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Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

Esplugues guanya 
un nou equipament
per a la ciutat amb
l’Espai Baronda

Esplugues ha inaugurat aquest passat mes d’abril un dels
equipaments més importants del present mandat. Es tracta de
l’Espai Baronda, un modern i innovador edifici on la tradició fa-
bril relacionada amb el món de la ceràmica de la nostra ciutat
entronca amb un disseny d’avantguarda. La presència del pre-
sident de la Generalitat, José Montilla, va donar fe de la trans-
cendència de l’acte inaugural i del fet singular del nou edifici.

Però el que fa realment atractiu el nou equipament és la
simbiosi que s’ha aconseguit entre l’espai públic i el privat. Les
seus de prestigioses empreses relacionades amb el disseny
gràfic i industrial, l'interiorisme, el paisatgisme, les consulto-
ries o les enginyeries conviuen en perfecta harmonia amb es-
pais d’utilització pública i d’ús ciutadà. L’Es pai Baronda compta
amb sales d’actes i exposicions i amb aules de formació que es
troben a la disposició del municipi per a la realització de ta-
llers, activitats culturals i socials, reunions d’entitats, semina-
ris i congressos.

A més, aprofito l’avinentesa per convidar a tothom a gaudir,
al hall de l’edifici, de l’exposició permanent de la col·lecció de
peces ceràmiques d’Angelina Alós, llegades per la seva famí-
lia. Aquesta col·lecció, que ara s’ha obert al públic, és un viu
exemple de la tradició ceramista de la que aquesta ciutat se
sent tan orgullosa.

Tanmateix, no tot han estat bones notícies al mes d’abril. El
dia 8 ens deixava l’Antonio Salazar, regidor d’aquest Consistori
des de 1991. L’estima per aquest polític, que es va caracteritzar
per la seva proximitat a la ciutadania, va quedar palesa amb les
mostres de condol que vam viure a la Casa consistorial, on se li
va retre un merescut homenatge de comiat. Persones com ell
són les que ens motiven a continuar endavant amb el nostre
exercici de govern. 

Esplugues ha inaugurado este pasado mes de abril uno de los
equipamientos más importantes del presente mandato. Se trata
del Espacio Baronda, un moderno e innovador edificio donde la
tradición fabril relacionada con el mundo de la cerámica de nues-
tra ciudad entronca con un diseño de vanguardia. La presencia del
presidente de la Generalitat, José Montilla, dio fe de la trascen-
dencia del acto inaugural y del hecho singular del nuevo edificio. 

Pero lo que hace realmente atractivo el nuevo equipamiento
es la simbiosis que se ha conseguido entre el espacio público y el
privado. Las sedes de prestigiosas empresas relacionadas con el
diseño gráfico e industrial, el interiorismo, el paisajismo, las con-
sultorías o las ingenierías conviven en perfecta armonía con es-
pacios de utilización pública y de uso ciudadano. L'Espai Baronda
cuenta con salas de actos y exposiciones y con aulas de forma-
ción que se encuentran a disposición del municipio para la reali-
zación de talleres, actividades culturales y sociales, reuniones de
entidades, seminarios y congresos.

Además, aprovecho la ocasión para invitar a todo el mundo a
disfrutar, en el hall del edificio, de la exposición permanente de la
colección de piezas cerámicas de Angelina Alós, legadas por su
familia. Esta colección, que ahora se ha abierto al público, es un
vivo ejemplo de la tradición ceramista de la que esta ciudad se
siente tan orgullosa.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias en el mes de
abril. El día 8 nos dejaba Antonio Salazar, concejal de este Con -
sistorio desde 1991. La estima para|por este político, que se ca-
racterizó por su proximidad a la ciudadanía, quedó patente con
las muestras de pésame que vivimos en la Casa consistorial,
donde se le rindió un merecido homenaje de despedida. Personas
como él son las que nos motivan a continuar adelante con nues-
tro ejercicio de gobierno. 

Esplugues gana 
un nuevo equipamiento
para la ciudad con 
el Espai Baronda
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L’edifici, fruit de la reconversió de l’antiga fàbrica de ceràmica La Baronda,
permet la convivència d’activitats empresarials, cíviques i culturals

El president de la Generalitat in
Baronda, un nou equipament pe

L’acte d’inauguració de l’Espai Baronda es va convertir el passat 17
d’abril en tot un esdeveniment. D’una banda, per la presència del president
de la Generalitat, José Montilla, que va presidir l’acte, acompanyat de l’al-
caldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz; la delegada del Go vern de la
Generalitat a Barcelona, Carme San Mi guel; i el president de l’Espai
Baronda, Francesc Sibina. D’altra banda, pel gran nombre d’entitats ciuta-
danes d’Esplugues que hi van anar per conèixer unes instal·lacions que es
caracteritzen per espais amples i transparents.

Tot això, sense perdre de vista l’esperit industrial de l’edifici, que és el
resultat de la rehabilitació de l’antiga fàbrica de ceràmica La Baronda, que
va funcionar entre finals dels anys 40 i els 90 del passat segle. L’aspecte in-
novador de l’Espai Baronda és que permet la conviviència d’activitats eco-
nòmiques, cíviques i culturals. Al costat de les oficines d’empreses del

El president de la Generalitat, José
Montilla, amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, i
la filla d’Angelina Alós, davant l’exposi-
ció permanent de la col·lecció de la ce-
ramista llegada per la seva família

grup Tau Icesa, el despatx d’arquitectura Alonso & Ba laguer i l’empresa
danesa Scandinavian To bacco Group —que funcionen des de mitjans de
l’any passat—, l’equipament compta amb espais que podran ser emprats
per entitats i associacions d’Esplugues i pel propi Ajun tament per a la rea-
lització d’activitats culturals, socials i cíviques d’interès públic.

La planta baixa de l’edifici compta amb sales d’exposicions i aules de
formació, que incorporen equips d’àudio i imatge, per a activitats docents
que es poden transformar en una gran sala d’actes, de reunions, i fins i tot,
de videoconferències i congressos de petit format, depenent de la necessi-
tat de cada moment. De fet, aquests espais ja es van estrenar el juny de
l’any passat, amb motiu d’una exposició sobre La maternitat d’Elna. A més,
al març es va fer l’assemblea de la Federació d’Associa cions de Veïns del
Baix Llobregat.
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inaugura l’Espai
per a la ciutat

L’arquitectura de l’edifici conserva l’estil industrial tradicional

L’edifici incorpora espais per a actes,
reunions i congressos, i un ‘hall’
museístic que inclou la col·lecció 
de ceràmica d’Angelina Alós, 
llegada per la seva família

L’altre aspecte que reforça el caràcter públic de l’Espai Ba ronda, i
que es va poder veure per primer cop el dia de la inauguració, és el hall
museístic ubicat al vestíbul d’entrada al complex, obert al públic, que al-
bergarà exposicions permanents, com la col·lecció d’Angelina Alós, perso-
nalitat de referència en el món de la ceràmica contemporània lligada a la
ciutat. Les peces han estat legades per la seva filla. Aquest espai també
acollirà exposicions temporals de peces presentades en les Biennals de
Ceràmica Angelina Alós, que l’Ajuntament d’Es plugues promou i fomenta
per seguir impulsant la tradició ceramista de la ciutat. 

El president de l’Espai Baronda, Francesc Sibina, ensenya les
instal·lacions interiors a José Montilla i Pilar Díaz

L’edifici compta amb amplis espais

Premi per la seva innovació 
en arquitectura

L’Espai Baronda ha guanyat el Premi Quatrium a la Iniciativa
més innovadora en arquitectura. La funcionalitat dels espais i la
conservació d’elements tradicionals de l’estil industrial en un
equipament modern l’han fet valedor d’aquest premi de prestigi.

El Grup Tau Icesa ha rehabilitat totalment l’edifici, conser-
vant les parts més emblemàtiques de l’edifici industrial i preser-
vant així part de la tradició catalana del segle XX. La companyia,
que comparteix oficines amb el despatx d'arquitectura Alon -
so&Balaguer i l'empresa danesa Scandinavian Tobacco Group,
reuneix i combina en un mateix edifici, un concepte innovador
quan a la convivència d’activitats públiques i privades, que el con-
verteix en un centre pioner a Catalunya i que sens dubte es trans-
formarà en un equipament de referència en el sector.

Els premis Quatrium es lliura el Grupo Via per desè any con-
secutiu per reconèixer els projectes més innovador i els profes-
sionals més destacats en els àmbits de l’arquitectura, la immobi-
liària, l’interiorisme i el sector hoteler. El lliurament tindrà lloc el
proper dia 3 de juny a l’Hotel Hesperia Tower de l’Hospitalet.
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Basilisa Alcalde
(CENTRO ARAGONÉS 

DE ESPLUGUES)

“Me gusta
bastante.
Siempre lo
había visto en
ruinas y la
verdad es que
me ha
sorprendido.
Pienso que las entidades
tienen que beneficiarse de
este nuevo espacio.”

LA CIUTADANIA PARLA Què destacaria de l’Espai Baronda?

L’Espai Baronda continua amb la profunda
transformació del parc dels Torrents

La inauguració de l’Espai Baronda, que compta amb 6.000 metres
quadrats de superfície, forma part de tot un procés, impulsat per
l’Ajuntament d’Esplugues, de recuperació per a la ciutat i de transforma-
ció dels terrenys on estava ubicada l’antiga fàbrica i que va ha suposat la
construcció de zones verdes i de les Piscines Municipals Parc dels To -
rrents. Aquestes piscines s’han convertit durant els darrers estius en el
punt de trobada per excel·lència de l’època estival per a tota la ciutadania
d’Esplugues. El nou equipament es troba integrat en el Parc dels
Torrents, un espai lúdic i ciutadà, de 3,3 hectàrees de superfície, que

La transformació en els darrers anys del parc dels Torrents ha estat important

José Fernán dez
(AV DE CAN CLOTA)

“Lo que más
me gusta del
equipamiento
son las salas
de actos. Las
entidades de
Esplugues
ganamos un
nuevo espacio, a la espera de la
construcción del Teatro
Auditorio. Y prácticamente en el
barrio de Can Clota.”

Katy Mora i
Matil de Zamo ra
(ASSOCIACIÓ DE DONES 
DE LA PLANA)

“És
modern,
amb un
disseny
perfecte,
i molt
maco.
Esperem poder tenir-hi accés
per poder fer reunions i actes
amb presència massiva de gent.”

Antonio Gonzá lez
(AV DE CAN VIDALET)

“Tuvimos la
experiencia de
hacerlo servir
con motivo de
la asamblea de
la Federació
Comarcal
d’Associacions
de Veïns. Todas las personas que
acudieron salieron encantadas
con las condiciones que reúnen
las salas polivalentes.”

fa de nexe d’unió entre els barris de La Plana i de Can Clota i que,
arran de la seva recuperació, ara fa sis anys, ha esdevingut el parc
central de la ciutat.

La reconversió de l’antiga fàbrica de La Baronda en un nou
equipament cívic, cultural i empresarial ha suposat, a més, un clar
exemple de recuperació del patrimoni industrial del Baix Llobregat i
constitueix, juntament amb les obres del que serà el nou teatre–au-
ditori, el Complex Municipal Esportiu La Plana i el mateix Parc dels
Torrents, un dels eixos de transformació del municipi. 
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La ampliación de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues podrá ha-
cerse realidad este año. La construcción de dos nuevas salas es una de
las inversiones que se llevarán a cabo durante este año en Esplugues
gracias al Fondo Estatal para el Empleo y la Sos teni bilidad Local 2010,
impulsado por el Gobierno de José Luis Ro drí guez Zapatero para tratar
de paliar los efectos de la crisis económica. El presupuesto asciende a
cerca de 200.000 euros.

El proyecto de ampliación de la biblioteca contempla la construc-
ción de una sala polivalente y de un espacio multimedia, anexos a las
actuales instalaciones. La zona ampliada, que quedará en la zona pos-
terior a la puerta de acceso, totalizará unos 350 metros cuadrados de
superficie útil, la misma que las actuales dependencias.

La apuesta del Ayuntamiento por dotar a la Biblioteca Pare Miquel
de herramientas informáticas y por facilitar a las personas usuarias del
centro el acceso a las nuevas tecnologías y a internet, así como a cual-
quier tipo de información digital, es uno de los motivos de su amplia-
ción. Con este objetivo se ha diseñado la creación del espacio multime-
dia, que constará de una sala de autoservicio para impresión de docu-
mentos, digitalización de imágenes, grabación de documentos, visuali-
zación de archivos y realización de consultas, entre otros servicios; así
como de una sala para la realización de talleres informáticos y cursos.

Las obras se desarrollarán durante el 2010 y estarán financiadas 
por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

La Biblioteca Pare Miquel se am
una sala polivalente y un espac

Los nuevos espacios facilitarán 
el acceso de las personas usuarias a
las nuevas tecnologías y permitirán la
realización de actividades culturales

La Biblioteca
Pare Miquel
ganará
espacios

espacio actual
ampliación

1 / ESPACIO POLIVALENTE

Sala que tendrá la funcionalidad de
realizar charlas, conferencias,
conciertos y otras actividades de
difusión cultural

5 / PASILLO EXPOSICIONES

Espacio adecuado para la realización
de exposiciones

4 / ALMACÉN

Sala de 42,71 metros cuadrados útiles

2 / AUTOSERVICIO

Sala para impresión
de documentos,
digitalización de
imágenes, grabación
de documentos,
visualización de
archivos, consultas...

3 / AULA MULTIMEDIA

Sala para la
realización de talleres
informáticos y cursos

entrada

1

2 3

4

5
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ampliará con
acio multimedia

La otra gran novedad del equipamiento municipal será la cons-
trucción de un amplio espacio polivalente, que permitirá la realización
de charlas, conferencias, conciertos y otras actividades de difusión cul-
tural. Actualmente, estas actividades se llevan a cabo en un espacio con-
tiguo a la sala de lectura. Cuando la ampliación finalice, la realización de
actividades culturales se podrá realizar de forma que no perturbe el si-
lencio de las personas que acuden a la biblioteca para consultar o leer.

Pionera en el libro digital
Con el nuevo espacio multimedia, la Biblioteca Pare Miquel

d’Esplugues dará un nuevo paso en su apuesta decidida por la inclusión
de las nuevas tecnologías como forma de adaptación a la nueva reali-
dad. En este sentido, esta biblioteca ha sido la primera de la red de la
Diputación de Barcelona que ofrece libros electrónicos a sus usuarios.
El Ayuntamiento de Esplugues adquirió seis modelos e-leqtor que per-
miten la lectura en los formatos más extendidos (PDF, EPUB, TXT), y
también se pueden escuchar audiolibros o música en formato MP3.
Cada lector cuenta con una treintena de obras de novela o ensayo ad-
quiridas por el Ayuntamiento. 

Principales obras del Fondo Estatal
El Fondo Estatal para el Em pleo y la Sostenibilidad 2010

supondrá una inversión en Esplugues superior a los 5 millo-
nes de euros en diversos ámbitos. Además de la ampliación de
la Biblio teca Pare Miquel, algunas de las obras previstas son:

• Supresión de barreras arquitectónicas y adecuación de
la instalación eléctrica del Esplai Municipal de Gent
Gran del Gall.

• Habilitación de la oficina de emancipación juvenil en el
Casal de Cultura Robert Brillas.

• Mejora de las dependencias de los servicios sociales
municipales en el Centre Municipal Puig Coca.

• Adecuación de un nuevo espacio multifuncional en el
parque dels Torrents, apto para actividades ciudada-
nas, culturales y deportivas.

• Creación de una red de fibra óptica que conectará, ini-
cialmente, todos los equipamientos públicos pero que,
en el futuro, podría ser utilizado por empresas y otros
agentes económicos.

• Sistema para gestionar mejor el riego de las zonas verdes;
y se aplicarán nuevos proyectos de adecuación del alum-
brado público, que permitirán reducir el gasto de electrici-
dad y erradicar la contaminación lumínica de la ciudad.

• Obras en los colectores y alcantarillado de las calles
Raval de Sant Mateu, Verge de Guadalupe y Rafael
Casanovas y de la plaza Catalunya.

La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues ganará nuevos espacios
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L’Ajuntament promou l’efic
energètica a les aules
Les vuit escoles públiques del
municipi milloraran les prestacions 
de les seves instal·lacions
d'il·luminació i calefacció, augmentant
l'eficiència i la regulació dels equips,
per reduir el consum energètic

Les actuacions per aconseguir un estalvi considerable en el consum
de llum es desenvoluparan als centres escolars d'educació infantil i primà-
ria Can Vidalet, Joan Maragall, Matilde Orduña, Prat de la Riba, Isidre Martí,
Gras Soler, Folch i Torres i Lola Anglada, tot i que no es descarta la possibi-
litat de portar-les a terme a altres edificis municipals. Tot i que cada actua-
ció s'adequarà a l'especificitat que presenta cada escola, les accions con-
sistiran, en essència, a substituir els actuals fluorescents per conjunts de

El sistema d’il·luminació serà
renovat per un altre més eficient

llum, tub i electrònica de millor eficiència energètica i lumínica que les ac-
tuals, i introduir elements de regulació, i a canviar les calderes de calefac-
ció actuals per d'altres, d'alt rendiment, regulades per un sistema electrò-
nic programable.

Amb aquestes mesures, s’estima qu es pot reduir el consum de gas
en 500.000 kilovatis per hora i el d’electricitat en prop de 150.000 kw/h, la
qual cosa suposa una reducció de 292,5 tones de CO2 a l’any. El projecte,
amb un pressupost de prop d’un milió d’euros, està promogut per
l'Ajuntament d'Esplugues en el marc del Fons Estatal per a  l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local.

L'adaptació de l'actual sistema d'enllumenat, basat actualment de
forma majoritària en els tubs fluorescents, permetrà reduir la potència i el
consum energètic, millorar la qualitat de la llum emesa i reduir la fatiga vi-
sual. Com? Entre d'altres coses, es proposa un sistema que permeti regu-
lar l'enllumenat de les aules en funció de la llum natural i de la presència o
no de personal o alumnat, es canviaran els fluorescents de corredors i ves-
tíbuls per tubs de tecnologia LED (com la que s'empra als semàfors) —
tenen una vida més llarga i un cost de manteniment molt menor— i se
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ciència

Esplugues es va adherir a
l’apagada lumínica més global 

Fonts, monuments i espais emblemàtics d’Esplugues es
van apagar el passat 27 de març entre les 20.30 i les 21.30 hores.
D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Esplugues s’adheria a la ini-
ciativa L’Hora del Planeta, de l’Associació per a la Defensa de la
Naturalesa (WWF, sigles en anglès), l’acció organitzada més
multitudinària mai feta fins ara a nivell mundial per conscien-
ciar sobre el problema del canvi climàtic. A Es plugues es van
tancar els llums del Pont Nou, de les fonts de la rambla Verge de
la Mercè, plaça Cata lunya i parc Pou d’en Fèlix, de set monuments
i de sis façanes públiques (incloses la Casa de la Vila i l’església
Santa Magdalena). Aquest acte simbòlic va quedar inclòs a les
activitats de la Setmana de l’Energia d’Esplugues, ja que l’Ajun -
tament va programar del 23 al 27 de març diverses activitats, bà-
sicament informatives, sobre l'estalvi i l’eficiència energètica a la
llar. També es va fer una sessió de cinefòrum, amb la projecció
d’un documental sobre el canvi climàtic a l’Espai Jove Remolí, i
una visita guiada en autocar a l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac.

Creix el nombre de 
persones interessades 
en ‘Compartir cotxe’

El projecte Compartir cotxe, que consisteix a posar en con-
tacte a través d’Internet diverses persones que fan un recorregut
similar, normalment dins de l’àrea metropolitana de Barcelona,
té cada cop més persones usuàries d’Esplugues. Fins al desem-
bre de l’any passat, han estat 480 les persones de la ciutat que
s’han interessat a poder compartir viatge (a través del web com-
partir.org), de les quals 101 ho han aconseguit. Durant l’any 2009,
aquests viatges van tenir de mitjana 12 quilòmetres de trajecte i
2,91 ocupants. Amb això, es va aconseguir que deixessin de circu-
lar 66 cotxes cada dia per Esplugues i que s’evitessin llençar 42,9
tones de CO2 a l’atmosfera.

substituiran les actuals làmpades dels patis i pistes exteriors per d'altres
de vapor de sodi, que tenen un menor consum.

Pel que fa al sistema de calefacció, les instal·lacions actuals dels
centres escolars tenen en la majoria dels casos més de 20 o 30 anys, estan
basades en un únic circuit —no es pot regular per zones— i es regulen ma-
nualment i a discreció del personal autoritzat a cada escola. El projecte
pretén instal·lar calderes de tipus condensació, que ofereixen un millor
rendiment tèrmic, i introduir un sistema de regulació que permeti propor-
cionar un grau de confort adequat segons la necessitat local i no havent de
ser la mateixa per a tota l’escola. 

La renovació dels equips
d’il·luminació i calefacció de 
les escoles suposarà un 
considerable estalvi energètic

Aposta municipal per energies renovables
Amb l'aplicació d'aquest ambiciós projecte, a més de tenir

com a conseqüència un considerable estalvi energètic, l'aposta
de l'Admi nistració local té un important caràcter exemplificador
en la implantació de tecnologies energètiques més eficients,
netes i renovables. De fet, no és el primer pas que dóna l'Ajunta -
ment d'Esplugues en aquest sentit, ja que des de fa més d'un any,
dues escoles, Isidre Martí (a la foto) i Gras Soler, disposen d'una
instal·lació solar tèrmica, que es va portar a terme mitjançant un
pla d'ocupació municipal.

Usuari d'Esplugues de 'Compartir cotxe'
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Centenares de personas de la vida aso-
ciativa, política, sindical, y ciudadanía en ge-
neral, despidieron de forma emotiva a An -
tonio Salazar Dotor, concejal del Ayunta -
miento de Esplugues desde 1991, que falle-
ció el pasado 8 de abril a los 72 años de edad.
La alcaldesa, Pilar Díaz, decretó dos días de
luto oficial, durante los cuales se sucedieron
numerosas muestras de cariño hacia la fa-
milia de Salazar. El 9 de abril se instaló la ca-
pilla ardiente en el Salón de Sesiones del
Ayun tamiento, ante la que desfilaron nume-
rosas personas entre las 10 de la mañana y
las 4.30 de la tarde. Además de la sociedad
civil espluguense, acudieron el presidente de
la Generalitat, José Montilla, la ministra de
Defensa, Carme Chacón —compañera de
Salazar en su etapa de concejal—, así como

Emotivo adiós al concejal
Antonio Salazar, 
fallecido el 8 de abril
Al acto de despedida acudieron numerosos
representantes de la vida social y autoridades, 
tanto de Esplugues como del área metropolitana

diversas personalidades públicas y políticas
del área metropolitana. A las 5, tuvo lugar un
sentido acto de despedida, que dejó pequeño
no sólo el Salón de Sesiones, sino el vestíbu-
lo de la planta baja del Ayuntamiento, de
forma que muchas personas se congregaron
en la plaza Santa Magdalena.

El multitudinario y emotivo adiós a Sa -
lazar fueron una demostración palpable del
carácter de este político, que durante 19 años
ejerció su cargo de concejal desde la proxi-
midad a la ciudadanía. Con una sólida trayec-
toria en el Partit dels Socialistes de Cata lu -
nya y en el sindicato UGT, Salazar era la
ejem plificación del concejal de barrio. En el
presente mandato municipal, desarrollaba
sus funciones como concejal de los distritos
Centre, La Plana y El Gall. 

Salazar, concejal desde
1991, se caracterizó por su
proximidad a la ciudadanía

Comsa Emte, Premio 
a la Mejor Iniciativa
Empresarial 

Comsa Emte, empresa de
servicios e infraestructuras puntera
en España y radicada en Esplugues,
ha recibido el Premio a la Mejor
Iniciativa Empresarial 2009, que
concede El Periódico de Catalunya,
por la reciente integración de los dos
grupos empresariales. Comsa y
Emte culminaron el año pasado un
proceso de fusión que tenía por
objetivo consolidar y ampliar el
liderazgo de las dos compañías en
sus ámbitos de actuación y ser más
competitivas a nivel internacional. El
jurado destacó “la demostrada
capacidad de futuro” de la empresa
y el hecho de “saber superar las
dificultades de su sector”. Jorge
Miarnau y Carles Sumarroca,
presidente y vicepresidente del
grupo, respectivamente, recogieron
el premio en el Palau de Congressos
de Catalunya.

Artiach traslada sus
oficinas a Esplugues

Artiach ha finalizado el proceso
de integración en Panrico con el
traslado de sus oficinas a la sede
central de la compañía en la avenida
Països Catalans, de Esplugues. Este
proceso se inició en el segundo
semestre de 2008, tras la compra
por parte de Panrico del negocio de
galletas Artiach a la multinacional
Kraft Foods, y se ha desarrollado
según el modelo y calendario
previstos.

L’ordre del dia dels
Plens municipals, al
web

La ciutadania d’Esplugues
podrà conèixer a partir d’aquest mes
de maig l’ordre del dia dels Plens
municipals, ja que aquests seran
penjats al web de l’Ajuntament
(www.esplugues.cat) amb la
suficient antel·lació. El Ple municipal
se celebra cada tercer dimecres de
mes.
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El Ayuntamiento, pionero
en implantar un Plan 
de igualdad de género

El Ayuntamiento de Esplugues es uno
de los primeros ayuntamientos catalanes
que ha iniciado la elaboración de un Plan in-
terno de igualdad de género. La elaboración
del plan, que persigue la promoción de polí-
ticas que contribuyan a crear una nueva cul-
tura respecto al papel de la mujer y a erra-
dicar tópicos tradicionales, contará con el
apoyo técnico y económico de la Diputación
de Bar celona. La Administración local pre-
tende con ello dar ejemplo en el cumpli-
miento de la actual Ley de igualdad.

El plan, cuya presentación tuvo lugar
el pasado 14 de abril, contendrá una serie de
normas que, según la Ley de igualdad, han
de ir “dirigidas a combatir todas las mani-
festaciones aún subsistentes de discrimina-
ción, directa o indirecta, por razón de sexo y
a promover la igualdad real entre mujeres y
hombres”, lo que incluye la superación “de
los obstáculos y estereotipos sociales que
impiden alcanzarla”.

Como paso previo a la elaboración del

Comienza la elaboración de un plan que contribuirá
a corregir las desigualdades hombre-mujer

plan, se realizará una fase de recogida de in-
formación que servirá para elaborar un
diagnóstico de la situación actual de la plan-
tilla municipal, con la intención de detectar
posibles discriminaciones indirectas de la
mujer. Además de esta foto fija, también se
intentará llegar a los porqués, a las razones
de esas hipotéticas situaciones de desigual-
dad, a través de entrevistas en profundidad.

Aplicación en los servicios de
atención a la ciudadanía

Más allá de corregir eventuales des-
igualdades entre el personal interno del
Ayuntamiento, el Plan interno de igualdad de
género conlleva implícito también su aplica-
ción a los servicios de atención o de interre-
lación que se ofrecen a la ciudadanía.

Esta primera fase de diagnosis está
previsto que concluya tras el verano, con lo
que en octubre comenzaría a diseñarse el
plan, con la perspectiva de poderlo aprobar
en noviembre de este mismo año. 

La Diputación colabora en la elaboración del Plan de igualdad de género

Moció sobre les víctimes
del franquisme

El Ple de l’Ajuntament va aprovar
una moció del grup del PSC pel dret de
les víctimes del franquisme a obtenir un
recurs efectiu. Van votar a favor PSC, ICV
i ERC, mentre que PPC va votar en
contra i CiU es va abstenir.

‘Dones sonores’, poesia
en clau femenina

La Biblioteca Pare Miquel va
acollir el 25 de març el recital poètico-
musical Dones sonores, en el marc de
les celebracions del Mes de les Dones a
Esplugues. Gemma Reguant, a la veu, i
Anna Alemany, al piano, van recitar
poemes de Clementina Arderiu, Mari
Àngels Anglada i Olga Xirinacs, entre
d’altres poetesses, amb música de
Clara Schumann. Aquest acte va servir
també per presentar el Club de Música
de la biblioteca, que neix amb la
intenció d’oferir als amants de la
música on lloc on compartir
experiències i impressions.

Taller de lectures
dramatitzades per 
a dones

Les actrius locals Cristina Baeza
i Tania Martínez van portar a terme el
passat 27 de març un taller de
lectures dramatitzades adreçat a
dones. Es va fer al Casal de Cultura
Robert Brillas.
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S’organitza una
campanya local
per recollir
aliments

Ajuda'ns a ajudar! és el lema de la campanya amb què els
bancs d’aliments d’Esplugues, amb el suport de l'Ajuntament faran
una crida a la ciutadania perquè tothom que vulgui doni aliments
que aniran destinats a persones necessitades de la ciutat. La cam-
panya es farà entre el 14 de maig i finals de juny.

Els punts de recollida seran els mercats municipals de La
Plana i Can Vidalet, així com les tres entitats de la ciutat que comp-
ten amb un banc d'aliments. Els aliments més adequats són pro-
ductes de primera necessitat, com l'oli, l'arròs, la pasta i productes
en conserva.

Esplugues compta amb tres bancs d’aliments, promoguts per
Cáritas, Creu Roja i l’Asociación Vida, que atenen prop de 200 famí-
lies del municipi que es troben en una situació económica delicada i
que necessiten de l’ajut d’altres persones per a la seva manutenció.
La seva existència en temps de crisi com l’actual és imprescindible
per aconseguir mantenir la cohesió social. 

Es farà des del 14 de maig fins 
a finals de juny. Els productes es
recolliran als mercats municipals
de La Plana i Can Vidalet L’alcaldessa, Pilar Díaz, 

obre un seminari sobre 
el tercer sector social 

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va obrir el passat
13 d'abril el Seminari de reflexió estratègica sobre Salut i el
Tercer Sec tor, que va tenir lloc al centre docent de Sant Joan
de Déu i al qual van assistir més de 70 persones procedents
d'entitats socials i de diverses administracions. L'anomenat
Tercer Sector Social aplega el conjunt d’entitats privades
sense afany de lucre, mutualistes o prestadores de serveis,
que treballen per la inclusió i la cohesió social, amb especial
atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

“Vull felicitar el Tercer Sector Social, que en els darrers
anys ha adquirit una importància creixent en el desenvolupa-
ment de les polítiques socials i de l’anomenat quart pilar de
l’estat del benestar”, va destacar l'alcaldessa, que va demos-
trar la seva asseveració amb xifres del sector només a Cata -
lunya: 7.500 entitats, 250.000 persones voluntàries i 1,7 milions
de persones usuàries.

Una alumna de l’Escola Lola
Anglada, guardonada als
Premis Pilarín Bayés de contes

Carla Coloma Purroy, alumna de
3r de primària de l’Escola Lola An -
glada, d’Esplugues, ha estat una de
les 15 guardonades als setens Premis
Pilarín Bayés de contes escrits per
nens i nenes, que enguany tenia com
a temàtica l’alimentació. Carla va pre-
sentar, sota el pseudònim Petit Pin -
güí, el conte Pep el geperut. Els 15
contes seleccionats formaran part de
l’edició del llibre de contes que farà
l’editorial Mediterrània i que inclourà il·lustracions de la ma-
teixa Pilarín Bayés, una de les il·lustradores de més prestigi
de Catalunya.

Va tenir lloc al Centre Docent de Sant Joan de Déu
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El Ayuntamiento
promueve la cultura
de la mediación

En abril de 2009, Esplugues se dotó de un
servicio para ayudar a resolver los conflictos co-
tidianos que plantea la convivencia comunitaria.
El Servicio de Mediación Ciudadana del Ayunta -
miento ha cumplido su objetivo en este primer
año de vida: poner a disposición de las partes en-
frentadas la figura del mediador para tratar de

zar una sesión conjunta. La mitad de éstas últi-
mas han culminado en acuerdo.

Pero, más allá de los datos, la importancia
de la puesta en marcha de este nuevo servicio
municipal ha sido la promoción de la cultura de
la mediación como una nueva manera de enten-
der las relaciones humanas y sus conflictos, así

alcanzar un acuerdo mediante una vía amistosa.
Durante el año pasado, el servicio trató un

total de 35 casos y atendió a 63 personas. El tipo
de conflicto más atendido, con diferencia, fue el
propio del ámbito vecinal, ya que significó el 91%
de los casos. Aquí se incluyen, como causas más
frecuentes, los problemas relativos a la gestión
de la comunidad, ruidos y los derivados de la con-
vivencia. Los problemas por conflictos familiares
supusieron el 5,7% de los casos, mientras que
un 2,8% tuvieron como causa el uso del espacio
público.

En la mayoría de los casos, el Servicio de
Mediación ha realizado entrevistas por separado
a las partes para mirar de alcanzar una solución,
si bien en cuatro de los casos se ha podido reali-

El servicio de mediación está ubicado en el edificio Molí

como poner al alcance de la ciudadanía un me -
dio de resolución más sencillo, económico y, a
menudo, eficaz que el de acudir a los juzgados o
a la policía. 

Nueva edición del taller de
resolución de conflictos

La mediación como vía para resol-
ver un conflicto derivado de las relacio-
nes sociales no es la única vía que pro-
mueve el servicio municipal. El año pa-
sado se desarrolló, con gran éxito de par-
ticipación, un taller de resolución de con-
flictos, en el que se dieron las pautas
para ayudar a gestionar y afrontar los
conflictos de forma positiva. En mayo ten-
drá lugar una nueva edición de este taller.

Mor el president 
de l’Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet

Vicenç Arias, president de l’Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet des de l’any
2000 (anteriorment havia estat director,
de 1990 a 1999), va morir el 20 d’abril a
l’edat de 51 anys després d’una llarga
enfermetat.

Moció sobre l’IVA
El Ple municipal d’abril va

rebutjar una moció del PPC en contra
de la pujada de l’IVA. El PSC va votar en
contra, mentre que PPC, CiU i ERV ho
van fer a favor, i ICV es va abstenir.

El servei de vigilància
antiincendis de
Collserola, a partir 
del 18 de maig

El Consorci del Parc de Collserola
ha fixat la data del 18 de maig per a
l’inici enguany del servei de vigilància
contra els incendis a les torres de
guaita. La campanya està previst que
s’extengui fins al 18 de setembre. A la
part del Parc de Collserola que
correspon al terme municipal
d’Esplugues no es va produir cap
incendi l’any passat. L’informe de 2009
també recull que es va tornar a
senyalitzar la boca d’incendis ubicada al
camí que va des de la Institució
Freedman (carrer Pau Vergós, 21) fins a
l’avinguda de Traginers.

Finestreta única
tributària a Esplugues

Esplugues es troba entre els
municipis catalans on Generalitat i
Govern central han acordat posar en
marxa la finestreta única tributària.
Això possibilita que a partir d’ara la
ciutadania no hagi d’anar d’una
administració a una altra per realitzar
algun tràmit relatiu a l’impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF), i
ho podrà fer a qualsevol oficina de
l’agència tributària estatal o catalana.
És previst que en una segona fase
aquesta finestreta única s’amplïi a
altres tributs estatals o autonòmics.
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BORSA 
DE TREBALL
Ref. 797 Home expert en construcció busca feina com a fuster, pale-
ta, pintor o col·locador de pladur. També té experiència com a mecà-
nic d’automòbil.
Ref. 798 Dona de 29 anys s’ofereix per fer classes de francès, anglès
i àrab. Té experiència d’haver col·laborat amb centres culturals i es-
coles privades.
Ref. 799 Filòloga anglesa i professora de castellà s’ofereix per im-
partir classes d’anglès, com a professora particular, en centres edu-
catius o acadèmies. També s’ofereix com a traductora.
Ref. 800 Auxiliar administrativa amb experiència en fer tràmits amb
administracions públiques i altres organismes s’ofereix per treballar.
Té moto.
Ref. 801 Oficial 1a paleta, amb 19 anys d’experiència, busca feina.
Ref. 802 Noi de 23 anys amb estudis de grau mig d’electrotècnica
(instal·lacions electrotècniques) i experiència en obres i reformes en
general, s’ofereix per treballar en reformes de banys, cuines, fent
instal·lacions d’aigua, electricitat  i en feines de paleta o guixaire.
Ref. 803 Auxiliar d’infermeria en geriatria busca feina per tenir cura
de persones grans als seus domicilis i en residències.

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

Caramelles... voleu dir?
Als responsables de la coral “la Coloma”:
A mi  sempre m’ha agradat conservar les nostres tradicions,

sobretot quan són un clar exponent de la nostra cultura. Les cara-
melles en són una de les més arrelades al nostre país, principal-
ment als pobles.

Doncs bé, jo puc entendre que les cantin corals mixtes, quan
en els seus orígens les cantaven només homes...els temps canvien,
les dones volem la igualtat...També accepto que es faci el diumen-
ge després de Pasqua per imperatius vacacionals.

Però crec que tot té un límit i el que no m’hauria imaginat mai
és sentir-ne cantar en castellà... Sí, ho heu entès bé, en castellà!!!
Quan he anat a algun festival de jotes o sevillanes, mai m’ha passat
pel cap que les podrien interpretar en versió catalana...

El que em sap més greu és que la coral “la Coloma”, en un
any tan especial, hagi fet aquesta relliscada. I no en culpo pas al
jove director, que se suposa que és qui escull el programa. Ell és
de l’altra banda del gran oceà i cal agrair-li l’esforç que ha fet per
parlar un català ben correcte.

Penso que les persones que estan al capdavant de l’entitat ,
que han continuat l’excel·lent feina dels seus antecessors, i han
aconseguit que la coral arribés a la fita dels 150 anys, haurien d’-
haver instruït el seu jove director en tots els ets i uts  de les nostres
festes i tradicions. Després diem que els que venen de fora del nos-
tre país no s’integren i nosaltres som els primers que no els aju-
dem a fer-ho. Llàstima.

Malgrat tot, felicito “la Coloma” per aquesta llarga trajectòria
i m’afegeixo al  merescut homenatge que se’ls retrà, però els de-
manaria que filessin més prim, pel bé de la nostra cultura.

Salutacions,

Maria Roser Algué Vendrells

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

el pont@esplugues.cat

TRIBUNA OBERTA
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A l’esquerra, representants de les associacions de veïns del Centre, La Plana i el Gall i de Creu Roja. A la dreta, Fira del Llibre Solidari

L'AMPEL prepara  un viatge cultural 
a terres occitanes

Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues (AMPEL)
prepara un recorregut cultural per terres d'Oc citània i la vall del Tarn
entre els dies 22 i 24 de maig, que permetrà conèixer destacats
monuments medievals, així com el Museu Toulouse Lautrec i
l’aqüeducte de Millau. Carcassona, Toulouse, Moissac, Albi, Conques
i Millau seran les ciutats per on passarà el viatge (al preu de 260
euros per a socis i 280 per a no socis). Les persones interessades
poden trucar al 650 941 242 o enviar un correu a info@ampel.cat.

Concert solidari de gospel
L’església Santa Magdalena acollirà el 15 de maig (20 hores)

un concert a benefici del banc d’aliments de Càritas Esplugues. Hi
actuaran el cor Gospel Link Singers, d’Esplugues, i Die Chorifeen,
d’Hamburg (Alemanya). L’aportació mínima serà de tres euros.

Nova edició del Sopar de la Fam
El Casal de Cultura Robert Brillas va acollir el 26 de març

l’anual Sopar de la Fam que organitza Agermanament Solidari-
Fundació Santa Magdalena, a base de pa amb oli i aigua. Les
persones assistents a la vetllada van fer aportacions voluntàries.

Les associacions de veïns clouen 
la campanya de solidaritat amb Haití
La recaptació final, que es va donar a Creu Roja, va superar 
el miler d’euros. Hi va ajudar la primera Fira del Llibre Solidari

1 euro igual a una vida per un dia va ser el lema de la campanya
amb què les associacions de veïns d’Esplugues han volgut contribuir a
pal·liar els danys ocasionats a Haití pel gravíssim terratrèmol del pas-
sat mes de gener. Les entitats van aconseguir un total de 1.019 euros,
que han esta lliurats a l’Assemblea Local de Creu Roja. Aquesta quan-
titat s’ha aconseguit gràcies a aportacions voluntàries, de partits polí-
tics, de les mateixes associacions de veïns i de la recaptació obtinguda
a la primera Fira del Llibre Solidari. Aquesta fira, que es va instal·lar
durant tot el matí de l’11 d’abril al carrer Àngel Guimerà, va tenir una

“bona resposta de públic”, segons el president de l’Asso ciació de Veïns
del Centre, Josep Lluís Álvarez, que ja pensa en properes edicions.

Aquesta és una de les més destacades accions de solidaritat en-
vers Haití engegades a Esplugues, però no la única. L’Ajuntament, a
proposta del Consell de Cooperació, va fer una aportació de 5.000
euros, mentre que el Club Patinatge Artístic va organitzar, amb la
col·laboració del Club Gimnàstic Les Moreres, un festival solidari amb
les víctimes el passat 13 de març, en el qual es van recaptar prop de
800 euros. 
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El passat 14 d’abril es va constituir el Consell de Ciutat d’Es -
plu gues, l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació
dels temes que afecten la globalitat de la ciutat. Aquest consell, in-
tegrat per 85 persones, té atribuïdes funcions de debat, consulta,
anàlisi, proposta i informe sobre les necessitats, oportunitats i pro-
blemàtica de la ciutat en àmbits com la seguretat, transport i mobi-

litat, habitatge, sanitat, educació, atenció social, ocupació, desenvo-
lupament econòmic, desenvolupament urbà, medi ambient, immi-
gració, cultura, esports, dones i joventut.

En seran membres els regidors de l’Ajuntament, els represen-
tants d’altres administracions, dels diversos consells consultius i
de les associacions de veïns i de comerciants; i una vintena de veïns

85 persones integren 
el màxim òrgan 
de participació
d’Esplugues. El primer
tema que debatrà 
serà l’ordenança de
convivència ciutadana

El Consell de
Ciutat comença
a caminar

La sessió constitutiva del Consell de Ciutat va tenir lloc al Saló de Plens el passat 14 d’abril

La sessió constitutiva va tenir lloc el 14 d’abril
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i veïnes que hi intervindran a títol particular.
Durant la constitució, l’alcaldessa, Pilar Díaz, va remarcar que

es tracta “d’un òrgan de participació d'especial rellevància per
aquest Ajuntament, permeable i obert a les propostes de les ciuta-
danes i ciutadans d'Esplugues”. Per a l’alcaldessa, el Consell de
Ciutat “permetrà que tinguem una mirada ampla i global” de les
necessitats de la ciutat.

L’alcaldessa va encoratjar les persones
integrants a participar en el debat

Conscient que “la política local no només és gestió, sinó im-
pliació ciutadana”, Pilar Díaz va encoratjar les persones integrants
a participar de forma activa en el debat i les propostes: “Perquè,
com deia Mario Benedetti, l’escriptor i poeta uruguaià que ens va
deixar l’any passat, cuando creíamos que teníamos todas las res-
puestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas. Avui, més que
mai, ens cal pactar, dialogar, escoltar-nos per trobar preguntes i
respostes a les necessitats i les demandes d’Esplugues”.

El Consell de Ciutat es reunirà, com a mínim, un cop a l’any,

L’ordenança de convivència ciutadana serà el primer tema
sobre el qual es podran fer suggeriments

Les persones que integren el Consell de Ciutat ja coneixen el primer assumpte
sobre el qual podran efectuar propostes i suggeriments. Es tracta de la proposta d’or-
denança de convivència ciutadana. Aquesta ordenança ha de regular una sèrie de me-
sures per al foment i promoció de la convivència i el civisme a l'espai públic, identificar
quins són els béns jurídics protegits, preveure quines són les normes de conducta en
cada cas i sancionar aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la matei-
xa convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic que li ha de servir
de suport.

tot i que és previst fer més sessions. Les persones assistents a la
sessió constitutiva (pràcticament, la totali tat de les que integren el
consell) van poder conèixer el primer tema que es posarà sobre la
taula en la següent sessió d’aquest òrgan: la modificació de l’orde-
nança de convivència ciutadana. L’Ajuntament pretén, així, consen-
suar un assumpte d’aques tes característiques, que pertoca a tota la
ciutadania, abans de la seva aprovació

Una àmplia xarxa d’òrgans participatius
La constitució del Consell de Ciutat és “la peça que mancava

de la xarxa d’òrgans consultius de participació ciutadana” promo-
guts per l’Ajunta ment, com va dir l’alcaldessa, Pilar Díaz, durant la
sessió constitutiva. Així, el nou consell s’afegeix a altres òrgans par-
ticipatius com els consells municipals sectorials, l’Audiència públi-
ca per a nois i noies de 3r i 4t d’ESO, l’Audiència pública del pressu-
post municipal, el procés participatiu del Pla de Millora de Can
Vidalet i, des del passat mes de febrer, el Consell d’Infants
d’Esplugues. 
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Esplugues organitza un Sant
Jordi amb més activitats que mai

Esplugues va viure un Sant Jordi amb més activitats que mai.
Infants, adolescents, joves i adults van tenir al seu abast una variada
oferta relacionada amb la cultura en general, i a la literatura en parti-
cular, per participar d'aquesta festa tan popular. El dia central, tot i
que no l'únic, va ser, com és lògic, el 23 d'abril.

Unes 80 persones coordinades per l’Esbart Vila d’Esplugues van
participar a la representació de ‘La llegenda de Sant Jordi’

Durant el 23 d’abril, hi va haver actes a tres punts diferents: la plaça
Santa Magdalena, la Biblioteca Pare Miquel i el carrer Àngel Guimerà

L’Esbart Vila d’Esplugues va fer una
representació de ‘La llegenda de Sant
Jordi’ més dinàmica i impactant per
celebrar el 25è aniversari de l’entitat

Les activitats van girar, per primer cop, al voltant de tres punts
neuràlgics. La plaça Santa Magdalena va acollir, com és costum, la
Fira del Llibre i les Roses, on moltíssimes persones remenen a la re-
cerca de la rosa més maca per a la persona estimada o del llibre des-
itjat. La trentena de parades (d'entitats, llibreries, floristeries...) es
van situar enguany a la zona de la via pública que envolta la plaça, la
qual cosa va permetre un fluxe de gent més ample. A més, diverses
activitats van animar durant el dia: xocolatades, la lectura pública per
part de diverses persones de l'obra L'estiu de l'anglès, de Carme
Riera, i la representació per al públic infantil de 1 Sopa de contes.

Altre punt clau de la diada és la Biblioteca Pare Miquel. Un ta-
ller de punts de llibre per a infants, el conte La llegenda de Sant Jordi
i la lectura pública de Laia, de Salvador Espriu —amb motiu del 25è
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Lectura pública de ‘L’estiu de l’anglès’, de Carme Riera

La Fira del Llibre i les Roses, punt neuràlgic de la festa Contacontes ‘Va de Sant Jordi!!!’ al c. Àngel Guimerà

Recital poètic homenatge a De Pedrolo, al Museu

Els Castellers d’Esplugues van fer la diada castellera de Sant
Jordi el dia 18. Va ser l’estrena de la temporada a casa

aniversari de la seva mort— van omplir l'equipament de literatura.
L'emplaçament més novedós va ser el format pel Casal de

Cultura Robert Brillas i la pista del Centre Cultural L'Avenç. A l'exte-
rior del casal, nombroses infants i les seves famílies van assistir al
contacontes Va de Sant Jordi!!!. Una ballada de sardanes i un concert
del Grup de guitarres de l'Escola Municipal de Música van posar la
nota musical a la diada.

Aquest atapeït programa no va restar públic, l'endemà, a un dels
espectacles més esperats per a aquestes dates: el muntatge músico-
teatral que fa l'Esbart Vila d'Esplugues. L'Esbart va treballar una re-
presentació especial, encara més dinàmica i amb efectes impactants,
com a forma de celebrar el 25è aniversari de l'entitat. Enguany, hi van
col·laborar la Colla de Geganters i la dels Tres Tombs.

D'altra banda, el dia de Sant Jordi va ser també l'escollit per pre-
sentar el projecte Nascuts per llegir, que té l'ambiciosa finalitat de
promoure el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys. El pro-
jecte està impulsat per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'àmbit
pediàtric dels centres d'atenció primària de la ciutat. Més informació,
a EL PONT 185.

Sant Jordi a les escoles i als museus
La diada de Sant Jordi també es va viure amb intensitat a les es-

coles d’Esplugues —amb actes festius i literaris i representacions de
La llegenda de Sant Jordi— i als museus, on el dia 17 es va un recital
poètic en homenatge a Manuel de Pedrolo i el dia 18, tallers, contes i
visites guiades gratuïtes. 
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COMERÇ

El Plan de mejora de Can Vidalet conti-
núa desarrollando acciones en beneficio del
barrio desde diferentes ámbitos. Una de las
más visibles empezó a acometerse a media-
dos de abril: las obras de reforma de la plaza
Blas Infante. Pero, al margen de las actua-
ciones de mejora urbanística, uno de los ejes
del Plan de mejora es la dinamización del te-
jido comercial de Can Vidalet. En este senti-
do, ya se ha acometido la implantación de
una señalización que identifica y delimita el
espacio comercial para darle centralidad. El
próximo reto en este campo será la celebra-
ción de la primera Mostra Comercial del ba-

Can Vidalet celebrará
la primera Mostra de
Comerç el 30 de mayo

rrio. Mostra-Canvi tendrá lugar el domingo
30 de mayo.

El acontecimiento tendrá lugar de
10.30 a 20 horas en la rambla Verge de la
Mercè. Más de nueve horas en que el comer-
cio del barrio sacará sus productos a la calle
para que la ciudadanía del barrio, y de la ciu-
dad en general, pueda observar la diversidad
del tejido comercial de Can Vidalet y las ven-
tajas del comercio de proximidad.

Mostra-Canvi nace con la aspiración de
convertirse en un escaparate de la actividad
económica del barrio y de dinamizar su co-
mercio, acercándolo a la ciudadanía.

Moció sobre un sistema
de retorn d’envasos

El Ple municipal va aprovar una
moció d’ERC donant suport al sistema
de dipòsit, devolució i retorn d’envasos.
El PSC, ICV, CiU i ERV van votar a favor, i
PPC es va abstenir.

Un concurso invita a
clientes de mercados 
a presentar recetas 

La clientela de los mercados
municipales de La Plana y Can Vidalet
pueden presentarse al segundo
concurso de recetas Del mercat a la
taula, que organiza la Diputación de
Barcelona. El objetivo de esta edición es
que se presenten recetas económicas,
saludables y al alcance de todos, a
través de platos y productos típicos de
cada territorio. Las personas
interesadas encontrarán en cada
mercado recortables para rellenar y una
urna para depositar la receta. La fecha
de entrega finaliza el 29 de mayo. Las
dos mejores recetas de los mercados de
Esplugues, elegidas por un jurado, se
incluirán en un libro que a partir de
enero de 2011 se podrá adquirir
gratuitamente en las paradas. Cabe
recordar que los mercados abren por las
mañanas de lunes a sábado, así como
las tardes de jueves (de 5 a 8) y viernes
(ininterrumpidamente hasta las 8).
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La Coloma continua 
amb els actes del 
150è aniversari

Després del tret de sortida als actes del seu 150è aniversari, que va tenir lloc al març,
la Societat Coral Cen tenària La Coloma va continuar celebrant aquesta important efemèride
durant l’abril. Una de les activitats és ja tot un clàssic durant aquestes dates a Esplugues.
La Cantada de Caramelles. Una grup format per prop de 40 integrants de La Coloma i de la
seva secció infantil, La Colometa, van fer arribar aquestes cançons populars típiques de la
Pasqua als mercats municipals, a l’Ajuntament i a la Residència Fèlix Llobet.

L’Endoll fa el seu
‘Mètode Grönholm’

El mètode Grönholm, la reeixida
obra de Jordi Galceran basada en un
procés de selecció per aconseguir feina,
va ser representada per la companyia
teatral local L’Endoll. Xavier Zapater,
Maribel Aguilera, David Sánchez i
Fermín Molero van actuar, sota la
direcció de Toni Oliva,  al Centre
Cultural L’Avenç el dies 16 i 17 d’abril.

ETV crea un 
setmanari comarcal

30º, L’Indicador del Baix
Llobregat és el nom del setmanari que
ha llançat al carrer ETV-Llobregat TV.
Es tracta d’una publicació informativa
de caire comarcal que es podrà
adquirir als quioscos cada dijous.

La Coloma i La Colometa van fer una parada
a l’Ajuntament per cantar caramelles. A la foto,
amb l’alcaldessa, Pilar Díaz, i diversos regidors

L’altre gran esdeveniment va ser el bateig de la coral infantil La Colometa de l’Avenç,
que va tenir lloc el 18 d’abril al Centre Cultural l’Avenç amb Sergi Recasens i Empar Tarazón,
president i secretària de l’Avenç, com a padrins. L’actuació, a més de La Colometa, de la
coral de primer i segon de nivell elemental de l’Escola Municipal de Música i una xocolatada
van servir per donar la benvinguda oficial a La Colometa, que va néixer l’any passat. 

El Centre Docent Sant
Joan de Déu incorpora 
un nou cicle formatiu

El Centre Docent Sant Joan de
Déu, contigu a les instal·lacions
hospitalàries, impartirà a partir del
curs 2010-2011 el cicle formatiu de
grau superior Tècnic en
Documentació Sanitària,
especialment dirigit a persones que,
a més de treballar en l'àmbit de la
salut, tenen inquietud per accedir a
la universitat per continuar amb la
seva formació. Aquest títol suposa
una via alternativa d'accés als
estudis universitaris d'Infermeria,
sense necessitat de fer selectivitat i
en només un curs acadèmic.
Aquests nous estudis s'afegiran al
cicle formatiu de grau mitjà Tècnic
en Cures Auxiliars d'Infermeria, així
com els estudis universitaris
d'Infermeria.

La Colometa va tenir la seva
cerimònia de bateig el passat 18
d’abril al Centre Cultural l’Avenç
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MUSEUS D’ESPLUGUES

La Rajoleta farà una
cuita a un forn especial
els dies 15 i 16 de maig

El Museu de Ceràmica La Rajoleta ha
culminat la reproducció d’un dels forns de re-
flex metàl·lic que es conserva parcialment de
l’antiga fàbrica Pujol i Bausis. L’estrena d’a-
quest nou forn tindrà lloc el cap de setmana
del 15 i 16 de maig.

El reflex metàl·lic és una tècnica de cuita
ceràmica que dóna a la peça resultant unes to-
nalitats semblants al metall —coure, plata i
or—, i que destaca per la seva laboriositat, ja
que necessita tres enformades per aconseguir
la peça complerta. La passió per aquest tipus
de producció, d’origen àrab, va ser recuperada
al segle XIX, durant el Moder nisme, per arqui-
tectes com Antoni Gaudí o Lluís Domènech i
Montaner, que van convertir a La Rajoleta en
un destacat productor d’aquest tipus de peces.

Els treballs de reproducció del forn han
estat realitzats pel personal de manteniment
de La Rajoleta, José Antonio Gómez i Nicolás
Cabeza, dirigits per l’especialista Alejandro
Barberà, procedent de València.

La ciutadania d’Esplugues i amants de la
ceràmica i dels seus processos productius d’a-
rreu de Catalunya podran assistir els propers
15 i 16 de maig a una cuita experimental en el
nou forn. Aquesta cuita es farà amb l’ajut de
l’Associació de Ceramistes de Catalunya i de
l’Escola Municipal de Ce rà mica d’Esplugues.
Serà un cap de setmana ple d’activitats, que fi-
nalitzarà amb l’obertura del forn diumenge 16,
dia de la 30a Tro bada de Col·leccionistes de
Rajola Catalana i de Ceràmica Antiga, organit-
zada per l’Asso ciació de Ceràmica. 

Imatge d’un dels forns originals de
La Rajoleta, que es conserven parcialment

La tècnica del forn de reflex metàl·lic donava a les
peces tonalitats semblants al metall i va ser
recuperada pels modernistes

Esplugues s’uneix 
a la Nit dels Museus

La Nit dels Museus és una
iniciativa europea que va sorgir del
Ministeri de Cultura francès, i que se
celebra des de fa dos anys amb molt
d’èxit a Barcelona. Enguany, per primera
vegada, Esplugues serà un dels quatre
municipis de l’àrea metropolitana
–juntament amb l’Hospitalet, Badalona i
Cornellà- que s’adhereix a la iniciativa,
que tindrà lloc la nit de dissabte 15 de
maig, entre les 7 de la tarda i la 1 de la
matinada. Així, el Museu de Ceràmica La
Rajoleta i el Museu de Can Tinturé
estaran oberts a tota la ciutadania de la
ciutat i de l’àrea metropolitana. Més
informació a www.lanitdelsmuseus.cat.

Coincidència insòlita
amb Cerdanyola

Per setè any consecutiu, els
Museus d’Esplugues han presentat la
Coincidència Insòlita, que posa en
diàleg peces de diferents museus de
la Xarxa de Museus Locals de
Barcelona. Enguany, sis roses
ceràmiques produïdes a l’antiga
fàbrica Pujol i Bausis, s’han relacionat
amb el vitrall Finestral de les roses,
del nou Museu d’Art de Cerdanyola.
La mostra, que s’ha pogut veure a Can
Tinturé fins el 28 d’abril, s’exhibeix a
Cerdanyola fins el 30 de maig.
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PREVENCIÓ

La Policía Local de Esplugues, en colaboración con el Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), inició el 25 de marzo
la primera sesión del taller Autoprotección y Defensa Personal para
Mu jeres. Con esta iniciativa, el servicio de la Policía Local continúa
trabajando en el desarrollo de acciones de prevención y lucha contra
la violencia de género.

Con este taller, la Policía Local quiere plantear la autoprotección
de las mujeres desde una perspectiva integral y como un instrumento
más para enfrentarse a la violencia machista.

El taller, en la práctica, se divide en dos partes. La primera está
basada en conceptos legales que hay que tener siempre muy presen-
tes y donde también se hace una serie de recomendaciones que per-
mitan conseguir unas habilidades mentales que ayuden a las mujeres
a enfrentarse con mejores garantías ante una situación de violencia.

En la segunda parte, se practican un conjunto de técnicas de de-
fensa personal, de aplicación sencilla y directa, que permiten disponer
de habilidades de tipo físico para poder afrontar este tipo de situacio-
nes de violencia pero siempre bajo la perspectiva de la legítima defen-
sa y no de responder a la violencia con más violencia.

La Policía Local
ayuda a las mujeres
a autodefenderse
La primera sesión tuvo lugar 
el pasado 25 de marzo

Los profesionales de la Policía Local que integran el equipo de
trabajo de este nuevo servicio son especialistas en diferentes artes
marciales, como defensa personal coreana (Kukkiwon), Mugendo,
Karate Kiukushinkai, Taekwondo o Full Contact. El taller se ofrece
como un servicio permanente, cuyo calendario se coordinará desde el
CIRD. 

Las sesiones de autodefensa diri-
gidas a mujeres tendrán continuidad

Esplugues celebró el Dia de les Esquadres
Esplugues acogió el pasado 13 de abril el Dia de les Esqua -

dres, celebración anual que lleva a cabo la comisaría de Mossos
d’Esquadra de Esplugues-Sant Just. Durante la jornada se recordó
la figura de este cuerpo policial desde sus inicios y su implantación
en la ciudad hace algo más de tres años. La alcaldesa de Esplu -
gues, Pilar Díaz, destacó “su consolidación como cuerpo de policía
moderna y profesional de Catalunya”. También asistió el alcalde
de Sant Just, Josep Perpinyà, así como miembros de las policías
locales de ambos municipios.
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L’Escola Oficial d’Idiomes celebra 
el 10è aniversari

L’Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues va celebrar el passat 16 d’abril els 10 anys de
vida amb una festa, a la qual, juntament amb alumnes, equip directiu i ex directors, van as-
sistir l’alcaldessa, Pilar Díaz, i el regidor d’Educació, Juan Antonio Fernán dez. També es va
fer lliurament del primer concurs de fotografia de l’escola.

Esplugues fue sede de la 25ª Asamblea
de la Federación Comarcal de AAVV

Las recién estrenadas instalaciones del Espai Baronda de Esplugues fueron sede el
pasado 20 de marzo de la 25ª Asamblea de la Federación de Asociaciones de Vecinos del
Baix Llobregat, que coordina 77 asociaciones y federaciones de 19 municipios. El encuen-
tro sirvió para debatir el plan de trabajo que la federación tiene previsto llevar a cabo este
año. Entre otros puntos, se propuso como objetivo dinamizar más las entidades vecinales
y potenciar la relación con la ciudadanía. La alcaldesa, Pilar Díaz, significó que “el movi-
miento vecinal ha sido clavo para la transformación de las ciudades del Baix Llobregat
en los últimos 30 años” y apuntó que este cambio “no se puede entender sin la contribu-
ción de estas asociaciones y de todas las personas que, muchas veces desde el anoni-
mato, han defenido el bien común”.

Premiats del concurs 
de fotografia per a joves

Esplujove va animar a les persones
joves del municipi a retratar escenes on l'a-
mor fos el tema central. La guanyadora del
primer concurs I tu, com t'estimes? va ser
Andrea Esteban, amb Midnight kisses (Pe -
tons de mitjanit), per decisió del jurat. El se -
gon premi, atorgat per votació popular, va re-
caure en Antoni Fontova. El regidor de Jo ven -
tut, José Blas Parra, va lliurar els guardons.

Esplugues viu ‘La Passió’
El Casal de Cultura Robert Brillas va

ser l’escenari de la lectura dramatitzada de
La Passió de Crist, segons una versió de
mossèn Gaspar Mora adaptada a la vida ac-
tual, amb què la secció d’Esplugues del mo-
viment cristià de jubilats i gent gran Vida
Creixent va celebrar el seu 15è aniversari.

Concurs comarcal
Primavera Fotogràfica

El Consorci de Turisme del Baix Llo -
bregat ha convocat el 7e concurs Prima -
vera Fotogràfica, que enguany té com a te-
màtica Els colors de la primavera al Baix
Llobregat. Els participants poden enviar
les fotografies abans de les 14.30 hores del
21 de juny al correu electrònic concursfo-
tografic@turismebaixllobregat.com.
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Éxito rotundo de público en el 23º
Trofeo Ciutat d’Esplugues de natación
Participaron unos 230 nadadores
pertenecientes al Club Natació
Esplugues y a los clubs de
L’Hospitalet, Cornellà y Sant Feliu

La piscina del Complex Esportiu Municipal La Plana vivió el 10
de abril una marató de natación, que comenzó a las 2.30 horas de la
tarde y se prolongó hasta casi las 10 de la noche. El Trofeu Ciutat
d’Esplugues de Natació, la gran fiesta anual del Club Natació Esplu -
gues, reunió a 230 nadadores de diferentes categorías, desde pre-
benjamines hasta la absoluta, pertenecientes a los clubs de nata-
ción de L’Hospitalet, Cornellà, Sant Feliu y Esplugues. La competi-
ción, que en la edición de este año incorporó una exhibición de nata-
ción sincronizada (ver noticia anexa), fue seguida por un numeroso
público, que llenó las gradas de la piscina.

Tras una exhibición de la escuela de natación del club —en la
que participaran una veintena de nadadores—, se sucedieron un
centenar de pruebas de 25, 50 y 100 metros de distancia, incluidas
algunas carreras de relevos. El CN Esplugues consiguió la victoria
en las siguientes pruebas: en júnior, Alejandro Esteban, en los 50
metros estilo libre, Albert Pradas, en 100 m libre y 100 m espalda, y
Adrián Ruiz, en 50 y 100 mariposa; en infantil, Paula Sánchez —la
gran estrella del club anfitrión—, en 100 m libre y 100 m mariposa;
en prebenjamín, Ferran Hernández, en 25 m braza, Víctor Fernán -
dez, en 25 m espalda, y Marta Sedano, en 25 m espalda.

Ósc
La ceremonia deebrero.

La natación sincronizada, el gran colofón
La natación sincronizada es una especialidad que en los úl-

timos años ha alcanzado una gran popularidad en España, gra-
cias a los títulos internacionales que consigue el equipo español
dirigido por Anna Tarrés y del que forma parte la espluguense
Andrea Fuentes. Eso ha hecho que el CN Esplugues cuente desde
hace más de un año con una sección de sincronizada, que el pa-
sado 10 de abril tuvieron su gran bautismo en el Trofeu Ciutat
d’Esplugues. Un total de 35 nadadores del club local, más una
veintena del AD Sincro Ibiza, realizaron una exhibición que hizo
las delicias del público congregado en el CEM La Plana.
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Continuen els èxits per al
Club Voleibol Esplugues

El Club Voleibol Esplugues continua
amb la seva època daurada, pel que fa a
l’esport de base. Enguany, a més de repetir
el títol de campiones de Catalunya infantil,
el club que presideix Alex Gusano ha quedat
primer, empatat amb el CV Sant Cugat, al
ranking conjunt que elabora la Federació
Cata lana, i que inclou les categories juvenil,
cadet i infantil.

Els principals èxits van arribar, un any
més, de les més petites. L’infantil del CV Es -
plugues es va convertir, per tercer any con-
secutiu, en el millor equip de Catalunya. En
una lliga formada pels 12 millors equips ca-
talans de la categoria, les espluguenques
van acabar amb 19 victòries i només tres
derrotes, empatades amb el CV Sabadell,
però en primera posició gràcies al major
nombre de sets aconseguits.

Aquest fet té encara més mèrit tenint en
compte que l’equip es renova cada any amb
noves jugadores. Un cop assolit el títol català,
el repte és el Campionat d’Espanya de la ca-

L’equip infantil aconsegueix per tercer any consecutiu
el Campionat de Catalunya. El club, primer al ranking
català conjunt de juvenil, cadet i infantil femenins

L’equip juvenil agafa
experiència internacional

Esplugues té un nom important al
món del voleibol femení que comença a
traspassar fronteres. Pel Nadal, es dis-
puta el Torneig Internacional cadet, que
reuneix diversos equips europeus d’elit
dins de la seva categoria. A més, la pas-
sada Setmana Santa, el CV Esplugues va
ser un dels equips convidats al torneig
internacional juvenil d’Esmoriz (Portu -
gal). Amb un equip molt jove, l’Esplu -
gues va assolir la sisena plaça.

Equip campió de Catalunya, entrenat per Montse Sanmartí (esq.) i Ruth González (dreta)

Destacada actuación 
de Mireia Pérez en
pentatlón moderno

La espluguense Mireia Pérez
quedó en tercer lugar en la prueba
juvenil femenina del Campeonato de
España por autonomías de pentatlón
moderno, disputado en Piedras
Blancas (Asturias). Pérez quedó a 360
puntos de la ganadora de su prueba,
la catalana Marta García. El pentatlón
moderno combina esgrima, natación,
tiro, carrera y combinada.

Marc Jiménez y Valeria
Urymahava, campeones
de España de 10 bailes

La pareja residente en
Esplugues formada por Marc Jimé nez
y Valeria Urymahava se alzaron en
febrero con el Cam peonato de Es paña
de 10 bailes en la categoría youth (en -
tre júnior y adulto), disputado en
Alcorcón. Jiménez y Ury ma hava,
ambos de 17 años, llevan siete y ocho
años, respectivamente, dedicándose al
baile deportivo, y desde el año pasado
compiten conjuntamente. Por
separado, ya destacaron en etapa
júnior y ahora, antes de dar el salto a
la categoría de adultos, el objetivo es
ser finalistas de los diversos europeos
y mundiales a los que asistirán en los
próximos meses representando a
España. Para ambos, el baile deportivo
es más que una pasión: “Le
dedicamos entre seis y siete horas
diarias”, afirma Marc.

IMATGE CEDIDA PEL CV ESPLUGUES

tegoria, que tindrà lloc del 12 al 16 de maig a
les poblacions asturianes d’Ar rion das i Can -
gas de Onís, i on l’objectiu serà superar la si-
sena plaça aconseguida l’any passat.

Els equips cadet i juvenil han arrodonit
la gran temporada del voleibol base esplu-
guenc, amb un tercer i cinquè llocs als res-
pectius campionats de Catalunya. 

Èxits d’esportistes
discapacitats

L’espluguenc Jesús Collado va
aconseguir quatre medalles al
Mundial de natació adaptada, celebrat
a Rio de Janeiro (Brasil). Collado va
assolir tres medalles d’argent a les
proves de 400 m lliures, 100 m
esquena i 4 x 100 estils, i una medalla
de bronze a la prova de 100 m lliures.
Patrick Gisbert Sumando, veí d’Es -
plugues, ha participat recentment al
Torneig Interautònomic d’hoquei en
cadira de rodes elèctrica, al qual va
quedar campió com a integrant de la
selecció catalana.
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Patricia del Soto revalida
el título europeo 
de waterpolo con 
el Vouliagmeni

Por segundo año consecutivo,
Patricia del Soto se ha alzado con el
título más preciado de Europa a nivel
de clubs femeninos de waterpolo. La
portera espluguense formó parte del
equipo titular del Vouliagmeni,
conjunto griego que se impuso en la
final de la Copa de Europa femenina
al Kinef Kirixi ruso por 10 goles a 7.
Del Soto se consagra, año tras año,
como una de las mejoras porteras
de waterpolo europeas, ya que a la
obtención por segunda vez del
máximo cetro europeo, se unen sus
éxitos conseguidos con la selección
española.

aquest motiu, el CH Esplugues prepara ja
una celebració extraordinària per al proper
29 de maig —coincidint amb la trobada
anual de minihandbol—, on es jugarà un
partit entre el planter actual i el que va
aconseguir l’ascens fa cinc anys per com-
memorar aquesta efemèride.

Els èxits el completa el segon equip
sènior del club, que està jugant la fase d’as-
cens a Segona Nacional. Això significa un
canvi respecte a la dinàmica dels darrers
anys, quan l’Esplugues B va haver de dispu-
tar la fase per no baixar de la seva actual
categoria, Primera Catalana. El mèrit d’a-
quest equip, entrenat per Edu Luque (amb
Gabriel Benedicto com a segon), és més
gran si tenim en compte que ha competit
amb una plantilla molt jove (l’equip juvenil
de l’any passat). Pel que fa a l’equip feme-
ní, que competia a Lliga Catalana, la tem-
porada ja ha acabat amb la pèrdua de la
categoria. 

L’Handbol Esplugues
masculí es manté un any
més entre l’elit

Per cinquè any consecutiu, el CH Es -
plugues ha mantingut la categoria a Pri -
mera Nacional masculina (la tercera cate-
goria de l’handbol estatal). “Tot un èxit”,
com diu el seu president, Juan Camilo Gon -
zá lez, atenent a que ha estat “un dels equips
més joves de la competició i el que tenia un
pressupost més baix de la categoria”. 
El primer equip de l’Esplugues, que per
segon any consecutiu ha estat sota les or-
dres del tècnic Jordi Tomàs, ha acabat a
l’onzè lloc, de 14 equips participants (deu
catalans més, un de balear, un d’aragonès i
un de canari).

El club continua així eixamplant el seu
millor cicle de la història, amb cinc anys
consecutius a Primera Nacional. Amb

L’equip que entrena Jordi Tomàs continua a Primera
Nacional, on porta cinc anys consecutius

La Penya Barcelonista
L’Avenç canvia de
president 

La Penya Barcelonista L’Avenç va
celebrar el 16 d’abril eleccions a la
presidència. L’únic candidat, i escollit
president per unanimitat, va ser Joan
Balcells. El president sortint, Jordi
Claramunt, va agrair, en nom seu i de
la seva junta, als socis de la penya el
suport que han donat a la celebració
del 25è aniversari, celebrat l’any 2009.
Balcells va demanar un major
compromís dels socis en els actes
futurs de la penya. La resta de la junta
l’encapçala el vicepresident Josep
Manel Sabaté.

La plantilla del CH Esplugues és una de les més joves de la categoria

El conjunt de Primera
Catalana s’ha classificat
per a la fase d’ascens 
a Segona Nacional

FOTO D’ARXIU
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Crece la afluencia als ‘Patis oberts’
La experiencia A Can Vidalet, patis oberts está teniendo una gran aceptación desde que

se puso en marcha, en noviembre de 2009. En los primeros meses han pasado más de 1.500
personas los fines de semana por el patio de la Escuela Can Vidalet para la práctica de depor-
te o todo tipo de juegos. El buen tiempo de los últimos fines de semana ha incremenado la
presencia de participantes. A partir de mayo, los horarios se adecúan mejor a la época: los
sábados, de 11 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas, y los domingos, de 11 a 13.30 horas.

Semana Santa de fútbol infantil y 
cadete en El Molí

El Club Fútbol Can Vidalet celebró su Torneo de Semana Santa, reservado a equipos
cadetes e infantiles. Por segundo año consecutivo, el Campo Municipal de Fútbol El Molí se
convirtió así, durante estas fechas vacacionales, en el punto de encuentro de jóvenes futbo-
listas del área metropolitana de Barcelona. Doce equipos —seis cadetes y seis infantiles—
midieron sus fuerzas en un torneo que resultó muy competitivo. En categoría cadete, la vic-
toria fue para el campeón del año pasado, La Florida, que se impuso en la final al Can
Vidalet B por 3 goles a 1. La final infantil fue enteramente espluguense, ya que enfrentó al
Can Vidalet C y al Espluguenc A. Vencieron los anfitriones en la tanda de penaltis (el partido
concluyó con empate a tres).

370 ejemplares, en el
certamen de pájaros de
canto de Esplugues

El dulce cantar de centenares de pá-
jaros inundó el 18 de abril el Poliesportiu
Can Vidalet. El segundo certamen de pája-
ros de canto reunió a 370 ejemplares de la
provincia. La Sociedad Pajaril de Esplu -
gues, organizadora del evento, logró la pri-
mera posición en la categoría de pardillo (a
cargo de Pedro García Zamora).

El Club d’Escacs l’Avenç,
campió de Barcelona

El primer equip del Club d'Escacs
Esplugues l'Avenç ha quedat campió del
grup IV de Primera Provincial, amb la qual
cosa ha pujat a la categoria de Preferent.
L'alta puntuació aconseguida (8,5 punts de 9
possibles) ha fet que l'Esplugues hagi que-
dat primer amb dos punts d'avantatge sobre
el segon classificat. Ara, l'Esplugues jugarà
la final contra els campions dels diferents
grups de Primera de Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona per tal de decidir qui serà el
campió de Primera de Catalunya d'enguany.

IMATGE CEDIDA PEL CLUB D’ESCACS L’AVENÇ
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El gobierno de
Zapatero,
comprometido
con Esplugues

El gobierno de Zapatero ha mostrado, una vez más, su compromi-
so con Esplugues, destinando 400.000 euros de los presupuestos gene-
rales del Estado del año 2010 para la construcción del nuevo teatro audi-
torio municipal de Esplugues. Esta es la tercera aportación del gobierno
de España a la construcción de este importante equipamiento cultural.
Un equipamiento donde hacer cultura y donde hacer ciudad.

El gobierno socialista sabe que pueden confiar en Esplugues y en
los Ayuntamientos. Una clara muestra es el Fondo Estatal de Inversión
Local (FEIL) que ha significado una inversión en el conjunto de España de

8.000 millones de euros (8 millones de euros en
Esplugues) y que los ayuntamientos hemos sabi-
do gestionar con eficacia, contribuyendo al man-
tenimiento de muchos puestos de trabajo y des-
tinando la inversión en obras de gran importan-

cia para nuestros vecinos y vecinas. En nuestra ciudad, la iniciativa socia-
lista ha hecho posible, entre otras, la reforma de las calles Dr. Riera y
Joan Corrales, la construcción del nuevo recinto del mercado de Can
Vidalet, las cubiertas de la Pista del parque Pou d’en Fèlix y de los cam-
pos municipales de fútbol Salt del Pi y el Molí, la ampliación del Centre
d’Informació i de Recursos per a Dones Vil·la Pepita, así como otras me-
joras en la vía pública de menor impacto pero igualmente importantes.

Este plan, impulsado por el gobierno del presidente Zapatero, tiene
su continuidad en 2010, con 5.000 millones de euros más, destinados a
proyectos vinculados con la sociedad de la información, el bienestar so-
cial y el ahorro energético. Los 5 millones de euros para Esplugues serán,
entre otros, para proyectos de eficiencia energética que permitirán medi-
das de reducción del gasto municipal y contra el cambio climático; accio-
nes vinculadas a la sociedad del conocimiento; reformas y mejoras de la
accesibilidad; la ampliación de la biblioteca Pare Miquel, la habilitación
de la oficina de emancipación juvenil en el Casal Robert Brillas, la mejo-
ra de las dependencias de servicio sociales y del Centro de terapia ocu-
pacional Proa y la creación de un nuevo espacio apto para actividades de-
portivas, culturales y cívicas en el Parc dels Torrents.

Con los socialistas en el gobierno de España, de Catalunya y de mu-
chos ayuntamientos, la crisis nunca será una excusa para una peor sani-
dad, para recortar en educación o para reducir la aplicación de la ley de
la dependencia. Nunca será una excusa para reducir servicios para las
familias o para poner trabas a la mejora de la financiación de Catalunya. 

Finalmente, un emotivo y emocionado recuerdo, en nombre del
Grupo Municipal Socialista y la Agrupación local del PSC, a la memoria
de Antonio Salazar, que nos dejó hace unos días y que seguirá vivo en
nuestro recuerdo. Hablamos de un servidor público, enamorado de
Esplugues. Una buena persona, con convicciones profundamente socia-
listas y sociales, que luchó por conseguir una sociedad y una ciudadanía,
más libre y con mayor oportunidades. Un verdadero ejemplo a seguir.

Enric Giner| PSC

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

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

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

93 371 91 19 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
93 480 74 38 Biblioteca La Bòbila
93 470 29 29 ABS Lluís Millet (ambulatori)
93 473 15 69 ABS La Bòbila (ambulatori)
93 473 21 30 Centre de Tractament de l’Alcoholisme
93 280 40 00 Hospital St. Joan de Déu
93 371 82 02 Creu Roja Esplugues
900 30 00 82(PAC)Recollida de mobles i trastos vells
93 371 57 46 Deixalleria de la Fontsanta
93 470 58 42 Oficina d’Ocupació de la Generalitat
93 473 46 88 Organisme de Gestió Tributària
93 371 49 66 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 
93 473 64 52 Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 2
93 553 85 90 Jutjat núm. 3 i de violència sobre la dona
93 473 81 65 Registre Civil 
93 372 34 00 Registre de la Propietat
93 666 73 11 Administració d’Hisenda (Sant Feliu de Llobregat)
900 710 710 Aigües BCN  (atenció de 8 a 20 h)
900 700 720 (avaries 24 h)
902 200 850 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, 130 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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Es inconcebible el cinismo con el que el Presidente del Gobierno de
nuestra muy castigada España, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, cada
vez que toma una decisión, nos cuesta el dinero a los españoles. Es el Santa
Claus de las finanzas.

Tiene a casi toda España cabreada por su última ocurrencia, que no
es ni más ni menos que subirnos el tipo impositivo del IVA del 16% al 18% y
del 7% al 8%. Solamente ha recibido el respaldo de los que ni les va ni les
viene, y además consiguen algún beneficio autonómico con ello, como es
el caso de PNV y Coalición Canaria. El primero, aforado, y el segundo, un

cabildo.
El resto del mundo razonable tiene la creen -

cia de que es lógica una futura subida del IVA, pero
nadie nos impone la inmediatez, ni la absurda pre-
mura con la que actúa el Sr. Zapatero, que raya la

negligencia económica. Y digo esto por tres motivos: uno, porque una subi-
da fiscal de esa índole no se realiza en medio de un ejercicio fiscal; segun-
do, por que es contraproducente para intentar pensar en ver guisos de re-
cuperación económica, y tercero, porque no ha sido capaz de consensuarlo
con los grupos políticos, excepto con los citados.

Es irracional el querer vestir esta lamentable subida con unos posi-
bles ingresos extras que rozan los 5.150 millones de euros, cuando antes,
el Presidente Santa Claus Zapatero los ha ido malgastando a manos lle-
nas. Pondré tres ejemplos muy claros y ciertos:

GASTOS
1.- En el 2008, el engañoso regalo de 400 euros a todos los trabaja-

dores/as (excepto los autónomos), que luego tienen que tributar en la renta
del 2009 y devolverlos. Esta maravilla nos costó 7.800 millones de euros.

2.- Brutal incremento del gasto en personal del Estado, con un coste
extra de 8.086 millones de euros.

3.- El plan de ocupación del año 2009, conocido como el Plan
Zapatero, que nos llenó de vallas las calles de todos los pueblos de España
y que pretendía generar empleo, nos costó 8.000 millones de euros y ce-
rramos el año 2009 con 1.200.000 parados más. Todo un exitazo.

El resultado de este breve balance es que, primero, éste iluminado
malgasta 23.876 millones de euros, y luego, nos pretende exprimir a través
de la subida del IVA, para intentar ingresar 5.150 millones de euros, sin
darse cuenta de que no va a quedar nadie en la economía productiva para
poder contribuir. LO HABRA DESTRUIDO TODO.

Por eso, el Partido Popular de Catalunya, aquí en Esplugues, presen-
tamos una moción invitando a la reflexión sobre dicha subida, la cual fue
refrendada por casi todos los partidos de la oposición y difícilmente defen-
dida su aceptación, con resignación y acatamiento por parte de PSC.

Cada día que pasa con el Sr. Zapatero en el Gobierno, nos alejamos
más de una posible recuperación y acercamiento a Europa.

No!!
A la subida
del IVA

Luis Ortega | PPC

No hi ha dubte que tota guerra té víctimes innocents en tots dos
bàndols, i que totes elles mereixen el nostre respecte i el nostre re-
cord. Per això, tota política de reconciliació i de recuperació de la “ve-
ritat” ha de partir d’aquest fet evident. 

Però cal recordar que la dictadura franquista va honorar els seus
morts repetidament al llarg dels anys. A totes les esglésies hi havia
plaques dedicades a “Los caídos por Dios y por España”, mentre que
les persones que van morir defensant la llibertats eren absolutament
silenciades i vilipendiades pels vencedors de la guerra. Una guerra

que va ser provocada per la traïció d’un grup de
militars que es van aixecar en armes contra el
govern legítim i democràtic. 

Mentre que la repressió al costat republi-
cà es dóna al principi de la guerra i és obra

d’incontrolats, la repressió franquista, en canvi, es produeix acabada
la guerra i és propiciada i instigada per les pròpies autoritats. Al prin-
cipi seran els falangistes, que sense judici previ afusellen indiscrimi-
nadament. Després ho faran les autoritats mitjançant judicis sumarís-
sims sense cap garantia democràtica.

En el moment de la transició democràtica es va optar per una
certa amnèsia col·lectiva perquè l’objectiu era recuperar les llibertats
democràtiques, però 35 anys després de la mort del dictador no té
sentit entestar-se a no tancar les ferides de la guerra. No es tracta de
perseguir ningú sinó d’honorar les persones que van morir defensant
la legalitat republicana i aconseguir que les famílies dels assassinats
trobin la pau i puguin enterrar en condicions els milers de persones
enterrades en fosses comunes.

Hem hagut d’esperar al 2007 perquè el nostre ajuntament ho-
menatgés, en un emotiu acte institucional, les persones que van de-
fensar la república durant la guerra i les víctimes de la repressió de la
immediata postguerra, com el cas de Josep Cortada, que va ser afuse-
llat l’any 39 per l’únic delicte de ser simpatitzant d’esquerra.

Per això, independentment de la simpatia que li puguem tenir a
nivell personal, és una ofensa als valors democràtics, que el primer
jutge que s’ha atrevit a actuar en defensa de les víctimes feixistes es
vegi en la banqueta dels acusats denunciat per la Falange i pel sindi-
cat feixista Manos Limpias. I així ho vam aprovar en el darrer ple.

I no vull acabar l’article sense un record emocionat a Antonio
Salazar, una persona que sense cap protagonisme ha treballat de
forma constant pel nostre poble, sempre proper a la gent i a peu de
carrer. Una persona humil i tranquil·la, que feia dels seus silencis es-
pais per escoltar.

Fins sempre company...

La
democràcia
està en deute
amb les
persones que
van morir per
defensar-la

Isabel Puertas | ICV
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PORTAVEUS

La projecció i
futur
d’Esplugues,
a debat

Diverses vegades he arribat a dir que la ciutat d’Esplugues esta
dirigida des de l’òptica d’un poble petit. La meva opinió és del tot des-
encertada, o fins i tot es pot interpretar com un menyspreu als pobles
petits. De fet, puc afirmar que Esplugues està dirigit com un barri
més d’una gran ciutat, i això es demostra en l’àmbit de determinades
polítiques que va desenvolupant el govern municipal.

Posem per cas la política comercial. Després de més de 30 anys
d’ajuntaments democràtics, de modernització del comerç de proximi-
tat, de centenars de milers d’euros invertits en promoció del comerç,

encara no tenim definit un Pla d’usos comer-
cials que defineixi i blindi les zones comercials.
Ha calgut l’aplicació del Pla de barris a Can
Vidalet per començar a fer política comercial
de veritat a una zona concreta de la nostra ciu-

tat, mentre que La Plana i el Centre segueixen desemparats de qual-
sevol actuació. Ja no cal ni parlar dels altres barris. Tenim un Pla de
zones comercials, redactat des de fa més d’un any, dissortadament
no hi ha voluntat de portar-lo a terme. Dels mercats municipals, mi-
llor dedicar-hi properament tot un article sencer.

Un altre exemple, la projecció cultural d’Esplugues. A banda de
la manca d’infraestructures culturals, ens trobem amb la poca ambi-
ció a l’ho ra de donar projecció a l’activitat cultural del teixit associatiu
i ho rematem amb una erràtica proposta de projecció cultural orga-
nitzada pel propi Ajuntament. Parlem del cas més escandalós al meu
entendre, la Biennal de Ceràmica Angelina Alòs, lligada ara a La
Baronda. S’entén que una biennal és un certamen que es celebra cada
dos anys. S’entén que Esplugues, amb la biennal, el museu, La
Rajoleta i el Fanguet, fa una proposta que lliga la ciutat amb el seu
passat ceramista, però enguany la Biennal desapareix del calendari i
es continua fent una aposta per activitats caríssimes que no servei-
xen per crear signes d’identitat de cap tipus ni per projectar
Esplugues a l’exterior. 

Per finalitzar, voldria parlar de l’Auditori, una infraestructura
que ja porta 6 anys de retard i que s’està fent sense finançament sufi-
cient. En el passat Ple, l’alcaldessa va recriminar-me no haver-los
ajudat per aconseguir diners de  la Generalitat. El que l’alcaldessa no
recordava, potser, és que fa dos anys vaig demanar el projecte de l’au-
ditori al seu regidor d’urbanisme, així com també vaig demanar-li el
Pla d’usos culturals que exigeix el Departament de Cultura per finan-
çar un auditori. Òbviament ningú va facilitar-me el Pla d’usos cultu-
rals ni el projecte, per tant vaig creure que el meu ajut no era neces-
sari. El fet que ara, dos anys més tard, em recriminin no haver-los
ajudat demostra la seva hipocresia i la seva prepotència que tant cara
ens costarà.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Molts ciutadans ens han preguntat que, si tenim tan clar que hi
ha un pressumpte delicte amb el Cas Baronda, per què no ho denun-
ciem davant la justícia. En aquest cas hi ha dues vies a seguir, la via de
la denúncia directament davant del poder judicial, o la via de la política
i l’entesa. De moment el nostre grup ha optat per aquesta via. Creiem
que la millor manera de fer les coses és intentant parlar i fer públic un
debat d’alta importància pel municipi, sobre l’ús que s’està donant a
aquesta antiga fàbrica.

Hem intentat parlar i trobar solucions a nivell d’Esplugues, a ni-
vell d’Ajuntament, però la negativa ha estat
constant. Ni l’alcaldessa ni la resta de l’equip
de govern han volgut parlar públicament i ober-
tament d’aquest tema. Han posat pals a les
rodes, han vulnerat la llei per tal d’evitar votar

contra la nostra proposta de diàleg obert. Segueixen canviant els nos-
tres articles del Pont per tal minimitzar l’impacte de les nostres parau-
les.

Esgotada, doncs, la via municipal, Convergència i Unió ha portat
el tema al Parlament de Catalunya. Hem adreçat una carta al Conseller
de Política Territorial (atès que va donar el seu vist-i-plau al projecte
de La Baronda), i la resposta del Govern tripartit ha estat enviar en
Montilla a inaugurar l’antiga fàbrica, tot menyspreant la feina d’oposi-
ció que estem fent, ja que a hores d’ara encara no ens han contestat.
Un menyspreu impropi d’un partit que governa, i un abús de la figura
del President de la Generalitat, que l’utilitzen per tancar files al voltant
de la qüestionable gestió del PSC-PSOE al capdavant del Cas Baronda,
enlloc de donar transparència als fets i recuperar l’espai per a la gent
d’Esplugues i no pels negocis de dues empreses privades.

Estem esgotant les vies de diàleg a nivell polític, però el que
tenim clar és que si el Govern de Catalunya no és capaç de fer les coses
ben fetes i revisar de nou aquest cas per tal de recuperar l’equipament
pel municipi, haurem de portar el tema al poder judicial. No ens cau-
ran els anells per això i actuarem amb la obligació i la contundència
que calgui. Esplugues primer de tot, i la via del diàleg s’està esgotant.
D’ells depèn que Esplugues torni a tenir un equipament per l’ús i gaudi
de la seva gent. Nosaltres, però, seguirem treballant per recuperar la
perversió urbanística que han dut a terme amb la complicitat de més
d’un.

Podeu seguir aquest tema a través del nostre espai a internet
http://baronda.rogerpons.cat"

Capítol 3:
Esgotant les
vies de diàleg

Roger Pons | CiU
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