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Esplugues, 
projecte de futur 
en clau digital

Esplugues ha estat des de fa anys un municipi atent
als avantatges que ens aporten les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC). Vam ser pioners a afavorir l’ús
del wi-fi (Internet sense fils) en un espai a l’aire lliure, com
el parc de la Solidaritat, i, més recentment, la Biblioteca
Pare Miquel d’Esplugues ha estat la primera de la província
de Barcelona a instal·lar el llibre digital entre la seva oferta
de préstecs a la ciutadania.

Ara, donem un pas endavant qualitatiu amb un seguit
de projectes tecnològics, com la creació d’una potent xarxa
de fibra òptica, de nous espais wi-fi, de l’oficina virtual per
evitar desplaçaments físics fins a l’Ajuntament, entre d'al-
tres.

Tota una infraestructura tecnològica de primer nivell
que ens permetrà continuar preparant la ciutat per a noves
oportunitats econòmiques, la nova Esplugues del segle XXI,
però que per damunt de tot té un objectiu: millorar el ser-
vei a la ciutadania i posar-hi a l’abast tots els recursos que
les tecnologies permeten. I és que des del primer moment
aquest Ajuntament ha fet una aposta per potenciar l’accés
de tothom a les TIC, per lluitar contra la fractura digital i
afavorir que el conjunt de la ciutadania estigui ben prepa-
rada davant els avantatges de la xarxa.

L’accés a les TIC no ha de ser un luxe, sinó un dret de
totes les persones. Per això, per contribuir a fer aquesta
democratització del coneixement digital, impulsem la for-
mació entre diferents col·lectius de la ciutat que no han de
quedar-se despenjats del món digital. Una formació de pro-
ximitat que passa també per desmitificar la dificultat amb
la que es percep, per part d’algunes persones, el món
d'Internet o els ordinadors, entre d'altres aplicacions. 

Esplugues ha sido desde hace años un municipio atento a
las ventajas que nos aportan las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). Fuimos pioneros en favorecer el uso
del wifi (internet sin hilos) en un espacio al aire libre, como el
parque de la Solidaritat, y, más recientemente, la Biblio teca
Padre Miquel d'Esplugues ha sido la primera de la provincia
de Barcelona al instalar el libro digital entre su oferta de prés-
tamos a la ciudadanía.

Ahora, damos un paso adelante cualitativo con una serie de
proyectos tecnológicos, como la creación de una red de fibra
óptica, de nuevos espacios wifi, o de la oficina vir tual para evi-
tar desplazamientos físicos hasta el Ayun tamiento, entre
otros.

Toda una infraestructura tecnológica de primer nivel que
nos permitirá continuar preparando la ciudad para nuevas
oportunidades económicas, la nueva Esplugues del siglo XXI,
pero que por encima de todo tiene un objetivo: mejorar el ser-
vicio a la ciudadanía y poner a su alcance todos los recursos
que las nuevas tecnologías permiten. Y es que desde el pri-
mer momento este Ayuntamiento ha hecho una apuesta para
potenciar el acceso de todo el mundo a las TIC, para luchar
contra la fractura digital y favorecer que el conjunto de la ciu-
dadanía esté bien preparada ante las ventajas de la red. 

El acceso a las nuevas tecnologías no tiene que ser un lujo,
sino un derecho de todas las personas. Por eso, para contribuir
a hacer esta democratización del conocimiento digital, impulsa-
mos la formación entre diferentes colectivos de la ciudad que no
han de quedarse descolgados del mundo digital. Una formación
de proximidad que pasa también por desmitificar la dificultad
con la que se percibe, por parte de algunas personas, el mundo
de Internet o los ordinadores, entre otras aplicaciones.

Esplugues, 
proyecto de futuro 
en clave digital

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues

el pont 188 BO:Maquetación 1  28/09/10  07:12  Página 3



CIUTAT DIGITAL

| EL PONT D’ESPLUGUES
188 | setembre de 2010

4

L’Ajuntament d’Esplugues
de ple a l’era digital

L’Ajuntament d’Esplugues està posant en marxa diversos pro-
jectes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comuni-
cació (TIC) que tenen com a objectiu comú posar a l’abast del con-
junt de la ciutadania els recursos que els permetin entrar de ple a
l’era digital. Fibra òptica, wi-fi, oficina virtual..., són conceptes que
comencen a formar part de la nova Esplugues.

• INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA. Aquest és
un dels projectes estrella, des del punt de vista tecnològic, que s’es-
tan portant a terme a Esplugues. Actualment s’està construint una
xarxa de fibra òptica de més de 10 quilòmetres de longitud per fer
arribar la banda ampla a més d’una vintena d’edificis públics.

Què significarà la implantació d’aquesta xarxa a efectes pràc-
tics? D’entrada, la fibra òptica permet una millora en la qualitat de
la prestació de transmissió de dades —major quantitat i, a més, ve-

locitat— entre les diferents dependències i edificis municipals, la
qual cosa redundarà en una millora de l’atenció a la ciutadania, així
com suposarà una reducció de costos. Però, a més, la xarxa possibi-
litarà en el futur la col·laboració amb altres administracions, com
les escoles, que depenen de la Generalitat, o fins i tot amb empre-
ses i altres agents econòmics.

Una altra de les aplicacions d’aquesta xarxa —que suposa una
inversió de 630.000 euros, finançada pel Fons Estatal per a la Ocu -
pació i la Sostenibilitat Local— serà la implantació d’un servei de vi-
deovigilància al parc de Can Vidalet, mitjançant càmeres i sistemes
per detectar la presència d’intrusos al parc en hores no permeses.

• CREACIÓ DE NOUS ESPAIS WI-FI. L’ampliació d’espais que
permetran la connexió sense fils a Internet serà un altre dels efec-
tes que comportarà la xarxa de fibra òptica. Actualment, la ciutada-

ESPLUGUES,
MÉS

DIGITAL

1 Xarxa fibra òptica

• Més de 10.000
metres de
longitud
• Connectarà
més d’una
vintena d’edificis
públics
• Inversió:
630.000 euros

2 Espais wi-fi

• Actualment:
parc de la
Solidaritat,
biblioteques i
Espai Jove
Remolí
• En breu: CEM
La Plana

Actuacions relaciones amb les TIC que es 
porten a terme a Esplugues
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El Consistori ha engegat enguany 
el projecte Ajuntament Obert Digital
amb l’objectiu d’agilitzar la relació
entre Administració i ciutadania

Una xarxa de fibra òptica connectarà les
dependències municipals per millorar els serveis.
La creació de nous espais wi-fi i l’obertura d’una
oficina virtual de l’Ajuntament, entre altres serveis
tecnològics que es posaran en marxa

es entra

nia d’Esplugues pot gaudir d’espais wi-fi al parc de la Solidaritat —
on es porta a terme un projecte experimental d’accés a Internet a
l’aire lliure des de 2008—, a les biblioteques Pare Miquel d’Es plu -
gues i la Bòbila i a l’Espai Jove Remolí. Amb l’arribada de la fibra
òptica al conjunt de dependències municipals, es podran crear nous
espais wi-fi. En aquest sentit, ja s’està treballant al Complex
Esportiu Municipal La Plana.

• AJUNTAMENT OBERT I DIGITAL: ARRIBA L’OFICINA VIR-
TUAL. La possibilitat d’evitar desplaçaments de la ciutadania a les

dependències municipals per efectuar tràmits és un altre dels grans
objectius que aviat es faran realitat.

El Consistori ha engegat enguany el projecte Ajuntament Obert
i Digital amb l’objectiu d’agilitzar la relació entre Adminis tració i
ciutadania. Els avantatges que tindrà seran una major disponibilitat
(no serà necessari cenyir-se a un horari d’oficina), facilitat d’accés
(les oficines estaran disponibles per a la ciutadania a qualsevol lloc)
i estalvi de temps.

L’objectiu final és “escurçar els temps de les tramitacions i
que la ciutadania pugui estalviar passejos cap a l’Ajuntament”, va
dir l’alcaldessa, Pilar Díaz, arran d’una visita que va efectuar el con-
seller de Governació de la Generalitat, Jordi Ausàs, el passat mes
de maig.

Continua a la pàgina següent

3 Oficina virtual de l’Ajuntament

• Avantatges:
major
disponibilitat,
facilitat d’accés i
estalvi de temps

5 Nous espais multimèdia 
a la Biblioteca Pare Miquel

• En construcció:
sala multimèdia
i aula per a
tallers
informàtics

4 Formació contra la bretxa digital

• Cursos per a
gent gran,
persones a
l’atur, nou vin -
gudes i dones
• Programa
intergenera-
cional a Can
Vidalet

6 Nous formats de comunicació

• Llibres digitals
a la biblioteca
• Xat de
l’alcaldessa
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Les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació formen
part cada cop més de la quoti-
dianitat a l’Administració. A la
imatge, l’alcaldessa, durant
una videoconferència.

L’Ajuntament lluita contra la
fractura digital

• FORMACIÓ PER EVITAR LA FRACTURA DIGITAL. Un dels as-
pectes on l’Ajuntament d’Esplugues està posant especial interès és
que no hi hagi persones que quedin excloses d’aquests avenços tec-
nològics. Per evitar l’anomenada fractura digital, el consistori posa
a l’abast cursos d’informàtica adreçats a col·lectius com gent gran,
persones aturades, dones i persones nouvingudes. En el marc del
Programa d’animació sociocultural per al col·lectiu de gent gran,
cada quatrimestre s’organitzen sis tallers, amb capacitat cadascun
per a 15 persones majors de 60 anys que no volen despenjar-se de
l’era digital. Una altra experiència d’aquest tipus és la que es porta
a terme al barri de Can Vidalet, a l’àmbit del Pla de millora integral,
consistent en posar en contacte persones grans amb escolars per-
què aquests els ensenyin a navegar per Internet, enviar un correu
electrònic o qualsevol altra utilitat que permet l’ús d’un ordinador
(vegeu notícia annexa).

• NOU ESPAI MULTIMÈDIA A LA BIBLIOTECA PARE MIQUEL
D’ESPLUGUES. L’accessibilitat a les tecnologies de la informació i la
comunicació també creixerà properament amb la posada en marxa

d’un nou espai a la Biblioteca Pare Miquel, actualment en construc-
ció. Es tracta d’un espai multimèdia, que constarà d’una sala d’au-
toservei per a impressió de documents, digitalització d’imatges, gra-
vació de documents i visualització d’arxius, entre d’altres serveis,
així com una sala per a la realització de tallers informàtics.

Aquest equipament ja s’ha destacat per la seva aposta a l’hora
d’incloure les noves tecnologies com a forma d’adaptació a la nova
realitat, ja que va ser la primera biblioteca de la xarxa de la Dipu -
tació de Barcelona a oferir llibres electrònics als seus usuaris.

• UN XAT PER CONÈIXER LES PREOCUPACIONS CIUTADANES.
El Xat de l’Alcaldessa és una altra de les eines digitals posades per
l’Ajuntament d’Esplugues al servei de la ciutadania. Periòdicament,
l’alcaldessa estableix un diàleg on-line a través del web municipal
(www.esplugues.cat) amb les persones que participen formulant
preguntes, comentaris o suggeriments. A la darrera sessió, l’alcal-
dessa va respondre en directe prop d’una quarentena de preguntes
efectuades per la ciutadania. 

Oberta la inscripció per 
al nou taller on persones
grans de Can Vidalet
aprendran a usar
l’ordinador gràcies 
als infants

Totes les persones majors de 60
anys del barri de Can Vidalet estan
convidades a participar durant aquest
curs 2010-2011 en el taller d’alfabetit-
zació digital intergeneracional, que per
segon any es portarà a terme en el
marc del Pla de millora del barri. El ta-
ller consisteix en el fet que dos grups
de gent gran assisteixen un cop per
setmana a una escola perquè els in-
fants els mostrin com funciona un or-
dinador i què es pot fer a Internet,
mentre que els més grans explicaran
records i experiències de quan eren
joves. Els participants que tinguin un
nivell de principiant també podran as-
sistir a un taller d’informàtica per
aprendre a fer ús de l’ordinador.

Les classes tindran lloc a les es-
coles Can Vidalet i Matilde Orduña. Les
persones interessades es poden dirigir
al Punt d’Atenció a la Ciutadania de
l’Edifici Molí o al telèfon 93 371 02 66.

Ve de la pàgina anterior

La Biblioteca Pare Miquel, pionera 
en la instal·lació del llibre digital,
comptarà amb nous espais de
caràcter multimèdia
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La llegada de la L3 de metro,
más cerca
La Generalitat saca a concurso el nuevo tramo, que unirá Esplugues con 
Barcelona, Sant Joan Despí, Sant Just y Sant Feliu. Contempla dos paradas: en el
centro y en Sant Joan de Déu-Finestrelles, así como una estación próxima al Gall

La llegada del metro al centro de Es -
plugues y a Finestrelles ha dado un paso deci-
sivo con la licitación, por parte de la Ge neralitat,
del proyecto constructivo de la prolongación de
la L3 de metro desde Zona Uni versitària de
Barcelona hacia Esplugues, Sant Just Desvern,
Sant Joan Despí y Sant Fe liu. Se trata de la últi-
ma fase del proyecto antes de que las máqui-
nas empiecen a horadar los 8,6 kilómetros que
contempla la actuación.

El secretario para la Movilidad de la
Generalitat, Manel Nadal, dijo durante la pre-
sentación del proyecto que el proceso de licita-
ción durará entre dos y dos años y medio, por lo
que las obras podrían comenzar entre finales
de 2012 o principios de 2013. Asi mis mo, desta-
có que se trata del “proyecto más importante
por su cuantía, 12 millones, que ha licitado la
Generalitat, para un tramo de metro”.

La actuación supone un importante revul-

sivo para el transporte público de la comarca.
Para Esplugues, los beneficios que reportará la
llegada de la L3 de metro son cuantiosos. Por
un lado, permitirá acceder directamente y en
poco espacio de tiempo a puntos céntricos de
Barce lona, como la plaza Cata lunya, a los que
ahora no llega el tranvía. Además, favorece un
acceso también rápido a poblaciones de la co-
marca, como Sant Just, Sant Joan Despí (inclui-
do al Hospital Moisès Broggi y a la estación de
Renfe) y Sant Feliu. Se prevé que la prolonga-
ción de la L3 dé servicio a más de 57.000 viaje-
ros al día, de los que 4.400 son personas que
ahora utilizan vehículo privado.

El proyecto contempla dos paradas en
Esplugues. La denominada Esplugues Cen tre,
se construirá a una profundidad inferior a 30
metros y dispondrá de dos accesos, uno más
cerca de la parada del Pont d’Esplu gues del
tranvía y otro en la zona más próxima a la plaza
Santa Magdalena.

Por su parte, la estación Finestrelles-Sant
Joan de Déu se construirá a casi 60 metros de
profundidad y contará con un acceso próximo al
Hospital de Sant Joan de Déu y con otro desde
la zona residencial de Finestrelles. Esta esta-
ción se convertirá en un importante intercam-
biador, ya que también está previsto prolongar
hasta aquí la L6 de Ferrocarrils de la Genera -
litat, la línea que procede del Vallès y que ahora
acaba en Reina Elisenda (Barce lona). Además,
la parada Hospital Comarcal podrá dar servicio,
por cercanía, a las personas residentes en el
barrio El Gall de Es plugues. 

Las obras podrían
comenzar entre finales de
2012 y principios de 2013

Recorrido de prolonga-
ción de la L3 de metro, ya
licitado, junto con el de
prolongación de la L6 de
Ferrocarrils de la Genera -
litat, próxima a licitar. Am -
bas líneas convergerán en
un gran intercanviador en
Finestrelles-Sant Joan de
Déu

Sant Feliu / Centre

Sant Joan Despí

Torreblanca

Sant Joan
Despí /
RENFE

Sant Feliu /
Consell Comarcal

Hospital
Comarcal

Sant Just Desvern

ESPLUGUES
CENTRE

FINESTRE-
LLES-SANT

JOAN DE DÉU

FINESTRE-
LLES-SANT

JOAN DE
DÉU

Zona Universitària

Universitats

Reina Elisenda

Monestir de Pedralbes

Prolongación L3 Metro

Prolongación L6 FGC

el pont 188 BO:Maquetación 1  28/09/10  07:13  Página 8



TRANSPORTS

EL PONT D’ESPLUGUES|
188 | setembre de 2010

9

La nueva línea Cercanías de Renfe
tendrá estación en Esplugues
La línea prevista entre Castelldefels y Cornellà se extiende hacia Esplugues
y la zona universitaria de Barcelona. La alcaldesa, Pilar Díaz, acudió a la
reunión donde el ministerio presentó el proyecto a las alcaldías del Baix

En pocas semanas, Esplugues ha recibido dos grandes noticias re-
lacionadas con el transporte público. A la demanda histórica de la llega-
da de la línea 3 de metro (ver página anterior), se sumó el 15 de septiem-
bre el anuncio efectuado por el Ministerio de Fomento de extender la pro-
yectada línea de Cercanías Castelldefels-Cornellà hasta Esplu gues y la
zona universitaria de Barcelona. Con la llegada del metro y de Renfe, que
aumentarán la oferta de transporte que actualmente ofrecen el tranvía y
la red urbana e interurbana de autobuses, Esplugues se convertirá en
uno de los municipios mejor comunicados del Baix Llobregat y la conur-
bación metropolitana. El director general de Infraestructuras Ferrovia -
rias, Carlos María Juárez, presentó el estudio de la nueva línea al secre-
tario pa ra la Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, y a los alcaldes y
representantes municipales de Castelldefels, Gavá, Viladecans, Sant Boi,
Sant Joan Despí, Cornellà y Esplugues.

El estudio, que saldrá a información pública en las próximas sema-
nas, viene a ratificar el compromiso expresado por el ministro de Fo -
mento, José Blanco, en la presentación del Plan de Cercanías para Bar -
celona 2009-2015. El objetivo del estudio es extender el servicio de Cer -
canías al interior de las poblaciones comprendidas entre Cornellà y
Castell defels hasta el entorno de la zona universitaria de Barcelona. Así,

se consigue incorporar a la red de Cercanías al municipio de Esplugues.
El trazado de esta infraestructura será subterráneo en todo su recorrido,
salvo en el enlace con las líneas existentes en superficie en Castelldefels.

Para la alcaldesa, Pilar Díaz, “la incorporación de Esplugues, por
fin, a la red de Cercanías, supondrá la culminación de una aspiración,
que viene acompañada, además, de la prolongación de la línea 3 de
metro, licitada la semana pasada por la Generalitat, y otras actuaciones,
como la extensión de la línea 6 de Ferrocarrils de la Generalitat hasta
Fines trelles y la mejora de la estación de la línea 5 de metro en Can
Vidalet”. Además, “significarán una mejora notable para las conexiones
entre les poblaciones del Baix Llobregat”. 

“Por fin, la incorporación a la red de
Cercanías, junto a los proyectos de la L3
de metro, la L6 de FGC y la estación de
Can Vidalet, supondrán la culminación de
una aspiración”, dice la alcaldesa

Reunión en la que el director general de Infraestrucutras
Ferroviarias, Carlos María Juárez, informó a la alcaldesa de
Esplugues, Pilar Díaz, al resto de alcaldes de la zona y al di-
rector de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, sobre el
estudio de la nueva línea de Cercanías
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Más de una
veintena de
proyectos hacen
realidad 
la nueva
Esplugues
La ciudad vive un intenso episodio de
obras repartidas por todo el municipio
financiadas por el gobierno español.
Se trata de trabajos en la vía pública,
en colectores y en equipamientos,
entre otros

En los últimos meses, Esplugues está inmerso en un intenso
periodo de obra pública, tanto en vía pública como en equipamientos,
que tienen como objetivo la dinamización de la economía local y la
ampliación de recursos demandados por la ciudadanía. Un boom de
pequeñas y no tan pequeñas obras repartidas por el territorio muni-
cipal que, en parte, se están llevando a cabo gracias a las aportacio-
nes del Gobierno español. Entre el Fondo Estatal de Inversión Local
de 2009 y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad de 2010,
dos de las medidas impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodrí -
guez Zapatero para frenar los efectos de la crisis, Es plugues habrá
recibido en dos años un volumen de inversión de más de 13 millones
de euros, el equivalente al presupuesto inversor del Ayuntamiento de
todo el año 2010.

Esta cuantiosa aportación estatal se ha repartido en 25 obras de
diversa índole. Al tiempo que sirven para crear puestos de trabajo, al-
gunas de ellas han repercutido en una notable mejora del espacio pú-
blico, con mayores espacios para el peatón y el disfrute ciudadano,
como la reurbanización de la calle Dr. Manuel Riera, pulmón comer-
cial del barrio de La Plana, la reforma de la calle Baronessa de Maldà,
la adecuación de la plaza Gandhi, la cobertura de la pista deportiva del
parque Pou d'en Fèlix o la inminente construcción de una pista para
usos deportivos y culturales en el parque dels Torrents.

Otras se han centrado en la parte menos visible, el subsuelo, con
la sustitución de colectores en las calles Joan Corrales, Verge de
Guadalupe, Raval de Sant Mateu y Rafael Casanovas, que minimizarán
el riesgo de inundaciones.

Las inversiones se han h

BIBLIOTECA PARE
MIQUEL

ESPLAI DE GENT
GRAN DEL GALL

PARC INFANTIL
PLAÇA GANDHI

REFORMA
C. DR. RIERA
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Las mejoras en edificios públicos está siendo otro de los ejes de
actuación. Destaca la instalación provisional que albergará las para-
das del Mercado de Can Vidalet, que cumple un año desde su apertu-
ra, mientras se reformen las instalaciones históricas; pero también, la
ampliación de la Biblioteca Pare Miquel —que ganará un espacio poli-
valente y una sala multimedia—, y del Centre d'Infor mació i Recursos
per a les Dones, así como la renovación de las instalaciones de alum-
brado y calefacción de las ocho escuelas públicas para reducir su con-
sumo energético o la instalación de viseras en los campos municipa-
les de fútbol Salt del Pi i El Molí.

La creación de una red de fibra óptica (ver páginas 4 y 5), un sis-
tema para gestionar mejor el riego de las zonas verdes y la supresión
de barreras arquitectónicas en el Esplai Municipal de Gent Gran del
Gall son otros ejemplos de actuación que se están llevando a cabo en
Esplugues gracias a los fondos estatales de inversión. 

El delegado del Gobierno visita
proyectos financiados por los
fondos estatales

El delegado del Gobierno español en Catalunya, Joan
Rangel, acompañado por la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz,
visitó el 22 de septiembre dos proyectos subvencionados por los
Fondos Es tatales en la ciudad: el mercado provisional de Can
Vidalet y la ampliación de la biblioteca Pare Miquel (fotos).
Rangel se mostró muy satisfecho porque “he podido comprobar
que la inversión realizada no se ha malgastado”.

hecho por toda la ciudad

COBERTURA
CAMP DE FUTBOL
SALT DEL PI

COBERTURA
PISTA PARC POU

D’EN FÈLIX

PARC TORRENTS

MERCAT
PROVISIONAL 
CAN VIDALET

NOU COL·LECTOR
LA MALLOLA
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L’Ajuntament ha impulsat obres de millora durant aquest estiu als centres
públics. Els canvis en les instal·lacions d’il·luminació i calefacció
suposaran un estalvi considerable

Les escoles obren amb més alumnat
i millores d’estalvi energètic

La tornada al cole, que han protagonitzat uns 9.000 escolars —
entre alumnes d’escoles bressol, infantil, primària, secundària, batxille-
rat i cicles, tant públics com concertats— ha anat enguany acompanya-
da de moltes novetats. Per un costat, el nou calendari ha avançat l’inici
de les classes al 7 de setembre, una setmana abans del que era habi-
tual. Per un altre, professorat i alumnat s’han trobat millores en les de-
pendències escolars. I és que els centres no han estat tancats durant
aquest estiu, només que, en comptes d’infants, els seus ocupants han
estat treballadors.

Una de les millores més importants, pel que suposarà d’estalvi, ha
estat la substitució d’instal·lacions d’enllumenat i calefacció als vuits
centres escolars públics d’infantil i primària d’Esplugues. Aquesta ac-
tuació s’ha fet per reduir el consum energètic i, tot i que a cada escola
s’ha adequat a les característiques del centre, en essència ha consistit a
substituir els actuals fluorescents per conjunts de llum, tub i electrònica
de millor eficiència energètica i lumínica, introduir elements de regula-
ció i canviar les calderes de calefacció per d’altres, d’alt rendiment, re-

gulades per un sistema electrònic programable. Amb un pressupost de
prop d’un milió d’euros, el projecte ha estat finançat pel Fons Estatal
d’Ocupació i Sostenibilitat Local.

Pel que fa a la resta de millores, algunes subvencionades per les
escoles i d’altres gràcies als Plans extraordinaris d’ocupació local, les
més destacades han estat les següents: a l’Escola Gras Soler s’han ade-
quat els vestidors i s’ha substituït la terrassa de cautxú per una de tran-
sitable; a l’Isidre Martí, s’ha executat un mur-jardinera; al Folch i Torres,
s’han adequat uns lavabos; al Lola Anglada, s’han reparat escales; al
Matilde Orduña, s’han omplert els sorrals del pati; al Prat de la Riba,
s’han millorat les portes; i al Can Vidalet, s’han substituït les plaques de
polièster de la marquesina de l’entrada. A més, les escoles bressol
Montserrat, Marta Mata i La Mainada també han efectuat millores.

Però, a més, el curs ha estat marcat per les novetats tecnològi-
ques. Aquest curs, les aules dels centres educatius d’Esplugues dispo-
saran de més ordinadors portàtils per a l’alumnat (sobretot a secundà-
ria) i de més pissarres digitals. 

L’alcaldessa, durant
una visita a una aula
amb pissarra digital de
l’Escola Matilde Orduña
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La gent gran tindrà la seva
aula universitària a la nova
residència La Mallola

Esplugues posarà en marxa aquesta
tardor un projecte ambiciós destinat a perso-
nes grans amb ganes d’augmentar o comple-
tar els seus coneixements. Es tracta de l’Aula
d’Extensió Universitària per a la gent gran
d’Esplugues.

Les Aules d’Extensió Universitària dis-
posen d’una organització a nivell de Cata -
lunya i tenen com a objectiu el desenvolupa-
ment formatiu i cultural de la gent gran en els
diferents aspectes del coneixement d’acord
amb una programació elaborada conjunta-
ment amb les universitats del país. Les acti-
vitats de l’Aula són les d’un centre universita-

ri: cursos sobre matèries específiques, con-
ferències, viatges d’estudi, etc., i tenen lloc
en tre els mesos de setembre i juny. La perio-
dicitat normal és d’una sessió setmanal.
L’Aula no té com a finalitat proporcionar títols
acadèmics, sinó fomentar i donar resposta al
desig de saber. El professorat el proporcio-
nen les universitats en funció del temari pro-
gramat i de les possibilitats dels centres uni-
versitaris. Esplugues serà la primera ciutat
del Baix Llobregat que compta amb una Aula
d’Extensió Universitària. Les activitats es de -
senvoluparan a l’auditori de la nova Resi -
dència La Ma llola, que té accés independent i
capacitat per a unes 150 persones.

De moment, ja s’ha creat una associa-
ció de persones interessades en l’oferta cul-
tural de l’Aula —ser-hi membre donarà dret a
participar en les activitats i la gestió de
l’Aula—, així com una comissió gestora provi-
sional, formada per individus de diversa pro-
cedència professional i social, la qual té com
a objectius impulsar i donar a conèixer el pro-
jecte i elaborar una proposta d’activitats for-
matives per a aquest curs. Per tal de poder
inaugurar l’Aula aquest curs 2010-2011,
aquesta gestora ha previst destinar el trimes-
tre octubre-desembre a donar a conèixer els
objectius de l’Aula i de l’Associació. Al mateix
temps, s’organitzaran tres conferències d’a-
quí a finals d’any. Les activitats acadèmiques
regulars s’iniciarien al gener de 2011. 

Com contactar per
prendre-hi part

La comissió gestora provisional de
l’Aula Universitària de Gent Gran d’Es -
plugues (AUGGE) vol “convidar totes les
persones grans que hi estiguin inte -
ressa des, tant d’Esplugues com de la
resta de la comarca, a participar activa-
ment en un projecte il·lusionant que,
sens dubte, redundarà en benefici de
tota la població”. Les persones interes-
sades poden adreçar-se a J. Ramon (639
345 441), J. L. Alvarez (655 941 452), Ra -
mon (699 913 772) o J. Lluís (933 717 160).

La Residència disposa d’una aula amb capacitat per a 150 persones

Homenatjat en complir
els 100 anys

Francisco Ros va rebre
l’homenatge de l’alcaldessa, Pilar
Díaz, i de la secretària de Família de la
Generalitat, Carme Porta, el dia que va
complir 100 anys. L’acte es va fer a la
Residència Fèlix Llobet, on Francisco
és molt conegut i estimat, ja que hi
està ingressat des de 1984.

L’espluguenca Sílvia
Bonet, nova ministra de
Salut d’Andorra

La nova ministra de Salut,
Benestar i Treball del Govern
d’Andorra és una espluguenca. Es
tracta de Sílvia Bonet, diplomada en
Infermeria a l’Escola Universitària de
la Creu Roja de Barcelona, amb un
màster en Salut Pública i Comunitària,
i que ha treballat, entre d’altres llocs,
a l’Hospital de la Creu Roja de
l’Hospitalet. Es dóna la circumstància
que Esplugues compta actualment
amb dues ministres: Carme Chacón,
com a titular del Ministeri de Defensa
espanyol des d’abril de 2008; i ara,
Sílvia Bonet, al govern andorrà.

COPYRIGHT: SERVEI FOTOGRÀFIC GOVERN D’ANDORRA
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BORSA 
DE TREBALL

Ref. 808  Jove amb experiència en el sector de la construcció
s’ofereix per treballar d’encofrador, peó paleta, cambrer o re-
partidor.
Ref. 809  Dona de 44 anys s’ofereix per fer feines a domicilis
particulars o comunitats de veïns, tenir cura de persones
grans o que necessitin ajuda, o com ajudant de cuina o cam-
brera.
Ref. 810  Veïna d’Esplugues de 35 anys amb experiència de
més de 5 anys de treball com a auxiliar administrativa en ges-
tories busca feina com a auxiliar i/o missatgera.
Ref. 811  Home de 39 anys amb experiència de 20 anys com a
paleta en diferents empreses busca feina com a paleta, refor-
mes, pintor o neteges.
Ref. 812  Jova de 18 anys busca feina com a manipuladora,
cambrera, ajudant de cuina o caixera de supermercat.

Per a més informació, truqueu a la Secció d’Ocupació de
l’Ajuntament, telèfon 93 372 04 16, o envieu un correu elec-
trònic a mfuente@esplugues.cat

Cursos de català
per a adults

Cursos:
• d’acolliment • bàsics
• elementals • de conversa
• intermedis • de suficiència
• superior

Llocs:
• Centre Municipal Puig Coca
(Petit Parc de l’Amistat, s/n) 
• Escola d’Adults Eugeni d’Ors
(C/ Cedres, 38, 2a planta)

Informació: 
Servei Local de Català – tel. 93 372 04 16
esplugues@cpnl.cat  - www.cpnl.cat

L’alcaldessa
d’Esplugues clourà
el 10è aniversari de
l’Observatori de les
Dones

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, presentarà les conclu-
sions de la Jornada de celebració del 10è aniversari de l'Observatori
de les Dones en els Mitjans de Comunicació, que té com a objectiu
fer una anàlisi crítica de la representació de les dones en els mit-
jans de comunicació. La jornada, que se celebrarà el 23 d’octubre al
Citilab de Cornellà, oferirà un espai d’anàlisi i reflexió per qüestio-
nar l’imaginari audiovisual imperant a la televisió, la publicitat i els
diaris.

L’experta anglesa Rosalind Gill, professora d’anàlisi social i
cultural al King’s College de Londres, obrirà la sessió, que conti-
nuarà amb dues taules rodones: la primera abordarà quina és la re-
presentació de les dones en els mitjans de comunicació (amb la pre-
sència de Rosa Cullell, Sílvia Cóppulo, Josep Carles Rius, Joana
Bonet, i Xavier Oliver), i la segona està dedicada al debat sobre la
importància que tenen els mitjans de comunicació en la configura-
ció de models de feminitat (amb persones expertes de l’àmbit uni-
versitari com Iolanda Tortajada, Mercè Coll i David Roca, i María
Jesús Ortiz, cap del Servei de Comunicació i Imatge del Instituto de
la Mujer, entre d’altres). En representació dels 26 ajuntaments
membres de l’Observatori, Pilar Díaz i Elena Embuena, tinenta d’al-
caldia de Sant Joan Despí, presentaran les conclusions. 

L’alcal -
dessa, com a
regidora de la
Dona, forma
part de
l’Observatori de
les Dones en
els Mitjans de
Comunicació
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L’Ajuntament posa en
marxa plans d’ocupació
extraordinaris

L’Ajuntament ha incorporat al juliol un
total de 69 persones d’Esplugues que es tro-
baven en l’atur i no rebien cap prestació contri-
butiva. Aquests treballadors han estat con-
tractats durant sis mesos per desenvolupar
dos projectes inclosos en els Plans extraordi-
naris d’ocupació locals (PEOL). El Servei d’O-
cupació de Catalunya finança aquests plans
com a resposta immediata a l’actual situació
de crisi econòmica i de destrucció d’ocupació.

De les 69 persones contractades, 45
s’encarreguen de la rehabilitació de depen-
dències municipals i via pública. Hi ha 20 ma-
nobres, 17 oficials, dos caps de colla, dos en-
carregats, un arquitecte tècnic, una delineant i
dos instal·ladors acreditats.

Fins a la primera quinzena de setembre,
aquest grup de persones ja havia realitzat prop
d’una vintena d’actuacions de millora a cen-
tres educatius, l’Edifici Molí i dependències de
l’Ajuntament, així com diversos informes de

Les persones contractades s’encarreguen de
rehabilitar espais públics i de tasques administratives

Una part de les persones contractades per
l’Ajuntament desenvolupen tasques de digitalització

l’estat de carrers i parcs.
Les 24 persones restants es dediquen a

la digitalització de registres municipals diver-
sos (23 auxiliars administratives i una coordi-
nadora). Les seves tasques consisteixen a cre-
ar o actualizar en suport digital informació
d’interès per a l’Ajuntament. Aquestes perso-
nes presten el seu servei en diferents departa-
ments municipals: Serveis a la Persona, Ser-
veis Territorials, Policia, Arxiu històric...).

A diferència del concepte tradicional dels
plans d’ocupació, aquests projectes suposen
que les persones contractades realitzen les
tasques assignades de principi a fi, la qual co-
sa incrementa la seva responsabilitat i creati-
vitat. Abans de començar les seves tasques,
totes les persones contractades han realitzat
formació de l’ofici, cosa que els permetrà, junt
amb la pràctica laboral, incrementar el seu
grau de professionalitat i les possibilitats d’in-
serció laboral posterior. 

Contractació de persones
amb discapacitat
psíquica per a tasques de
jardineria

El centre de treball de jardineria
d’Esplugues ha iniciat al setembre la
contractació de dues persones amb
discapacitat psíquica procedents de
l’Oficina Tècnica Laboral (OTL) de
l’Hospitalet. Les oficines tècniques
laborals són un servei especialitzat
promogut per la Diputació de
Barcelona i adreçat a persones amb
problemes de salut mental amb
l’objectiu d’afavorir la seva plena
integració en el món del treball.

Aquestes contractacions de
marcat caràcter social permetran
que les dues persones contractades,
que tenen formació en jardineria,
realitzin tasques de manteniment en
zones verdes d’Esplugues.

Cursos de català 
per a adults

El Servei Local de Català ha
iniciat els cursos al Centre Municipal
Puig Coca i a l’Escola Eugeni d’Ors.
Les persones interessades poden
trucar al 93 372 04 16.

Assignades les dues
festes locals de 2011

El Ple municipal corresponent
al mes de setembre ha aprovat que
les dues festivitats locals
d’Esplugues per a l’any vinent seran
els dies 14 de febrer i 19 de
setembre. Ambdós dies cauen en
dilluns.

FOTO D’ARXIU
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La Secció Sardanista de l’Avenç va fer una rotllana
al so de ‘La Santa Espina’

Ofrena realitzada pel Centre Aragonés

Ofrena de l’Esbart Vila d’Esplugues

Les entitats 
es bolquen 
amb la Diada

La pluralitat i la diversitat van marcar un any més la celebra-
ció de la Diada Nacional de Catalunya a Esplugues. Prop de mig cen-
tenar d'entitats de caire polític, cultural, esportiu, veïnal, sindical i
social de la ciutat van fer acte de presència a l'acte institucional que
va tenir lloc al parc Onze de Setembre.

L'acte el va obrir la presidenta de l'Associació de Dones de La
Plana, Carme Dragó, amb la lectura d'una part de l'històric parla-
ment amb què Pau Casals va defensar la nació catalana a les Na -
cions Unides a l'any 1971. A continuació, va actuar la Coral Musi -
corum i una trentena d'associacions, així com l'Ajuntament i els par-
tits polítics, van dipositar ofrenes florals al monument del parc.
L'Esbart Vila d'Esplugues i la Colla de Bastoners van acompanyar
les seves ofrenes amb balls, mentre que la secció sardanista de
l'Avenç va ballar la famosa sardana La Santa Espina.

A la declaració institucional, l'alcaldessa, Pilar Díaz, va reivin-
dicar la defensa de l'Estatut de Catalunya que va ser aprovat en re-
ferèndum el 2006 —una part del qual ha estat qüestionat pel Tri -
bunal Constitucional—, entre d'altres coses, també “pel seu caràc-
ter municipalista”. Al seu discurs, també va fer referència a “l'es-
forç i el compromís solidari que hem de fer com a nació per supe-
rar les actuals dificultats econòmiques” i a la propera celebració
dels 30 anys de la recuperació del Parlament de Catalunya. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i els portaveus de PSC, Enric Giner; PPC,
Luis Ortega, i CiU, Roger Pons, encapçalant l’acte institucional
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Pàgines especials

Barris de muntanya

Des d’aquest estiu, Esplugues compta
amb una segona residència per a la gent gran.
Es tracta de la Residència La Mallola, que
compta amb 104 places de resident, la meitat
de les quals de residència assistida, i 35 pla-
ces de centre de dia. El president de la Ge ne -
ralitat, José Montilla, i l’alcaldessa, Pilar Díaz,
van inaugurar el nou centre el passat 31 de ju-
liol, enmig d’una gran expectació.

El nou equipament dis posa de 6.000 me-
tres quadrats de superfície. Construït en te-
rrenys cedits per l’Ajuntament d’Esplugues, el
centre està gestionat per la Fundació Casal
dels Avis, institució espluguenca sense ànim
de lucre que treballa des de fa 30 anys per

atendre el sector de la gent gran, i que des de
més de 25 gestiona la Residència Fèlix Llobet.

La nova residència està pensada per
atendre famílies de tots els nivells adquisitius.
Així, al voltant del 70% de les places són con-
certades amb la Generalitat, en funció del grau
de discapacitat de les persones grans i dels in-
gressos de la família.

El president de la Generalitat va remar-
car la importància del fet que la societat tingui
cura de la seva gent gran i que això “és una
prioritat del govern”. L’alcaldessa va subrat-
llar el consens entre les administracions pú-
bliques i una fundació privada per posar en
marxa l’equipament. 

Obre la segona
residència de gent gran
d’Esplugues
El president de la Generalitat, José Montilla, 
va inaugurar l’equipament, que té 104 places

Pilar Díaz
Alcaldessa

d’Esplugues

Una zona amb
molt de futur 

La Mallola, La Miranda, Fi -
nes trelles i Ciutat Diagonal són ba-
rris amb personalitat pròpia i que
participen de primera mà en la
construcció col·lectiva de la nostra
ciutat. Per això, és aquí on s'ubi-
quen projectes de gran centralitat i
que també beneficien de primera
mà a la ciutadania. Com ara la in-
anauguració d’una residència per a
gent gran o la urbanització de Porta
BCN, entre d'altres. L’arribada fu-
tura del metro i FGC de ben segur
que consolidarà la centralitat me-
tropolitana d’aquests barris. 

Una zona con
mucho futuro 

La Mallola, La Miranda, Fi -
nes trelles y Ciutat Diagonal son ba-
rrios con personalidad propia y que
participan de primera mano en la
construcción colectiva de nuestra
ciudad. Por eso, es aquí donde se
ubican proyectos de gran centrali-
dad y que también benefician de
primera mano a la ciudadanía. Co -
mo la inauguración de una residen-
cia para personas mayores o la ur-
banización de Porta BCN, entre
otros. La llegada futura del metro y
FGC seguro que consolidará la cen-
tralidad metropolitana de estos ba-
rrios. 

Nuevas zonas verdes
y adiós a las torres de
alta tensión con el
plan Porta BCN
pàgines II i III

Finestrelles-Sant
Joan de Déu será
un intercambiador
de metro y FGC
pàgina IV

El president de la Generalitat, José Montilla, i l’alcaldessa, Pilar Díaz, 
visitant les instal·lacions acompanyats dels responsables de l’equipament
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Los barrios de montaña ganan z
dicen adiós a las torres de alta t
La urbanización de calles y avenidas, con motivo de la ejecución del 
Pla Porta BCN, la sustitución del colector de La Mallola y la construcción 
de un ‘skatepark’, han sido otras de las mejoras de la zona

Esplugues cuenta con cuatro barrios de montaña en la falda de
Collserola (Finestrelles, Ciutat Diagonal, La Miranda y La Mallola), en los
que viven unas 6.000 personas. En los últimos meses se han acometido
diversas obras en la zona destinadas a mejorar la calidad de vida de las
personas que residen en estos barrios, así como del conjunto de la ciu-
dadanía de Esplugues.

Entre las mejoras más palpables, destacan las que han tenido
lugar con motivo del inicio de la ejecución del proyecto urbanístico Porta
BCN. Por un lado, la ordenación urbanística de la zona comprendida
entre las avenidas Jacint Esteva y Traginers, así como la prolongación de
la avenida Països Catalans y la calle Casal de Sant Jordi. Esta reforma
ha posibilitado la mejora de la movilidad viaria por la zona y la creación

de nuevos espacios verdes, con espacios para el paseo a pie o en bicicle-
ta.

El otro gran logro asociado al plan Porta BCN ha sido la elimina-
ción, culminada durante la pasada primavera, 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 Collblanc.
El soterramiento de las líneas eléctricas ha permitido liberar a esta parte
de Esplugues de la contaminación visual que producía el entramado
eléctrico aéreo.

A otro nivel, el barrio de La Miranda ha visto cómo ha mejorado la
zona infantil y la pista deportiva situadas en la confluencia de la calle
Jaume Balmes y la avenida de la Miranda, así como la accesibilidad de

1

2

3

4

5

1
Residencia La Mallola

2
Juegos infantiles La Miranda

Actuaciones
en los barrios
de montaña

Actuaciones lle
cabo en los últi
meses en La M
La Miranda, Ciu
Diagonal y Fine
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Javier de Cruilles
(PRESIDENTE COMUNITAT PROPIETARIS
LA MALLOLA)
“Es un barrio tranquilo, cuyos vecinos
tienen, en su gran mayoría, la misma
manera de vivir, lo que lo convierte en
muy homogéneo y armonioso. Destacaría
la tranquilidad y la amabilidad del barrio.
No hay grandes aglomeraciones y la
convivencia es pacífica. El conjunto está urbanísticamente bien
resuelto, sin calles muy transitadas, y disfruta de alguna zona
ajardinada y deportiva que lo hace más agradable”.

Paco Felipe (PRESIDENTE

ASSOCIACIÓ VEÏNS FINESTRELLES)

“Finestrelles es un barrio de excelente
ubicación. La paradoja empieza ante la
ausencia de servicios básicos en el barrio,
las continuas molestias del Hospital y la
falta de atención y recursos. Lo substancial
de Finestrelles son sus habitantes, pese al
empeño de los dos magnos (Caufec y Hospital) en destruir la paz y
armonía de un barrio centenario”.

Quim Lluís (PRESIDENTE
ASSOCIACIÓ VEÏNS LA MIRANDA)
“El que és m’agrada de La Miranda és
la seva situació estratègica, que fa que
hi hagi una certa tranquilitat, que
estigui arrecerat del vent del nord i que
tingui una de les vistes més
interessants sobre el Baix Llobregat. La
única cosa que lamentem és la lentitud
de les negociacions per arranjar alguns carrers”.

Javier Suárez
(PRESIDENTE COMUNITAT PROPIETARIS
CIUTAT DIAGONAL)
“Me gusta su ubicación en la falda de
Collserola, que le da tranquilidad,
serenidad y proximidad a la naturaleza.
Conocí Ciutat Diagonal hace más de 30
años porque pasaba a menudo y me
propuse vivir allí, hasta que lo conseguí.
Es un sitio próximo a colegios y que está cerca de Barcelona,
pero sin ruidos

LA CIUTADANIA PARLA
Qué le gusta más y qué piensa
de su barrio?

 zonas verdes y
tensión

aceras del barrio para facilitar el paso de los peatones.
Pero, sin duda, la obra que más éxito está teniendo entre la pobla-

ción juvenil es el nuevo espacio habilitado para la práctica de skateboard
(monopatín) en el parque de les Tres Esplugues, en el barrio de La
Mallola. Inaugurada el pasado invierno con una gran competición, la ins-
talación deportiva se ha convertido en un punto de referencia de la ju-
ventud de la ciudad, que acude con regularidad a ejercitar sus acrobací-
as en monopatín. No en vano, la propuesta surgió el año pasado de la II
Audiència Pública dels Estudiants d’ESO de los institutos de Esplugues.

Adiós a los problemas de inundaciones en La
Mallola

Una de las obras que se han puesto en marcha más recientemente
han sido las que permitirán la sustitución del colector de la calle Rafael
Casanova, que servirán para solucionar el problema histórico de inunda-
ciones en La Mallola y la calle Nord. Los trabajos, que finalizarán antes
de acabar el año, están financiados por el Fondo Estatal de Empleo y
Sostenibilidad Local 2010, impulsado por el Gobierno español. 

3
Parque para ‘skates’

4
Avenida de Jacint Esteve

5
Colector de la calle Rafael Casanova

llevadas a
últimos
a Mallola,
Ciutat
inestrelles
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La zona de Finestrelles-Sant Joan de Déu será dentro de unos
años un importante nudo de transporte público. La planificación ferro-
viaria de la Generalitat contempla la construcción de una gran esta-
ción intercambiadora en la que convergerán los convoyes de la línia 3
de metro y los de la línea 6 de Ferrocarrils de la Generalitat.

La llegada del metro ya ha dado su último paso antes del inicio
de las obras con la licitación del proyecto de prolongación de la línea,

Finestrelles-Sant Joan de Déu tendrá
un intercambiador de la L3 de metro 
y de Ferrocarrils de la Generalitat
La nueva estación se construirá a 60 metros de profundidad. 
Las dos líneas proyectadas permitirá tener a pocos minutos de metro
Barcelona y localidades del Baix Llobregat y Vallès Occidental

Imagen del futuro intercambiador

Crece el uso de la línea urbana EP2
La línea del Esplubus EP2, que realiza su recorrido prin-

cipalmente por los barrios de montaña y comunica éstos con
el centro de Esplugues, tiene cada vez más usuarios. Según
los datos de 2009, la línea tuvo un total de 118.506 viajeros, lo
que significó un 20,5% más que el año anterior.

que ahora finaliza en Zona Universitària (Barcelona), hasta Sant Feliu.
Su primera parada, al salir de Barcelona, será la de Finestrelles-Sant
Joan de Déu. Por lo que respecta a los Ferro carrils, la Generalitat lici-
tará próximamente la ampliación de la línea 6, la que procede del
Vallès y acaba en Reina Elisenda, hasta este punto.

Cuando se hagan realidad estas nuevas infraestructuras ferro-
viarias, las personas residentes en los barrios de montaña tendrán la
posibilidad de acudir en transporte público en pocos minutos a la zona
norte y centro de Barcelona, al centro de Esplugues, a Sant Joan Despí,
donde está el Hospital Comarcal Moisès Broggi, Sant Just Desvern,
Sant Feliu, así como Sant Cugat y otras localidades del Vallès.

Las características de la futura estación son espectaculares. Se
construirá a cerca de 60 metros de profundidad y tendrá un andén cen-
tral de 9 metros de anchura, así como dos accesos, uno situado en el
nordeste del paseo Sant Joan de Déu, cerca del hospital, y otro en el
sudeste, al lado de la nueva zona urbanística de Finestrelles. 
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L’Escola de Ceràmica obre
etapa amb nous cursos

L’Escola de Ceràmica d’Esplugues s’ha
convertit en tot un referent a nivell metropoli-
tà, com ho demostra el fet que enguany cele-
bra els 35 anys de vida. Els vincles històrics
entre Esplugues i la ceràmica, amb la Fàbrica
Pujol i Bausis, l’Espai Baronda o la Biennal
Angelina Alós, té en l’escola un dels seus ele-
ments més importants. Lluny de quedar-se
estancat, el centre posa en marxa a partir
d’octubre nous cursos destinats a eixamplar
el ventall de coneixements sobre la matèria
que es posen a l’abast de la ciutadania. I no no -
més relacionats amb la ceràmica, sinó amb
aspectes artístics.

Les noves especialitats que s’impartiran
aquest darrer trimestre de l’any a l’escola són
el mosaic de trencadís (una tècnica antiga de
recobriment decoratiu de terres i parets a base
de fragments), la dinàmica d’art creatiu (per
aprendre de forma lúdica) i el taller de paper

maixé (per treballar mitjançant la tècnica del
cartró pedra). Aquests nous ensenyaments su-
posen un primer pas cap a l’evolució de
l’Escola de Ceràmica en un Espai de les Arts.
A banda d’aquestes novetats, l’Escola conti-
nuarà impartint aquest curs 2010-2011 els ta-
llers habituals d’iniciació i de perfeccionament
dels coneixements en els diversos tracta-
ments creatius amb ceràmica.

Exposició dels 35 anys
D’altra banda, el Casal de Cultura Robert

Brillas ha acollit al setembre una exposició so -
bre els 35 anys de l’Escola Municipal de Ce -
ràmica. Els inicis al mateix casal, el seu poste-
rior trasllat a la seu actual del Centre Mu ni ci -
pal Puig Coca i una mostra d’obres realitzades
per l’alumnat van ser alguns dels elements de
la mostra. A la darrera dècada, més de 600
alumnes han passat per l’Escola. 

L’any que compleix 35 anys introdueix nous
ensenyaments: mosaic de trencadís, dinàmica 
d’art creatiu i taller de paper maixé

Consells per evitar
inundacions

La direcció general de Protecció
Civil ha editat uns fullets amb consells
per extremar les precaucions davant
l’amenaça que les inundacions,
habituals a la tardor, poden
representar per a la població. Entre els
consells, que es poden veure a
www.gencat.cat/interior, són els
següents: cal informar-se en cas
d’emergència a través de la ràdio;
prendre precaucions abans que arribin
les pluges (localitzar l’interruptor
general elèctric i claus de pas d’aigua i
gas, revisar la teulada; ser prudents si
ens sorprenen les precipitacions anant
amb cotxe (buscar refugi, evitar rieres);
protegir-nos a casa en zones altes; i fer
una inspecció quan tornem a casa
passat el perill.

Exposició sobre Francesc
Macià a l’Espai Baronda

L’Espai Baronda ha acollit
durant el setembre l’exposició
Francesc Macià, una Catalunya lliure,
justa, pròspera i gloriosa, creada per
la Fundació Josep Irla per
commemorar el 75è aniversari de la
mort de Macià. El director del Museu
d’Història de Catalunya, Agustí
Alcoberro, va inaugurar l’exposició
sobre la figura de qui fou el primer
president democràtic de la
Generalitat. També hi van assistir la
néta (foto) i besnéta de Macià.
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Durant cinc dies la ciutadania va sortir al carrer a gaudir, amb ale-
gria, però també amb civisme i respecte, de la multitud d'actes progra-
mats per a la festivitat de Sant Mateu. I tot això, malgrat l'amenaça de
pluja, que en diversos casos es va resoldre gràcies als canvis d'emplaça-
ment d'alguns actes, com el pregó que va fer la Societat Coral Centenària
la Coloma, que en comptes de tenir lloc al balcó de l'Ajun tament es va fer
al Saló de Plens —el Seguici es va haver de suspendre—, i sobretot per la
nova instal·lació coberta del parc Pou d'en Fèlix. Aquest va esdevenir un
equipament magnífic per a casos d'emergència, ja que va permetre la ce-
lebració d'actes que no s'haguessin pogut fer a l'aire lliure.

Entre els actes multitudinaris, els concerts que van oferir el cantant
David Civera —que es va mostrar molt proper i comunicatiu amb la gran
quantitat de persones de totes les edats que van anar a veure’l— o els lle-
gendaris Llorenç Santamaria i Tony Ronald a l'emplaçament de la rambla

del Carme, que per segon any ha demostrat ser una ubicació idònia per
als concerts de gran format. També va atraure molt de públic l'esperat
concert del grup de sevillanes Los Romeros de La Puebla, a l'avinguda
Ciutat de l'Hospitalet.

Per a totes les edats
El públic jove va tenir el seu epicentre festiu a la plaça Cata lunya,

amb l’Esplujove Dance Session, on milers de joves van aguantar fins en-
trada la matinada de dissabte 18 el ritme que van posar els discjòqueis
José Am i Xavi Beat, entre d’altres.

Els infants van ser també protagonistes indiscutibles de la festa,
amb els inflables, les voltes amb poni o tartana, tallers i les titelles i es-
pectacles d’animació del Festival Internacional Balkiber fest. La Marxa ac-
cessible d’educació viària va ser un altre exemple d’activitat familiar. 

La ciutat va viure una edició de la festa marcada per la gran afluència de
públic. La pista coberta del parc Pou d’en Fèlix, que va salvar la suspensió
d’alguns actes per la pluja, va ser una de les grans novetats

La gent d’Esplugues,
protagonista de la Festa Major

L’Esplujove Dance Session s’ha convertit els darrers anys en un punt de trobada ineludible i massiu de la gent jove durant la Festa Major
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La Marxa accessible, un acte sostenible per a les famílies

Los Romeros de La Puebla, a l’avinguda Ciutat de l’Hospitalet

Concert de la Coral Musicoum, a l’Escola Alemanya 

La barcelonina
Meritxell Naranjo va
guanyar el tercer
Certamen de Joves
Cantautors/es
Esplugues m’encanta

Pregó sota cobert
La pluja va obligar a suspendre el Seguici que dóna inicia

la festa i a efectuar el pregó al Saló de Plens, que es va omplir
per sentir l’inici oficial de les festes, que va còrrer a càrrec del
vicepresident de la Societat Cente nària Coral La Coloma,
Salvador Vilà, amb motiu del 150è aniversari de l’entitat. Vilà
va efectuar un recorregut pel darrer segle i mig d’història del
municipi i va dir que, per a l’associació, “ha estat un camí molt
llarg, amb daltibaixos, i fins i tot amb silencis, a causa de les
guerres i les dictadures, però que hem pogut afrontar amb
coratge”. El representant de l’entitat coral va subratllar l’a-
posta de futur de l’associació amb la recent creació de la coral
infantil La Colometa. “Volem continuar fent camí junts amb la
població d’Esplugues”, va acabar.

El concert de Llorenç Santamaria, tot un èxit de públic

David Civera va atraure milers de fans a la rambla del Carme
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duels a cavall i a peu entre cavallers medievals, i on no van faltar les
figures dels gegants d’Esplugues, com a protagonistes de la llegenda
de Picalqués. Un espectacle, a càrrec del grup de teatre Dra kònia, ple
d'emoció i de colors que va apropar a la ciutadania d'Esplugues com
es lluitava a l'Edat Mitja i quins rituals se seguien.

Una temàtica molt diferent, els embolics amorosos, van ser l’ar-
gument de l’obra de teatre de carrer L’Amansiment de la Fúria, que
va representar la companyia Parking Shakespeare als jardins de Can
Tinturé. L’altra gran novetat va ser el divertit espectacle de cabaret
medieval que va tenir lloc la nit de dissabte 18 al carrer Montserrat i
al qual van participar diversos personatges del Mercat Medieval. 

Si el Mercat Medieval s'havia convertit als darrers anys en tot un
referent metropolità en activitats familiars, l’edició d’enguany ha
donat un nou salt qualitatiu, amb l’aposta per espectacles que han fet
les delícies de grans i petits. A les parades de productes artesans i
demostracions d’oficis antics, com picapedrer, filadora o escrivent,
aquest any s’han afegit un torneig de cavallers i activitats de teatre i
cabaret medievals.

La part del parc dels Torrents propera al carrer Montserrat es
va convertir diumenge 19 en una gran plaça de llices, amb la recrea -
ció d'un torneig medieval ambientat en la llegenda El Cavaller de
Picalqués. Nombrosíssim públic va gaudir amb la representació de

El Mercat Medieval, el més
reeixit de l’àrea metropolitana

El torneig de cavallers, basat en llegendes relacionades amb la història medieval d’Esplugues, va ser tot un espectacle

A l’esquerra, grup d’animació al Mercat Medieval. A la dreta, teatre shakespearià als jardins de Can Tinturé
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La Cercavila, punt de trobada de moltes entitats espluguenques

El Correfoc va recòrrer els carrers cèntrics de la ciutat

Els Cargolins assoleixen 
una jornada històrica

Com es habitual, els Castellers d’Esplugues reserven per a
la seva diada de la Festa Major l’actuació més important de l’any.
La del 19 de setembre va ser la millor de la història de la colla:
5de7, 3de7s i 4de7a, entre d’altres. Va ser el primer tres de set
per sota de la colla, que van descarregar amb molta fermesa i
solvència (com es pot veure a la seqüència de fotos). Els Minyons
de Terrassa i els Castellers de Sants van completar la diada.

La cultura popular, 
un motor clau de la festa

Les activitats organitzades per les entitats relacionades amb
la cultura popular constitueixen una ànima fonamental de la festa.
La seva implicació és vital per a l’èxit participatiu de la Festa Major,
i així ho venen demostrant any rere any. La Diada Castellera, el
Correfoc, la Cercavila, la Diada Bastonera, l'espectacle de l'Esbart
Vila d’Esplugues, el festival de jotes del Centro Ara gonés o els festi-
vals organitzats per ACAE i CCA Plaza Macael són alguns exemples
d’actes tradicionals que cada any mouen un gran nombre de gent
participant i com a espectadors. Altres clàssics són la Trobada de
Puntaires, organitzada per l’Associació de Dones de la Plana, que
enguany va tenir més de 300 participants; el Concurs de Menjadors
de Mongetes amb Botifarra, de la Societat Coral La Co loma; el ball
de la Penya Barcelonista, el concert de la coral Musicorum, les sar-
danes i les havaneres 
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FESTA MAJOR 2010

LA FESTA MAJOR EN IMATGES

El Ball de la Penya Barcelonista es va fer a la nova pista coberta del parc Pou d’en Fèlix Tren de vapor organitzat per AMFE

A l’esquerra, l’alcaldessa, a la Trobada de Puntaires. A la dreta, amb membres d’Amics del Ball de la Plana

Festivals de jotes, del Centro Aragonés; flamenc, d’ACAE, i de balls regionals, del CCA Plaza Macael

Diada bastonera, festival de titelles Balkiberfest i jornades de sensibilització amb persones discapacitades
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El FC Barcelona va guanyar el trofeu d’handbol, que va celebrar el 25è aniversari

Imatges dels tornejos de futbol sala femení i de tennis taula

Participar i passar-s’ho bé són les mà-
ximes de les proves esportives que se cele-
bren durant la Festa Major d’Esplugues. Des -
taca, per tradició i solera, el Ciutat d’Es plu -
gues d’handbol juvenil, on cada any se citen
els millors equips de l’handbol català i que en
aquesta ocasió celebrava el 25è aniversari. El
FC Barcelona, un clàssic del torneig, va ser el
guanyador.

Un torneig, encara jove amb només tres
edicions, però que comença a fer-se un forat
és el de futbol sala femení, amb participació

Una festa amb més accent
esportiu que mai

d’equips internacionals. El Gironella es va im-
posar en aquesta edició, que va te nir com a
sotscampió l’Aurora de Sant Pe tersburg rús.

A més, el Club Bàsquet Nou Esplu gues,
la FA Espluguenc, el Club Natació Esplugues,
els clubs de petanca Recreatiu i Can Vidalet i
les seccions de tennis taula, escacs, billar,
colombicultura i pesca esportiva del Centre
Cultural L’Avenç van realitzar diferents com-
peticions. Al tancament d’aquesta edició, es-
tava prevista la celebració dels tornejos de
dards de l’ACAE i de voleibol femení. 

Imatges del memorial de bàsquet

Lliurament del torneig de natació

Entrega de premis d’escacs

Lliurament de premis als guanya-
dors del concurs de coloms esportius

Torneig social del Club Petanca
Recreatiu Esplugues

Participants al concurs de petanca
de gent gran de Can Vidalet

La plaça Catalunya va acollir un festival d’aeròbic popular i innovador
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Éxito participativo
en la Fiesta Mayor
de La Plana
Música, baile, gastronomía y actividades infantiles
marcaron la programación

Las fiestas de los barrios de Esplu -
gues continúan su andadura durante el mes
de septiembre. Dos semanas antes de la
Fiesta Mayor de Esplugues, el barrio de La
Plana calentó motores con su fiesta propia.
Fueron tres días, del 3 al 5 de septiembre,
con una gran diversidad de actos, que se ca-
racterizaron por la alta participación.

Hubo momentos para todo. Para el re-
cuerdo emotivo de Antonio Salazar, conce-
jal de la ciudad durante cerca de 20 años
que murió el pasado mes de abril. Su hija,
Nati Salazar, vecina del barrio, fue la encar-
gada de leer el pregón.

Y momentos para la fiesta y la diver-

sión. La noche del viernes destacó la actua-
ción de María de la Colina, cantante de sevi-
llanas y rumbas que cuenta con un gran nú-
mero de seguidores. Numeroso público, en
parte procedentes también de fuera de la
ciudad, se acercaron a la rambla del Carme
para escuchar sus canciones y las coplas de
Lourdes Portales.

El sábado fue el día del pasacalles, la
sardinada popular y una tarde-noche con
sevillanas, baile de orquesta y exhibición de
bailes de salón, country y danza del vientre.
Una fiesta infantil, una exhibición motera,
sardanas y habaneras completaron el do-
mingo la Fiesta Mayor de La Plana. 

La pregonera, Nati Salazar, junto a los responsables de
la asociación de vecinos, y actuación de María de la Colina

Bastoners y ‘gegants’, en el pasacalles

El carrer de l’Avenç
celebra la seva festa

Amb un ambient de caliu i
proximitat, els veïns del carrer Mossèn
Cinto Verdaguer, més conegut com a
carrer de l’Avenç, van celebrar el
passat 11 de setembre el tradicional
sopar de germanor traient les taules
al carrer. Un ball, després del sopar, i
una festa infantil, a l’endemà, van
completar els actes festius.

Alfons Rodríguez exposa
a Barcelona

El fotoperiodista espluguenc
Alfonso Rodríguez exposa fins al 8
d’octubre al vestíbul de l’Edifici Magne
de la Universitat de Barcelona
Srebrenica, memoria de un genocidio,
un conjunt d’imatges recents de la
ciutat bosniana que mostren
l’empremta deixada pel genocidi
durant la guerra als Balcans.

‘Callejeras’, de Bitxos
Teatre, al Muntaner

Després d’estrenar l’obra a
Esplugues i passar pel Raval, la
companyia de teatre espluguenca
Bitxos Teatre representarà Callejeras a
la Sala Muntaner de Barcelona a partir
del 27 d’octubre. Cristina Baeza, Tania
Martínez i Rosa Sàez són les autores
d’aquest obra en clau femenina, que
combina teatre, comèdia i cabaret.
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La Masoveria, seu de la
presentació del màster
oficial de Gestió del
Patrimoni Cultural de la UB

La Universitat de Barcelona (UB) va
escollir La Masoveria del Museu Can Tintu -
ré per fer la presentació del nou curs del
màs ter oficial en Gestió del Patrimoni Cul -
tural el passat 14 de setembre. Aquest màs-
ter, que s’imparteix a la UB, ofereix una for-
mació professional per al treball en mu-
seus, en institucions patrimonials, en orga-
nismes públics i en empreses culturals.

L’acte va comptar amb la presència del
seu director, Xavier Roigé, i de la doctora en
Història de l’Art Teresa M. Sala, el primer ti-
nent d’alcaldia, Enric Giner, i la directora
dels Museus d’Esplugues, Roser Vilardell.
Roigé va subratllar que s’ha escollit Es plu -
gues per presentar el màster per la feina de
difusió del patrimoni que estan fent els mu-

seus de la ciutat, i pels vincles existents
entre aquests i la universitat.

Enric Giner va dir a la seva intervenció
que “la ciutat, mentre va definint la seva fe-
somia i la seva personalitat, troba amb el
patrimoni els valors de continuïtat, cohe-
sió, identitat i projecció social”. I “en el cas
d’Esplugues —va afegir—, el patrimoni, es-
pecialment, el patrimoni vinculat a la cerà-
mica, és una aposta i una garantia de futur
col·lectiu”.

Al finalitzar l’acte, les persones assis-
tents van poder gaudir de la representació
de la peça teatral A l’ombra d’un pi escan-
yolit, a càrrec del grup Gracmon (Grup de
Recerca en Història de l’Art i el Disseny
Contemporani). 

A dalt, un
moment de la
presentació del
màster, amb
Xavier Roigé,
Enric Giner,
Teresa M. Sala i
Roser Vilardell.
A l’esquerra,
representació
teatral a càrrec
del grup
Gracmon

La Rajoleta, en procés 
de restauració

L’antiga Fàbrica Pujol i Bausis,
més coneguda com La Rajoleta, està
portant a terme tota una sèrie d’accions
per condicionar el recinte de cara al
futur projecte del Museu de Ceràmica
La Rajoleta d’Esplugues. Actualment,
s’està treballant en la restauració i
consolidació dels forns d’ampolla (foto),
que van produir ceràmica de gres i
porcellana a partir de 1913. L’actual
intervenció consta de diferents fases:
neteja de maons, consolidació del
morter segons tècniques antigues,
pintat dels elements de ferro per evitar
la seva oxidació, i recobriment dels
forns amb un producte repel·lent
d’aigua per evitar humitats. Es preveu
finalitzar aquestes tasques a finals
d’any. Els treballs els realitza un grup
de recerca del qual formen part
químics, geòlegs, físics i biòlegs, amb el
suport del personal de la brigada
adscrit a La Rajoleta.

S’inicien les visites a 
la bateria antiaèria 
de Sant Pere Màrtir

A partir del proper 7 de
novembre, cada primer diumenge de
mes es realitzaran visites guiades
gratuïtes, prèvia inscripció al Museu,
a les restes de la bateria antiaèria de
Sant Pere Màrtir. Es podrà descobrir
la importància de la muntanya com a
punt estratègic al llarg de la història
d’Esplugues, posant especial èmfasi
en la defensa militar de Barcelona i
el Baix Llobregat durant la Guerra
Civil Espanyola. Més informació, al
93 470 02 18.
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El Espluguenc, a seguir
entre los primeros

El FA Espluguenc ha cosechado buenos resultados en las dos úl-
timas temporadas en Primera Territorial, en las que ha quedado quin-
to. Para la actual temporada, que ha arrancado en septiembre, el obje-
tivo claramente es “seguir estando arriba, entre los primeros”, señala
su entrenador, Efrén García, que cumple su tercera temporada en el
cargo.

Este año, además, con mayor motivo, ya que la reestructuración
que sufrirá el fútbol catalán a partir de la próxima campaña, hará que
el primero del grupo suba dos categorías (jugará en la nueva Primera
Catalana) y los situados del segundo al octavo, una (Segunda Catalana).
Con el objetivo de estar al menos en este pelotón, la plantilla se ha re-
forzado con seis jugadores, cuatro de ellos procedentes de la cantera
(juvenil o amateur B). “Queremos ir dando cada año mayor protagonis-
mo a los jugadores de la cantera; por eso, también este año se ha re-
forzado el amateur B”, añade el entrenador del primer equipo. 

CF Can Vidalet, el
poder de la cantera

Plantilla: Carlos y Alberto (porteros), Jymy, Manolo, Huertas,
Héctor, Rafa, Rafita, Santos y Andrés (defensas), Corbi, Isma, Toni,
Xavi, Vázquez, Manu, López, Hueco, Albertito y Peralta (medios), Avila,
Díaz e Izqui (delanteros); Efrén (entrenador)

Plantilla: Cristian y Nicolás (porteros), Fernández, Jurado, Aitor,
Oliver, Villa, González, Casado y Núñez (defensas), García, Rubio, Del
Pozo, Pereda, Raventós, Andrei, Martín, Albert y Nash (medios),
Barragan, Cabanillas, Marba y Ontiveros (delanteros); Pedro Milla y
Daniel Gómez (entrenadores)

“Somos el Barça de nuestro nivel”. Así de categórico se mues-
tra el presidente del CF Can Vidalet, Pedro Rubio, ante lo que repre-
senta el trabajo de cantera que realiza el club. El equipo amateur, que
este año vuelve a militar en Segunda Territorial —tras quedar la tem-
porada pasada a las puertas del ascenso—, ha incorporado a cinco
jugadores del juvenil, que hace pocos meses logró un histórico as-
censo a Pri mera Nacional, así como un sexto que pasó por el juvenil
hace dos años.

Más de un 80% de los componentes de la plantilla se han for-
mado en el club, según Rubio, que aspira a que el primer equipo sea
un reflejo del trabajo realizado con la veintena de equipos y los 300
jugadores que componen la entidad. Así las cosas, la mirada del afi-
cionado del Can Vidalet estará puesta este año especialmente en el
juvenil, que se codeará este año con equipos como Barça, Espanyol,
Damm y Reus Deportiu. 

Andrea Fuentes, estrella española en 
los Europeos de natación sincronizada
con cuato medallas de plata  

“Hemos sacado a una nueva líder, Andrea Fuentes, con
unas características y personalidad propias. Ha sido la deportista
revelación de la competición”. Así define en su blog la
entrenadora del equipo español de natación sincronizada, Anna
Tarrés —vecina de Esplugues—, la actuación de la espluguense
en el pasado Europeo de Budapest. Con cuatro medallas de plata,
Fuentes superó con nota alta la presión de ser la principal estrella
del equipo, en ausencia de la popular y mediática Gemma
Mengual. Andrea Fuentes quedó subcampeona de Europa en la
prueba de solo, en la que competía por vez primera, con una gran
actuación al ritmo de Edith Piaf. Asimismo, logró plata en las
pruebas de dúo, equipo y combo, siempre por detrás de las
inalcazables competidoras rusas.

Mor Josep Maria Jover, un dels impulsors
de la Penya Barcelonista L’Avenç

El primer president i
un dels fundadors de la
Penya Barcelonista
L’Avenç d’Esplugues,
Josep Maria Jover, va
morir el 30 d’agost als 86
anys d’edat. Jover, una
persona molt apreciada i
que participava en tots els
actes de l’entitat, va fer del Barça una de les seves passions,
fins al punt que col·leccionava tota classe d’objectes. A la foto,
tercer per l’esquerra, en l’acte de celebració del 25è
aniversari de la penya, que va tenir lloc a la tomba de Joan
Gamper a Montjuïc.

IMATGE CEDIDA PER LA PB L’AVENÇ D’ESPLUGUES
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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
016-900 900 120 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, 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

President
Montilla:
el cambio
real en
Esplugues y
Catalunya

“Fets, no paraules”, fue el lema de la campaña socialista que trajo José
Montilla a la presidencia de la Generalitat. Cuatro años después, los y las so-
cialistas podemos reivindicar con orgullo, una vez más, que las propuestas
electorales con las que concurrimos a la cita electoral de entonces se han
convertido en realidades tangibles y mejoras indiscutibles. 

Lo hemos empezado a explicar, y lo seguiremos haciendo de forma in-
cansable hasta el domingo 28 de noviembre. Pero, por mucho que lo expli-
quemos, nunca nos cansaremos de repetirlo. Con el presidente Montilla más
de 60.000 familias han accedido a ayudas para pagar la hipoteca y hay casi

16.000 nuevos Mossos d'Esquadra. Se ha construi-
do una media de 2 escuelas cada semana; una es-
tación de metro cada 3 meses y se han contratado 5
maestros, 3 mossos d’esquadra  y 2 médicos cada
día. Más que nunca.

Este es el cambio real en Catalunya, en Es -
plugues, en nuestros barrios: políticas reales dirigidas a la calidad de vida de
la gente. Con un gobierno que refuerza Catalunya, que ha sido el primero en
responder a la crisis y que ha sido fiel al compromiso socialista de luchar por
la justicia social. Que ha garantizado la defensa de los servicios públicos, la
protección social y el apoyo a las clases populares y medias de Catalunya. 

En Catalunya tenemos dos opciones. O hacer posible, con nuestro
apoyo, que Montilla y los socialistas gobiernen, la mejor garantía de una
Catalunya en positivo, socialmente avanzada, que apuesta por la competitivi-
dad y por la ocupación. Con una Generalitat que defiende el autogobierno y
que cree en la España plural. O bien permitir que lo haga Artur Mas y CiU, sin
proyecto de país y con una ambigüedad que le permite o bien pactar con Rajoy
o bien llevarnos a aventuras independentistas más propias de la Europa del
siglo XIX.

Es cierto que vivimos tiempos de desafección. Pero también es cierto
que  no es —ni mucho menos— lo mismo un president de la Generalitat so-
cialista u otro que aplique políticas conservadoras o “soberanistas”. Con los
socialistas en la Generalitat, en Esplugues y su entorno tenemos un hospital
comarcal, el Moisès Broggi, una reivindicación histórica de la comarca y del
movimiento vecinal; contamos con una Ley de Barrios que hace posible una
mejora sin precedentes en zonas como la de Can Vidalet. Hemos visto cómo
se desplegaban los Mossos d’Esquadra, con efectivos y con una nueva comi-
saría. Ha comenzado —ahora de verdad— el proceso para la prolongación de
la línea 3 de metro y hay, de verdad, un apoyo a proyectos sociales, educati-
vos y culturales de los municipios.

Por eso, a todas las personas que creemos en este proyecto plural, os
pedimos, desde el Grupo Municipal Socialista, vuestra implicación. Porque si
votamos, el país real, el cambio real, ganaremos. Nos jugamos mucho en
estas elecciones, el futuro de nuestros hijos y de los nuestros. Nos jugamos
seguir el camino de la lucha por la igualdad, por la economía de futuro, de la
inversión en educación, en sanidad de calidad, en políticas a las familias. El
camino de sumar y no restar. El proyecto que representa el PSC es el de la
Catalunya que, entre todas y todos, hemos levantado con mucho esfuerzo,
independientemente de nuestro origen.

Enric Giner| PSC
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En el pasado Pleno Municipal celebrado el 15 de septiembre
de 2010, uno de los puntos importantes del orden del día era el re-
ferido a la aprobación de un crédito destinado a la inversión, por im-
porte de 1,7 millones de euros, además de los ya aprobados ante-
riormente por el equipo de gobierno.

El Grupo Municipal del Partido Popular, una vez más, voto NO,
a dicho nuevo endeudamiento.

Todo este frenesí del equipo de gobierno del PSC por consti-
tuir nuevos créditos, y que con este último ya sumarán 4 millones

de euros en lo que va de año los que se ha-
brán firmado con entidades bancarias de
forma extraordinaria, pues también se han
firmado los créditos previstos. Viene dado
por la absurda e inadecuada ley decretada

por el Presidente Sr. José Luis Rodríguez Zapatero por la que pri-
mero prohibió a todos los Ayuntamientos de España la capacidad de
establecer créditos para este próximo año 2011, con el CRACK eco-
nómico que ello significa para la sostenibilidad municipal, y con el
perjuicio  a las empresas privadas que suspenderán contratos, con
el consiguiente y lamentable paro que generará, dado que dicha de-
cisión crea un desconcierto importantísimo para las previsiones en
inversión de todos los Ayuntamientos, que sumado a la crisis eco-
nómica generalizada que estamos padeciendo y muy especialmente
en España, situación que nos recuerdan una y otra vez desde los in-
dicadores económicos internacionales, “ESPAÑA SERÁ EL ÚLTIMO
PAÍS DE EUROPA EN INCIAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA”.

Luego el Presidente Sr. Zapatero, a través de la Ministra
Salgado, realiza un ligero cambio de rumbo, por el que permite es-
tablecer créditos en el año 2011, pero sólo a los Ayuntamientos que
no sobrepasen el 75% de endeudamiento. Evidentemente y aquí
viene nuestra queja, Esplugues queda excluida de esta posibilidad,
pues aquí en Esplugues con este nuevo crédito de 1,7 millones de
euros, antes citado, nos encontramos en el 90% de endeudamiento,
casi nada!

Es por eso que el equipo de gobierno del PSC ha aprobado  en
solitario la constitución de este último crédito, y que suman 4 millo-
nes de euros antes citados.

Esplugues es un ejemplo mas de la aplicación de las técnicas
de solución económicas de los líderes socialistas, por la que en vez
de buscar generar ingresos, a través de la economía productiva para
generar empleo, lo hacen de la forma más cómoda pero menos con-
veniente, siendo ésta a través de un endeudamiento creciente y las
constantes subidas de impuestos.

La deuda de
Esplugues,
por las
nubes!!

Luis Ortega | PPC

Que estem en una època de crisi ho sap tothom i que la crisi afecta a Es -
plugues també és evident. Per tant, els polítics del govern local prenen un se-
guit de “mesures” per intentar pal·liar-la.  Ens sembla que aquestes “mesu-
res” per una banda arriben tard, i per una altra sempre perjudiquen als matei-
xos. I encara més, algunes són fruit d’una mala gestió dels diners públics per
part de l’equip de govern del PSC. Ara us n’explicarem algun cas.

L’AUDITORI: Després de tenir un projecte d’auditori al carrer Nord, ves a
saber per què es comença a construir al costat de la plaça Catalunya a corre-
cuita.  Com tothom sap, allò és un torrent i també hi passa un col.lector. En la
construcció del complex de La Plana ja hi va haver problemes. Doncs bé, ara el

projecte està aturat per culpa de la crisi. Només hem
fet un gran forat i ja ens ha costat 4 milions d’euros
més del previst.  No és la crisi qui ha aturat el projec-
te, ha estat la mala gestió.

LOCAL DEL CARRER JOAQUIM ROSAL: Fa
uns tres anys que es lloga un local d’aquest carrer per tal de portar-hi alguna
dependència municipal. Per aquest motiu s’hi fan obres, es tiren embans, se’n
fan de nous, canalitzacions diferents.... i finalment, 3 anys després, sense haver-
ne fet cap ús i havent pagat el lloguer corresponent i les obres conseqüents,
per culpa de la crisi decideixen deixar el local. Però el propietari del local no el
vol com està i exigeix que se li retorni tal com ell el va entregar; així doncs, ara
toca desfer les obres que s’havien fet anteriorment. Més despeses! Per tant,
tornem a dir que no és la crisi qui ha provocat aquesta situació, ha estat la mala
gestió. (Us imagineu que déu valdre mensualment llogar un local al bell mig
d’Esplugues?)

MERCAT MEDIEVAL- FIRA ESOTÈRICA- CAMPAMENT DE NADAL: Un
altre cas de mal ús del diner públic. Fa dos anys que estem intentant que el
Mercat Medieval i, de retruc, els altres dos mercats temàtics, tinguin menys
cost per l’ajuntament. Per exemple, el Mercat Medieval aquest any té un cost
d’uns 18.000 euros i ha arribat a costar fins a 30.000 en altres anys. No saltres
no hem aconseguit que entenguin que es pot fer el mateix amb cost 0. L’ajun -
tament, amb els nostres diners, paga a una empresa que avisa als artesans,
que per la seva part paguen també a l’empresa per poder posar la seva para-
deta. És a dir, l’empresa es forra sense fer pràcticament res. Sabem que altres
empreses han presentat la seva proposta a millor preu i oferint els mateixos
artesans i activitats. No se’ls ha acceptat. Sabem que els artesans vindrien pa-
gant, el mateix que paguen a l’empresa, a l’ajuntament, i aquest només hauria
de pagar els que fan demostracions d’oficis, els músics que passegen pel mer-
cat i les 4 bales de palla. No ho volen fer. Per què? No ho sabem, però és sospi-
tós, oi?

Pot ser que l’any proper sí que ens facin cas perquè ja no hi haurà diners;
per causa de la crisi? No, per una mala gestió.

Sembla que és molt fàcil fer ús dels diners que no són teus i, en això, els
gestors del nostre ajuntament en tenen la mà trencada. Dels seus diners i dels
seus sous sí que en tenen bona cura, però! 

I és que  tant en època de crisi com en època de no crisi, no es pot estirar
més el braç que la màniga. I aquí ja ens hem quedat sense màniga.

Aquella màxima popular referent a l’ecologia, “Pensa globalment, actua
localment”, també és aplicable a l’economia local.

Una mala
gestió

Lídia Ibáñez | ICV
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Una senzilla
senyera amb
estel...

Des d’ERC no podem deixar passar per alt una senzilla anèc-
dota que va passar a un despatx de l’Ajuntament. Un grup polític mu-
nicipal volia variar l’horari de l’acte de les ofrenes de l’11 de setem-
bre degut a la segura presència d’alguna bandera estelada al vol-
tant del monument. Tot això va passar dins d’un despatx, sense cap
més testimoni que els diferents portaveus dels grups polítics locals.
Val a dir que aquest grup polític, el Partit Popular, va quedar en so-
litari defensant la seva proposta... feina de despatx, sense fer-ho
públic, en l’anonimat. 

ERC ha presentat durant els darrers 6
anys una sèrie de mocions, durant els mesos
de juliol, reclamant la retirada de la bandera
espanyola de les dependències municipals, ja
sigui com a protesta pel desenllaç de l’esta-

tut, la commemoració de la batalla d’Almansa, el Tractat dels Pi -
rineus o determinades actituds anticatalanes que han aflorat a la
veïna Espanya. El PP i el PSC sempre hi han votat en contra, nosal-
tres acceptem la seva democràcia i el resultat de les votacions, però
mai hem intentat fer fosques maniobres de despatx per treure allò
que pugui molestar la nostra sensibilitat nacional.

Cal recordar també que el grup municipal d’ERC és l’únic grup
que segueix reclamant l’ús social del català a l’Ajuntament d’Es -
plugues i el compliment del Reglament d’Usos Lingüístics, que ens
marca la preferència de la llengua catalana en totes les publicacions
municipals, com ara aquesta revista que teniu entre mans, El Pont.
Curiosament també és el PP i el PSC qui han tombat, amb els seus
vots, totes les mocions presentades per ERC en aquest sentit i que
continuen marginant el català sota l’excusa d’un fals bilingüisme.
És dur enfrontar-se en solitari, en la comissió de seguiment del ca-
talà, per aconseguir que les revistes de l’Ajuntament siguin en cata-
là, que les publicacions adreçades a la joventut, que estudia en ca-
talà, siguin fetes en aquesta llengua, en definitiva, que l’Ajuntament
faci alguna cosa en positiu per garantir l’ús social de la nostra llen-
gua a Esplugues. Dissortadament seguirem des d’ERC lluitant per
la normalitat de la nostra llengua i els nostres símbols, per molt
que això incomodi al PP, al PSC o a qui sigui.

Jordi Figueras |
ERC-AM

Aquests dies de Festa Major vaig tenir la ocasió de parlar amb
una veïna d’Esplugues que em plantejava la seva inquietud sobre el
modus operandi dels partits polítics pel que es refereix a la seva es-
tructura tancada. Ella em deia que era molt complicat poder fer pro-
postes, poder-les fer arribar i que es tinguessin seriosament en con-
sideració. Recordo l’exemple més mediàtic de proposta ciutadana de
supressió del servei militar, que CiU la va assumir com a pròpia i vam
aconseguir-ne la supressió en una negociació amb el govern de
l’Estat.

Doncs bé, a Esplugues i al món local en
general, és on més fàcil ha de ser fer arribar
propostes, idees i suggeriments per aconseguir
l’excel·lència de l’activitat política, tan necessà-
ria pel bon fer de la gestió pública. En aquest

sentit, si bé des de Convergència i Unió tenim una sèrie de mecanis-
mes interns de participació, creiem que cal també fer-los extensius
a la resta de la ciutadania, però no d’una forma un punt demagògica
com fan alguns, sinó des d’un concepte de participació activa, res-
pectuosa i serena.

Cal, a més a més, sumar esforços per donar un nou impuls a
un govern municipal que porta 31 anys al poder. Calen noves idees i
noves maneres de fer, cal fer política de proximitat, però tot això cal
fer-ho sumant sinèrgies, obrint la porta a un projecte comú i col·lec-
tiu.

A Catalunya estem sumant gràcies a la Casa Gran del
Catalanisme i a la urgent necessitat de recuperar l’horitzó que el país
necessita. A Esplugues necessitem també sumar, aglutinar gent,
idees i esforços per fer un gir a la situació política actual.

I fer aquest gir suposa no només escoltar la gent, sinó tenir en
compte idees, pensaments, reflexions... tot allò que permeti millorar
l’urbanisme, la política cultural, la seguretat ciutadana, els proble-
mes de sorolls, les polítiques comercials, l’ensenyament, els equipa-
ments de sanitat, l’encaix de la immigració, etc.

Volem una ciutat oberta al món, amb una democràcia local més
rica i brillant. Més respectuosa amb les minories, més atenta als qui
en aquests moments ho estan passant molt malament per causa de
la crisi. Volem, per tant, obrir aquesta secció del Pont d’Esplugues
per tractar temes que us preocupin, inquietuds que tingueu.

Escriviu-nos a elpont@rogerpons.cat i mirarem de tenir en
compte les vostres peticions. Ja és hora també d’obrir les portes d’a-
questa revista a tractar temes que són d’interès general.

Volem la vostra implicació directa en els assumptes del poble.
És hora de sumar, per remuntar la situació, per estima al país i a la
nostra ciutat. Perquè malgrat les majories absolutes, tenim un
model de ciutat diferent, fresc i participatiu. Comptem amb tu.

Implicació
directa

Roger Pons | CiU
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