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EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 15,3 graus (15 de gener) 
Temperatura mínima més baixa: -1,1 graus (10 de gener)
Major velocitat del vent: 82,1 km/h (7 de gener)
Dia més plujós: 13,6 litres (7 de gener)

Dades meteorològiques

Període: gener 2010. Podeu connectar per Internet amb l’estació meteorològica
(http//Informet.fcr.es/clima/aj-esp) pàg. Ajuntament Esplugues

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2007; 
Observatorio de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 
i Escuela Universitària de Turisme ESMA 2001.
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PARTICIPANTS A LA CAMINADA DE LA GENT GRAN DEL PASSAT 10 DE FEBRER

FESTA ORGANITZADA PER L’ESPLAI
PUBILLA CASAS-CAN VIDALET

el pont 182 BOBOBO:Maquetación 1  24/02/10  10:30  Página 2



TRIBUNA

EL PONT D’ESPLUGUES|
182 | març de 2010

3

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Obrim la porta, 
encara més, 
a la participació
ciutadana

La participació ciutadana en les decisions que afecten el
futur de les ciutats és un repte que les administracions locals
hem d’assumir amb naturalitat. Més enllà de la participació
per antonomàsia, la de cada quatre anys a les urnes per esco-
llir els nostres representants locals a les eleccions municipals,
els nous temps ens obliguen a plantejar-nos de manera oberta
més fórmules perquè la ciutadania faci arribar les seves idees i
les seves propostes per a uns municipis millors. 

A Esplugues estem fent passos endavant molt notables
amb la creació de nous fòrums de debat i d’aportació d’idees
que enriqueixin el nostre projecte col·lectiu. A Can Vidalet, fa
uns mesos que funcionen els grups de treball que analitzen
tots els projectes que estem posant en marxa al Pla de millo-
ra del barri. Fa pocs dies, vàrem assistir a la sessió inaugural
del I Consell d’Infants, integrat per nois i noies de 5è i 6è de
primària, que ha de servir  per aportar la visió dels menuts al
projecte de ciutat que entre tots estem fent realitat. Que els
infants aprenguin a participar, a opinar, a saber escoltar i a in-
volucrar-se en els fets de la seva ciutat  ha de ser un aprenen-
tatge molt valuós per a tots ells.  I el Consell de Ciu tat, que
estrenarem aquest mes de març, també serà una important
iniciativa de debat i de participació que servirà per cercar, amb
esperit constructiu, el millor per a Esplugues.

Una altra manera de rebre les vostres aportacions, les de la
gent d’Esplugues, seran els xats que iniciarem també aquest
mes de març. No podem, ni volem, desaprofitar les possibili-
tats que les tecnologies de la informació i les comunicacions
ens donen per obrir noves vies de participació. Us espero el
proper dilluns 22 de març, de 6.30 a 8.30 de la tarda, per con-
testar les vostres preguntes i comentar els vostres suggeri-
ments. 

La participación ciudadana en las decisiones que afectan al fu-
turo de las ciudades es un reto que las administraciones locales
debemos asumir con naturalidad. Más allá de la participación por
antonomasia, la de cada cuatro años en las urnas para elegir a
nuestros representantes locales en las elecciones municipales,
los nuevos tiempos nos obligan a plantearnos de manera abierta
más fórmulas para que la ciudadanía haga llegar sus ideas y sus
propuestas para unos municipios mejores.

En Esplugues estamos dando pasos adelante muy notables con
la creación de nuevos foros de debate y de aportación de ideas que
enriquezcan nuestro proyecto colectivo. En Can Vi da let, hace unos
meses que funcionan los grupos de trabajo que analizan todos los
proyectos que hemos de poner en marcha en el Plan de mejora
del barrio. Hace pocos días, asistimos a la sesión inaugural del I
Consell d’Infants, integrado por chicos y chicas de 5º y 6º de pri-
maria, que debe servir para aportar la visión de los más pequeños
al proyecto de ciudad que entre todos estamos haciendo realidad.
Que los niños y niñas aprendan a participar, a opinar, a saber es-
cuchar y a involucrarse en los hechos de su ciudad debe ser un
aprendizaje muy valioso para todos ellos. Y el Consell de Ciutat,
que estrenaremos este mes de marzo, también será una impor-
tante iniciativa de debate y de participación, que servirá para bus-
car, con espíritu constructivo, lo mejor para Esplugues.

Otra manera de recibir vuestras aportaciones, las de la gente
de Esplugues, serán los chats que iniciaremos este marzo. No po-
demos, ni queremos, desaprovechar las posibilidades que las tec-
nologías de la información y las comunicaciones nos dan para
abrir nuevas vías de participación. Os espero el próximo lunes 22
de marzo, de 6.30 a 8.30 de la tarde, para contestar vuestras pre-
guntas y comentar vuestras sugerencias. 

Abrimos la puerta, 
aún más, 
a la participación
ciudadana 
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Con el derribo de las últimas líneas de alta tensión comienza a visualizarse
uno de los grandes beneficios que comportará para Esplugues el proyecto
urbanístico. El soterramiento de las torres y el ajardinamiento convierten la
zona en una digna puerta de entrada a Collserola

Adiós a las torres eléctricas d

El proyecto urbanístico Porta BCN —que transformará 40 hec-
táreas (20 de las cuales serán zona verde) de terreno situados junto
a los barrios de Finestrelles y Ciutat Diagonal, por un lado, y en Ca
n’Oliveres, por otro— culmina en este primer trimestre de 2010 uno
de sus grandes efectos sobre el territorio de la ciudad: la elimina-
ción de las 31 torres y líneas de alta y media tensión que durante las
últimas décadas han ocupado el paisaje entre la montaña de Sant
Pere Màrtir y la carretera de Coll blanc. A últimos de enero comenzó
el desmantelamiento de los dos últimos circuitos eléctricos y el des-
montaje de las últimas líneas y torres que las sustentaban —las si-
tuadas sobre al antiguo circuito de motocrós—, una vez han entrado
en funcionamiento las líneas construidas bajo tierra.

Esplugues se liberará así de la contaminación visual produci-

da por el entramado eléctrico aéreo en la zona. A cambio, aparece-
rá ante nosotros un paisaje de amplias zonas verdes y nuevos viales
junto a Finestrelles y Ciutat Diagonal. La creación de amplísimos
espacios ajardinados es una de las características del plan, ya que
más de la mitad del mismo (22,5 hectáreas) se destinan a zonas ver-
des. Buena parte de ellas se sitúan en torno a las avenidas Jacint
Esteve y Traginers, donde la transformación ya es visible y que está
convirtiendo esta zona en una espléndida puerta de acceso a la
montaña de Collserola, con espacios para el paseo a pie o en bici-
cleta.

Actividad económica de primer nivel
El impacto paisajístico no será el único beneficio que compor-

La urbanización de Porta BCN permitirá ganar unas 20 hectáreas
de zona verde, como la situada junto a la avenida Jacint Esteve
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de Finestrelles
te el proyecto Porta BCN para la ciudad. Además de la construcción
de viviendas, el proyecto incluye un Parque de Innovación Em pre -
sarial, un complejo empresarial, con diferentes edificios de oficinas,
que está llamado a darle un impulso económico al municipio con la
creación de 6.000 puestos de trabajo ligados a la innovación y el des-
arrollo tecnológico.

También está prevista la construcción de un hotel y un centro
comercial y de ocio en el ámbito sur, junto a la parada de tranvía de
Ca n’Oliveres.

Vivienda pública y equipamientos
La actuación residencial de Porta BCN permitirá combinar vi-

viendas de promoción privada y pública. Éstas últimas serán las pri-
meras en iniciarse, con una promoción de 132 pisos en Ca n’Oli -
veres, una cifra que logró ampliarse gracias a un acuerdo entre el
Ayun tamiento y la empresa promotora de las obras. Por lo que res-
pecta a las primeras viviendas de promoción privada, está previsto
que comiencen a edificarse tras el verano (la promotora instalará
en breve una oficina sobre el terreno para iniciar la comercializa-
ción). Por último, también habrá espacio para nuevos equipamien-
tos de carácter social. 

Fi de la 1a fase de la reforma
del carrer Baronessa de Maldà

Voreres més amples i accessibles, una nova ordenació de l’a-
parcament, enllumenat nou i eliminació de línies elèctriques i tele-
fòniques aèries. Aquest és el resultat de les obres de remodelació
que han tingut lloc durant els darrers mesos al carrer Baronessa
de Maldà, al tram entre els carrers Josep Argemí i Doctor Ramon
Turró. Aquestes obres han es tat subvencionades pel Fons Estatal
d’Inversió Local. Que da pendent la reforma del paviment i els esco-
cells del tram entre Josep Argemí i Tomás Bretón (a l’esquerra de
la imatge), per millorar la seguretat en l’accés a l’escola Gras Soler,
que l’Ajuntament té previst iniciar el 8 de març.

El Camp Municipal Salt del Pi
estrena visera a la graderia

El públic que acudeixi al Camp Municipal Salt del Pi es podrà
protegir de les inclemències meteorològiques gràcies a la coberta
instal·lada a la part central de la graderia (a la foto, fent-se els úl-
tims retocs). Aquesta actuació també es farà als propers mesos al
Camp Municipal El Molí i a la pista esportiva del parc Pou d’en
Fèlix. Totes elles formen part del Fons Estatal d’Inversió Local.

Obres de millora al carrer
Joan Corrales

L’Ajuntament iniciarà els propers dies uns treballs per mi-
llorar l’eficiència energètica i la seguretat del carrer Joan Co -
rrales —al tram entre el carrer Sant Salvador i l’avinguda de
Cornellà—. En concret, es substituiran els fanals actuals per altres
que permeten aprofitar millor la llum i estalvien energia. Per aquest
motiu, a partir de la primera setmana de març es procedirà a la re-
tirada dels arbres que obstaculitzen la ubicació dels nous fanals.
Nou d’aquests arbres seran trasplantats al mateix carrer.
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La ciudadanía de Esplugues ya dispo-
ne de un hospital de referencia a pocos pa -
sos de la ciudad. El Hospital Comarcal Moi -
sès Broggi —situado en la calle Jacint Ver -

El Hospital Comarcal se
pone en marcha en medio
de una gran expectación

daguer de Sant Joan Despí— ha ido abrien-
do sus puertas paulatinamente a lo largo
del mes de febrero, tal como estaba previs-
to. Los primeros servicios en funcionar fue-
ron los de consultas externas de cirugía or-
topédica, cirugía vascular, reumatología,
dermatología, endocrinología, anestesia y
nefrología. Sucesivamente se fueron po-
niendo en marcha los servicios de medicina
interna, cardiología, digestivo, oftalmología,
neurología, respiratorio, cirugía general y
otorrinolaringología. Al cierre de esta edi-
ción estaba previsto también el inicio de las
cirugías programadas y la apertura del ser-
vicio de urgencias.

Acceso en transporte público
Numerosas personas de Esplugues

han acudido al nuevo centro hospitalario
durante los primeros días bien para ser
atendidas o bien simplemente para conocer
las instalaciones. Su proximidad respecto a
nuestra ciudad hace posible acceder a él a
pie, en tranvía (T2 y T3) o en autobús. Di ver -
sas líneas de bus que pasan por Es plugues
—78, 157, L10, L46— han modificado su re-
corrido para dar servicio al hospital. 

Entrada al nuevo Hospital Comarcal Moisès Broggi, situado en Sant Joan Despí

Queda sobre la taula una
moció sobre La Baronda

El Ple municipal de febrer va
acordar, amb els vots favorables de
PSC i PPC, deixar sobre la taula una
moció presentada per CiU relativa a la
concessió d’obra pública sobre els
equipaments esportius La Baronda.
CiU, ICV i ERC van votar a favor de
debatre la moció.

Charla sobre la mutilación
genital femenina

El ciclo Els Dijous de les Dones
estuvo dedicado en febrero a explicar
el Protocolo de prevención y
tratamiento de la mutilación genital
femenina y la red municipal que se
encarga de aplicarlo. En Catalunya se
han detectado casos de ablación en
mujeres procedentes de países
africanos. El Protocolo permite
coordinar a profesionales de diversos
ámbitos para prevenir su práctica.

Taller de defensa per a
dones al barri Centre 

Evitar agressions i reaccionar
davant actituds violentes de caire
masclista va ser la finalitat del taller
gratuït per a dones majors de 14
anys que l’Associació de Veïns del
Barri Centre va organitzar el 30 de
gener al Casal de Cultura. Hi van
participar una quinzena de dones.

L’hospital propicia un
millor servei d’urgències
mèdiques

La posada en marxa de l’hospital
comarcal comporta, des de l’1 de març,
un reajustament al servei d’urgències
de l’ambulatori del carrer Lluís Millet.
Es mantenen les urgències diürnes (de
8 a 21 h) i les de cap de setmana (24
hores). Les persones que es trobin
amb una urgència nocturna (de 21 a 8
h) hauran de trucar al telèfon 061, on
s’orientarà la persona comunicant
sobre la solució mèdica més adequa-
da, com l’enviament d’una ambulància
o d’un metge a casa o anar al servei
d’urgències de l’hospital de Sant Joan
Despí. Les urgències pediàtriques con-
tinuen a  Sant Joan de Déu.
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Estrenar un pis és sempre motiu d’ale-
gria. Però si, a més, ho fas a la teva ciutat de
tota la vida i amb condicions econòmiques
avantatjoses, és per celebrar-ho. Això és el
que han anat fent les persones que des de fa
unes setmanes han començat a ins tal·lar-se a
algun dels 120 pisos construïts al sector Sant
Llo renç, dels 30 edificats al sector Plaza &
Janés o dels 12 al carrer Pere Pe legrí. Es trac-
ta dels primers habitatges en règim de venda
corresponents al Pla municipal d’habitatge
2007-2012, que comencen a ser ocupats per
les persones que van sortir com a adjudicatà-

Estrena dels primers 
pisos de venda del 
Pla municipal d’habitatge
Els pisos de promoció de Sant Llorenç, Plaza &
Janés i Pere Pelegrí comencen a omplir-se de gent
jove entusiasmada amb els seus nous habitatges

ries al sorteig celebrat al novembre de 2008.
L’alcaldessa, Pilar Díaz, juntament amb el

primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, i el regidor
Antonio Salazar, han visitat al febrer alguns d’a-
quests pisos. Entre aquests, el d’Isabel Cues ta,
de 32 anys, molt contenta per les condicions i la
situació de l’habitatge. “Em sento una privile-
giada, perquè gràcies a aquest pis m’he pogut
quedar a viure a Es plugues”, sub ratlla.

Pel que fa als pisos de lloguer inclosos al
Pla, a l’octubre es van donar les claus de la pro-
moció del carrer Isidre Martí, i el passat 22 de
febrer, les de Gaspar Fàbregas. Al març es lliu-
raran les del carrer Pep Ventura.

A més, en breu s’iniciaran dues promo-
cions més al carrer Pep Ventura i al sector Pla -
za & Janés (amb una quarentena d’habitatges
de compravenda en total). La informació de
totes les promocions es troba actualitzada al
web municipal (www.esplugues.cat), a l’apartat
Pla municipal d’habitatge. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, juntament amb el primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, i el
regidor Antonio Salazar, en una visita a un dels nous habitatges del sector Sant Llorenç

“Gràcies a aquest pis
m’he pogut quedar a viure
a Esplugues”, apunta una
veïna de Sant Llorenç

Conferència sobre la
geografia d’Esplugues

El Grup d’Estudis d’Esplugues
va dedicar la seva xerrada de gener a
donar a conèixer la geografia física i
humana d’Esplugues. L’estudiós local
Josep Florenza va fer una descripció
de l’orografia i de com les diferents
generacions han aprofitat el terreny.

Poda de 1.400 arbres
La campanya anual de poda

d’arbrat ha acabat enguany amb
l’actuació sobre 1.410 arbres, situats
a 49 carrers de la ciutat. Al febrer
s’ha iniciat la replantació a diferents
vies de 225 arbres per substituir
exemplars morts.

S’inicien les obres a
L’Avenç Centre Cultural

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar
Díaz, i el primer tinent d’alcaldia, Enric
Giner, van visitar a final de gener les
obres de remodelació de la seu de
L’Avenç Centre Cultural. Els màxims
responsables polítics de l’Ajuntament
van comprovar de primera mà l’inici de
la reforma de l’històric edifici del
carrer Àngel Guimerà, que millorarà,
entre altres coses, els accessos per a
persones amb mobilitat reduïda i les
sortides d’emergència. També es
reconstruiran les arcades de la façana.

L’acte es va fer al Casal de Cultura
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Sobresaliente en atención
social a domicilio
Las personas beneficiarias del Servicio de Atención Domiciliaria que presta
el Ayuntamiento le dan una puntuación de 9,17

“Estoy muy contenta con la chica que viene a ayudarme. Du -
rante tres días a la semana, me ayuda a bañarme y a hacer la com-
pra”. Así manifestaba Donatila Navarro, a sus 87 años, en persona
a la alcaldesa, Pilar Díaz, su satisfacción por el Servicio de Atención
Domiciliaria (SAD) que recibe como consecuencia de su grado de
dependencia (leve) y de su situación familiar (vive con un hijo, que
trabaja por las mañanas). Una opinión que comparte la inmensa
mayoría de las 229 personas usuarias del servicio durante 2009, a
tenor de los resultados de una reciente encuesta. Las personas en-
trevistadas (más de la mitad de las personas beneficiarias) otorgan
una puntuación de 9,17, sobre un máximo de diez, a la atención re-
cibida.

El resultado es manifiestamente superior al del año anterior,
cuando la puntuación global del SAD fue de 6,41. El personal aten-
dido también valora de forma muy positiva otras cuestiones plantea -

¿En qué consiste el servicio de 
ayuda a domicilio?

El servicio lo prestan 32 trabajadoras familiares y dos au-
xiliares del hogar. Las funciones que realizan las primeras son
fundamentalmente de atención personal (higiene corporal, con-
trol de tratamientos médicos y de alimentación, acompaña-
miento fuera del hogar, enseñanza de hábitos y conductas salu-
dables...), ayuda al hogar (orden y cuidado del domicilio, limpie-
za, compra y preparación de comidas, ayuda en la administra-
ción económica...), apoyo social y familiar, y relación con el en-
torno. Las auxiliares del hogar se encargan de mantener el do-
micilio de la persona usuaria en condiciones de orden e higiene.

La alcaldesa,, Pilar Díaz, y las concejalas Adela Donaire y Sara Forgas
charlan con Donatila Navarro, usuaria del SAD, en una visita a su domicilio
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das en la encuesta. Así, el trato recibido por parte de las trabajado-
ras familiares recibe un 8,99, mientras que la atención recibida por
el personal profesional del servicio obtiene un 8,82. La puntualidad
de las trabajadoras es puntuada con un 9,15; el horario en que se
presta el servicio, con un 8,15; y el respeto a la intimidad de la per-
sona atendida, con un 8,90.

El SAD, que cuenta con una plantilla de 32 trabajadoras fami-
liares y dos auxiliares del hogar, se presta en su mayoría a perso-
nas que tienen un grado de dependencia reconocido por el Depar t a -
mento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat y a aquellas
que, sin disponer de esta resolución, tienen dificultades para reali-
zar las actividades de la vida diaria. Además de ayuda a la depen-
dencia, el SAD también ofrece una vertiente de atención socioedu-
cativa, dirigida a personas que no tienen las habilidades o los hábi-
tos necesarios para cuidarse a sí mismas o a familiares a su cargo,
ni para realizar un mantenimiento correcto de su hogar.

La gran mayoría de las personas atendidas en 2009 fueron
personas mayores (88,53%), aunque también hubo adultos (8,92%) y
menores (2,55%). Siete de cada diez son mujeres.

Apuesta municipal por las políticas sociales
El sobresaliente otorgado por las personas usuarias del SAD

supone un espaldarazo a la apuesta municipal por las políticas so-
ciales llevadas a cabo en los últimos años. Ejemplo de esta apuesta
es que casi el 90% del presupuesto del pasado año se destinó a po-
líticas de atención a las personas y medioambientales, con un in-
cremento de las partidas para el SAD de un 54% respecto al presu-
puesto anterior. El Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de no
dejar pasar más de 15 días entre la aprobación del servicio y el ini-
cio de la prestación. 

Vamos a seguir
creciendo y mejorando

LA OPINIÓN

Sí. Los servicios sociales
que presta el Ayuntamiento
van a seguir creciendo y mejo-
rando. Por convicción. El prin-
cipal edificio que hemos cons-
truido entre todos es el de la
cohesión social. Es una de las
señas de identidad de nuestro
municipio. Queremos que el
progreso beneficie a todos. Y
para eso tenemos que prote-
ger a los que se encuentran en
una situación más desfavoreci-
da. Es pe cialmente a los que
más nos necesitan. Debemos atender a los que no se valen por
sí mismos, a los que precisan de nuestra sensibilidad y nuestra
atención. Éste ha sido nuestro objetivo siempre, pero aún más
ahora en tiempos de crisis. Y por eso hemos dedicado todos los
recursos posibles.

Hemos contado con la vocación de los mejores profesiona-
les. No podemos olvidar que detrás de cada usuario satisfecho
está su trabajo tenaz y serio. Su dedicación absoluta y la priori-
zación presupuestaria de los servicios sociales en relación a
otros ámbitos han dado como resultado que los ciudadanos y las
ciudadanas de Esplugues valoren tan positivamente el conjunto
de servicios prestados por el Ayuntamiento.

Entendemos que los Servicios Sociales son un derecho de
todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio, y sa-
bemos que el bienestar y la calidad de vida de muchos hogares y
de muchas familias dependen de ellos. Por eso, es nuestra prio-
ridad atenderles no sólo con recursos, sino también con el mejor
de los talantes.

La atención a las personas es de vital importancia para
nosotros, y el SAD forma parte de un conjunto de servicios que lo
demuestran, pero no es el único. La teleasistencia, la podología
para la gente mayor, la subvención del transporte adaptado, el
comedor social, las comidas a domicilio, la lavandería social, los
‘casals d’estiu’ inclusivos, la jornadas de sensibilización, nuestro
apoyo a las entidades dedicadas a los más desfavorecidos y un
sistema de becas que da apoyo a muchas familias de nuestro
municipio demuestran cuál es nuestro objetivo.

La puntuación otorgada por los usuarios del SAD es una
excelente noticia, porque muestra el altísimo grado de satisfac-
ción que las personas usuarias tienen del servicio que reciben,
pero también supone un reto para nosotros.

Sara Forgas, segunda teniente de alcaldía,
presidenta del Ámbito de Servicios a las Personas

VALORACIÓN DEL
SERVICIO DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA (2009)

3Trato recibido por parte de 
las trabajadoras familiares

3Puntualidad de las trabajadoras 
familiares

3Horario de prestación del servicio

3Atenciones recibidas por 
las profesionales del servicio

3Respeto a la intimidad de 
la persona usuaria

La gran mayoría de las personas atendidas por el SAD en 2009 fueron personas
mayores (88,53%), aunque también hubo adultos (8,92%) y menores (2,55%). 
Siete de cada diez son mujeres
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BORSA 
DE TREBALL

Ref. 782 Jove amb estudis superiors de telecomunicacions s’ofereix
per treballar en manteniment i instal·lació d’antenes, sistemes infor-
màtics i telefònics.
Ref. 783 Dona de 55 anys s’ofereix per tenir cura de persones grans
o infants. Té la titulació d’auxiliar de geriatria i experiència en aten-
dre persones grans a domicili i en residències.
Ref. 784 Jove de 18 anys s’ofereix per a feines de repartidor, mosso
de magatzem, reposador de mercaderies o cambrer.
Ref. 785 Home de 53 anys busca feina de xofer-repartidor o conserge.
Ref. 786 Veïna d’Esplugues busca feina de neteja o per tenir cura
d’infants. També s’ofereix per a feines de manipulats, en les quals té
àmplia experiència.
Ref. 787 Home de 39 anys amb experiència en el sector de l’automo-
ció busca feina de xofer de camió rígid o furgoneta. També s’ofereix
com a dependent en empreses de recanvis d’automòbil.
Ref. 788 Soldador de 33 anys amb àmplia experiència en construcció
busca feina. Té coneixements de soldadura d’estructures metàl·li-
ques lleugeres i pesades amb elèctrode i fil continu.

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

Cooperació (reunió del 21 de gener de 2010)
Es valora positivament la 14a Fira de Santa Llúcia Solidà -

ria. La regidora exposa diferents propostes de distribució del
pressupost de cooperació per al 2010. Les entitats assistents
accepten una de les propostes. Es comenta que el termini per
presentar sol·licituds al programa Esplugues Cooperació 2010
és el 31 de març. S’explica la proposta d’aportar 5.000 euros
en concepte d’emergència per a Haití. S’informa que la 10a
Festa de la Soli daritat i 7a del Comerç Just es farà el 9 de maig
a la rambla del Car me, conjuntament amb la Fira d’Entitats.

Gent gran (reunió del 3 de febrer de 2010)
S’informa d’un canvi de professional al servei de podolo-

gia. S’explica que hi haurà una modificació a les activitats del
programa d’animació sociocultural previstes fins al juny de
2010 (els dos tallers de cultura general es reconverteixen en
un taller d’històries de vida) i es fa esment de l’èxit del projec-
te intergeneracional d’alfabetització digital entre alumnes
d’una escola i gent gran. S’exposen els resultats de l’enquesta
de satisfacció del servei d’atenció domiciliària.

CONSELLS 
MUNICIPALS

L’AJUNTAMENT
D’ESPLUGUES INFORMA

Todos los matrimonios que cumplan 50 años de casados desde
el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 y deseen partici-
par en el homenaje que prepara el Ayuntamiento a las parejas que
hayan cumplido 50 años de vida en común, deben presentar una
instancia en la que conste el nombre de los dos integrantes de la
pareja, un teléfono de contacto y una fotocopia del libro de familia
en el que conste la fecha en la que contrajeron matrimonio.

El plazo de presentación de esta instancia es hasta el 15 de abril
de 2010, en cualquiera de los puntos de registro municipal (casa
consistorial, edificio Molí de Can Vidalet y dependencias de la
Policía Local).

Tots els matrimonis que facin 50 anys de casats des de l’1 de
gener de 2010 fins al 31 de desembre de 2010 i vulguin participar
a l’homenatge que prepara l’Ajuntament a les parelles que hagin
fet 50 anys de vida en comú, han de presentar una instància on
consti el nom dels dos integrants de la parella, un telèfon de con-
tacte i una fotocòpia del llibre de família on aparegui la data en
què van contraure matrimoni.

El termini de presentació de la instància és el 15 d’abril de
2010, a qualsevol dels punts de registre municipal (casa consisto-
rial, edifici Molí de Can Vidalet i dependències de la Policia Local).

PARTICIPACI
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Premi a l'Ajuntament
per un programa de
reinserció laboral

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va re-
collir l’1 de febrer passat, a mans de la conse-
llera de Justícia de la Generalitat de Cata lunya,
Montserrat Tura, un dels Premis CIRE 2010,
que reconeixen les institucions, organitzacions
i empreses catalanes que durant l'any 2009
van col·laborar amb el Centre d'Ini cia tives per
a la Reinserció (CIRE)  en la seva tas ca de rein-
serció sociolaboral de la població reclusa de
Catalunya mitjançant l’aprenentatge d’hàbits
laborals i d’un ofici. Concretament, l'Ajunta -
ment d'Esplugues va confiar en el CIRE la reu-
bicació del parvulari de l'Escola Prat de la Riba
i la construcció de l'Escola Bressol Municipal

La consellera Montserrat Tura va lliurar un dels
premis CIRE 2010 a l’alcaldessa, Pilar Díaz

El CIRE treballa per la reinserció laboral de la població reclusa de Catalunya

Marta Mata, obres realitzades l'any passat.
Altres guardonats han estat l'Ajun tament del
Prat i el Consorci Sanitari Integral.

La consellera de Justícia, Montserrat Tura,
es va mostrar "molt agraïda a totes les insti-
tucions premiades", perquè la seva col·labo-
ració és imprescindible per assolir l'objectiu
del CIRE de facilitar a la població reclusa la
formació ocupacional i laboral adequada que
faci possible la seva reinserció laboral quan
acompleixin  les seves condemnes.

En total, el CIRE dóna feina a 4.000 de les
més de 10.000 persones internes als centres
penitenciaris de Catalunya, tant amb tallers
que funcionen a dins de les mateixes presons
com amb serveis externs. Aquests últims són
prestats per interns en règim de semillibertat i
van des de treballs de neteja forestal a tras-
llats, pintura, obres de manteniment i rehabili-
tació d’edificis. L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar
Díaz, es va mostrar molt satisfeta dels treballs
fets pel CIRE a Esplugues i no descarta conti-
nuar la col·laboració en el futur.

Concedit a Nestlé 
el Segell d’Igualtat
d’Oportunitats  

Nestlé España SA, amb seu a
Esplugues, és una de les divuit
empreses o institucions del Baix
Llobregat a les quals el Consell
Comarcal ha concedit el Segell
d’Igualtat d’Oportunitats (SIO), un
distintiu de reconeixement a
l’aplicació de mesures que fomentin
la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones. A Nestlé España li
reconeixen l’aplicació de la flexibilitat
horària implantada per facilitar la
conciliació de la vida laboral,
professional i personal dels seus
treballadors i treballadores. L’acte de
lliurament es va fer el 2 de febrer, a
la seu del consell Comarcal.

El CIRE es va encarregar
de les obres de l’Escola
Bressol Marta Mata i
del parvulari de l’Escola
Prat de la Riba

Tots els guardonats d’enguany

IMATGE CEDIDA PEL CONSELL COMARCAL

Josep Pons lliura 
a Anna Tarrés 
el premi Imatge 2010  

El perruquer i assessor
d’imatge espluguenc Josep Pons va
lliurar a la seleccionadora espanyola
de natació sincronitzada, i també
veïna d’Esplugues, Anna Tarrés, un
dels trofeus Imatge, que atorga
anualment Intercoiffure, l’Associació
Internacional de Mestres Perruquers
que Josep Pons va presidir durant
més de 17 anys i de la qual és,
actualment, el president d’honor.
L’acte va ser el 6 de febrer, a Madrid.

IMATGE CEDIDA PER JOSEP PONS IMATGE
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La creación de puestos de trabajo es, hoy por hoy, uno de los gran-
des retos, por no decir el principal, de la Administración pública. Lejos
de quedarse atrás, el Ayuntamiento de Esplugues está trabajando se-
riamente con este objetivo a través de políticas tendentes a mejorar la
calificación profesional de personas en situación de paro o en activo.

Así, durante el año 2010 se está impulsando de forma decidida la
oferta de cursos de formación profesional ocupacional destinados a
personas en paro (tendrán prioridad) o a profesionales en activo que

quieran mejorar sus competencias y conocimientos. En este primer tri-
mestre del año ya se están llevando a cabo un curso de Cultura del tra-
bajo (centrado en el ámbito profesional específico del alumnado y en el
proyecto profesional individual) y otro de informática (nivel inicial de
Windows, Word y navegación por internet). En marzo está previsto tam-
bién un curso de 40 horas en el ámbito de la administración y la ges-
tión.

La oferta se incrementará a partir de mayo con diversas acciones
formativas sobre técnicas de negociación, aplicaciones informáticas de
gestión de personal, técnicas de resolución de conflictos, inglés co-
mercial básico, navegación y comunicación en internet, y técnicas de
almacenamiento, entre otras. Para el desarrollo de estos cursos el
Ayuntamiento ha contado con la colaboración del Servei d’Ocupació de
Catalunya, del Fondo So cial Europeo, de la Diputación de Barcelona y
del Consell Comarcal del Baix Llo bregat.

A lo largo de este año se llevan a cabo cursos sobre informática,
administración y auxiliar de gerontología, entre otros. Finaliza un taller que
ha permitido formar a 16 personas que estaban paradas en atención
sociosanitaria tanto en domicilios como en centros asistidos

Impulsar la generación de empl
centrales de la política municipa

Más de la mitad de participantes en
el taller de atención sociosanitaria ha
conseguido un puesto de trabajo
antes de su finalización

SERVICIO DE OFERTAS DE TRABAJO
Preselección de candidatos para ofertas de empleo 
presentadas por empresas y entidades.

183 OFERTAS GESTIONADAS CON 568 PUESTOS
DE TRABAJO

FORMACIÓN OCUPACIONAL
Capacitación profesional de personas paradas y 
reciclaje de trabaja dores.

13 CURSOS Y 9 SESIONES MONOGRÁFICAS

PLANES DE EMPLEO
Contratación temporal de personas en paro residentes
en Esplugues con especiales dificultades de inserción
para obras o servicios de interés (apoyo a la brigada municipal 
o a los servicios de empleo, agentes por el civismo...).

12 PERSONAS CONTRATADAS

PLANES DE EMPLEO PARA CAN VIDALET
Ídem para servicios relacionados con actuaciones del 
Pla de Millora de Can Vidalet.

7 PERSONAS CONTRATADAS DE DIC. 2009 A JUNIO 2010

SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL A JÓVENES

CENTRO DE RECURSOS LABORALES
Espacio de libre acceso con información de ofertas de trabajo, 
cursos y recursos para la búsqueda de trabajo. Información 
y orientación a partir de una entrevista personal. Bolsa de 
trabajo. Preinscripción en cursos. Derivación a otros servicios 
del Ayuntamiento o a recursos ocupacionales externos.

2.819 ENTREVISTAS REALIZADAS

ITINERARIOS PERSONALES DE INSERCIÓN
Itinerario de orientación profesional y acompañamiento 
individual y en grupo para la búsqueda de empleo, dirigido 
a personas en paro y en especiales dificultades laborales.

143 PARTICIPANTES

RECURSOS
MUNICIPALES 
PARA EL FOMENTO 
DEL EMPLEO DATOS DE 2009
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pleo, uno de los objetivos
pal para 2010

Además, entre los meses de julio y noviembre se desarrollará el
curso Formación de auxiliar de gerontología y atención personal a per-
sonas discapacitadas, que forma parte de un proyecto de la Di putación
sobre iniciativas para dinamizar el sector servicios.

Exitoso taller de atención sociosanitaria
Al margen de estos cursos, una de las acciones formativas más

completas que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento en los úl-
timos meses ha sido el taller de empleo sociosanitario. Du rante un
año, 16 personas mayores de 25 años que estaban en situación de
paro han obtenido un certificado de capacitación profesional en las
especialidades de Atención sociosanitaria a personas en el domicilio
(necesario para trabajar en servicios de ayuda a domicilio), y Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (ne-
cesario para trabajar en residencias asistidas, centros de día y pisos
asistidos para personas mayores, entre otros). El taller ha constado
de 952 horas de formación teó rica y práctica en aula y 546 de práctica
profesional en ayuda a domicilio y en instituciones sociales de
Esplugues.

Este taller, como el que el año anterior se centró en las energías
renovables, tiene en cuenta los nuevos yacimientos de empleo, es decir,
actividades laborales que satisfacen las nuevas necesidades sociales.

El éxito de este taller lo demuestra el hecho de que antes de su finali-
zación, el 28 de febrero, ya se había producido la inserción laboral de
diez alumnas-trabajadoras (siete en equipamientos sociosanitarios
donde han realizado las prácticas y tres para realizar atención a domi-
cilio), mientras que otra persona ya había realizado una entrevista para
poder ser contratada al finalizar el taller. Además, las perspectivas la-
borales del resto de participantes son muy buenas, dado el elevado
grado de satisfacción de las residencias y centros donde se han realiza-
do las prácticas.

Juan Romero, de 53 años, está muy satisfecho de su paso por el
taller de empleo de atención sociosanitaria. Se apuntó porque “tenía
una cierta inquietud por trabajar en el ámbito de la atención” y, una
vez acabado, piensa que “a mi edad, he encontrado mi verdadera voca-
ción”. Añade que se siente bien preparado para trabajar en este campo
con las enseñanzas recibidas y las prácticas realizadas.

Rodica Toza, de 44 años, vio en el taller una oportunidad para
“especializarme en el sector de la atención a las personas, algo que
siempre me ha gustado”. Dice que se han cumplido sobradamente
sus expectativas —“aprender una profesión y otros conocimientos
para atender mejor a la persona necesitada”— y que le gustaría ejer-
cer alguna profesión relacionada con la terapia ocupacional de perso-
nas discapacitadas. 

Planes ocupacionales de jardinería y
servicios en Can Vidalet para personas
desempleadas

Doce personas realizaron en enero un plan ocupacional en
tareas de jardinería en el parque dels Torrents, como desbroza-
do de hierbas, tala de árboles muertos y retirada de basura, entre
otras (foto). Otro plan ha permitido la contratación de ocho per-
sonas para acciones relacionadas con el Plan de mejora de Can
Vidalet: una directora, tres agentes cívicas y cuatro operarios.

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
A INMIGRANTES

332 ENTREVISTAS

TALLER DE EMPLEO
Programas de formación y trabajo de un año de duración.

16 ALUMNOS-TRABAJADORES EN TALLER SOCIOSANITARIO

APOYO A EMPRESAS
Visitas para detectar necesidades.

El taller de atención sociosani-
taria ha conseguido la inserción la-
boral de una decena de personas
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El farmacéutico de la
calle Glicines se jubila

La lectora Carme Rodríguez
nos informa que ha cesado de su
actividad laboral el auxiliar de
farmacia Francisco Domínguez, más
conocido como Paco, el farmacéutico
de la calle Glicines. “Consiguió
conquistar a diferentes
generaciones con sus sugus y sus
bromas a los más pequeños y con
sus palabras y comprensión a los
más mayores”, apunta Carme.

Nombroses persones s’han interessat
durant les darreres setmanes pel servei Mi nuts
Menuts. El detonant d’aquest creixent interès
va ser la jornada de portes obertes que va tenir
lloc el 28 de gener perquè la ciutadania cone-
gués les instal·lacions d’aquest espai d’atenció
i guarda temporal de nens i nenes d’entre 16
setmanes i 3 anys. Aquesta jornada —convoca-
da a través d’una carta de l’alcaldessa, Pilar
Díaz— va fer que moltes famílies s’apropessin
a les instal·lacions, ubicades al Com plex Es -
portiu Municipal La Plana, amb tal de conèixer
l’espai i les professionals que presten el servei.

Esplugues va ser un dels primers muni-
cipis de Catalunya a disposar d’aquest servei
de conciliació del temps personal i familiar, que
compta amb el suport de la Secretaria de Po -
lítiques Familiars i Drets de la Ciutadania de la
Generalitat i que actualment s’està duent a
terme a 29 municipis i consells comarcals de
Ca talunya. Minuts Menuts té com a objectiu do -

Creixent interès pel
servei de guarda 
d’infants Minuts Menuts
Esplugues va ser pionera en la implantació del
servei, ubicat al Complex Esportiu La Plana

nar resposta a necessitats no previstes o pun-
tuals de pares i mares. Pel preu simbòlic d’un
euro per hora, els infants gaudeixen d’un espai
d’atenció directa. Això sí, està pensat només
per a casos puntuals: no es pot fer servir més
de dos dies a la setmana ni més de tres hores
al dia. El seu horari és de dilluns a dijous
d’11.30 a 14 i de 15 a 18 ho res, i divendres de
10 a 14 i de 15 a 18 h.

Perfil de les famílies usuàries
Des de l’inici de la seva posada en mar xa,

al novembre de 2007, prop d’un centenar d’in-
fants han passat per Minuts Me nuts. En tre les
famílies que en fan ús, bona part corresponen
a usuaris o usuàries del CEM La Plana. Altres
acudeixen quan la mare o el pare ha de fer al-
guna gestió puntual no programada sense la
presència de l’infant. Entre les usuàries, també
es troben dones que han de cobrir necessitats
de feina durant dies concrets. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, acompanyada de les
regidores Sara Forgas i Maria Mena, va visitar les
instal·lacions durant la jornada de portes obertes

Talleres para aprender
a gestionar la
convivencia en
comunidad

El Ayuntamiento de Esplugues,
con la colaboración de la Diputación
de Barcelona, organizará los días 23
de marzo y 9 de abril (en el Casal de
Cultura Robert Brillas y el Edifici
Molí, respectivamente) sendos
talleres gratuitos titulados ¿Cómo se
organizan las comunidades de
vecinos?. En ellos se aportarán
conocimientos y se enseñarán
diferentes estrategias para gestionar
los posibles conflictos que se
pueden originar en una comunidad
vecinal. Cada taller será de tres
horas (de 18 a 21 horas) y constará
de una parte teórica y otra práctica.
Las personas interesadas pueden
ponerse en contacto con el Servicio
de Mediación Ciudadana a través del
teléfono gratuito 900 300 082 o en
cualquiera de los Puntos de atención
a la ciudadanía.

FOTO CEDIDA PER
CARME RODRÍGUEZ
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Moció sobre la
candidatura del
cementiri nuclear d’Ascó

El Ple de l’Ajuntament no va
aprovar una moció d’ICV per rebutjar la
candidatura del municipi d’Ascó a acollir
el cementiri nuclear. PSC i PP van votar
en contra, CiU es va abstenir, i ICV i ERC
van donar suport a la moció.

Moció en solidaritat amb
el poble haitià

El Ple municipal del mes de
febrer ha aprovat per unanimitat una
moció d’ICV, amb esmenes incloses del
PSC, en solidaritat amb el poble haitíà i
per demanar la cancel·lació del deute
extern d’Haití amb l’Estat espanyol.

Control sobre el ruido de
motos y ciclomotores

De los 50 vehículos de dos ruedas
que fueron inspeccionados por la
Policía Local la primera semana de
febrero, nueve superaban los límites.
Estos controles son periódicos.

La alcaldesa estrena chat
en Internet para reforzar el
diálogo con la ciudadanía

La alcaldesa abre nuevas vías de diálogo
con la ciudadanía. En este caso será un diálo-
go virtual, a través de Internet, gracias a la
aper  tura de un chat que, periódicamente, per-
mitirá que la gente de Esplugues pueda pre-
guntar a la alcaldesa, Pilar Díaz, por cualquier
tema que sea de su interés. “Estoy convenci-
da de que será una experiencia muy enrique-
cedora tanto para la ciudadanía, como para el
propio Ayun ta miento”, apunta la propia alcal-
desa.

La primera cita del chat será el lunes 22
de marzo, de 6.30 a 8.30 de la tarde. Las per-

La primera cita será el día 22 de marzo, de 6.30 a
8.30 de la tarde. Cualquier persona podrá participar
o seguirlo conectándose a www.esplugues.cat

El chat, nueva vía de participación ciudadana en la vida pública

sonas interesadas en participar con sus pre-
guntas, comentarios o sugerencias podrán
hacerlo a través del enlace ubicado en la pá-
gina web del Ayuntamiento de Esplugues. Una
semana antes del primer chat, deberán regis-
trarse como usuarias del chat. Pilar Díaz irá
contestando a las preguntas que la ciudada-
nía vaya introduciendo desde su ordenador
personal o desde la terminal a su alcance, ya
sea desde una biblioteca, un equipamiento ju-
venil o una entidad cultural o deportiva.

Las preguntas se podrán hacer en tiem-
po real, es decir, durante la realización del chat,
o previamente, registrándolas en el mismo en-
lace en el que se anunciará en la web munici-
pal la realización de este diálogo virtual entre
Pilar Díaz y los vecinos y vecinas de Esplugues.
Una vez finalizado el chat, las preguntas y res-
puestas quedarán colgadas en www.esplu-
gues.cat para su posterior consulta. 

Finalizado el chat, las
preguntas y respuestas
se podrán consultar en la
web municipal

Campanya per Haití de
les associacions veïnals

1 euro igual a una vida per un dia
és el lema de la campanya promoguda
per les associacions de veïns de Can
Clota, Can Vidalet, Centre, Finestrelles,
el Gall, la Miranda i la Plana per ajudar
el poble haitià, amb motiu del gravíssim
terratrèmol del passat mes de gener.
Les entitats han obert un compte de La
Caixa (2100-0148-50-0200680873), que
romandrà obert previsiblement fins a
mitjans de març, perquè tothom qui
vulgui pugui fer les seves aportacions.
Aquesta és una de les més destacades
accions de solidaritat envers Haití
engegades a Esplugues, però no la
única. L’Ajuntament d’Esplugues va
col·laborar en un partit benèfic que es
va disputar el 5 de febrer a Sant Joan
Despí, mentre que el Club Patinatge
Artístic ha organitzat un festival solidari
per les víctimes que tindrà lloc dissabte
13 de març (pel matí, al parc Pou d’en
Fèlix, i per la tarda, al Poliesportiu Can
Vidalet).
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l’Escola Utmar, de tipus concertat. La sessió inaugural del Consell es va
fer el 4 de febrer passat, al Saló de Plens de l’Ajuntament, presidida per
l’alcaldessa, Pilar Díaz, que va donar la benvinguda a aquest òrgan de par-
ticipació ciutadana engrescant els seus integrants a treballar de manera
activa en favor dels seus objectius. “ Aquest consell és un espai de parti-
cipació on els nens i les nenes podreu expressar les vostres idees i pen-
saments i proposar accions concretes per transformar el municipi.
Interveniu en nom dels vostres companys i companyes i, per extensió, en
representació de tots els infants d’Esplugues. Aquí aprendreu a debatre,
a fer propostes i a contrastar les vostres idees amb els altres” va dir l’al-
caldessa, a qui van acompanyar la tinent d’alcaldia d’Acció Social, Sara
Forgas, i els regidors de Participació, José Blas Parra, i d’Educació, Juan
A. Fernán dez. Els 42 membres es van mostrar molt il·lusionats per parti-
cipar en aquest Consell, que s’enquadra en el Projecte Educatiu de Ciutat
que impulsa l’Ajuntament. Els més valents, a més, van preguntar a l’al-
caldessa algunes qüestions relacionades amb l’actualitat de la ciutat, so-
bretot en l’àmbit de l’obra pública.

La missió prioritària dels consellers, enguany, serà treballar i deba-
tre els drets dels infants. Les conclusions formaran part d’un manifest
que es donarà a conèixer a la resta de ciutadania i seran utilitzades en l’e-
laboració del Pla d’infància d’Esplugues, amb el qual es volen impulsar
tot tipus de polítiques municipals per al desenvolupament integral dels

Molts nens i nenes es queixen sovint que la gent adulta no els fa cas;
que no els escolten. Per evitar aquesta sensació, almenys en el difícil pro-
cés de construcció de la ciutat, l’Ajuntament d’Esplugues ha impulsat la
creació del Consell d’Infants. Els seus integrants, alumnes de 5è i 6è de
primària, hi intervenen en representació dels més menuts de la ciutat,
amb l’objectiu d’aportar idees i fer propostes que facin possible que la
nova Esplugues també tingui la mirada dels infants de la ciutat.

El I Consell d’Infants està integrat per 42 alumnes de les escoles
públiques d’Esplugues (Matilde Orduña, Can Vidalet, Joan Maragall, Prat
de la Riba, Folch i Torres, Isidre Martí, Gras Soler i Lola Anglada) i de

L’integren 42 alumnes de 5è i 6è
de primària de totes les escoles
públiques i una de concertada
de la ciutat. Aportaran idees i
propostes per enriquir el procés
de construcció d’Esplugues 

L’avinguda Jacint Esteve és a punt de convertir-se en un gran
passadís verd i en la gran porta d’entrada d’Esplugues a Collserola 

Els nens i nenes d’Esplugues pr
la paraula al nou Consell d’Infan

CIUTAT EDUCADORA
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L’Ajuntament ampliarà la sèrie d’òrgans
locals consultius amb el Consell de Ciutat

La relació d’òrgans consultius de participació ciutadana pro-
moguts per l’Ajuntament s’ampliarà aviat amb la constitució del
Consell de Ciutat, l’òrgan consultiu més ampli de participació i deli-
beració dels temes que afecten la globalitat de la ciutat. Té atribuï-
des funcions de debat, consulta, anàlisi, proposta i informe sobre les
necessitats, oportunitats i problemàtica de la ciutat en àmbits com
la seguretat, transport i mobilitat, habitatge, sanitat, educació, aten-
ció social, ocupació, desenvolupament econòmic, desenvolupament
urbà, medi ambient, immigració, cultura, esports, dones i joventut.
En seran membres els regidors de l’Ajuntament, els representants
d’altres administracions, dels diversos consells consultius i de les
associacions de veïns i de comerciants; i una vintena de veïns i veï-
nes que hi intervindran a títol particular. La primera reunió està pre-
vista per al dia 18 de març.

drets dels infants. Als integrants del Consell els resta encara una segona
trobada de treball i de debat, que tindrà lloc el 23 de març, abans de la
presentació formal de les conclusions, el proper 8 de juny.  

prenen 
ants de la ciutat

Els primers infants consellers
1. Carla Molero // 2. Danae Morales // 3. Alisson Arévalo // 4. Marc Jiménez  
5. Adrià Bravo // 6. Iria Sánchez // 7. Carla Sanjuán // 8. Núria Rodríguez 
9. José Luís Pontón // 10. Oriol Soler // 11. Irene García // 12. Sergio Do mín -
guez // 13. Ángel Sacoto // 14. Gustavo Mero // 15. Elena García // 16. Álex
Sán chez // 17. Aleix Puiggrós // 18. M. Ángeles Gómez // 19. David Rodríguez
// 20. Sa ra Montalbán // 21. Alba Sánchez // 22. Pau Herrera // 23. Mariona
Lla do nosa // 24. Maria Canals // 25. Joan Góngora // 26. Sandra López // 27.
Me lissa J. Loor // 28. Belén Duarte // 29. Eva Fernández // 30. Noel Ji mé nez
// 31. Nerea Fernández // 32. Aïna Cloet // 33. Guille López // 34. An drea
Cuello // 35. Marc Triviño // 36. Aida Melià // 37 Jordi Macias // 38. Elena
Saldaña. Amb ells, a la imatge, l’alcaldessa, Pilar Díaz (A), la tinenta d’alcal-
dia Sara Forgas (B), i els regidors d’Educació, Juan A. Fernández (C), i de
Participació Ciutadana i Joventut, José Blas Parra (D). També són conse-
llers Víctor Fernández, Laura Quintilla, Daniel Pérez i Noèlia Pérez.

CIUTAT EDUCADORA
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Les classes són molt didàctiques

Infants del Gras Soler
aprenen anglès amb alumnes
de l’Escola Americana

L’Escola Gras Soler ha encetat una iniciativa perquè el seu
alumnat es familiaritzi de petit amb l’anglès al mar ge de l’assig-
natura reglada. El projecte té la particularitat que els professors
són alumnes d'un altre centre educatiu d’Esplu gues, l’Escola
Americana. Un dia a la setmana, dos alumnes de l'Escola Ame -
ricana acudeixen al Gras Soler per ajudar els alumnes de P4 a re-
forçar la llengua anglesa a nivell oral, amb el valor afegit que els
estudiants de l'Escola Americana tenen l'idioma de Sha kespeare
com a llengua natural, amb la qual cosa els infants del Gras Soler
aprenen a adreçar-se a ells en aquesta llengua.

El treball gira al voltant de contes, jocs i activitats on la imat-
ge té un paper fonamental. El primer conte sobre el qual s'ha tre-
ballat ha estat The little Chick Pea (El Pa tufet). Per als alumnes
de l'Es cola Ame ri ca na, que cursen novè segons el sistema edu-
catiu americà (secundària), aquestes classes formen part de
l'assig natura ser vei a la comunitat, que té com a objectiu fomen-
tar actituds socials responsables entre l'alumnat. Aquests ser-
veis van ser esmentats com a bona pràctica al bloc del president
dels EEUU, Barack Obama.

L’Escola Folch i Torres forma
part d’un projecte europeu

L’Escola Folch i Torres coordina un projecte Comenius — pro-
jecte multilateral d’aprenentatge permanent finançat per fons euro-
peus— del qual també formen part centres educatius de Bèlgica,
Àustria, Itàlia i Turquia. Aquesta associació ofereix a l’alumnat i el
professorat del centre la possibilitat de practicar idiomes, compartir
coneixements i conèixer altres cultures durant dos anys. Esplugues
va acollir l’any passat una trobada per preparar les línies d’actuació.
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Representants de les escoles participants van fer una pri-
mera trobada a Sicília. Al maig n’hi haurà una altra a Viena
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Les escoles celebren el 
Dia de la no-violència i la pau
amb diverses activitats

Educar en valors és un dels objectius
principals dels centres escolars d’Esplu gues. I
un va lor essencial per a les dones i els homes
del demà és la pau i l’absència de la violència
a l’hora de resoldre conflictes. Per aquest mo -
tiu, diverses escoles de la ciutat no van deixar
passar l’oportunitat del Dia escolar de la no-
violència i la pau (30 de gener) per implicar els
infants en activitats lúdiques. Aquestes activi-
tats es van celebrar el divendres 29 de gener.

L’Es cola Isidre Martí, un dels centres pio-
ners en la celebració d’aquesta diada, va cen-
trar enguany les activitats en la biodiversitat,
amb el missatge de buscar la pau amb la na-
tura. Així, es va fer un mu ral amb espècies de
la Mediterrània en perill d’extinció i es va invi-
tar a reflexionar sobre com reduir la contami-
nació des de l’escola.

L’Escola Prat de la Riba va posar l’accent

en les greus conseqüències del terratrèmol
d’Haití. Cada classe va fer una postal amb de -
sitjos positius per als infants d’aquell país, que
es van penjar al vestíbul per tenir-los sempre
ben presents. Més d’un centenar d’infants de
l’Esco la Gras Soler van formar la paraula Pau
al pati de l’escola, després d’un intercanvi de
dibuixos i missatges entre classes de diferents
nivells. A l’Escola Can Vidalet, alumnes de 5è
van representar una obra de teatre i es van fer
propòsits per a la convivència en veu alta.
L’alumnat de l’Es cola Joan Maragall es va reu-
nir al pati en rotllana, on un escolar de cada
classe va llegir una frase referent a la pau.

També va participar a la iniciativa l’Es -
cola Utmar. Uns 600 escolars van sortir a la
rambla Verge de la Mercè, on es va llegir un
manifest per la pau confeccionat per alumnes
de 3r d’ESO. 

Alumnes de l’Escola Isidre Martí pinten un mural amb animals en perill d’extinció (esq.).
Infants del Joan Maragall, amb desitjos en forma de colom penjats al coll (dreta)

Celebració del Dia de la pau a les escoles Can Vidalet (esquerra) i Prat de la Riba (dreta)

Homenaje a Ana María al
cumplir cien años 

Ana María Cañabate cumplió
cien años el 7 de febrero y espera
cumplir muchos más. Con ese ánimo
recibió a la alcaldesa, Pilar Díaz, y a
las concejalas Adela Donaire y Sara
Forgas, que la visitaron para rendirle
homenaje. Ana María nació y se crió
en Albacete, y se trasladó a
Esplugues años después de casarse
a los 25 años. Trabajó en una portería
hasta su jubilación.

EDUCACIÓ

El Grup de Guitarres de
l’Escola Música, a
l’Auditori MACBA

El Grup de Guitarres de l’Escola
de Música Municipal d’Esplugues va
participar a la Festa Major d’Hivern
de Barcelona en un concert que va
tenir lloc el 13 de febrer a l’Auditori
MACBA. Les persones integrants del
grup, format per alumnes de 10 a 15
anys i dirigit per Josep Guasch, van
tenir, així, una oportunitat per
demostrar el seu aprenentatge en un
escenari de primer nivell.

El Centro Aragonés
celebra Santa Àgueda

Con una misa y una comida para
cien mujeres, el Centro Aragonés de
Esplugues celebró el 7 de febrero
Santa Águeda, patrona de las
enfermeras y de las mujeres en
general.
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Los teléfonos gratuitos de atención a las mujeres que son víctimas de
violencia de género son 016 y 900 900 120
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La Biblioteca Pare Miquel d’Es
pionera en la implantació del 
Posa a l’abast de la ciutadania sis lectors que permeten la lectura d’obres i escolta

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues s’avança al futur amb la
implantació del llibre digital (e-book). L’equipament municipal es con-
verteix en la primera biblioteca pública de la província de Barcelona —al
marge de les biblioteques de la Universitat Politècnica— que incorpora
llibres electrònics a la seva oferta habitual. En concret, posa a l’abast de
les persones usuàries de la biblioteca sis lectors d’obres en format elec-
trònic. D’aquesta manera, la ciutadania d’Esplugues podrà experimen-
tar una nova forma de lectura i jutjar si el llibre electrònic té futur i pot
arribar a reemplaçar el llibre tradicional.

Els models que ofereix la Biblioteca Pare Miquel són lectors bà-
sics, anomenats e-leqtor, que permeten la lectura d’obres en els for-
mats més extesos (PDF, EPUB i TXT), així com escoltar música i audio-
llibres en format MP3. Cada lector compta amb diferents obres actuals
de novel·la o assaig adquirides per l’Ajuntament (en català o castellà),
una selecció d’obres clàssiques d’accés lliure procedents del catàleg de
la Biblioteca de Catalunya i del projecte internacional Project Gutenberg
i l’obra Me’n vaig de Pepe Rubianes (juntament amb la versió castella-
na). També inclouen el darrer número d’EL PONT i audiollibres en an-
glès, també procedents del Project Gu tenberg.

Avantatges i inconvenients del llibre digital
Quan es parla de llibres electrònics, generalment es fa referència

als aparells especialment creats per llegir-los. Aquestes eines electrò-
niques intenten reproduir amb la màxima similitud possible la lectura

Les persones usuàries de la biblioteca
podran experimentar una nova forma 
de lectura i jutjar si l’e-book té futur 
i pot reemplaçar el llibre tradicional

La Biblioteca Pare
Miquel és la primera bibliote-
ca municipal de Catalunya que
disposa d’e-book. La mida
dels textos és adaptable per
permetre l’accés de tothom
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Per llençar les piles, utilitza els contenidors situats a la via pública.
L’any passat es van recollir més de 3.000 quilos
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Esplugues,
l llibre digital
ltar música i audiollibres

Les biblioteques d’Esplugues baten
rècords en el nombre d’usuaris

L’any 2009 va demostrar que les biblioteques
públiques d’Esplugues es troben en el seu millor mo-
ment, poc més de deu anys després del seu naixe-
ment. Tant la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues com
la Biblioteca La Bòbila van superar l’any passat el
nombre de visites i de préstecs realitzats, els dos indi-
cadors que millor defineixen el seu grau d’utilització.

La Biblioteca Pare Miquel va registrar 157.505
visites (565 per dia) i 93.938 préstecs (337 diaris). La
utilització de les noves tecnologies continua a l’alça:
el servei d’Internet va tenir una mitjana de 35 usos al
dia, i el de Wi-Fi va ser un dels que més va augmen-
tar (de 3.500 usos al 2008 a 4.764 al 2009). A més, es
van fer 1.089 nous carnets.

Pel que respecta a la Biblioteca La Bòbila, el
nombre de visitants va pujar fins a les 158.353 (552
per dia), més de 10.000 més que l’any anterior. De
préstecs, se’n van fer 82.385 (287 al dia). Es van fer
1.709 carnets nous.

La Biblioteca Pare Miquel
estrena club de música

Els melòmans i qualsevol persona d’Esplugues interessada
a introduir-se o aprofundir en el món de la música estan d’enho-
rabona, ja que la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues ha posat en
marxa el Club de música. Es tracta d’un servei on les persones
que gaudeixen escoltant música podran compartir experiències i
impressions. També pretén facilitar l’accés a la música clàssica de
nous aficionats. La biblioteca compta amb un fons discogràfic i bi-
bliogràfic musical que ajudarà que el club pugui donar les prime-
res passes. Les persones interessades poden adreçar-se al telè-
fon 93 371 91 19 o al correu electrònic b.esplugues.pm@diba.cat.

Exposició
sobre
novel·la
negra a
La Bòbila

El vestíbul de la Bi -
blioteca La Bòbila va aco-
llir del 12 de gener al 6 de
febrer l’exposició La difu-
sió de la novel·la negra, amb una mostra del material de difusió
que genera aquest gènere: publicitat, editorials, premsa especialit-
zada, festivals i congressos, llibreries... La Bòbila realitza periòdi-
cament activitats relacionades amb aquest tipus de novel·la. Entre
aquestes, destaca la visita que va realitzar el 25 de gener l’escriptor
colombià Octavio Escobar Giraldo, que va tenir una trobada amb
lectors per parlar de la seva obra, i sobretot de Saide, no vel·la amb
que es va donar a conèixer a Espanya.

Llibres vinculats a Esplugues
Un empresari d’Esplugues i el cim de Sant Pere Màrtir for-

men part de la trama de la novel·la Sota la neu (Cossetània
Edicions), d’Antoni Real, presentador i director de Temps de neu,
de TV3. El llibre narra les relacions entre diversos personatges
en una Barcelona afectada durant set dies per una gran nevada.

A més, dues persones relacionades amb Esplugues han
presentat llibres durant les darreres setmanes. L’escriptora
Flavia Company acaba de publicar L’illa de l’última veritat, una
novel·la curta de pirates i aventures en el segle XXI. Company,
nascuda a Buenos Aires i resident durant molts anys a Esplugues,
és autora d’una vintena de novel·les i contes. D’altra banda, l’es-
pluguenc Josep Lobató, conegut com a presentador de televisió,
ha presentat el seu primer llibre, Solter@s y demoni@s, una
novel·la en clau d’humor sobre la crisi dels 30 anys.

sobre paper: utilitzen tinta electrònica i mantenen el concepte tradicio-
nal de pàgina tal com la coneixem en els llibres tradicionals.

Els principals avantatges del llibre digital són que respecta el medi
ambient (estalvia paper i tinta i el consum d’energia és mínim), és adap-
table a persones amb problemes de visió, no cansa la vista (cada pàgina
que es carrega es manté inalterable fins que es canvia de pàgina), no
ocupen espai (un lector bàsic pot emmagatzemar un miler de llibres) i
el seu preu és més econòmic. Entre els inconvenients, destaca que, de
moment, no poden mostrar color, no permeten enllaços malgrat ser
una publicació electrònica i el preu del lector està per sobre dels 200
euros. Segons el regidor de Cultura, Eduard Sanz, la implantació del lli-
bre digital “facilitarà que les persones usuàries de la Biblioteca Pare
Mi quel d’Es plugues tinguin la possibilitat de conèixer l’abast d’aquesta
revolució en el món de la lectura, al temps que significa una aposta per
donar accés a la cultura des de tota mena de formats”. 
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L’OMIC obre a l’Edifici Molí
els dilluns (de 9 a 12 h) i
dijous (de 9 a 12 i de 16.30
a 18.30), i al Puig Coca
els dimarts, dimecres i
divendres (de 9 a 12)

CONSUM
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L’OMIC va atendre
prop de 1.200 visites
l’any passat

L’Oficina Municipal d’Informació al Con -
su midor (OMIC) d’Esplugues va acabar l’any
2009 amb unes xifres altes d’activitat. Durant
tot l’any es van atendre 1.175 visites de perso-
nes consumidores que volien fer alguna con-
sulta o reclamació (un 3,9% més que l’any an-
terior), de les quals 931 (vuit de cada deu) es

tament posa a l’abast de les persones consu-
midores i usuàries de serveis per informar-
los sobre els seus drets i deures, assessorar-
los en relació a temes de consum (com el llo-
guer o compra d’un habitatge, la qualitat dels
aliments, els rebuts de llum, gas o telèfon, les
assegurances i el comerç), o re bre i tramitar

Vuit de cada deu consultes o reclamacions de
consumidors es van resoldre de forma positiva

van resoldre de forma positiva. A més, al 2009
l’oficina va realitzar 348 escrits de mediació
(mig centenar més que el 2008). El grau de sa-
tisfacció de les persones usuàries de l’OMIC
també va ser elevat: 8,02 punts sobre 10.

L’OMIC és un servei gratuït que l’Ajun -

Nuria Font
“Acudo siempre
que me surje
algún problema.
Últimamente he
reclamado para
solicitar la
devolución de
una compra en internet y por el
cobro efectuado por una compañía
telefónica de la que ya había
solicitado la baja. Con la ayuda del
OMIC, casi siempre consigo lo que
reclamo.”

LA CIUTADANIA
PARLA
Per quina causa s’ha
adreçat a l’OMIC?

Antonio
Servat
“Hi he anat un
parell de
vegades per
reclamar davant
companyies
telefòniques. En
el primer cas va ser perquè
l’empresa de la qual causàvem baixa
ens volia sancionar perquè deien que
renunciàvem a un contracte que
tenien enregistrat. Em van donar la
raó perquè era fals. Fa poc, he
reclamat la devolució d’una factura
desorbitada del telèfon mòbil, que
inclou trucades que no s’han fet.”

Cristina
Calero
“He acudido al
OMIC cuando no
he podido
resolver algún
problema y he
encontrado una
atención muy humana. Lo último: la
factura de la luz de dos pisos en los
que estuve de alquiler sigue
llegando a mi nombre a los actuales
inquilinos.”

reclamacions (demanant el retorn dels diners
o la reparació d’un producte en mal estat, per
exemple). L’OMIC vetlla perquè no quedin
malmesos els interessos econòmics ni els de
salut i seguretat dels consumidors davant de-
terminats productes comercials i de serveis.

Tallers a les escoles
Els serveis prestats per l’OMIC en els

seus punts d’atenció del Centre Municipal
Puig Coca i de l’Edifici Molí es complementen
amb activitats de sensibilització. Entre els
destinataris d’aquestes accions, destaquen
les escoles. L’any passat, es van fer 20 tallers
de consum a centres d’Esplugues, als quals
van participar 529 alumnes. 

• HABITATGE: Lloguer, compra i, especialment, comunitat de propietaris 23,40%
• SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS: Drets dels usuaris 22,20%
• REBUT DE LA LLUM: Relacionat amb el canvi de facturació bimensual a mensual 8,76% 

TEMES MÉS CONSULTATS
DADES DE 2009
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VIDA CIUTADANA

Humor, disbauxa i color. Aquests són els ingredients bàsics de les
festes de Carnaval, que Esplugues va viure intensament malgrat les bai-
xes temperatures. Entre dijous gras (11 de febrer) i dimecres de cendra
(17 de febrer), la festa va ser a places i carrers, a locals d’entitats i equi-
paments públics, a les escoles i als mercats...

El punt neuràlgic de l’inici del Carnaval a Esplugues va ser, com
és habitual, la plaça de la Bòbila, amb la rebuda del Rei Car nestoltes a
l’Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet i el típic berenar de botifarra d’ou i
truita de dijous gras. Divendres va ser el dia de les escoles, amb festes i
jocs als respectius centres, i alguna rua pels carrers de la ciutat (com la
que van protagonitzar infants de l’Escola Isidre Martí).

La nit de divendres durant Carnaval equival, a Esplugues, a xirigo-
tes. El local del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael és un dels pocs
llocs de Catalunya que acull aquest gènere musical —típic del Carnaval
de Cadis— caracteritzat per la ironia i l’humor de les lletres. En guany es
van estrenar molts integrants del grup del centre, que rebia el nom de
La tia Manoli (la peça central ironitzava sobre les dones solteres).

El dia amb més participació va ser dissabte. Al matí, la clientela
dels mercats municipals de La Plana i Can Vidalet es va trobar amb
molts venedors disfressats. A primera hora de la tarda, els protagonis-
tes van ser les persones grans. La Festa per a la Gent Gran va reunir
més de 200 persones  al Complex Esportiu La Plana, moltes disfressa-
des, i van ballar pasdobles, tangos i altres estils.

Poc després va tenir lloc la Gran Rua —des del carrer Cedres fins
a la plaça Catalunya—, que va comptar amb 17 comparses, 8 carrosses,
una banda i un grup de xanquers, que van escampar l’alegria i el color
pels carrers de la ciutat. La fi de festa, el ball al Complex Esportiu La
Plana, va reunir unes 1.200 persones. Allà es van donar a conèixer els
premis dels diferents concursos: Colla de Geganters (millor carrossa),
Esbart (millor comparsa), Afrodita (premi disfressa adult), Crono (pre mi
infantil i a l'originalitat), comparsa de l’AV La Plana-Amics del Ball (premi
a l’elegància). La festa infantil de diumenge al matí (veure pàgina se-
güent), el ball del Centro Aragonés, la festa de l’Esplai de Gent Gran de
Can Vidalet i l’enterrament de la sardina van completar la festa. 

A dalt, la rua prèvia al Carnestoltes infan-
til. A baix, un moment d’aquesta festa, feta a la
pl. Catalunya, i la Chirigota del CCA Pl. Macael
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A l’esquerra, l’alcaldessa, Pilar Díaz, i la regidora María Mena, al Mercat de la Plana. A la dreta, el Ball de Carnaval al CEM La Plana

Poc s’imaginava l’Esplai Espurnes que la festa infantil de Car -
nestoltes que va començar fa 15 anys al parc Onze de Se tembre com
una activitat pensada bàsicament per als seus infants, es convertiria
amb el pas dels anys en un dels actes de referència del Carnes toltes
d’Es plugues. La festa, que compta amb el suport de l’Ajun ta ment, ha
anat creixent any rere any, en part gràcies a la seva centralitat i al fet
de tenir lloc durant el matí de diumenge. De seguida, el parc Onze de
Setembre es va quedar petit i va ser necessari ocupar també part de la
plaça Cata lunya. Des de fa tres anys, el conjunt d’aquesta plaça, la més
gran d’Esplugues, ha passat a ser l’escenari d’una festa multicolorista
que s’omple de milers d’infants —i les seves famílies— disfressats.

“El que va començar sent una festa interna és ara un esdeveni-
ment que aplega gent de tota la ciutat. I per a l’Esplai s’ha convertit

en el moment més important de les activitats que fem al llarg de
l’any”, diu Marc Alcaraz, membre de l’entitat.

Una clau del seu èxit són les activitats, com es va poder veure el
14 de febrer. La festa va començar amb una cercavila i el pregó del Rei
Carnestoltes, i durant les dues hores següents, els infants van gaudir
d’una vintena de jocs i tallers —en la línia de l’ideari de l’Esplai, per-
què aprenguin jugant—, on van desenvolupar habilitats manuals per
fer formes amb feltre o clauers, o van participar en circuits de psico-
motricitat, curses de sacs o un futbolí gegant, entre d’altres. La fi de
festa va ser un ball on la majoria de nens i nenes van participar, se-
guint les recomanacions de l’Esplai, disfressats d’algun personatge
del meravellós món d’El Màgic d’Oz (la Dorothy, l’espantaocells, l’ho-
me de llauna, el lleó d’Oz...).

El Carnestoltes d’Espurnes, la festa infantil per excel·lència

A dalt, concurs de disfresses del CCA Plaza Macael i festa al Casal de Gent Gran de Can Vidalet. A baix, escoles Lola Anglada i Matilde Orduña i Festa per a Gent Gran
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Angelina Alós va estar
vinculada molt
estretament a Esplugues,
on va impulsar la creació
de la biennal ceràmica
que ara porta el seu nom

Blanca Morales Alós, filla de la genial ceramista,
cedeix 31 obres, que es preveu que s’exposaran
de manera permanent a l’Espai Baronda

Construïda a Pujol i
Bausis una rèplica del
forn de reflex metàl·lic 

Al Museu de Pujol i Bausis han
fet una reproducció del forn de reflex
metàl·lic que encara es conserva al
recinte de La Rajoleta. Amb el nou
forn es volen fer produccions
ceràmiques seguint aquesta tècnica
de cuita, d’origen àrab, que dóna a la
peça resultant unes tonalitats
semblants al metall. El reflex
metàl·lic va ser molt admirat durant
l’època del modernisme, en el qual
els forns de Pujol i Bausis van estar
especialment actius. Es preveu que el
16 de maig, coincidint amb la XXX
Trobada de Col·leccionistes de Rajola
Catalana i de Ceràmica Antiga, es faci
la primera cuita al nou forn.

Donació a la ciutat d’una
important col·lecció de
peces d’Angelina Alós

El patrimoni artístic de la ciutat d’Es -
plu gues ha crescut de manera notable amb
la cessió d’una important col·lecció d’o bres
de la ceramista Ange lina Alós (València
1917-Barcelona 1997), donada per la seva
filla, Blan ca Morales Alós. 

La col·lecció està integrada per 31 pe -
ces de diferents formes i materials, datades
entre 1942 i 1990, que és previst que passin a
formar part de l’exposició de ceràmica per-
manent que s’ubicarà a l’Espai Baronda, l’e-
quipament empresarial i cultural resultant
de la reforma de l’antiga fàbrica. Així, una pe-
tita part de l’obra de la ceramista quedarà
exposada molt a prop de la que van ser casa
seva i el seu taller.

Angelina Alós residí a Esplugues des de
la dècada dels 40 del segle XX i establí el seu
taller escola a l’edifici El Barco del car rer la
Riba l’any 1951. Ceramista reconeguda arreu
del món, des de 1959 fou membre de l’Aca -

demie In ter nationale de la Cé ra mi que de
Ginebra, i diferents museus nacionals i inter-
nacionals, col·leccionistes d’Amèrica, el Japó
i Europa tenen peces de l’artista, que dóna
nom a la Biennal de Ceràmica d’Esplugues,
certamen del qual va ser una impulsora de-
cisiva. Una de les escultures més conegudes
dels carrers de la ciutat, el monòlit de Vila
d’O ber tura i Harmonia, que es troba a la con-
fluència del carrer Laureà Miró i l’avinguda
dels Països Catalans, és obra seva. 

Moment de la signatura de conveni de cessió de la col·lecció.
De dreta a esquerra, Blanca Morales, filla d’Angelina Alós; Pilar
Díaz, alcaldessa; i Enric Giner, primer tinent d’alcaldia

Visita a la col·lecció
ceràmica del 
Dr. Setoain 

Les persones participants al
Curs d’introducció a la ceràmica
impartit a La Masoveria del Museu
Can Tinturé van visitar el 3 de febrer
passat la col·lecció privada de
ceràmica i terrissa que el Dr. Setoain
té a la nostra ciutat, amb més d’un
miler de peces de ceràmica popular,
procedents de diferents llocs del món.

Nova edició del 
geo-xating de la Xatic 

La Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya, a la qual pertany
Esplugues, inicia una nova edició del
geo-xating, un joc de tresors
amagats que pretén dinamitzar les
visites als museus de la Xarxa. Més
informació a www.geoxating.cat.

VIDA CIUTADANA
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Las tres líneas de
Esplubús suman más de
360.000 viajeros en 2009

El servicio de transporte urbano de
Esplugues, más conocido como Esplubús,
goza de una gran aceptación, a tenor de las
cifras de viajes registrados durante el año
2009 en las tres líneas que actualmente se
encuentran en funcionamiento: EP1, EP2 y
EP4. Entre las tres suman un total de 365.856
pasajeros, un 5,5% superior a la cifra de 2008.

Las líneas EP2 y EP4 tuvieron el año pa-
sado un crecimiento espectacular, del 20,5%
y 27,9%, respectivamente. El EP2, que realiza
su recorrido por los barrios de montaña y el
centro de la ciudad, ganó más de 20.000 per-
sonas usuarias (de 98.346 a 118.506). Por su
parte, el EP4, que conecta Can Vidalet con el
centro y la entrada al parque de Collserola,
creció de forma también significativa (de
6.461 a 8.266 viajeros).

No obstante, la línea más utilizada, con
diferencia, sigue siendo la EP1, que comuni-
ca todos los barrios de Esplugues y conecta

El Esplubús ha estrenado una imagen más dinámica y moderna

Las líneas EP2 y EP4 tuvieron incrementos
superiores del 20% y del 28%, respectivamente

La Semana de la Energía,
del 23 al 27 de marzo

Esplugues vivirá la Semana de la
Energía con actividades informativas. El
martes 23 y el jueves 25 de marzo
tendrán lugar charlas sobre cambio
climático y eficiencia energética en el
edificio Cadí y el Casal de Dones de La
Plana, respectivamente, y el viernes 26,
cinefórum en el Edifici Jove Remolí
(más información, en el dia a dia de
L’Agenda). Además, el sábado 27 habrá
una visita guiada al ecoparc de
Montcada i Reixac con salida en
autocar de la plaza Santa Magdalena a
las 9.30 horas (inscripción al 900 30 00
82; plazas limitadas).

Aumenta la recogida 
de árboles navideños

Los doce puntos instalados por
el Ayuntamiento para el depósito de
árboles de Navidad, una vez cumplida
su función ornamental durante las
fiestas navideñas, recogieron 660
kilos, 200 más que el año anterior.
Estos residuos orgánicos son
transformados en abono para usos
agrícolas y de jardinería.

Control para medir 
la calidad del aire 

El De parta mento de Medio
Ambiente de la Gene ralitat ha instalado
una unidad móvil de control de la
calidad atmosférica en el parque Pou
d’en Fèlix. La unidad, que medirá la
presencia de diversos contaminantes
atmosféricos, permanecerá en ese
punto hasta el 4 de marzo. A partir de
ese día se trasladará un mes más a la
rambla Verge de la Mercè.

La plaza Mireia, punto de
encuentro en Collserola

La EP4, la línea del Esplubús que
más creció en número de viajeros el
año pasado, es la que llega hasta la
plaza Mireia, al pie de la montaña de
Sant Pere Màrtir y justo a la entrada del
parque de Collserola por Esplugues.
Se gún un estudio encargado por el
Con sorci del Parc, la plaza Mireia está
en tre los principales puntos de encuen-
tro desde los que se realizan desplaza-
mientos a pie por el interior del parque.

con la Zona Universita ria de Barce lona. En los
dos últimos años, esta línea registra alrede-
dor de 240.000 viajes anuales. Este éxito ha
posibilitado que, recientemente, la empresa
Soler i Sauret, que gestiona el servicio, haya
incorporado un nuevo vehículo a su flota. 
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El Ayuntamiento homenajea a 19 parejas
que cumplieron 50 años en 2009

El salón del pleno9 parejas.
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Esplugues dóna ales
a la participació del
jovent via Internet
El nou web permet aportar suggeriments, fer
consultes, penjar videos o incorporar-se a la
xarxa social del grup ‘facebook’ Esplujove

Conscient que la xarxa d’Internet és
avui la gran eina comunicativa del jovent,
l’Ajuntament d’Esplugues ha renovat el seu
web destinat al públic jove
(www.esplujove.net) per fer-lo més interac-
tiu i participatiu. Amb un disseny dinàmic,
colorista i on la imatge té una gran impor-
tància, la nova pàgina web d’Es plu jove —la
renovació de la qual ha comptat amb l’apor-
tació de joves de la ciutat— aspira a conver-
tir-se en una eina de gran utilitat per conèi-
xer totes les iniciatives i activitats juvenils
que tenen lloc a Es plu gues (termini d’ins-
cripcions als tallers, exposicions, equipa-
ments, notícies, àlbum de fotos, mesures
municipals adreçades a gent jove sobre ha-
bitatge, salut, oci, etc.) o que poden interes-
sar el jovent (ajudes per moure’s per Eu -
ropa, recerca de feina, requisits per crear

una associació...).

Accés a fòrum, YouTube i
Facebook

El web incorpora també apartats per a
la participació. Així, hi ha un fòrum per ex-
pressar idees i suggeriments o necessitats
concretes, i es po den penjar videos a
YouTube Jove Esplu o incorporar-se al grup
Esplu jove de la xarxa social Facebook. Els
usuaris també poden rebre als seus correus
informació sobre temes que els interessin,
a través del sistema newsletters o dema-
nant informació precisa. En definitiva, “una
eina per donar respostes a les inquietuds
del públic jove, i que anirà adaptant-se a les
propostes que els seus usuaris facin arri-
bar i a noves necessitats”, segons el regi-
dor de Joventut, José Parra. 

Reugenio i La Vella
Dixieland triomfen a
Esplugues

El públic d’Esplugues ha pogut
gaudir les darreres setmanes dels
acudits del mític humorista Eugenio —
gràcies a la reencarnació que fa
Reugenio— i de la bona música de jazz
de La Vella Dixieland. Són dos dels
espectacles de la temporada Es plugues
entra en escena (eeee!) que s’han pogut
veure recentment al Casal de Cultura. A
banda, l’actriu Anna Briansó va
protagonitzar el monòleg De música i
d’homes al Centre Cultural l’Avenç.

Día de Andalucía
Al cierre de esta edición tenían pre-

visto celebrarse diversas actividades con
motivo del Día de Andalucía (28 de febre-
ro), entre ellas la elección del Andaluz del
año y el concurso de migas. Más informa-
ción, en EL PONT 183.

Una setmana molt
sensual 

Flamenc oriental, menjars i
postres afrodisíacs i strip dance.
Aquesta va ser l’oferta de tallers que
Esplujove va incloure a la 3a
Setmana de la Sensualitat, que va
tenir lloc del 15 al 19 de febrer. Un
dels més existosos va ser el taller
d’strip dance, que va reunir una
vintena de do nes d’entre 18 i 35 anys
a l’Espai Jove Remolí.

La imatge té un paper important al nou web d’Esplujove

La Vella Dixieland i Reugenio,
al Casal de Cultura

el pont 182 BOBOBO:Maquetación 1  24/02/10  10:31  Página 31



ESPORTS

| EL PONT D’ESPLUGUES
182 | març de 2010

32

Set de cada deu espluguencs pr
i ho fan per diversió, per estar e
La mitjana de persones que fan esport habitualment supera àmpliament la de tot Ca
que no fan esport mai (només 1 de cada 10) argumenten sobretot la falta de temps. L

Esplugues és una ciutat amb uns hàbits
esportius molt arrelats. Així ho testimonien els
resultats d’una enquesta realitzada per l’Àrea
d’Esports de la Diputació de Barcelona, que re-
vela que el 68,7% de la població d’Es plu gues
practica esport regularment (almenys dos
cops a la setmana). Si a aquest percentatge se
li suma el 21,2% que ho fa de manera ocasio-
nal (un cop a la setmana), la conclusió és que
nou de cada deu persones de la nostra ciutat
practiquen esport regular o ocasionalment. La
regidora d’Esports, Montserrat Zamora, expli-
ca que són dades molt satisfactòries, perquè
“la mitjana de practicants habituals a Es -

plugues supera àmpliament la que es regis-
tra a la província de Barcelona (44,3%) i al con-
junt de Ca talunya (43%). Aquest bon resultat
és fruit del treball continuat  realitzat pels di-
ferents agents que intervenim en el sistema
esportiu local (Admi nistració, entitats, empre-
ses, centres educatius...)“. Els homes són més
practicants habituals que les dones (el 53,5 da-
vant el 46,5) i la franja d’edat que compta amb
més partidaris de posar-se les vambes i el
xandall està entre els 16 i els 35 anys. Entre
els 35 i els 54 anys, la tendència baixa, i torna
a pujar a partir dels 55.

Les activitats físiques que més es practi-

quen són caminar, la natació recreativa i la
gimnàstica de manteniment. També els agra-
da, tot i que en menor per cen tatge, anar en bi-
cicleta (per la ciutat o la muntanya), córrer,
practicar l’excursionisme o jugar a futbol.

Per què fan esport?
“L’enquesta també revela que la visió

social de l’esport ha canviat enormement a la
nostra ciutat, com al conjunt del país. Si abans
s’a ssociava al concepte de la competició, ara
l’activitat física es vincula més a conceptes
com la diversió, la salut o la forma física”, afe-
geix la regidora d’Esports. De fet, entre els que
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practiquen esport regularment
en forma o per salut

Catalunya. Caminar, nedar i la gimnàstica són les activitats més freqüents. Aquells
s. Les instal·lacions esportives municipals són molt valorades per la ciutadania

fan esport regularment, un de cada dos apun-
ta la diversió com a motiu principal. Estar en
forma i les qüestions relacionades amb la
salut són apuntades per l’altra meitat dels es-
portistes ha bituals. I nou de cada deu fan es-
port almenys dos cops a la setmana, amb una
mitjana de 30 minuts a una hora i mitja per
sessió, preferentment al matí (31%) o a la nit
(29%) i la majoria sense sortir de la ciutat.

Entre aquells que no fan esport, la causa
fonamental al·ludida és la falta de temps i
només quatre de cada deu diuen que el seu in-
terès és baix o nul. La resta, el practicarien si
poguessin. 

Excel·lent nota per als equipaments esportius 
municipals de la ciutat

Els equipaments municipals també obtenen una excel·lent nota entre els seus usuaris.
El Complex Esportiu Municipal La Plana és, com es podia esperar, la instal·lació més utilitza-
da per aquelles persones que opten per fer esport en un recinte tancat. Set de cada deu en-
questats així ho exposen. I 86 de cada cent creuen que els equipaments existents en l’actuali-
tat són bons o molt bons. La neteja, l’atenció del personal, l’oferta d’activitats i els monitors
són destacats pels enquestats, que apunten que els dos aspectes a millorar amb respecte a
l’oferta actual són els preus (tot i que sis de cada deu enquestats opinen que són bons o molt
bons) i la construcció de noves instal·lacions. 

L’esport és l’activitat preferida en el temps lliure
Fer esport i caminar o passejar són, per aquest ordre, les dues principals activitats

que realitzen les persones residents a Esplugues en el seu temps lliure, segons l’enquesta
d’hàbits esportius realitzada per OPINA per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Un
38,7% dels enquestats va contestar que feia esport en el seu temps lliure, mentre que un
27,7 va respondre que caminar és la seva activitat favorita. Per tant, a la gent d’Esplugues no
li agrada quedar-se quieta, sinó en moviment, durant el seu temps lliure. Altres aficions en
el temps d’oci, ja no tan majoritàries, són, per aquest ordre, estar amb la família, anar al
cinema, al teatre o a ballar, sortir amb els amics o amb la parella, veure la televisió, llegir,
navegar per Internet o escoltar música. Sens dubte, l’esport actiu té molts més partidaris
que el passiu, ja que només el 2,3% dels enquestats van respondre que la seva activitat
preferida durant el temps lliure és presenciar o acudir a espectacles esportius.
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Jaime Alonso, mejor
jugador local del torneo de
baloncesto de Reyes  

Jaime Alonso fue proclamado mejor
jugador del torneo de baloncesto Ciutat
d’Esplugues celebrado en el Complex Es -
portiu Municipal La Plana. A sus 14 años,
esta proclamación le ha hecho especial
ilusión, así como haber podido competir
ante los mejores equipos españoles de la
categoría cadete. En la foto, aparece junto
a la alcaldesa en la entrega del trofeo.

Esplugues celebra 
la I Cursa Escolar, 
el 12 de març al Salt del Pi  

L’alumnat de les escoles públiques i
concertades del municipi participarà el 12
de març a la primera Cursa Escolar d’Es -
plugues, que se celebrarà al Camp de Fut -
bol Salt del Pi i al parc dels Torrents. Els
alumnes de 5è faran un recorregut pel
camp de futbol i el parc, de 600 metres de
llargada, i els de 6è, un de 800. La Cur sa
és un complement el programa d’edu ca -
ció física escolar.

El fútbol polaco se
interesa por el método de
trabajo del CF Can Vidalet

El presidente de la Federación Po -
laca de Exjugadores, Dariusz Dzie ka nows -
ki —63 veces internacional con Polonia en
los años 80—, visitó recientemente las
instalaciones del CF Can Vidalet para co-
nocer el método de trabajo del club de
nuestra ciudad. Dziekanowski vino acom-
pañado del director deportivo de la
Federación Ca ta lana de Fútbol, Joan Vilà,
una persona que en los últimos años ha
estado vinculada profesionalmente con el
club espluguense.

El Club Ciclista Esplugues prepara una
temporada 2010 que se prevé intensa

El Club Ciclista Esplugues ultima la preparación de una temporada que promete ser in-
tensa. Para empezar, el campeonato social del club prevé salidas todos los sábados desde
marzo hasta octubre, ambos incluidos. Se trata de marchas de entre 90 y 150 kilómetros —
normalmente, por carreteras de la provincia de Barcelona—, abiertas a todos los amantes de
la bicicleta, donde lo importante no es llegar antes, sino participar. Cada asistencia puntúa
para los miembros del club, que al finalizar la temporada realiza una clasificación (el primero
recibe un maillot de premio). A lo largo de estos meses también se realizan varias salidas or-
ganizadas para realizar rutas en zonas más alejadas —para este año ya están confirmadas sa-
lidas a Les Gavarres y al Camp de Tarragona—, así como la participación en marchas ciclotu-
ristas de Catalunya y de los Pirineos (algunas tan prestigiosas como la Quebrantahuesos, que
se adentra en el Pirineo francés, o Terra de Remences). El Club Ciclista Esplugues será, ade-
más, anfitrión este año de la Trobada de Germanor con la sección de veteranos del Club Ciclista
Amposta. Este encuentro se realizó por primera vez en noviembre del año pasado con la visita
de ciclistas espluguenses a las Terres de l’Ebre.

I Trobada de Germanor del CC Esplugues y el CC Amposta (veteranos), en noviembre

Segunda fase de los Juegos Escolares
La segunda fase de los Juegos Deportivos Escolares ha dado comienzo durante el mes

de febrero. Un total de 22 equipos de diferentes colegios y entidades (Escola Nazaret, CCA Pl.
Macael, Isidre Martí, FA Espluguenc, American Schol, Colegio Alemán, CF Can Vidalet, Handbol
Esplugues, Club Voleibol Esplugues e IES La Mallola) de nuestra ciudad toman parte en las
competiciones masculinas, femeninas y/o mixtas de baloncesto, fútbol, fútbol sala, balonmano
y voleibol, desde categoría prebenjamín hasta junior. 

FOTO CEDIDA PEL CLUB CICLISTA ESPLUGUES

FOTO CEDIDA PEL CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES
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La Bicicletada d’estiu, una altra acti-
vitat dins ‘A Esplugues, l’estiu més viu’

Després del Shisha Pangma, el Dhau la -
guiri, el Cho Oyu, l’Everest i el Lhotse, Xavi Arias
vol que l’Annapurna sigui el sisè vuitmil del seu
currículum muntanyenc i un pas mes en el seu
objectiu de ser el primer escalador català a fer
els catorze cims més alts de la terra. El repte
immediat no serà fàcil. Davant seu, l’alpinista
del GELADE tindrà una muntanya molt compli-
cada d’assolir. “Tot el que té de baixeta —és un
dels vuitmil de menys alçada— ho té de gran
dificultat. És una muntanya molt trencada, en
què per arribar a la part final cal passar per un
sector amenaçat constantment per allaus” ex-
plica Xavi Arias. Es tracta del vuitmil que ha re-
gistrat menys ascensions de la història.

Xavi Arias preveu arribar al campament
base la primera setmana d’abril (4.200 metres),
després d’un breu període d’aclimatació, d’uns
deu dies. La seva previsió és que passarà per
tres campaments intermedis, abans d’atacar

Xavi Arias intentarà
assolir a l’Annapurna 
el seu sisè vuitmil
La muntanya (8.091 m) té una gran dificultat
tècnica. En els plans immediats d’Arias també hi
ha assolir el Manaslu (8.156) el mes de setembre

el cim. “Vull fer una ascensió molt ràpida, i si
puc estalviar-me algun campament, ho faré”
explica. La clau és que, a menys temps d’as-
censió, menys exposició als riscos d’aquesta
muntanya. Xavi Arias anirà a l’Annapurna en
solitari, tot i que té previst coincidir-hi amb al-
tres especialistes de renom, com Juan Oyar -
zábal, Carlos Pauner o Edurne Pasabán, que
tam bé volen fer enguany el cim de l’Annapurna. 

Arias, que vol ser el primer català a fer
els catorze cims de més de vuit mil metres,
s’ha proposat fer enguany un altre dels grans.
Si tot va bé, els seus plans són assaltar el
Manaslu (8.156 m). 

Ricard Vila : “A la muntanya
cal tenir forces per pujar 
i guardar-ne per baixar”

Ricard Vila és l’entrenador que vetlla per
la preparació física i esportiva de Xavi Arias
des de més de cinc anys. En fa tres que és
veí d’Esplugues.
• Com es prepara una expedició com la
de Xavi Arias a l’Annapurna?
Un cop marcat l’objectiu, cal analitzar-ne
les dificultats i establir què cal preparar
perquè l’esportista, en aquest cas el Xavi,
pugui afrontar el projecte en plenes condi-
cions físiques, mentals i logístiques. 
• Com pateix el cos d’una persona les con-
dicions que signifiquen l’estada en un cim
de gran alçada?
Depèn de la persona. El que sent una per-
sona no iniciada és molt més fort al que
pugui sentir una que ja estigui acostuma-
da a reptes d’aquest tipus. La inadaptació
a l’alçada provoca maldecap, dificultat per
dormir i impossibilitat de fer cap esforç
físic. Per això, la muntanya cal anar-hi
molt preparat, perquè puguis donar el mi-
llor de tu mateix, més enllà de possibles
condicionants personals i ambientals im-
previstos.  I molt important: cal tenir for-
ces per pujar i guardar-ne per baixar.  
• D’on ve la teva relació professional amb
el Xavi Arias?
De fa cinc anys, quan ell i la Mercè Vidal
preparaven l’expedició Esplugues a l’Eve -
rest. Des d’aleshores, hi he col·laborat en
els successius reptes que s’ha plantejat. I
crec, sincerament, que el Xavi està millor
preparat que abans, tot i que té un ampli
marge de millora.
• I ara, a més, compartiu ciutat de resi-
dència
Sí. Des de fa poc més de tres anys visc a
Esplugues. Hi estic molt bé. M’agrada el
seu ambient familiar, de poble, amb tots
els serveis a la vora. És una ciutat molt
tranquil·la i té molt a prop la muntanya. 

Xavi Arias ha preparat l’expedició fent el cim de l’Aconcagua, el sostre d’Amèrica, arribant
del campament base  fins al punt més alt (3.000 metres de desnivell), en només 10 hores

L’alpinista espluguenc vol
ser el primer català a fer
els catorze cims més alts
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La Baronda,
una
actuación
impecable y
beneficiosa
para la
ciudad

En el pleno de febrero asistimos con estupor a la presentación de
una moción de CiU, relativa a la reforma del recinto de la antigua fábrica
de La Baronda. En esa moción se daban como probadas una serie de
irregularidades, para acabar pidiendo una Comisión de Investigación,
que, según el texto de la propia moción, no tenía nada que investigar sino
dar como probados los hechos que contenía.

Ante esa circunstancia, y antes de encarar una votación, el resto de
grupos municipales acordamos solicitar que quedara sobre la mesa para
la siguiente sesión plenaria y pedir la elaboración de un informe jurídico

en profundidad, por el secretario de la
Corporación, sobre cada uno de los aspectos de
la moción, para que el conjunto de las fuerzas
políticas del Consistorio pudieran valorar mejor
su contenido.

Aún estando de acuerdo el resto de grupos, excepto CiU, sobre la
elaboración del informe jurídico, sólo el gobierno municipal y PP vota-
mos a favor de que quedara sobre la mesa a la espera del citado informe.

Por nuestra parte, hemos de manifestar la certeza, la convicción y
nuestra más absoluta seguridad de que el expediente de rehabilitación
de La Baronda se ha tramitado siguiendo el procedimiento que mejor ga-
rantiza la legalidad vigente. Con publicidad, concurrencia, transparencia,
con las aprobaciones del pleno del Ayuntamiento, previas las delibera-
ciones de la Comisión de Valoración y la Mesa de Contratación, tanto en
la fase de selección de las ofertas, como en la de adjudicación, de las que
formaron parte miembros de todos los grupos políticos de la Corporación
y con los informes favorables de todos los técnicos que participaron en
cada una de las fases del proceso.

Pero, aparte de lo impecable de esta actuación, la recuperación  de
La Baronda está siendo muy beneficiosa para el conjunto de la ciudad,
por muchas razones. Porque ha permitido recuperar un importante pa-
trimonio industrial. Porque es una actuación que incluye las piscinas mu-
nicipales del Parc dels Torrents y una amplia zona verde. Porque es un
potente foco de actividad económica que desarrolla puestos de trabajo
en Esplugues a pesar de la crisis. Porque la ciudad gana espacios de ca-
lidad para ser utilizados por las entidades y por el Ayuntamiento para ac-
tividades ciudadanas de interés público. Por eso lamentamos que el
grupo municipal de CiU intente sembrar dudaas infundadas sobre un
proyecto estratégico tan importante, para el presente y futuro de
Esplugues y su ciudadanía.

Podríamos haber votado no a la moción e impedir así, tal como in-
dica la normativa, que pudiera volver a debatirse en el pleno, en el plazo
de un año. Y no lo hicimos porque nuestra posición es un ejercicio de
transparencia y responsabilidad política. Lo que sí consideramos una
verdadera irresponsabilidad es dar por probadas irregularidades y pedir
responsabilidades sin comprobar, a nivel jurídico, si todas las afirmacio-
nes incluidas en la moción se ajustan a la realidad o no.

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
112 Mossos d’Esquadra
091/93 261 90 91 Cos Nacional de Policia (Comissaria de Cornellà)
112 Telefon d’emergències
061 Urgències mèdiques
900 900 120 Línia d’atenció a les dones en situació de violència
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
i Comerç ) 

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

(servei permanent 24 hores)

FARMÀCIES D’ESPLUGUES
Farmàcia Sans Àngel Guimerà, 30 93 371 03 83
Farmàcia Ventura Molí, 22 93 371 08 90
Farmàcia Vilamala Sant Salvador, 23 93 372 17 01
Farmàcia Talon Santa Rosa, 5 93 372 58 52
Farmàcia Sarroca Nord, 54 93 371 88 04
Farmàcia Serra Isidre Martí, 40 93 371 03 92
Farmàcia Roca Pujadó Pere Pelegrí, 26 93 473 97 21
Farmàcia Picornell Verge de la Mercè, 42 93 371 68 77
Farmàcia Marta Tomàs La Pau, 1 93 371 24 89
Farmàcia Jené Domènech M. J. Corrales, 10 93 371 05 10
Farmàcia Gimeno Rovellat,  41-47 93 371 73 38
Farmàcia Jené Àngel Guimerà, 9 93 371 00 49
Farmàcia Coloma Barbé Glicines, 23 93 371 10 17
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En este último Pleno Municipal, celebrado el 17/02/10, una for-
mación política en la oposición presentó una moción muy importan-
te, pues se trata de una acusación dirigida al Equipo de Gobierno,
en la cual solicita que se establezca una comisión de investigación,
incluyendo ésta a su vez las medidas a adoptar. Según el criterio de
la formación política titular de la citada moción, está basada sobre
la recién remodelada edificación de la Baronda, y que dado y según
se puede leer en dicha moción, dice vulnerar la ley urbanística, ar-
gumentado en su exposición de motivos.

Ante la importancia del asunto, y siendo
nosotros conocedores de la moción tan sólo
desde el día 11/02/10, en la primera Junta de
Portavoces que se celebra —es decir, el día
antes del Pleno Municipal, el 16/02— es tra-

tada hasta donde lo éticamente correcto permite que se puede tra-
tar, dado que no contamos con la presencia del Portavoz propietario
de la moción presentada, para poder incidir y conocer más sobre el
asunto e intercambiar las oportunas opiniones relatadas por el
mismo.

Pero es bien cierto que el resto de portavoces que asistimos
comentamos sobre el contenido de la misma —repito, dada la im-
portancia y presunta gravedad del asunto, caso de ser así—, y coin-
dicimos algunos de los portavoces asistentes en que nos faltaba in-
formación y la debida documentación jurídica. Por ello, coincidimos
todos los portavoces asistentes que, por transparencia e higiene po-
lítica, era necesario tener un informe jurídico preceptivo, con carác-
ter de urgencia, y que dada la premura y el reducido margen de
tiempo del que disponíamos, consideramos que lo prudente era de-
jarlo este mes encima de la mesa para dar tiempo a tener dicho in-
forme jurídico preceptivo, lo que apelé telefónicamente al portavoz
del grupo político propietario de la moción.

La presunta gravedad del tema requiere reflexiones profundas
y el máximo de información. Por eso, y siempre amparados por la
legalidad vigente, nos mantuvimos en que se quedase encima de la
mesa hasta el Pleno Municipal siguiente, es decir, marzo, con la
confirmación del Secretario de la Corporación de que en 10 ó 12 días
tendríamos el informe jurídico preceptivo solicitado, y recopilar el
máximo de información para poder seguir hablando y poder expre-
sar opinión de una manera razonada.

Las prisas son malas compañeras.

Prudencia
y cautela

Luis Ortega | PPC

Sí, és temps de quaresma, però no des de dilluns passat, quan ja
ha marxat en Carnestoltes. A Esplugues és temps de quaresma de
manera permanent. Si durant el Carnestoltes es diuen les veritats, si
durant el Carnestoltes el poble decideix i els que manen obeeixen
(aquest és el mandat electoral, oi?), si durant el Carnestoltes s’adme-
ten les crítiques per ferotges que siguin, si el Carnestoltes és tot això,
a Esplugues sempre estem de quaresma. Només mengem bacallà
amb cigrons i espinacs (és un dir, perquè el preu del bacallà no és pre-
cisament assequible). Ningú gosa contradir la voluntat dels que ens

governen i molt pocs els diuen les veritats a la
cara potser per por de sortir-ne mal parats. El
poble segueix sense ser escoltat (a excepció
d’alguns privilegiats); les grans menges car-
nestoltesques sempre són per als mateixos

(pagant el poble, és clar) i l’alimentació de supervivència cada cop és
per a més gent (pagant-se cadascú el seu, és evident, perquè els ser-
veis socials tenen altra feina).

O potser sempre és Carnaval?
Perquè la setmana de Carnaval és la setmana de disbauxa total,

la setmana del descontrol, de les disfresses i els excessos, dies per fer
disbarats i barbaritats. I voleu més disbarats, més excessos, més des-
control i més barbaritats que els que fan tots els dies de l’any els qui
governen Esplugues?

No són excessos els diners que es gasten en publicitat, en viat-
ges i dinars? 

No és un disbarat el pla CAUFEC i altres projectes urbanístics?
(alguns estan desitjant que s’acabi la crisi per poder edificar encara
més).

No són una disbauxa els carrils bici que tenim a Esplugues que
no van enlloc? O els arbres que es tallen sense cap raó?

No és un descontrol el que passa amb els diners que paguem la
ciutadania amb els impostos? (la rambla Àngel Guimerà aixecada dues
vegades, la gespa del CF Can Vidalet el mateix...). O els pisos de pro-
tecció sortejats fa més d’un any i que encara no s’han començat a edi-
ficar?

No és una disfressa el que es posen els nostres governants per
fer veure el que no són i dir mentides amagats darrera la màscara?

Allò de “Per Carnaval tot s’hi val” està molt bé, però per Carnaval.
Volem un govern que treballi seriosament i pel bé de tota la ciutada-
nia. Per aquells més desfavorits també. Volem un Carnaval com cal i
una quaresma que només sigui part de la tradició amb els set baca-
llans penjats de les set cames.

Per acabar, un desig de les Carnestoltades: “Que la cansalada
sigui el pa de cada dia” per a tots, perquè per a alguns ja ho és. Amb
permís del colesterol, és clar!

És temps de
quaresma

Isabel Puertas | ICV
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Plens de
l’esperit del
Carnestoltes

Durant el darrer Ple del nostre Ajuntament s’ha tornat a viure una
autèntica disbauxa pròpia de l’època carnavalesca. Potser pel dia que
érem, el dimecres de cendra, o potser per un tema pelut, com el de for-
mar una comissió d’investigació, per aclarir si hi ha hagut algun tipus
d’incompliment en les normatives urbanístiques respecte a l’Espai La
Baronda. Suposo que CiU ja explicarà, abastament, el perquè de tot ple-
gat. Jo simplement puc constatar la meva discrepància sobre la inter-
pretació que es fa des de l’Ajuntament de les normes urbanístiques del
Pla General Metropolità i, en vistes a les explicacions donades pel PSC,

des d’Esquerra vam considerar donar suport a
la demanda de CiU. Malgrat tot, el Ple, un cop
més, va complicar-se en un estira i arronsa per
aclarir si una moció es pot retirar per acord dels
grups polítics o si qui en té la potestat és el grup

que la presenta. Mòbils amunt i avall, discussions i votacions sense sen-
tit, acusacions creuades... En definitiva, una disbauxa pròpia del dia que
s’enterra la sardina, però no d’una sessió plenària d’un Ajuntament d’un
lloc que defineixen com a ciutat.

Si, a sobre, tenim en compte que fa quatre dies que ens hem dotat
d’un Reglament Orgànic (ROM) per regular i evitar aquestes situacions,
podem arribar a la mateixa conclusió: no tenim un Ajuntament seriós ni
responsable. De fet, fora d’època de Carnaval, ja vàrem viure un altre Ple
de disbauxa, quan molts regidors i regidores van quedar en evidència
per no haver llegit el ROM i no saber l’ordre de les intervencions que
marca el reglament, donant-se una situació similar de desconcert quan
ERC va exigir el compliment del ROM aprovat per unanimitat. En definiti-
va, seria un altre Ple per esborrar de la memòria col·lectiva dels esplu-
guins i espluguines si no fos per determinades coses que es van votar.
Una d’elles, canviar el lloc de treball d’una persona que ja treballa a
l’Ajuntament, que de directora d’Educació i Ciutadania passarà a ser tèc-
nica de Ciutadania, amb totes les tasques que anteriorment tenia assig-
nades i afegint les tasques de tècnica de Diversitat que abans es cobria
amb una altra persona. Aquí es demostra que l’equip de govern no de -
senvolupa amb seriositat i rigor les polítiques sobre immigració, ja que
no sembla ser un tema prou interessant ni que generi reptes a resoldre.
Disfressem una treballadora de l’Ajuntament de tècnica d’immigració
perquè tot sigui correcte, però en el fons únicament serà una disfressa,
ja que és possible que a aquesta persona li acabi passant com a l’ante-
rior i també s’hagi de dedicar a ser tècnica de la regidora de barri de Can
Vidalet i Can Clota, que també ostenta la regidoria de Diversitat i Gent
Gran.

Per acabar aquest article de Carnestoltes, únicament espero que
aquest escrit no sigui llegit abans d’hora pel portaveu del PSC, ja que
tinc la sensació que en els seus articles es dedica a contestar el que diem
els altres partits i això seria poc ètic.

Jordi Figueras |

L’any 2002, l’Ajuntament d’Esplugues expropia l’antiga fàbrica
La Baronda als seus antics propietaris per un import aproximat de
13 milions d’euros. Un pacte de mutu acord, però que es duia a
terme sempre que els terrenys fossin destinats a ús públic. No és,
però, fins l’any 2005 quan l’Ajuntament adjudica a les empreses
Alonso-Balaguer i Tau Icesa una concessió per rehabilitar i explotar
l’edifici La Baronda per 40 anys prorrogables. Fent càlculs aproxi-
mats, en 5 anys quedarà amortitzat l’import que ha costat la rehabi-
litació de l’antiga fàbrica, de tal manera que les empreses privades

se’n beneficiaran durant 35 més com a
mínim.

Quin és el benefici per a Esplugues?
CAP! Paguem una expropiació (amb interes-
sos bancaris inclosos) per acabar destinant

l’ús majoritari de la Baronda a oficines de dues empreses privades.
Queda clar que ha sortit molt car a Es plugues, expropiar aquesta
antiga fàbrica per no poder-se’n beneficiar. L’aposta del PSC-PSOE
ha estat que dues empreses privades es beneficiïn d’aquest espai,
quan l’objectiu de l’expropiació era clar: un equipament públic per a
la ciutat (un casal de joves, una residència de gent gran, un museu
de la ciutat, una escola bressol, un espai per a discapacitats, un
hotel d’entitats...), fet que vulnera pressumptament la normativa
urbanística.

És, doncs, per tots aquests motius que, per tal d’aclarir aques-
tes pressumptes irregularitats i poder donar transparència al cas,
Con vergència i Unió va presentar una proposta al Ple del mes de fe-
brer per tal que es creés una Comissió d’Investigació que s’ocupés
d’aclarir totes aquestes pressumptes irregularitats i recuperés l’e-
quipament de La Baronda per a la ciutat. Volem que aquest espai
torni a ser per a l’ús del poble d’Esplugues i no per a dues empre-
ses privades que ara el disfruten.

Malauradament, els vots en contra del PSC-PSOE i del PP van
servir no només per impedir la nostra voluntat de recuperar l’espai
per a la ciutat, sinó per intentar fer una maniobra del tot il·legal:
evitar que es votés la nostra proposta per tal de no haver de votar
en contra de la mateixa.

Si el PSC-PSOE no té res a amagar no podem entendre encara
per què ha votat en contra de la nostra proposta. Ens dóna motius
per donar encara més transparència a aquest cas.

En qualsevol cas, des de Convergència i Unió hem habilitat el
web http://baronda.rogerpons.cat des d’on podreu seguir tot aquest
procés que esperem que acabi amb un nou equipament per a la nos-
tra ciutat i que s’acabin les actituds rares i confuses amb les quals
fins ara el govern socialista ens ha receptat.

Capítol 1: La
Baronda, de
centre de
disseny a
pressumpta
irregularitat
urbanística

Roger Pons | CiU
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