales, de Barcelona, per

Lliurats el premis 
dels Jocs Florals amb
més participació
Enguany es va estrenar el premi Ciutat
d’Esplugues per al millor poema dedicat a
la ciutat, que va recaure en Jordi Salvat

Maileen Hill (millor poesia en llengua angle-
sa); i a Jordi Sal vat, d’Esplugues, per Enyoran -
ça d’infantesa (premi Ciutat d’Es plugues al
millor poema dedicat a la ciutat, novetat d’en-
guany). Cadascun dels premis està dotat amb
400 euros.

Durant la cerimònia van actuar la Coral
Musicòrum i l’Orquestra de Corda de l’Escola
Municipal de Música. També es va presentar
el llibre Itinerari poètic, que ha editat l’Ajun -
tament i que inclou un recull de poemes de
Josep Ma ria Giménez, autor local premiat en
diverses edicions dels Jocs (vegeu entrevista).

Esplugues és un dels tres municipis que
celebren els Jocs Florals tal com es van con-
cebre al segle XIV com a festa de la poesia en
llengua catalana. La primera edició es va ce-
lebrar l’any 1951, però no va ser fins el 2003
que es van instaurar amb regularitat (cada dos
anys). 

Josep Maria Giménez: 
“La poesia necessita
acaronar l’oïda, entrar 
dins del cor amb suavitat”

Josep Maria Giménez ha guanyat tres
premis i tres accèssits a les darreres edi-
cions dels Jocs Florals. Escriu per afició
i ha fet una selecció de la seva obra al lli-
bre Itinerari poètic, que ha editat l’Ajun -
tament d’Esplugues.
• Com es va iniciar en la poesia?
Ha estat sempre una afició molt sensible
per a mi, des dels llibres del col·le gi, que
al meu temps incloïen poe mes. Vaig co-
mençar als 17 o 18 anys de for ma auto-
didacta.
• Quins són els seus autors de referèn-
cia?
Tots els que he llegit, i he llegit molt,
m’han deixat alguna empremta. He tin-
gut una sensibilització especial per aga-
far el millor de cadascú. Des d’Ausiàs
March, Ver da guer, Maragall o els autors
castellans del Siglo de Oro fins als clàs-
sics grecs i llatins.
• Què és per a vostè més important a
l’ho ra de compondre, la feina o la inspi-
ració?
Per a mi, per sobre de tota la tècnica (la
música, la rima, la mètrica...) constructi-
va hi ha el sentit espiritual de la poesia,
allò que surt del cor o de l’ànima. Però la
inspiració sola no va enlloc sense un fons
de música. La poesia necessita acaronar
l’oïda, entrar dins del cor amb suavitat.
• Quins gèneres poètics conrea més?
Tots els gèneres em són propis, però so-
bretot la poesia que té a veure amb els
sentiments i les relacions humanes.
També he fet poesia satírica, com cinc
poemes que surten al llibre sense ca-
dascuna de les vocals.

Josep Maria Giménez és autor del

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor de Cultura, Eduard Sanz, amb els sis guardonats
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El parc de Can Vidalet va viure el passat
1 de novembre una diada històrica, ja que hi
van coincidir el 6è Aplec d’Esplugues i el 28è
Concurs de Panellets. La Secció Sar danista de
l’Avenç, organitzadora d’ambdós esdeveni-
ments, va optar per celebrar-los el mateix dia i
al mateix lloc, en caure l’1 de novembre, dia de
Tots Sants, en diumenge per primer cop des
de la celebració de l’Aplec.

Enmig d’un ambient més primaveral que
de tardor, la trobada sardanista per excel·lèn-
cia de la ciutat va tornar a demostrar el seu po -
der de convocatòria. Més de 800 persones,
moltes procedents d’altres municipis catalans,
van passar per l’Aplec. En sessió de matí i tar -
da, es van poder ballar fins a 26 sardanes, in-
terpretades per la Cobla Ciutat de Cornellà, la
Jovenívola de Sabadell, La Prin cipal del Llo -
bre gat i la Cobla Mediterrània. Entre aquestes
26 sardanes, cal destacar El codonyer de la
font del Ferro, composta per a l’ocasió pel
músic local Marcel Casellas. A la tarda va tenir

Per Tots Sants, 
panellets i sardanes
L’Aplec de Sardanes es va celebrar enguany l’1 de
novembre, coincidint amb el Concurs de Panellets 
que organitza la Secció Sardanista de L’Avenç

lloc l’habitual concurs de colles improvisades,
al qual van participar nou grups.

Diversos compositors de sardanes d’ar -
reu de Catalunya van ser-hi presents. Entre
aquests, Montserrat Pujolar, veïna de Bar  ce -
lona: “Només vaig faltar a un dels sis aplecs,
perquè estava de viatge. M’agrada molt l’am-
bient i considero que, malgrat que només 
fa sis anys que se celebra, l’Aplec d’Es plu -
gues s’ha fet un lloc destacat en el món sar-
danístic”.

Concurs de Panellets
Pel que fa al Concurs de Panellets, es

van poder veure 14 originals composicions. A
la categoria de qualitat, el primer premi va re-
caure en Rosa Maria Astorch, d’Esplu gues. Pel
que fa a la presentació, la guanyadora va ser
Sílvia Sentís, de Sitges. “Cada cop les presen-
tacions estan més ben treballades”, va desta-
car el president de la Sec ció Sardanista de
L’Avenç, Joaquim Bonet. 

L’Aplec s’ha consolidat amb una
alta participació en pocs anys

L’Ajuntament, compromès
amb la qualitat

Sota el lema La qualitat marca
diferències, l’Ajuntament va organitzar
del 9 al 13 de novembre la 13a Setmana
de la Qualitat. Durant cinc dies hi va
haver xerrades sobre el projecte
Ajuntament Obert i Digital (el pla de
modernització que està implantant el
consistori perquè la ciutadania pugui
fer gestions i tràmits per mitjans
electrònics), la implantació de xarxa wi-
fi a l’espai públic, la crisi o com actuar
en casos d’emergència, entre d’altres.

64 obres per al premi de
novel·la negra de la Bòbila

El 4t premi de novel·la negra L’H
Confidencial, que promou la biblioteca
de la Bòbila, ha rebut 64 obres, algunes
elles d’altres països europeus i
d’América. El premi s’ha convertit en poc
temps en un dels més prestigiosos del
gènere a Espanya. L’obra guanyadora,
premiada amb 12.000 euros, es donarà
a conèixer el 20 de març.

24a Jornada contra
l’alcoholisme

Diversos experts en medicina i en
el tractament de l'alcoholisme van
participar el 21 de novembre en la 24a
Jornada de sensibilització contra la
malaltia alcohòlica, organitzada per
Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues. La
jornada es va celebrar a l'Edifici Cadí.
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Les entitats d’Esplugues
van celebrar les festes de la
castanyada amb bon temps
Es van celebrar una desena de festes a tots els
barris entre divendres 30 i dissabte 31 d’octubre

A diferència de l’any passat, quan la
pluja va obligar a celebrar les castanyades
sota cobert, enguany el bon temps i l’alta par-
ticipació van ser les notes dominants de les
festes de castanyada organitzades per enti-
tats educatives en el temps lliure, associa-
cions de veïns i entitats culturals.

Una de les més tradicionals a la ciutat
és la festa que organitza Es pluga Viva al Casal
de Cultura Robert Bri llas. Va començar amb
una festa infantil, amb la companyia teatral
+Tumàcat, i més tard es va fer la Castanyada
per a tothom, on es van poder tastar castan-
yes, moniatos, panellets, pastissos i mosca-
tell, entre d’altres productes. La nit va acabar
amb els ritmes de música d’arrel tradicional

que va posar el grup Terrer Roig. El dissabte
31 d’octubre també van celebrar les seves
castanyades el Grup d’Esplai Es purnes (a la
plaça Gandhi), la Co missió de Festes de Can
Vidalet, que va presentar les noves castanye-
res (rambla Verge de la Mer cè), l’AV Fines -
trelles (jardins de Cal Suís), ACAE i el Centro
Cultural Andaluz Plaza Ma cael (als seus res-
pectius locals).

En altres casos, es van traslladar a la
tarda de divendres 30, com la del Club d’Es -
plai Pubilla Cases Can Vidalet (a la plaça de
la Bòbila), adreçada a un públic infantil, i les
associacions de veïns del Gall (rambla Àngel
Guimerà), la Plana (plaça Rovellat) i Can Clota
(plaça del Taxi). 

Sopar d’Espluga Viva i festa a Can Clota

Animació infantil al Gall i presentació de les noves castanyeres a Can Vidalet

Moció sobre el catàleg de
protecció del patrimoni

El Ple de l’Ajuntament va
desestimar una moció d’ERC per la
creació de grups de treball per aprovar
el catàleg de protecció del patrimoni
cultural i arquitectònic d’Esplugues.
PSC i PPC van votar en contra, mentre
que ICV, CiU i ERC ho van fer a favor.

Nou film d’Òscar
Jaenada

El popular actor espluguenc
Òscar Jaenada interpreta un
compositor i guitarrista d'un grup de
rock dur a Trash, film dirigit per Carles
Torras que retrata la generació de
joves que ara està en la trentena i que
viu al límit. “És una pel·lícula que, per
sobre de tot, té una gran credibilitat”,
va dir Jaenada en una entrevista al
diari Avui.

Tabalada pels cinc anys
de Toc de Foc 

Unes 700 persones procedents de
27 colles del Baix Llobregat i el
Barcelonès van participar el 7 de
novembre a la gran tabalada que va
servir per celebrar el cinquè aniversari
de la Colla de Diables Infantils Toc de
Foc de la Bòbila. El parc de la Solidaritat
va ser el punt d'inici i final de la
tabalada, que es va dividir en dues
columnes que van recòrrer els barris de
Can Vidalet i Can Clota.

Xerrada del Grup
d’Estudis sobre la crisi 

L’economista Iolanda Fresnillo va
protagonitzar la xerrada del Grup
d’Estudis de novembre. Crisi dels rics?
Crisi dels pobres!!! va ser l’elocuent
títol de la conferència.
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Antonio Mesa, a la flauta, junto
al guitarrista David Cerreduela,
ensayando en el Centre Puig Coca

Antonio Mesa,
un espluguense
con duende

Esplugues cuenta entre sus vecinos con uno de los músicos más
prestigiosos en el mundo del jazz y el flamenco virtuoso. Se trata de
Antonio Mesa, saxofonista y flautista que alterna el acompañamiento a
artistas como El Cigala, Tomatito, Raimundo Amador y Pasión Vega y
actuaciones al lado de los mejores intérpretes del latin-jazz actual con
una destacada labor docente. Ha sido profesor del Taller de Músicos de
Madrid y fue invitado a llevar su idea de la fusión de flamenco y jazz a la
Escuela de Jazz de Berklee (Boston).

Desde que hace unos años se afincara en Esplugues, su vinculación
con la ciudad es cada vez más estrecha. Colabora con la Escola
Municipal de Música, en el Centre Municipal Puig Coca, donde imparte
masters class de armonía e improvisación, y ha actuado en varias oca-
siones en el Casal Robert Brillas y locales como La Jarra y la Pipa y La
Cafeteca, junto a alumnos suyos. “Me gusta mucho Esplugues, donde
además he descubierto que cuenta con una gran escuela de música,
muy bien organizada”, comenta Mesa a EL PONT mientras prepara un
acompañamiento musical con otros destacados artistas (Pedro Ojesto,
David Cerreduela y Fernando Favier) en el Puig Coca. Mesa está ulti-
mando su tercer disco, Gipsy jazz, en el que colaboran Lucrecia, el pia-
nista Chano Domín guez y el trompetista Jerry González, entre otros. 

L’exposició i la degustació de
bolets van omplir el Casal 
de Cultura Robert Brillas

A Esplugues, des de fa més de 30 anys el darrer cap de set-
mana d’octubre no cal anar a boscos llunyans per veure bolets de
totes les classes. Entesos i curiosos del món boletaire es van apro-
par al Casal de Cultura Robert Brillas, on els dies 24 i 25 d’octubre
es van celebrar la 31a Exposició i la 14a Degustació de bolets, or-
ganitzades per l’Associació Amics de la Micologia d’Esplugues.
Les persones visitants van poder observar unes 230 espècies dife-
rents, que membres de l’entitat van recollir dies abans a la
Garrotxa, i moltes van tastar el menú-dinar que es va oferir a preus
populars. Paral·lelament es van fer diverses actuacions culturals i
d’animació, com la del Màgic Jaïr, i es van lliurar els premis del 1r
Concurs de fotografia de bolets, amb un gran èxit participatiu (80
persones). Al setembre també es va fer el 1r Curset de micologia
bàsica.

Adhesión a la conmemoración
del 20º aniversario de 
la caída del muro de Berlín

El Pleno del Ayuntamiento de Esplugues ha aprobado por
unanimidad una moción presentada por el PSC manifestando la
adhesión municipal a la conmemoración del 20º aniversario de la
caída del muro de Berlín. Esplugues mantiene vínculos con Ale -
mania gracias al hermanamiento con la ciudad de Ahrensburg y a
la ubicación del Colegio Alemán. Para el director de este centro,
Dieter Köpper, “las manifestaciones del 9 de octubre en Leipzig y
del 9 de noviembre de 1989, cuando cayó el muro, constituyen,
para mí, los días más importantes de nuestra historia. Todavía
hoy me parece un milagro que los habitantes de la antigua DDR
consiguieran derrotar una dictadura ¡sin emplear la violencia! Me
hace sentir feliz y orgulloso”. Los hermanos Kerstin y Roland
Kolb, profesores del colegio y vecinos de Es plu gues, vivieron el
cambio en primera persona: “Estábamos en Ber lín el 9 de no-
viembre de 1989 y recordamos las sensaciones, emociones y mie-
dos de aquellos momentos. Sentimos una gratitud inmensa por
haber podido vivirlo, ya que de no ser así ahora no estaríamos tra-
bajando aquí”.

Artista y destacado docente sobre 
la fusión de jazz y flamenco, 
está preparando su tercer disco
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Avui dia, tothom sap que la pràctica d'activitat física i esportiva és un
element indispensable en el desenvolupament d'un infant. Més enllà de
l'aspecte competitiu, l'esport aporta molts beneficis personals a qui el
practica, des del punt de vista de la salut, de la millora de la condició físi-
ca, de l'adquisició de determinades capacitats tècniques o de les rela-
cions personals, entre d'altres. A Esplugues, la pràctica esportiva en edat
escolar, fins als 18 anys, està molt estesa. Gràcies a la participació dels
centres escolars públics i concertats en activitats que impulsa l’Ajun t -
ament com els Jocs Es colars, el Programa d'activitats esportives comple-
mentàries o la campanya Cap infant sense saber nedar, tota la població
estudiantil de la ciutat té al seu abast la possibilitat de poder realitzar
algun esport. S’hi afegeix l'aportació que realitzen les entitats esportives
d'Es plugues amb la creació d'escoles formatives i d'equips de base per
iniciar els infants en un esport determinat. En total, més d'un miler de

nenes i nens es vesteixen de curt durant un o més dies a la setmana per
practicar el seu esport favorit.

Jocs Esportius Escolars
Els Jocs Escolars són potser el vessant més conegut del binomi

entre esport i escola. Mig miler d’alumnes d'Esplugues participaran en-
guany a les competicions interescolars, formant part del seu centre o del
seu club. Hi participen infants de 6 a 18 anys en competicions regulars
que es desenvolupen des de novembre fins al maig en esports col·lectius.
El futbol 7 i el futbol sala són els que més participació solen tenir cada
any, si bé la tasca que porten a terme els clubs espluguencs de bàsquet
(fa dos cursos va estrenar una lliga local escolar, que tindrà continuitat
enguany), handbol i voleibol per promocionar els seus esports porten cada
cop més infants cap a aquestes disciplines. També s'organitzen trobades
d'esports individuals que compten amb clubs a la nostra ciutat força ac-
tius, com la gimnàstica artística —Esplugues acull cada any un campionat
comarcal escolar—, el judo i els escacs.

Enguany participen en una o més disciplines esportives els CEIP
Folch i Torres, Isidre Martí, Lola Anglada, Gras Soler, Joan Maragall, Can
Vidalet i Matilde Orduña, el Col·legi Nazareth, l'Escola Alemana, l'Ame -
rican School, l'IES La Mallola, el CCA Plaza Macael, el CF Can Vidalet, el
FA Espluguenc, el Club Handbol Esplugues i el Club Voleibol Esplugues.

Programa d’activitats complementàries a les
escoles

A diferència dels Jocs Escolars, que es fan en horari extraescolar,
les activitats esportives complementàries tenen lloc en horari lectiu.
Aquest curs ha augmentat el nombre d'escoles que han sol·licitat a
l'Ajuntament la celebració de jornades o tallers de minibàsquet, mini-
handbol, voleibol, futbol 7, futbol sala, tennis taula, habilitats en bicicleta,
iniciació a la gimnàstica, iniciació a l'espeleologia o escalada, entre d'al-

Més de 500 infants practiquen 
algun esport a través dels Jocs
Escolars, la natació escolar 
supera el miler de participants i 
les escoles dels clubs compten 
amb 1.200 alumnes esportistes

L’esport comença 
a l’edat escolar

La pràctica de l’esport aporta molts
beneficis personals als infants. En la imat-
ge, un partit de nens del CFA Espluguenc

Centres escolars i entitats esportives
complementen la tasca de l’Ajuntament
per fomentar la pràctica de l’esport més
enllà de l’aspecte competitiu
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tres (cada activitat va adreçada a un o dos cursos determinats). Com a no-
vetat respecte a l'any passat, es farà una cursa escolar i una jornada de
jocs esportius tradicionals.

Natació escolar
Menció a part mereix la natació escolar, que apropa un dia a la set-

mana els beneficis de la natació com a font de salut a més de 1.100 in-
fants de la ciutat, des de 2 anys fins a alumnes de 1r d’ESO. Aquí s’inclouen
els més de 300 alumnes de 1r curs de primària que participen a la cam-
panya Cap infant sense saber nedar impulsat per l’Ajuntament perquè
tots els infants aprenguin a nedar sense cap cost. Durant les classes de
natació escolar que tenen lloc al Complex Esportiu Municipal La Plana,
alumnes de centres públics i concertats aprenen a familiaritzar-se amb
l'aigua, respirar, flotar, desplaçar-se i, fins i tot, practicar salts i jocs.

Escoles de nou entitats esportives
Els clubs esportius d'Esplugues també fan una tasca important a l'-

hora de promocionar l'esport entre la població infantil. Nou entitats comp-
ten amb escola pròpia o equips de base. El CF Can Vidalet mou un volum
de 328 nens en una vintena d'equips de futbol base que van des de pre-
benjamins fins a juvenils. També en futbol, el CFA Espluguenc té un plan-
ter de 250 infants. El Nou Esplugues de bàsquet compta amb 16 equips
entre masculins i femenins (un total de 200 jugadors), i el Club Handbol,
que enguany ha batejat la seva escola amb el nom del jugador internacio-
nal Cristian Ugalde, disposa de més de mig centenar de jugadors i juga-
dores. El Club Voleibol, amb una cinquantena de nenes, també fa una
tasca de promoció del seu esport entre la població escolar femenina,
mentre que el Club Natació Esplugues mou més d'un centenar de neda-
dors i nedadores de 5 a 18 anys, a més d'una trentena de nenes que fan
natació sincronitzada, el Club Gimnàstica Les Moreres aplega fins a 120
nenes de 4 a 18 anys i el Club Patinatge Artístic té 56 nenes i 4 nens. 

Un miler d’infants acudeixen periòdicament a la piscina

L’esport, una eina
educativa i de salut

L’OPINIÓ

En una societat cada cop més
sedentària, el foment de la pràcti-
ca de l’esport s’està convertint en
un fet imprescindible. Quan els ín-
dexs d’obesitat creixen any rere any
—dos de cada deu infants espa -
nyols són obesos, segons un estudi
recent— calen accions decidides
per posar-hi remei. I fer esport és
una de les més clares. Fer exercici
de forma regular és la millor ma-
nera per garantir la nostra salut i
la dels nostres infants. Però no només això: fer esport és divertit,
educatiu, socialitzador... La diversió és un element fonamental:
volem que els infants riguin quan fan esport; serà sinònim que
s’ho estan passant bé. I a través d’aquesta pràctica adquireixen
valors molt importants en la seva formació com a persones, com
la tolerància, la companyonia, el respecte a les altres persones i a
les regles del joc, l’esperit d’equip, la constància, la perseveran-
ça... Aprenent a  guanyar i a perdre s’adquireixen molts altres bons
hàbits: a gaudir dels bons moments i a superar els dolents; a prio-
ritzar el bé col·lectiu per sobre de l’individual; a superar-se i a sen-
tir-se partícip d’un projecte comú.

A Esplugues, com s’explica en aquestes pàgines, l’Ajunta -
ment i les entitats compartim un projecte d’esport en edat escolar
molt ampli i divers. La natació escolar —amb la campanya “Cap
infant sense saber nedar” com a gran referent, perquè garanteix
que tots els nens i nenes de 6 anys aprenguin a nedar—, els jocs
escolars i les escoles esportives tenen com a objectiu principal fo-
mentar la pràctica de l’esport, perquè aquest formi part dels cos-
tums de la nostra població des de ben jove. 

Vull agrair de manera pública al conjunt d’entitats i de cen-
tres educatius de la ciutat la seva tasca de promoció de l’esport,
un agraïment que faig extensiu al seu personal tècnic. La seva
feina, moltes vegades desinteressada, té molta importància en l’e-
ducació dels més petits de la ciutat. Les mares i els pares també
hi juguen un paper fonamental. Un cop han optat per l’esport com
a activitat educativa en el temps de lleure dels menuts de la casa,
el seu rol ha de ser el d’engrescar en tot moment els seus fills —
ho facin bé o malament—,  donar suport als seus equips i entre-
nadors, respectar les normes del club, els àrbitres i els adversaris
i, en definitiva, la de prendre una postura que serveixi d’exemple a
tothom. Hem de veure que de les nostres actituds els nostres in-
fants també n’aprendran. Tots voldríem tenir un Ricki Rubio, un
Rafa Nadal o un Leo Messi a la nostra família, però veure el som-
riure d’un nen o una nena quan fa esport hauria de ser prou re-
compensa.   

Montserrat Zamora, regidora d’Esports
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El CF Can Vidalet, un club líder
en valores educativos
La entidad que dirige Pedro Rubio consolida su programa de formación en valores
para fomentar en los niños aspectos como el respeto, la solidaridad o el compromiso

“El jugador se compromete a respetar siempre las decisiones
técnicas, a los adversarios, al personal del club y de equipos con-
trarios, poniendo por encima de todo los valores trabajados en
nuestra escuela de fútbol”. Este punto incluido en la normativa de
régimen interno del CF Can Vidalet, de carácter obligatorio, ejempli-
fica la actitud pedagógica que lleva a cabo la entidad como comple-
mento a su labor puramente deportiva. Hace dos años el club empe-
zó a aplicar un Programa de formación en valores, que comenzó por
los jugadores más pequeños (de 5 a 10 años) y que esta temporada
2009-2010 se extiende a los niños de hasta 12 años.

Esta formación es una apuesta personal de Pedro Rubio desde
que accediera a la presidencia del club hace diez años. “Normal -
mente, los clubs de fútbol enseñan a los niños a ganar. Nosotros,
como club modesto, queremos sobre todo que nuestros jugadores
sean felices jugando al fútbol y contribuir a su enseñanza aportán-
doles valores positivos”, comenta Rubio.

Para llevar a cabo esta formación en valores se ha creado una
comisión formada por entrenadores, madres y padres, jugadores, el
director deportivo y el presidente. Entre sus funciones está la de pro-
poner el valor que cada mes el club, a través de los entrenadores o
la página web, y también de madres y padres, ha de inculcar a los
niños. El compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo, el compa-

ñerismo o la excelencia son algunos de los valores que se han traba-
jado hasta ahora.

¿Qué frutos está dando este programa? Desde su implantación,
sostiene Rubio, “se palpa un ambiente y un clima de trabajo como
nunca, y cuantitativamente hemos aumentado notablemente el nú-
mero de jugadores y de equipos”. 

Un cuerpo técnico de primera
Un pilar básico en el funcionamiento del proyecto es el cuer-

po de entrenadores, formado por 44 técnicos que se hallan bajo
la dirección de David Hernández, entrenador del Centro de inves-
tigación y desarrollo en alto rendimiento. “Buscamos un perfil de
entrenador joven y con conocimientos o con ganas de adquirir-
los”, señala el presidente. De esta forma, se cuenta actualmente
con un cuerpo técnico de ocho entrenadores “con currículum”
(licenciados en Edu ca ción Física o técnicos especializados en di-
versas materias), impensable en cualquier club de su categoría, y
que “tienen clara la metodología del club”, añade Rubio. Además,
se realizan tests para comprobar que su conducta es la correcta.

Presentación oficial de todos los equipos del CF Can Vidalet el 1 de noviembre. El club está integrado por 19 equipos que suman más
de 300 futbolistas de todas las edades. Arriba, la alcaldesa, Pilar Díaz, y diversos concejales, junto al presidente del club, Pedro Rubio
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

El CEM La Plana instal·la un
desfibrilador per a casos d’emergència

Les instal·lacions del Com -
plex Esportiu Municipal La Plana
han guanyat en seguretat amb
l’adquisició d’un desfibrilador ex-
tern semiautomàtic (DESA), un
apa rell electrònic portàtil que es fa
servir en casos d’aturada cardio-
rrespiratòria per restablir el ritme
cardíac. La seva utilització imme-
diata, mentre no arriba l’ambulàn-
cia, pot evitar episodis de mort sú-
bita. El personal del CEM La Plana
ha rebut formació durant les da-
rreres setmanes perquè tothom
que treballi a l’equipament (tèc-
nics, directius, personal de mante-
niment i de recepció...) sàpiga com
aplicar-lo.

Trobada d’Amics del Judo
El Poliesportiu de Can Vidalet va acollir

el 31 d'octubre la 2a Trobada d'Amics del
Judo del Baix Llobregat, organitzada pel
Gimnàs Tao. Hi van participar 150 infants de
diferents centres escolars de la comarca,
entre ells els CEIP Gras Soler i Isidre Martí, i
del Gimnàs Tao, i uns 70 pares, que es van im-
plicar pujant el tatami perquè els seus fills els
ensenyessin les tècniques apreses.

Èxit de Collado a l'Europeu
de natació adaptada

Jesús Collado ha assolit un nou èxit
amb la consecució de dues medalles d'ar-
gent als Campionats d'Europa de Natació
Adaptada, celebrats a Islàndia el passat mes
d’octubre.

Programa per incentivar
la combinació d’exercicis 

El CEM La Plana ha posat en marxa
novament el programa Combina Sa lut per a
les persones abonades a les instal·lacions.
El programa es va experimentar amb èxit el
passat mes de març. Consisteix en incenti-
var la realització de diferents activitats físi-
ques en un temps determinat. Per regla ge-
neral, la combinació d’exercici afavoreix la
salut més que no la pràctica d’una sola acti-
vitat. Fins al 20 de desembre, qui vulgui par-
ticipar haurà de fer cinc tipus d’exercici dife-
rent (cardiovascular, tonificació, mixt, pre-
venció i relax i activitat aquàtica) en deu dies
i omplir una tarja que ho acrediti, amb la
qual cosa optarà a regals relacionats amb la
pràctica esportiva i la salut.

Èxit de públic i de participació al 2n Trofeu
de Grups de Patinatge Artístic

Tot i que la primera edició va deixar el llistó molt alt, el 2n Trofeu de Grups de Patinatge
Artístic, organitzat pel Club Patinatge Esplugues, va ser encara més espectacular que el pri-
mer. El públic va omplir el passat 24 d’octubre el Poliesportiu Municipal de Can Vidalet —més
de 500 persones— per veure les coreografies sobre patins plenes de color, llum i música que
van posar en escena els onze grups participants. En total, 180 patinadors —d’edats compreses
entre 4 i 30 anys— van participar a la competició, que premia més la plasticitat que les caracte-
rístiques tècniques (de fet, es busca un jurat no entès en qüestions tècniques de patinatge).
L’equip guanyador va ser el CP Arenys de Munt, amb la coreografia Encanteri misteriós, seguit
del CP Gramenet, amb Brasil, i CP Pallejà, amb Tango. El club local va presentar dos equips,
un dels quals va assolir la sisena posició. El nivell va ser molt alt, com ho demostra que el
guanyador de l’any passat, el CP Premià, va ser cinquè. 

El personal del CEM ha rebut formació per poder
utilitzar el desfibrilador

IMATGE CEDIDA PEL GIMNÀS TAO
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El moment
de la política
de proximitat,
de la política
local

En un moment en què no corren bons temps per a la política i per
als polítics, cal reivindicar la política, com la  única manera que tenim
les persones per gestionar o resoldre els nostres problemes col·lectius.
I dins de la política, cal posar molt més en valor la política de proximitat,
la que fem des dels municipis, des dels barris, des del detall.

Com hem pogut llegir molt encertadament en alguns articles de
premsa dels darrers dies, no podem perdre de vista que aquest clima
que estem vivint pot produir danys greus a les institucions. L’origen dels
escàndols destapats  a Catalunya i en altres comunitats autònomes i

municipis de l’Estat podria acabar instal·lant en
l’imaginari col·lectiu que els ajuntaments són
l’escenari habitual de transaccions i una espècie
de territori a expenses d’especuladors sense es-
crúpols. Seria molt lamentable que això fos així

perquè és tractaria d’una imatge distorsionada i injusta.
Amb els seus encerts i errors, els ajuntaments han estat una peça

bàsica de la gestió pública i la immensa majoria d’alcaldes i regidors
s’han esforçat per governar tenint en compte, com a objectiu únic, l’inte-
rès públic, l’interès general. I aquest no és un treball fàcil, perquè supo-
sa enfrontar-se amb problemes complexos i difícils. Implica gestionar
serveis que no disposen  d’un finançament adequat. Requereix donar la
cara en moments crítics i mediar en conflictes que no donen cap opor-
tunitat per al lluïment personal.  

Fer país també és fer ciutat, fer poble.  Hi ha una Catalunya que no
ocupa molts titulars ni acostuma a ser tema de debat de les tertúlies
més escoltades: la del treball rigorós que els alcaldes i regidors desen-
volupen als ajuntaments. La bona feina que, des de  la discreció,  fan  les
entitats, els emprenedors, els educadors. Parlo de la Catalunya del dia a
dia dels nostres municipis i que no dóna temps per a debats estèrils.
Una Catalunya que va per feina, preocupada per temes com  el manteni-
ment i millora dels serveis públics,  del teixit empresarial, de l’ocupació
i la creació de riquesa, de la cohesió social dels seus barris o la segure-
tat ciutadana dels seus carrers.

Les polítiques de proximitat també permeten donar respostes efi-
caces a situacions de fractura social en la qual viuen moltes persones i
famílies especialment afectades per contextos econòmics difícils com
l’actual.  Amb mesures que són necessàries per mantenir la cohesió de
la nostra societat en temes com ara la situació de les persones depe-
nents, les condicions de vida de la gent gran, la gestió de la diversitat o
l’emancipació dels joves.

El polític local està acostumat a la cara menys glamurosa i menys
agraïda de la política. I és ara, més que mai, que deixant de banda opor-
tunismes populistes cal reivindicar des de la proximitat, el paper i la ne-
cessitat dels polítics locals i de la política local. 

Enric Giner| PSC

TELÈFONS D’INTERÈS
900 30 00 82 Punt d’Atenció a la Ciutadania (tel. gratuït)
93 371 33 50 Ajuntament
092/93 371 66 66 Policia Local d’Esplugues
088/93 413 99 00 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Bombers (L’Hospitalet) —urgències—
061 Urgències mèdiques
016 Telèfon d’atenció de violència de gènere
93 371 02 66 Centre Soc. Molí-Cadí/Punt d’Atenció de Can Vidalet/ 

Equip Serveis Socials Can Vidalet/OMIC Can Vidalet
93 473 14 10 Edifici Municipal del c/ Joaquim Rosal
93 473 44 12 Casal de Cultura Robert Brillas/Arxiu Històric
93 470 02 18 Museu Can Tinturé
93 480 27 18 Complex Esportiu Municipal La Plana
93 473 19 21 Poliesportiu Les Moreres
93 372 92 52 Poliesportiu Can Vidalet
93 372 97 06 Espai Jove Remolí /c.e.: puntjove.remoli@esplugues.cat 
93 480 31 94 Espai Jove Casal/c.e.: puntjove.rbrillas@esplugues.cat
93 371 02 66 Equip Serveis Socials Can Vidalet
93 372 04 16 Centre Municipal Puig Coca (serv. socials La Plana i

Centre, escoles de música i ceràmica, OMIC, Ocupació, 
Oficina de Comerç d’Esplugues) 

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 250 365 Informació Gas Natural
902 50 77 50 Endesa
010 Informació transports metropolitans
93 470 08 95 Serveis Funeraris d’Esplugues 

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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Respetadas vecinas/os, considero importante explicar ciertas si-
tuaciones que de manera reiterada se van sucediendo en la celebración
de actos institucionales, sociales, culturales y deportivos. Munici pal -
mente se edita una revista con cargo a las cuentas públicas que, mes
tras mes, viene recogiendo las bondades de nuestros actuales dirigen-
tes del PSC y muy especialmente de nuestra Alcaldesa. Dicha revista,
que debería ser una revista informativa, parece un book de estudio.

En todas sus publicaciones nos informa de lo bien y mucho que
dicen que hacen. Tanto es así que la oposición, que casi nunca aparece-

mos en las susodichas fotos, parece como si no
existiéramos, que no asistimos a los actos y
acontecimientos sociales que se realizan en
Esplugues. Debo deciros que no hay nada más
lejos de la realidad. Nuestra formación política

del Partido Popular siempre está en todo a lo que se le invita a partici-
par.

Lo importante en sí no es tanto salir en las fotos, sino los hechos
que motivan para que la oposición no salgamos en ellas. Eso es lo más
lamentable de esta situación.

Lo peor consiste en que ni nos convocan a según qué actos. Por
ejemplo, el acto secreto que el Equipo de Gobierno del PSC celebró en
el anexo del Casal de Cultura Robert Brillas con las personas agracia-
das a las que en el sorteo les tocó un piso de alquiler en el edificio de la
c/ Isidre Martí, y que luego fue portada de la citada revista. No nos con-
vocaron, nos enteramos a posteriori a través de Esplugues Televisió, al
ver el reportaje. Parece como si al PSC le diera pánico vernos en todos
los actos.

Desde el Partido Popular consideramos una falta de tacto y ner-
viosismo político el del Equipo de Gobierno, pues no podemos olvidar la
circunstancia de que todas las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de
Esplugues estamos a favor de la vivienda protegida, tanto de compra
como alquiler, y por eso formamos parte de la mesa de seguimiento y
adjudicación.

Y, como dato importante, debo recordar que gracias a la iniciativa
del Partido Popular, en propuesta que hicimos al Pleno Municipal, plan-
teamos la idea de solicitar al Departament d’Habitatge i Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya la modificación de tres parcelas sitas en
Isidre Martí, Gaspar Fábregas y Pep Ventura, que eran de uso equipa-
mientos, para solicitar la modificación de dicho uso por el de viviendas
para uso alquiler exclusivamente para jóvenes, cosa que contempla la
ley, que todos vieron bien en el Pleno Municipal y que la Generalitat apro-
bó.

A esto se le llama colaborar, aportando ideas claras.

A u s e n t e s ,
no!!!,
sólo
ninguneados

Luis Ortega | PPC

Aquestes darreres setmanes hem estat veient pels mitjans de
comunicació un seguit d’espectacles protagonitzats per alguns polí-
tics de diferents signes, que amb prepotència i abusant del seu
poder han enganyat a la ciutadania que els havia votat fent presump-
tament actes que els poden portar o que ja els han portat a la presó.

Malgrat ser fets aïllats, estan escampats per tot el territori i la
ciutadania comença a estar-ne farta i a dubtar de la classe política
sigui quina sigui la seva adscripció.

Ha estat amb aquest motiu que en el ple del passat dimecres
dia 18 de novembre el grup municipal d’ICV
hem presentat una moció demanant una au-
ditoria externa als comptes de l’ajuntament.
No és que tinguem sospites d’una actuació
econòmica il.legal per part del govern muni-

cipal (si fos així, ja hauríem anat al jutjat a denunciar-ho), però ens
sembla que aquesta auditoria podria ajudar a que els ciutadans i
ciutadanes d’Esplugues recuperin la confiança en els seus polítics.
Es dóna el cas que tres de les empreses constructores que estan
sota sospita, PROINOSA, ESPAIS I SACRESA, són empreses que
tenen una presència important en l’urbanisme d’Esplugues.

La nostra proposta, però, no va agradar a l’equip de govern. El
PSC hi va votar en contra al·legant que els comptes estan bé, que ja
hi ha auditories i que no cal. Textualment van dir: “No tenim res per
auditar”.

El PSC hi va votar en contra, el PP es va abstenir i als altres
grups sí que els va semblar raonable, i fins i tot necessària, la pro-
posta, i per tant hi van votar a favor.

Així doncs, la majoria absoluta, o absolutista del PSC, un cop
més talla una iniciativa a favor de la transparència.

Des d’aquesta columna, volem tornar a demanar al partit del
govern que es repensin la proposta de l’auditoria externa “en ares
de la transparència i fer palès que a la nostra ciutat tot es fa dins de
l’ètica i la legalitat vigent”, tal com deia el darrer paràgraf de la
moció presentada.

De què tenen por?

Transparèn -
cia. De què
tenen por?

Isabel Puertas | ICV
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Mercadejant
amb el
comerç

Confirmat: el mercat de La Plana no s'ha començat a fer per
manca de cap empresa que s’interessi per fer un supermercat.

A diferència del que ens deien, la prioritat no és (ni mai ha estat)
l'ha bitatge per a joves ni el mercat en si. La prioritat passa per una em-
presa de supermercats que vulgui fer-se càrrec de les despeses d’una
planta de supermercat i una planta de pàrquings. Segons hem sabut, hi
ha empreses que volien el pàrquing i altres que no, hi ha empreses que
volien que l'entrada al súper estigués separada o fos independent de la
del mercat, contrastant amb el projecte presentat que feia passar els

consumidors pel mercat tradicional per accedir
al supermercat. Finalment no hi cap empresa
interessada en situar un nou súper a La Plana,
ja que la zona es considera saturada de súpers i
amb poc atractiu comercial per a aquest tipus

de negoci. ¿On és la consistència del projecte?
Tot això ens ha de fer pensar que el projecte del nou mercat es va

presentar i aprovar sense cap tipus de solidesa i ara, enmig de la crisi
econòmica, és quant la realitat cau com un gerro d'aigua freda. A més,
el PSC se’n renta les mans. Diuen que la responsabilitat és de l'empre-
sa concessionària de les obres i de l'explotació del mercat, del súper i
dels pisos protegits, i que li demanaran que assumeixi les responsabili-
tats de mantenir l'edificació o que torni la concessió a l'Ajuntament.

Cal recordar que el primer concurs dels dos mercats va quedar
desert i que es va fer un segon concurs on SACRESA i TAU es van can-
viar els papers, ja que SACRESA tenia projecte de l’Institut de Mercats
de Barcelona (IMMB) i TAU no, malgrat que a l'hora de la veritat va ser
TAU qui tenia el projecte de l’IMMB i SACRESA demanava diners a
l'Ajuntament per assumir el projecte. En definitiva, un joc de disbarats
dintre d'una legalitat viciada pels moviments de mercadeig del projecte i
emparats per la tramoia municipal corresponent.

De tot plegat en surt perjudicat el Pla d'habitatge, el Pla de co-
merç i el mercat, ja que ni els pisos protegits per a gent jove i gent gran
estaran per al 2012 ni existeix cap data de futur per al nou mercat.

Ja que parlo de La Plana, recordo que el Pla de les zones comer-
cials de La Plana i Centre contempla l’extensió de les zones blaves d’a-
parcament a La Plana. Però el govern municipal diu que ara no és el
moment. Hem de suposar que el moment serà quant estigui fet un apar-
cament subterrani al carrer del Carme, aparcament que està condicio-
nat per la construcció del mercat. Un cop més es demostra la manca de
planificació de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Esplugues i les man-
cances de la seva política comercial. A més, s’evidencia un cop més el
bluf del Pla d'habitatge d'Esplugues.

Aprofito aquestes ratlles per desitjar un Bon Nadal a tots els es-
pluguins i espluguines.

Jordi Figueras |

Celebrem el ple del mes de novembre, on hi ha dues mocions (pro-
postes que posicionen l’Ajuntament en un determinat tema) presenta-
des per ERC i PSC-PSOE per donar suport a la condemna de la violència
contra les dones, amb motiu del 25 de novembre. Recordo que les
Nacions Unides van instituïr aquesta data l’any 1999 com a dia per a l’e-
liminació de la violència contra la dona.

Arriba el moment de debat de les mocions, i la presidència del ple
proposa debatre i votar ambdues mocions juntes, però ERC s’hi nega i
aquí comença una batalla campal amb el PSC-PSOE sobre com s’ha

presentat la moció i sobre qui acceptava esme-
nes d’un i de l’altre. Continuen crítiques directes
dels socialistes contra el regidor republicà i bo-
lets dialèctics contra els socialistes. Una sèrie
d’actituds indignes i impròpies de gent adulta.

Al torn popular, el seu portaveu vota conjuntament les dues mo-
cions. Segueixen els comunistes donant suport només a la moció repu-
blicana i criticant al PSC-PSOE per com ha dut la negociació de la moció.

És el moment que Convergència i Unió parli. La regidora Morera i
jo mateix estem fora de joc escoltant uns debats grollers i ordinaris per-
petrats per comunistes, socialistes i republicans. Els assistents al ple
poden donar fe de les meves paraules. On hem arribat? On està la con-
demna en ferm i unitària de la violència masclista contra les dones?
Diluïda en debats estèrils i infantils que només aporten crispació i dei-
xen en un segon lloc la condemna d’uns fets impermissibles.

Calia per tant:
• Haver arribat al ple amb una única moció no signada per uns o altres,
sinó per tots els partits amb representació municipal. Cosa inviable amb
l’actitud d’uns i altres.
• Haver aparcat els interessos partidistes de PSC-PSOE, ICV i ERC  en
pro d’una condemna única, ferma, rigorosa i unitària, enlloc d’haver in-
vertit temps en generar crispació i en tirar-se els plats pel cap uns i al-
tres sobre fets banals.
• Una disculpa a la ciutadania d’Esplugues dels grups polítics implicats
per aquests lamentables fets. Rectificar és de savis. 

En acabar la nostra breu intervenció, fent una condemna ferma i
total de la violència masclista, i sense entrar a jugar a aquest joc brut
que van protagonitzar els partits implicats, vam recordar que calia in-
vertir esforços en sumar esforços i no en discussions i oportunismes
polítics ingrats.

I vist que després de la nostra votació van seguir barallant-se uns i
altres sense abordar el tema de fons, ens vam veure moralment obli-
gats a mostrar el nostre rebuig a aquesta actitud retirant-nos del saló
de plens fins que el “pati d’escola” va acabar.

Esperem que els fets, donada la seva importància i transcendèn-
cia, no es tornin a repetir.

La violència
masclista i
l’oportunisme
d’alguns

Roger Pons | CiU
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