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EL PONT D’ESPLUGUES

Temperatura màxima més alta: 28,2 graus (12 de setembre) 

Temperatura mínima més baixa: 12,7 graus (29 de setembre)

Major velocitat del vent: 85,3 km/h (17 de setembre)

Dia més plujós: 46,2 litres (17 de setembre)

Dades meteorològiques

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

Finalista del Premi Europeu de la Qualitat 1999.
Guanyador del Premi Iberoamericà de la Qualitat 2000.
Premis Bandera Verda-Ciutat Sostenible 2000-2007; 
Observatorio de la Calidad 2000. Mejores Prácticas 2000 
i Escuela Universitària de Turisme ESMA 2001.
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Els arbres són éssers vius. Evitem abocar als escossells
aigües amb productes de neteja, perquè això els mata
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TORNEIG DE VOLEIBOL INFANTL FEMENÍ CIUTAT D’ESPLUGUES

CALENDARI FISCAL
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI):

1-12-2010 (DOMICILIATS FRACCIÓ 4A)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):

DEL 3-9-2010 AL 4-11-2010
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Cal tota 
una ciutat 
per educar

Esplugues impulsa una iniciativa ambiciosa que posa l'accent

en el nostre futur com a persones i com a municipi. Es tracta del

Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), un pla integral impulsat per

l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. El pla

farà una diagnosi dels recursos educatius existents, amb els nos-

tres punts forts i les nostres mancances, i establirà els objectius i

les prioritats que hauria de seguir el nostre municipi en el camp

de l’ensenyament durant els propers anys. Una iniciativa molt

oportuna si tenim en compte que l'educació és un element fona-

mental en la cohesió social, en el desenvolupament personal i en

la promoció econòmica de la nostra ciutat.

Creiem que Esplugues ha de ser un referent clau en l’educació

al llarg de la vida i per això el PEC ha de fer-se des de la suma de

tothom, des de la participació de tots els agents implicats —cen-

tres docents, famílies, alumnat, entitats educadores, administra-

ció pública...—, perquè entenem l’educació com un concepte

ampli, que va més enllà de l’etapa escolar i de l’horari lectiu, i on

la responsabilitat de l’aprenentatge d’infants, adolescents, joves i

persones adultes ha de ser una tasca compartida.

I és que Esplugues ha mostrat la seva vocació de ciutat educa-

dora des de ja fa alguns anys amb propostes com el Pro gra ma

d’Activitats Educatives Complementàries (PAEC), un complement

idoni per a la formació dels nostres infants com a persones res-

ponsables; els Jocs Escolars Esportius, el programa Cap infant

sense saber nedar, el Consell d’Infants, els Patis Oberts, les acti-

vitats formatives de les escoles municipals o de les entitats d'e-

ducació en el lleure, etc. Però ara volem donar un salt endavant i

determinar entre tots plegats el futur de l’educació a Esplu gues,

que serà també el futur de la nostra ciutadania. Per això, us con-

vido a la presentació del Projecte Edu catiu de Ciutat, el proper 24

de novembre. Us hi esperem! 

Esplugues impulsa una iniciativa ambiciosa que pone el acento

en nuestro futuro como personas y como municipio. Se trata del

Proyecto Educativo de Ciudad (PEC), un plan integral impulsado por

el Ayuntamiento con el apoyo de la Diputación de Barcelona. El plan

hará una diagnosis de los recursos educativos existentes, con nues-

tros puntos fuertes y nuestras carencias, y establecerá los objetivos

y las prioridades que tendría que seguir nuestro municipio en el

campo de la enseñanza durante los próximos años. Una iniciativa

muy oportuna si tenemos en cuenta que la educación es un elemen-

to fundamental en la cohesión social, en el desa rrollo personal y en

la promoción económica de nuestra ciudad.

Creemos que Esplugues ha de ser un referente clave en la edu-

cación a lo largo de la vida y por eso el PEC ha de hacerse desde la

suma de todo el mundo, desde la participación de todos los agentes

implicados —centros docentes, familias, entidades educadoras, ad -

mi nistración pública...—, porque entendemos la educación como un

concepto amplio, que va más allá de la eta pa escolar y del horario

lectivo, y donde la responsabilidad del aprendizaje de niños, adoles-

centes, jóvenes y personas adultas debe ser una tarea compartida. 

Y es que Esplugues ha mostrado su vocación de ciudad educado-

ra desde ya hace algunos años con propuestas como el Pro gra ma

de Actividades Educativas Complementarias (PAEC), un comple-

mento idóneo para la formación de nuestras niñas y niños como per-

sonas responsables; los Juegos Escolares Deportivos, el programa

Cap infant sense saber nadar, el Consell d’Infants, los ‘Patis Oberts’,

las actividades formativas de las escuelas municipales o de las enti-

dades de educación en el ocio, etc. Pero ahora queremos dar un salto

adelante y determinar entre todos el futuro de la educación en

Esplugues, que será también el futuro de nuestra ciudadanía. Por

eso, os invito a la presentación del Proyecto Educativo de Ciudad, el

próximo 24 de noviembre. ¡Os espero! 

Es necesaria toda
una ciudad para
educar

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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Esplugues cuenta con una de
más bajas de la provincia
La mayoría de impuestos y tasas
municipales no subirán por encima de
la inflación en 2011, y algunos seguirán
congelados, como el Impuesto de
Vehículos. La presión fiscal en 
la media de los municipios similares 
de Barcelona es superior en un 50% a la
de Esplugues.

El Ayuntamiento de Esplugues aplicará la inflación registrada du-

rante el mes agosto en el conjunto de España (1,8%) para modificar

la mayoría de impuestos, tasas y precios públicos de carácter muni-

cipal. En la práctica, esto significará que los recibos correspondien-

tes al 2011 del IBI, del Impuesto de Vehículos, del IAE, de las tasas

de vados o por licencias de actividades, o de los precios públicos de

las guarderías municipales aumentarán por debajo del coste de la

vida, ya que la inflación prevista para finales de año será, casi con

toda seguridad, superior al 1,8% (la tasa interanual en septiembre

ya era del 2,1% en España, y del 2,4% en Catalunya).

Con la aprobación, por parte del Pleno municipal, de las orde-

nanzas fiscales de 2011, Esplugues mantiene la tendencia de los úl-

timos años que le han llevado a ser uno de los municipios de la pro-

vincia de Bar ce lona con menor presión fiscal. Un hecho que es re-

conocido cada año por los estudios comparativos que lleva a cabo la

Diputación de Bar ce lona.

Según el último estudio publicado, correspondiente al año 2008,

la presión fiscal de los municipios de igual población de la provincia

es un 50% superior a la de Esplugues.

Un ejemplo bien gráfico: de cada cien euros que una persona re-

sidente en Esplugues destina a la diversidad de impuestos vigentes

(IRPF, impuestos autonómicos...), sólo el 2,91% van destinados a

tributos locales. En los municipios similares de la provincia, la

media de lo que una persona destina a impuestos locales es del

4,36%.

La presión fiscal de Esplugues
en comparación al resto de municipios de la provincia de Barcelona

De cada 100 euros

que un ciudadano

de Esplugues paga

en impuestos, sólo

el 2,9% son tributos

municipales

De cada 100 euros que

un ciudadano del resto

de la provincia paga en

impuestos, el

4,36% son tributos

municipales

el pont 189 BOBOBO:Maquetación 1  28/10/10  16:17  Página 4



ECONOMIA

EL PONT D’ESPLUGUES|
189 | novembre de 2010

5

En Esplugues no hay recibo ni de
alcantarillado ni de residuos, que en
otras poblaciones representa entre
60 y 70 euros

de las fiscalidades 

• IMPUESTOS DEL IBI Y DE VEHÍCULOS. Los principales impues-

tos municipales son el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la anti-

gua contribución, y el de Vehículos. Mientras el tipo impositivo del

IBI crecerá el 1,8%, de acuerdo con la inflación interanual registra-

da el pasado mes de agosto, el de Vehículos quedará congelado por

tercer año consecutivo. ¿Cómo repercutirá esto en los recibos del

próximo año? Una familia de Esplugues con una vivienda de valor

catastral medio (cuota de 300 euros) y un vehículo tendrá un incre-

mento de 5,5 euros en todo el año.

Otro dato que refleja la baja presión fiscal de Esplugues es que la

cifra de ingresos por habitante del IBI en nuestra ciudad es un 15%

inferior a la de los municipios de igual población, que tienen valores

catastrales muy superiores, ya que en el 2006 realizaron la revisión

catastral. A eso debe sumarse que en Esplugues no hay recibo ni de

alcantarillado ni de residuos, que en otras poblaciones representa

entre 60 y 70 euros anuales (más del 20% del recibo del IBI).

• TASAS. Subirán un 1,8% las tasas de vados, ocupación de la vía

pública, licencias urbanísticas o mercados no sedentarios. Para el

servicio de grúa, la tasa de retirada de vehículos se fija en 90 euros

en día laborable y horario diurno, y de 120 en festivo o día laborable

por la noche. Las tarifas de visita a los museos se actualizan, pero

se mantiene la tarifa reducida para personas jubiladas, en paro y

estudiantes.

• PRECIOS PÚBLICOS. Los precios que rigen servicios municipa-

les, como los higiénicosanitarios, la estancia de animales en depen-

dencias municipales y las guarderías suben un 1,8%. El servicio de

atención domiciliaria se incrementa un 1,02%, para unificarlo con el

precio de contrato de la Generalitat, y se sitúa en 16,25 euros la hora

(el servicio de auxiliar de hogar se fija en 13 euros). 

• los ingresos

totales por ha-

bitante son un

19% inferiores

• los ingresos por ha-

bitante del IBI son

un 15% inferior

• los ingresos por ha-

bitante del IAE son

un 35% inferior

En Esplugues, gran parte de la fiscalidad
estará por debajo del coste de la vida

• IBI: 1,8%
• Tasas (vado, licencias...):

1,8%
• Precios públicos (guarderí-

as, servicios higiénicosanita-
rios): 1,8%

• Vehículos: congelación

• Incremento para una familia
de Esplugues con una vi-
vienda media y un vehículo:
5,5 euros anuales
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La Serra de Collserola, el gran pulmó

verd d’Esplugues i de tota l’àrea metropoli-

tana, ja forma part de la xarxa de parcs na-

turals de Catalunya. Després de diversos

anys de tramitació, la Generalitat va aprovar

el 19 d’octubre el decret de creació del Parc

de Collserola, que reforça les garanties de

conservació d’aquest espai natural. Amb els

nous límits fixats per al parc, Es plugues

guanyarà 6,45 hectàrees més de terreny pro-

tegit. En total, el nombre d’hectàrees que

tindrà Esplugues al Parc serà de 69,15, un

30% del terme municipal de la ciutat.

Collserola, a més, és una muntanya

molt accessible per a la ciutadania d’Esplu -

gues. Des de fa uns anys, la línia EP4 de l’Es -

plubus arriba a la plaça Mireia, mentre que

darrerament s’ha invertit en l’adequació de

camins per anar a peu o bici a través de la

nova avinguda Ahrensburg, amb motiu de les

obres d’urbanització del nou sector Porta

BCN.

La declaració de Collserola com a parc

natural suposarà una major protecció, ja que

impedeix la construcció de nous edificis re-

sidencials, i una millor conservació, ja que

“És un moment històric

perquè els ajuntaments

portem molt de temps

treballant per protegir aquest

patrimoni”, diu l’alcaldessa

implica el reconeixement de la seva rica va-

rietat biològica i paisatgística. A Collserola hi

ha prop de 240 espècies d’animals verte-

brats, a més d’una gran varietat d’arbres i

arbustos.

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, ha

rebut la declaració amb una gran satisfacció:

“És un moment històric perquè els ajunta-

ments portem molt de temps treballant per

protegir aquest patrimoni natural i històric".

Als darrers anys, Esplugues s’havia

manifestat a favor de la declaració de Coll -

serola com a parc natural. A petició del

Centre Ex cursionista d’Es plu gues, el Ple

municipal de desembre de 2008 va aprovar

per unanimitat una proposta en aquest sen-

tit. 

La Serra de Collserola és un lloc d’esbarjo ideal per a la ciutadania d’Esplugues. Un

30% del terme municipal està inclòs dins del nou Parc Natural de la Serra de Collserola

Collserola assoleix la
categoria de parc natural
El 30% del terme municipal, dins del Parc. La ciutat
inverteix en accessos sostenibles al seu entorn
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L’Ajuntament presentarà el
Projecte Educatiu de Ciutat
el proper 24 de novembre

Amb l’objectiu d’iniciar el procés per sotmetre el futur educatiu

d’Esplugues a la participació ciutadana, l’Ajuntament portarà a terme

el proper 24 de novembre (a les 6.30 de la tarda) la presentació oficial

del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). L’acte, que tindrà lloc a La Ba -

ronda, pretén reunir totes les persones representants del món educa-

tiu de la ciutat.

El PEC és una eina participativa de planificació estratègica  que

es fonamenta en un concepte ampli de l’educació, que entén que

aquesta va més enllà del marc escolar i on tota la ciutat és un espai

L’Ajuntament i el Departament d’Educació
de la Generalitat treballaran plegats 
per millorar l’oferta educativa

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i el

conseller d’Edu cació de la Ge neralitat, Ernest

Maragall, han signat el conveni de corespon-

sabilitat entre el Departament d’Educació i

l’Ajun tament d’Esplugues per al període 2010-

2014.

El conveni de coresponsabilització supo-

sa donar un pas endavant en les relacions

entre ambdues administracions. Fins ara,

Generalitat i Ajuntament exercien col·labora-

cions puntuals, mentre que amb el conveni

passaran de col·laborar a compartir respon-

sabilitats. L’objec tiu és aconseguir una millo-

ra tant en oferta quantitativa com qualitativa.

Aquesta col·laboració comporta un

exercici de coresponsabilitat en la gestió dels

serveis relacionats amb l’educació al munici-

pi: planificació de l’oferta educativa, tasques

d’escolarització obligatòria, obres de millora i

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el conseller

d’Educació, Ernest Maragall, durant la

signatura del conveni al Saló de Plens

construcció d’escoles, mesures i accions d’e-

ducació complementària, etc.

El protocol de col·laboració pretén conti-

nuar amb la tasca conjunta feta fins ara per

reforçar les polítiques educatives a Esplugues

i que, entre d’altres coses, ha permès la crea-

ció de quatre llars d’infants municipals  —la

Mai nada, Montserrat, Marta Mata i Montesa—

, així com la creació de l’Escola de Música

Municipal.

A més, el Departament d’Educació i

l’Ajuntament es comprometen a treballar con-

juntament en la iniciativa de l’aprenentatge en

Llengües estrangeres (PELE) en els centres

educatius, en l’atenció educativa a la diversi-

tat de l’alumnat d’educació secundària i en els

programes de qualificació professional prefe-

rentment adreçats a joves que han acabat

l’ESO sense obtenir-ne cap titulació.

Tindrà lloc a La Baronda i pretén
reunir a tota la comunitat 
educativa de la ciutat

educatiu. És per això que aquest projecte pretén que institucions, fa-

mílies, centres escolars, professionals de l’ensenyament i totes les

persones vinculades al món educatiu puguin ser partíceps en l’el.la-

boració d’aquest projecte, amb suggeriments, idees i propostes de mi-

llora encaminades a reforçar la nostra ciutat com a ciutat educadora.

La iniciativa és impulsada per l'Ajuntament d'Esplugues amb la col·la-

boració de la Diputació de Barcelona.

Els objectius d’aquest projecte abarquen tres àmbits: la corres-

ponsabilitat educativa municipal i la participació ciutadana, l’acom-

panyament escolar i educatiu d’infants i joves, i la formació al llarg de

la vida.

Durant la presentació es fara una anàlisi 
de la situació de l’educació a Esplugues 
i les persones assistents podran
expressar les seves opinions
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Un centenar de persones a 
la Marxa de la Gent Gran

La 12a Marxa de la Gent Gran, organitzada per l’Ajun ta -

ment d’Esplugues en col·laboració amb el Consell Comarcal

del Baix Llobregat per reivindicar un envelliment digne i actiu,

va reunir el 19 d’octubre un centenar de persones. La camina-

da va sortir enguany de la plaça Catalunya, va pujar fins a la

plaça Mireia i va tornar a baixar al centre de la ciutat.

Moció d’ICV sobre jornada
intensiva a les escoles

El Ple municipal del mes d’octubre va rebutjar una moció

presentada per ICV que donava suport a la reivindicació de les

escoles de primària de mantenir la jornada intensiva al mes

de juny. El PSC va votar en contra, PPC i ERC, a més d’ICV, ho

van fer a favor, i CiU es va abstenir.

Moció del PPC sobre pensions
El Ple de l’Ajuntament no va donar suport a una moció del

PPC que rebutjava el vet del Govern espanyol a la proposició

de llei del grup parlamentari Popular en el Congrés relativa a

la supressió de la congelació de pensions. El PSC va donar el

seu vot negatiu, ICV i ERC es van afegir a la petició del PPC, i

CiU es va abstenir.

Les persones participants a la Marxa, just abans de la sortida,

amb la regidora de Gent Gran, Adela Donaire, al CEM La Plana

L’Escola Isidre Martí rebrà 
la Medalla d’Or de la Ciutat

El Ple municipal ha acordat lliurar la Medalla d’Or de la

Ciutat a l’escola pública Isidre Martí, que enguany celebra el seu

centenari. L’acte de lliurament es farà el 5 de novembre al Saló

de plens. L’escola Isidre Martí és el primer centre educatiu de la

població que celebra cent anys. Actualment, “la comunitat esco-

lar i l’equip professional de l’escola impulsen un projecte de

centre que constitueix un referent en l’ensenyament públic”, diu

el text aprovat. A més, el 10 de desembre es farà un acte institu-

cional a l’escola (més dades, a  www.xtec.es/ceipisidremarti).

El Consell d’Infants aportarà la seva 
visió sobre el PEC

La segona edició del Consell d’Infants, que aplega nens i

nenes de 5è i 6è de primària de les escoles públiques escollits

democràticament, també aportarà les seves idees i propostes

sobre el Pla Educatiu de Ciutat. El procés s’inicia a l’aula amb

sessions informatives, i acabarà a finals de curs amb la presen-

tació d’idees a l’alcaldessa, Pilar Díaz. Del treball realitzat per

l’alumnat sorgirà un document que, un cop estudiada la seva

viabilitat, formarà part del desenvolupament de las línies es-

tratégiques del Pla Educatiu de Ciutat.

Com a novetat, aquest curs es posa en marxa el web del

Consell d’Infants (http:// conselldinfants.esplugues.cat), una

pàgina senzilla que permetrà conèixer els passos que es van

donant al llarg del procés, així com les principals novetats que

vagin sorgint. Aquest web, a més, disposarà d’una bústia, un

canal més on els alumnes podran penjar els seus suggeriments

i idees.

En aquest acte de presentació del Projecte Educatiu de Ciutat, a

més d’una anàlisi de la situació educativa actual a Esplugues presen-

tat per part de l’Ajuntament, la ciutadania i els grups implicats podran

expressar opinions per tal de tenir una primera visió de la rea litat edu-

cativa actual. Els resultats d’aquest projecte serviran per definir les lí-

nies estratègiques i les actuacions concretes a desenvolupar a Esplu -

gues en els propers anys. Les persones interessades en participar-hi

poden tenir més informació al telèfon gratuït 900 300 082. 
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Més de la meitat dels projectes
del Pla de Millora Can Vidalet 
ja estan en marxa

Dels 42 projectes que formen el Pla de Millora Int e gral

de Can Vidalet, i que ha de suposar una inversió de 13 milions

d’euros al barri entre Ajuntament d’Esplugues i Ge ne ra litat

fins al 2012, més de la meitat ja es troben en marxa, i fins i tot,

alguns d’ells, acabats. Així es va posar de manifest a la reunió

del comitè d’avaluació del pla, que va reunir el 13 d’octubre

representants d’ambdues administracions i d’entitas veïnals

del barri. Els responsables de la Generalitat van elogiar no

només el ritme, sinó la importància que els projectes de caire

social tenen dins del pla. D’altra banda, en breu s’obrirà el pe-

ríode per demanar ajuts per a la millora d’establiments co-

mercials i de serveis a l’àmbit del pla.

Ofrena floral d’homenatge 
a Lluís Companys

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, i els portaveus del

grups municipals del PSC (Enric Giner), CiU (Roger Pons) i ERC

(Jordi Figueras) van participar a l’ofrena floral que es va dipo-

sitar el 15 d’octubre al parc Onze de Setembre en record de

Lluís Companys, president de la Generalitat afusellat pel

règim franquista fa 70 anys.

Más de 33.000
personas,
convocadas a 
las urnas el 28-N

La ciudadanía de Esplugues, como la del resto de Catalunya,

está convocada a las urnas el próximo domingo 28 de noviembre,

con motivo de las elecciones al Parlament de Catalunya. Está en

juego la elección del presidente de la Generalitat. Más de 33.000

personas figuran en el censo electoral de nuestra ciudad. Al igual

El voto para las autonómicas se podrá
ejercer en 14 colegios electorales

que en las últimas citas electorales, el Ayuntamiento de Esplugues

habilitará 14 colegios electorales, con un total de 57 mesas. Para

votar será necesario presentar el DNI.

En los colegios electorales del CEIP Gras Soler y del CEIP Can

Vidalet se habilitarán dos ludotecas gratuitas para hijos e hijas de

presidentes y vocales de todas las mesas electorales del municipio,

representantes de la Administración y cuerpos de seguridad. Las

personas discapacitadas podrán utilizar un servicio de ambulancia

(no medicalizada) para ser transportadas al colegio electoral (es

necesaria llamada previa al teléfono gratuito 900 30 00 82).

Asimismo, las personas invidentes conocedoras del sistema

Braille que así lo hayan solicitado podrán ejercer su derecho a voto

con unas papeletas preparadas expresamente para ellas.

El recuento de los votos en Esplugues se podrá seguir en tiem-

po real en la web municipal www.esplugues.cat. Los resultados

electorales de nuestra ciudad se podrán consultar, además, en la

casa consistorial. 

Jordi Figueras (ERC), Roger Pons (CiU), Pilar Díaz i Enric

Giner (PSC), a l’ofrena floral en record de Companys

Imagen de archivo de las últimas elecciones

celebradas, las del Parlamento Europeo en 2009
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L’alcaldessa d'Esplugues va cloure la jornada internacional (Re)imagina't, sobre el
rol de les dones als mitjans de comunicació

Pilar Díaz aposta per exportar a
el model de l'Observatori de les
en els Mitjans de Comunicació

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, va ser l'encarregada de

cloure la Jornada Internacional de Debat (Re)imagina't, organitzada

a Cornellà el passat 23 d'octubre pel Observatori de les Dones en

els Mitjans de Comunicació per celebrar el seu desè aniversari.

Esplugues és un dels ajuntaments fundadors d'aquesta iniciativa —

actualment aplega 26 municipis catalans—, que fa una anàlisi críti-

ca sobre com son representades les dones a la televisió, la publici-

tat i els diaris. En el seu discurs de cloenda, Pilar Díaz va destacar

els “avenços” aconseguits per l'Observatori en aquests deu anys:

“Quan tot just començava la seva tasca, rarament se sentia a parlar

sobre la representació de les dones en els mitjans de comunicació.

En l'actualitat, la labor de l'Observatori, juntament amb la d'altres

entitats, han fet que aquesta qüestió sigui una discussió pública i

d'interès públic”.

Pilar Díaz, que participa de forma activa a l'Observatori com a

regidora de les Polítiques de les Dones de l'Ajuntament d'Es plu -

Esplugues és un dels ajuntaments
fundadors de l’Observatori, que
actualment aplega 26 municipis

La nombrosa delegació de dones d’Esplugues que va assistir a la jornada
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r a Europa 
es Dones 

Esplugues posa l’accent en la
prevenció del càncer de mama

El Casal de Cultura Robert Brillas va acollir el 19 d’octu-

bre, amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, una taula

rodona amb experts per conscienciar sobre la importància de

prevenir i de fer-se diagnòstics quant més aviat millor per era-

dicar la malaltia. Hi van participar Josep Lluís Ribó, radiòleg de

l’Hospital de Sant Joan de Déu; la coordinadora del programa

de detecció precoç del càncer de mama de l’ICO, Carme Vidal;

la regidora de Salut Pública, Sara Forgas; Joaquima Peña, res-

ponsable de l’Associació contra el Càncer; i una persona afec-

tada. Prop de 70 persones van assistir a la taula rodona i mol-

tes van plantejar dubtes a les persones de la taula.

Èxit de la xerrada sobre
coresponsabilitat entre 
homes i dones

Rosa Maria Dumenjó, exdirectora de la Fundació Maria

Aurèlia Campmany i experta en temes de conciliació i nous usos

del temps, va ser la conferenciant del cicle Dijous de les Dones

del passat mes d'octubre. Dumenjó va parlar sobre la corespon-

sabilitat entre dones i homes tant en l'esfera pública com en la

privada. “Les dones no poden quedar al marge dels espais de

decisió i gestió política, econòmica o cultural, ni els homes, dels

treballs de cura de les persones o de la llar. Aquest és un dels

grans reptes de canvi que ens demana el nou segle”, va dir.

gues, va assenyalar també que “l'acumulació d'experiència, exper-

tesa i coneixement” durant aquesta dècada ha fet que hagi “arribat

el moment de portar més enllà” el model d'aquesta iniciativa, que

qualificà d'”innovador”. Per això, “pensem que ha arribat el mo-

ment de portar a Europa el nostre model”, afegí.

L'alcaldessa d'Esplugues va plantejar com un altre repte de

futur l'aposta per continuar treballant amb la població jove, sobre-

tot a través d'accions amb els centres d'educació secundària.

Abans de la intervenció de Pilar Díaz, la jornada va comptar

amb la presència de l'experta anglesa Rosalind Gill, professora d'a-

nàlisi social i cultural al King's College de Londres. També es van

fer dues taules rodones sobre la representació de les dones en els

mitjans de comunicació i sobre la importància que tenen els mitjans

de comunicació en la configuració de models de feminitat, i es va

presentar el Decàleg per una bona representació de les dones en

els mitjans de comunicació. 

Taula informativa sobre el càncer de mama

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, durant la

cloenda de la jornada, que va tenir lloc a Cornellà
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El Ayuntamiento impulsa
la formación ocupacional
con nuevos cursos

La oferta formativa del Servicio de

Em pleo del Ayuntamiento de Esplugues se

ha intensificado en este último trimestre

con la realización de nueve cursos. En la ac-

tual coyuntura económica, el Ayuntamiento

se ha marcado como una de sus prioridades

la atención a las personas que se encuen-

tran en situación de paro o que quieren me-

jorar sus expectativas laborales.

Los cursos que periódicamente ofrece

el Servicio Municipal de Empleo, situado en

el Centre Municipal Puig Coca, permite a las

personas asistentes la adquisición de cono-

cimientos que les pueden ser de una gran

El Servicio Municipal de Empleo de Esplugues

se encuentra en el Centre Municipal Puig Coca

Servicio municipal dirigido a personas en régimen de autónomo

El Ayuntamiento de Esplugues ha enviado cerca de 1.500 cartas a las personas de

la ciudad dadas de alta en régimen de autónomo para ofrecerles la posibilidad de cons-

tar en la relación de empresas de la página web municipal (www.esplugues.cat). Este

listado puede representar grandes ventajas, tanto para las empresas como para la ciu-

dadanía en general, ya que permite localizar rápidamente un negocio y cómo llegar a

él. En el caso de los autónomos, la inclusión de sus datos debe hacerse con una autori-

zación expresa, que pueden enviar por correo convencional, electrónico o personal-

mente a los Puntos de Atención a la Ciudadanía.

utilidad para su incorporación al mercado

laboral. En lo que va de año, los cursos rea-

lizados han tenido unas 170 personas parti-

cipantes.

La formación ocupacional de este últi-

mo trimestre tiene que ver con aprendizajes

de informática (Acces nivel inicial), forma-

ción transversal (Técnicas de comunicación,

de negociación, de resolución de conflictos,

y Diseño del itinerario formativo, este últi-

mo dirigido a jóvenes), administración para

pymes (Técnicas comerciales y de personal,

de contabilidad e inglés comercial básico) y

de técnicas de almacenamiento. 

Iniciativa municipal de
apoyo a la innovación
empresarial 
en Esplugues

“Me interesaba conocer cómo

puedo abrirme a nuevos mercados y

cómo puedo mejorar mis productos”.

Miquel Àngel Bretos, de BKB

Electrónica, fabricante de paneles

informativos y de tráfico, fue uno de

los empresarios asistentes a la

jornada Esplugues Innova, una

iniciativa del Ayuntamiento dirigida a

las pequeñas y medianas empresas

para evaluar sus necesidades en

innovación y asesorarlas sobre sus

posibilidades de mejora. “La jornada

me ha hecho reflexionar sobre las

posibilidades de evolucionar”, dice

Rubén Aguilera, de Cableados y

Electromontajes Catelsa. El

asesoramiento lo lleva a cabo la

consultora KIMbcn. “El objetivo es

hacerles ver la posibilidad de ampliar

sus miras e inculcarles la cultura de

la colaboración: que vean que

aliándose con otra empresa pueden

mejorar”, señalan sus responsables.

El servicio continuará de forma

individualizada con una diagnosis y el

asesoramiento sobre posibles

proyectos de mejora a realizar.

Midea ubica su sede
española en Esplugues

El fabricante chino Midea,

número uno de electrodomésticos en

su país y en fase de expansión

europea, ha inaugurado una nueva

oficina en Esplugues, donde se

ubicará la sede de Midea Electric

España SL para dirigir su

desembarco en España y Portugal.
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CAMPANYA DE

RECOLLIDA D’ALIMENTS

Cáritas, Creu Roja i l’Associació Cristiana Vida, amb el suport de l’Ajuntament d’Esplugues i jun-

tament amb les escoles del municipi, estan preparant una campanya de recollida d’aliments per

tal d’ajudar aquelles famílies detectades pels serveis socials de l’Ajuntament que es troben en

una situació de fragilitat econòmica.

La campanya es realitzarà a les escoles i la seva durada serà de l’1 al 13 de desembre. Al proper

PONT es concretaran els punts de recollida i quins aliments són els més idonis per recollir.

Més informació: Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esplugues (telèfon de con-

tacte: 93 371 33 50, extensió 400).

Cáritas, Cruz Roja y la Asociación Cristiana Vida, con el apoyo del Ayuntamiento de Esplugues y

juntamente con las escuelas del municipio, están preparando una campaña de recogida de ali-

mentos para ayudar a aquellas familias detectadas por los servicios sociales del Ayuntamiento

que se encuentran en una situación de fragilidad económica.

La campaña se realizará en las escuelas y su duración serà del 1 al 13 de diciembre. En el pró-
ximo PONT se concretarán los puntos de recogida y qué alimentos son los más idóneos para re-
coger.

Más información: Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Esplugues (teléfono
de contacto: 93 371 33 50, extensión 400).

CAMPAÑA DE RECOGIDA

DE ALIMENTOS
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Anna Clemens, en

el centro, con otros po-

nentes en la conferen-

cia internacional de

Boston sobre galgos

Treballs de pintat de bancs a la

via pública realitzats per alumnes-

treballadors de la Fundació Proa

SOS Galgos, con 
sede en Esplugues, 
lleva su mensaje 
a Estados Unidos

SOS Galgos, entidad española con sede en Esplugues que se de-

dica a fomentar la adopción de galgos y a sensibilizar sobre el abando-

no que suelen sufrir estos animales, llevó su mensaje a la Conferencia

Internacional sobre el Bienestar de los Galgos, celebrada en Boston

(Estados Unidos). La espluguense Anna Clemens, directora de SOS

Galgos, expuso en su ponencia la importancia de prevenir que los pe-

rros de carreras retirados de los canódromos, que allí están cerrando

como consecuencia de la crisis, acaben siendo utilizados para la caza.

“Nosotros les buscamos una segunda oportunidad y los damos a co-

nocer como unos excelentes animales de compañía”, ha señalado

Clemens a EL PONT.

La entidad se fundó hace más de diez años para defender la dig-

nidad de los galgos del último canódromo de Barcelona. Cerrado éste,

el peligro vino de cazadores que los utilizan de forma indiscriminada

hasta que los matan o los abandonan. “En este tiempo hemos logrado

rescatar y dar en adopción más de 1.500 galgos”, dice Anna Clemens.

La entidad trabaja, además, con centros de Esplugues. Actualmente,

16 alumnos del Centre Residencial d’Acció Educativa Ferrer i Guàrdia

tienen un encuentro de hora y media semanal con galgos de la entidad.

Estos animales se caracterizan por ser muy cariñosos y agradecer cada

cada caricia y cada mimo. “Se ven un poco reflejados con ellos, porque

también lo han pasado mal”, señala Clemens. 

La directora, Anna Clemens, participó
en una foro internacional en Boston

La Fundació Proa
amplia els serveis
del centre especial
de treball

El Centre Especial de Treball de la Fundació Proa, entitat d’Es -

plugues que treballa per la inserció laboral de persones amb disca-

pacitat intel·lectual, ha ampliat les seves activitats amb dos nous

projectes: el lloguer de vaixelles i la recollida d’oli vegetal usat en

bars, restaurants, hotels i escoles.

Pel que fa al primer, la Fundació Proa disposa de una vaixella

completa de 300 serveis —plats, copes, coberts i gerres d’aigua—,

que posa a disposició d’entitats, empreses i particulars. El servei

inclou lloguer i rentat. El lloguer es pot realitzar per serveis com-

plerts o per peces en les quantitats necessàries. També s’ofereix,

de manera opcional, servei de transport per portar i recollir.

Paral·lelament, la fundació ha iniciat la recollida d’oli vegetal

usat en el sector de la restauració. El destí d’aquest producte és el

seu reciclatge com a biodièsel. Actualment s’estan visitant tots els

establiments de la població per explicar el servei i els avantatges

que comporta la seva col·laboració. El Centre Especial de Treball

Proa està degudament autoritzat per l’Agència de Residus de

Catalunya per realitzar aquesta activitat.

Per a més informació sobre qualsevol dels dos nous projectes,

cal dirigir-se, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 17 hores, al

telèfon 93 372 27 52 o bé al següent correu electrònic:

proa@fproa.cat. 

Ofereix lloguer de vaixelles per a
festes i recollida d’oli vegetal usat
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Els mercats municipals
fomenten la sostenibilitat

Els mercats municipals de Can Vidalet i La Plana han

portat a terme durant l'octubre dues accions per sensibilitzar

la clientela en l'ús de sistemes alternatius a la bossa de plàs-

tic, poc sostenible des del punt de vista mediambiental. L'acció

va consistir en una animació als mercats (el dia 15 a Can

Vidalet i el 22 a La Plana), on es proposava la clientela canviar

la seva bossa per un cabàs, exposant els avantatges mediam-

bientals que això comporta. En cada mercat es van repartir

uns 30 cabassos, facilitats per la Diputació de Barce lona.

Segons la regidora de Comerç, Maria Mena, “els mercats mu-

nicipals no són només equipaments que acullen activitat eco-

nòmica; tenen una funció potencial d'articuladors socials, i

és per això que impulsen valors com la sostenibilitat, la inte-

gració, la responsabilitat i l'alimentació saludable”.

La Unió de Botiguers
enceta una nova
etapa

La Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues ha iniciat una nova

etapa amb l'elecció d'una junta directiva renovada i plena d'il·lusió. La

junta està liderada per Juan Antonio Olmos, que substitueix en el càrrec

de president a Emiliano Maroto, i la composen altres cinc persones: Juan

Manuel Ciudad (vicepresident), Adelaida Castells (secretària), Joaquim

Pech (tresorer) i Manuela Ruiz i Esther Solà (vocals).

“Volem il·lusionar el teixit comercial de la ciutat i fer veure que la

Un projecte de la Fundació
Santa Magdalena rebrà ajut
de l'Obra Social 'la Caixa'

El projecte d'inserció laboral Teixit solidari de la Fundació

Santa Magdalena d'Esplugues ha estat un dels seleccionats per

l'Obra Social 'la Caixa' dins de la seva Con vo catòria de Lluita

contra la Pobresa i l'Exclusió Social. L'entitat espluguenca sense

ànim de lucre rebrà 13.300 euros per impulsar el seu projecte,

consistent en fomentar la inserció laboral amb l'augment de

llocs de treball de cosidora, mitjançant la promoció d'una gama

de productes de roba per a la llar, exclusius de l'entitat, que si-

guin atractius i útils en diferents sectors d'activitat de la socie-

tat: escoles, residències, centres de dia, comerços, etc.

Juan Antonio Olmos presideix la nova
junta, que vol eixamplar la seva base

Unió de Botiguers serveix a tothom”, ha dit Juan Antonio Olmos a EL

PONT. El nou president s'ha proposat com a objectiu incrementar l'actual

nombre d'afiliats, que és d'uns 150 establiments. “Sabem que Esplugues

és una ciutat amb nuclis separats, però ara és el moment d'anar junts i

de que cadascú posi el seu gra de sorra en benefici del conjunt”, afegeix.

Olmos confia que el pla de dinamització comercial, que es porta a

terme conjuntament amb l’Ajuntament, ha aportat una nova vitalitat al

comerç d'Esplugues: “Els eixos comercials conviden a la gent a passejar

i a efectuar les seves compres a la nostra ciutat”. Un exemple de les in-

quietuds de la nova junta per obrir-se a noves idees és que una repre-

sentació va anar el passat 17 d'octubre a la Jornada d'Intercanvi d'Ex -

periències en Promoció del Comerç, que es van celebrar a Solsona. 

Els nous membres de la junta directiva de la Unió de

Botiguers i Comerciants d’Esplugues, al local de l’associació
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Estalviem energia amb l'aillament
térmic de la nostra casa. L'aillament

Pàgines especials

Seguretat ciutadana

Policia Local i Mossos d’Esquadra fa cinc anys que treballen

plegats, de forma coordinada, per garantir la seguretat ciutadana a

Esplugues. El resultat d’aquesta acció conjunta és la millora pro-

gressiva dels nivells de seguretat a la població. 

El balanç d'aquests cinc anys de treball en equip és altament

satisfactori. El Pla de Seguretat i Convivència Ciutadana que l’Ajun -

tament va impulsar el 2005 per promoure la convivència ciutadana,

preveure i afrontar les causes de la inseguretat i implantar, de forma

integral, el sistema de seguretat pública de Catalunya, s’ha traduït

en un treball continu i eficaç que ha fet millorar els nivells de segu-

retat a Esplugues. És el resultat de compartir diàriament la infor-

mació rellevant de què disposen i de fer un seguiment permanent,

conjunt i sistemàtic de les qüestions que més incideixen en la segu-

retat a Esplugues.

Una Mesa de Coordinació Operativa permet planificar les es-

tratègies de treball conjunt, amb reunions d’una periodicitat gairebé

mensual, i la Junta Local de Seguretat es reuneix quatre cops l'any,

presidida per l’alcaldessa, Pilar Díaz, per retre comptes i informar

Policia local i Mossos, 
cinc anys de treball en equip

La Policia Local
d’Esplugues, pionera
en accions de
prevenció amb joves
pàgina II

Esplugues, una ciutat segura
dins el context metropolità
pàgina IV

Actuacions conjuntes als mercats, 
durant el Nadal i en matèria de trànsit

Fruit de la planificació i la programació coordinada, les

policies amb competències a Esplugues porten a terme un bon

grapat d'actuacions conjuntes, d'evident caràcter preventiu,

que han esdevingut en un conjunt d'operacions clàssiques. Són,

per exemple, l’Operació Nadal-Grèvol, orientada a prevenir els

robatoris en comerços i industries durant el període nadalenc;

l’Operació Bòbila, orientades a prevenir els robatoris en el mer-

cat de venda ambulant i control d'estrangeria; i el Dispositiu

Tijuana, orientat al control de delictes contra la seguretat del

trànsit mitjançant el desplegament de macrocontrols, amb la

participació també d'altres policies locals de l'entorn.

El resultat de l’acció conjunta que es
porta a terme des de 2005 és una
millora progressiva dels nivells de
seguretat a la ciutat

de l'estat de la seguretat, així com de les estratègies conjuntes que

s'han acordat en les Mesas de Coordinació Operativa.

A més, aquests cossos de seguretat comparteixen informació

permanent de l'estat de seguretat a Esplugues; planifiquen estratè-

gies conjuntes a través de l’esmentada Mesa de Coordinació Opera -

tiva; i analitzen de manera periòdica els indicadors de seguretat

d'Esplugues com a instrument de planificació i de programació. 
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La prevención, la mejor arma

El trabajo que lleva a cabo la Policía Lo -

cal de Esplugues tiene como premisa la pre-

vención. En este ámbito, se llevan a cabo di-

versas acciones, de entre las que destacan,

por su carácter innovador, las dirigidas a la

población adolescente.

Mejor educar que sancionar
Destacan, por su filosofía, dos progra-

mas que abren la posibilidad de que la perso-

na que comete determinadas infracciones en-

miende su error por la vía educativa en lugar

de la sancionadora. Uno de ellos es el Pro -

grama de alternativa a la sanción por infrac-

ciones de circulación dirigido a conductores

de motocicletas y ciclomotores de menos de

25 años, que tienen la posibilidad de conmu-

tar la correspondiente multa participando vo-

luntariamente en sesiones educativas y de

sensibilización sobre educación vial.

En la misma línea, se encuentra el

Programa de conmutación a la sanción por in-

fracción de la ordenanza de convivencia ciu-

dadana, que permite que las personas denun-

ciadas conmuten las sanciones administrati-

vas mediante la prestación de trabajos en be-

neficio de la comunidad. Y en el caso de que

hayan sido denunciados por tenencia o con-

sumo ilícito de estupefacientes en la vía públi-

ca, la conmutación se produce por someterse

al tratamiento profesional y especializado del

Cen tre d'Atenció de Drogodependències CAS

Font santa.

Jóvenes sancionados por

infringir normas de circulación

o la ordenanza de convivencia

pueden conmutar la pena por

acciones educativas

Agente y tutor
Esplugues implantó en 2009 el Agente

Tutor, una figura pionera destinada a prevenir

hábitos de riesgo entre jóvenes escolares,

como el absentismo o el bullying. El agente

trabaja estrechamente con los equipos docen-

tes y el alumnado para resolver situaciones de

conflicto y educar y sensibilizar respecto a las

conductas de riesgo. Su trabajo se desarrolla

en red con los servicios operativos de la Po -

licía Local y otros departamentos municipa-

les, como los de Servicios Sociales, Juventud

o Educación.

Asimismo, cabe destacar la oferta edu-

cativa dirigida a los centros educativos de

Esplugues dentro del ámbito de la Seguridad

y la Convivencia Ciudadana, que se ha amplia-

do en los últimos cinco años de sólo una a un

total de ocho actividades educativas ofertadas

desde la Policía Local (con la colaboración de

Mossos d’Esquadra en uno de los talleres). 

La Policía Local de Esplugues lleva a cabo dos proyectos pioneros en
materia de prevención: la conmutación de penas y el Agente Tutor

El Agente Tutor, una figura pionera que previene hábitos de riesgo

en los institutos de Esplugues

La Policía Local ha incrementado de una a ocho en cinco años el

número de actividades educativas que realizan en centros escolares
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La convivencia
ciudadana, objetivo final

Tras desarrollar en su plenitud

el Plan de Seguridad y

Convivencia Ciudadana, el

siguiente reto es el Plan de

Mejora y Modernización

Los cinco años de vigencia del Plan de

Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayun -

tamiento de Esplugues han permitido desa -

rrollar las 22 acciones incluidas en él. Un am-

plio espectro que abarca desde las acciones

de prevención (ver página anterior) hasta la

reciente implantación del Taller de autopro-

tección y defensa personal para las mujeres,

una de las acciones más destacables en la

prevención y lucha contra la violencia de gé-

nero. Con este taller, del que se han llevado a

cabo ya dos sesiones, la Policía Local plantea

la autoprotección de las mujeres desde una

perspectiva integral y como un instrumento

más de lucha contra la violencia de género.

En otro orden de cosas, la Policía Lo cal,

en coordinación con otros departamentos y

servicios municipales, desarrolla periódica-

mente campañas destinadas a garantizar una

tenencia y conducción responsable de los ani-

males de compañía por la vía pública (Ope ra -

ción Can); cuatro campañas anuales orienta-

das al control de la contaminación acústica de

los vehículos de dos ruedas y las operaciones

orientadas a garantizar el cumplimiento de

las ordenanzas en los establecimientos de pú-

blica concurrencia.

En el ámbito de la seguridad vial, la Po -

licía Local se suma a todas las campañas ins-

titucionales que, con carácter anual, se impul-

san desde el Servei Català de Trànsit. Así, se

desarrollan campañas de control del alcohol

en la conducción; de uso del cinturón de segu -

ridad, de los sistemas de retención infantil o

del casco; o de control de los vehículos desti-

nados al transporte escolar.

Desarrollado plenamente el Plan de Se -

guridad y Convivencia Ciudadana, la alcaldesa

y concejal delegada de Seguridad Ciuda dana,

Pilar Díaz, explica que “el reto actual es man-

tener todos los objetivos contemplados en es -

te Plan y en impulsar nuevas medidas de me-

jora, como la inminente aprobación y aplica-

ción de un Plan de Mejora y Modernización de

la Policía Local”. La alcaldesa añade que “es -

te plan se fundamenta en los ejes principales

de la Policía de Proximidad, de la mejora en

la prestación de los servicios, y de la moder-

nización de los servicios mediante la implan-

tación e impulso de las tecnologías de la in-

formación y de las telecomunicaciones”. En

este sentido, ya son herramientas de uso ha-

bitual las PDA y los avances en los trabajos

orientados a la instalación de cámaras de vi-

deovigilancia en determinados equipamientos

o espacios como el parque de Can Vidalet.

También se está desarrollando una nue -

va Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que

permitirá adaptarla a las condiciones varia-

bles de nuestro entorno. Este nuevo docu-

mento, actualización del vigente en las dos úl-

timas décadas, se caracterizará, fundamen-

talmente, por tipificar como conductas san-

cionables prácticas de nuevos hábitos que son

contrarias a las normas de convivencia. 

Un cuerpo policial con
distintivo de calidad

La Policía Local de Esplugues

cuenta con el certificado de calidad ISO

9001 en lo que respecta al diseño y rea-

lización de servicios y actuaciones de

seguridad y convivencia ciudadana. Esta

certificación se fundamenta en la exis-

tencia de una treintena de compromisos

concretos ante la ciudadanía para ofre-

cer un servicio de calidad, lo que signi-

fica que el Ayuntamiento se compro-

mete a rendir cuentas periódicamente

sobre los resultados conseguidos. El

cumplimiento se consigue en casi la to-

talidad de los compromisos.

Uno de los pilares para conseguir

el cumplimiento de estos objetivos es

la participación ciudadana, que se ob-

serva en los múltiples canales que el

Ayuntamiento tiene para recoger que-

jas, recomendaciones o propuestas

(desde el teléfono gratuito 900 hasta la

página web municipal).El Taller de protección y defensa personal para mujeres que organiza la Policía Local,

un arma contra la violencia machista
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L’índex delictiu d’Esplugues,
per sota de la mitjana
“El nivell de seguretat és satisfactori”, diu la sotsinspectora de la
Comissaria d’Esplugues, Ruth Giralt

Els índexs de criminalitat a Esplugues (54,4 infraccions penals

per cada mil habitants) se situen en nivells per sota de la mitjana de

Catalunya (57).

Per a la sotsinspectora de la Comissaria de Mossos d’Es qua -

dra d’Esplugues, Ruth Giralt, des del desplegament d’aquest cos a

la ciutat “el nivell de seguretat és satisfactori i es manté en uns

termes molt acceptables. De fet, tots els contactes que realitzem

amb les diferents entitats i associacions ciutadanes, de forma pla-

nificada i periòdica, ens transmeten aquesta percepció de segure-

tat”.

Segons la responsable de la comissaria, que també presta ser-

veis a la població de Sant Just Desvern, “els fets il·lícits que trobem

a Es plugues són els mateixos que podem trobar en qualsevol mu-

nicipi de l’àrea metropolitana, tenint en compte l’estructura urbana

i social d’Es plugues, i en proporció a la seva població”. La incidèn-

cia més nombrosa, afegeix Giralt, “són els delictes i faltes contra el

patrimoni”. Per aquest motiu, “una part molt important de la tasca

policial es desenvolupa en l’àmbit de prevenció i en un patrullatge

planificat i coordinat amb la Policia Local d’Esplugues, que tracta

d’impedir aquests tipus d’il·lícits penals”.

En aquesta línia, explica Ruth Giralt, “el principal repte de

futur és incidir encara més en la funció de prevenció de la insegu-

retat i no actuar únicament en tasques reactives”. 

Gran col·laboració ciutadana

La sotsinspectora de la Comissaria dels Mossos d’Es -

quadra a Esplugues, Ruth Giralt, destaca “la remarcable

col·laboració ciutadana al municipi, des de les institucions

veïnals, passant per l’associació de comerciants i arribant als

ciutadans individuals. Tots ells mostren una alt interès a man-

tenir un nivell òptim de seguretat i convivència al municipi”.
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Quatre de cada deu
tones de residus 
es recullen de 
forma selectiva

El 39% dels residus generats a Esplugues són reciclables.

Segons la memòria de l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, l’any

passat es van generar a la nostra ciutat un total de 21.103 tones de

residus (1,23 kg per habitant i dia), de les quals 8.231 van ser recolli-

Celebració de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible

Esplugues va celebrar del 22 al 28 de setembre la Set mana

de la Mobilitat Sostenible amb diverses activitats de caire sensibi-

litzador. Una de les més destacades va ser la cita anual de la

Passejada Urbana en Bicicleta, que recorre set municipis des de

l’Hospitalet fins a Sant Feliu. A Es plu gues s’hi van afegir un cen-

tenar de ciclistes. A més, es va fer una caminada per a gent gran

des del CEM La Plana fins a dos punts d’interès mediambiental

situats un al costat de l’altre: la Deixalleria de la Font santa i el

Parc Ciclista; així com una activitat lúdica per a 240 alumnes de

l’Escola Can Vidalet. Durant la darrera setmana de setembre

també es va fer un dels quatre controls anuals per evitar l’emis-

sió de sorolls a una seixantena de motos i ciclomotors.

Continua baixant el consum d’aigua
domèstic i industrial

Tot i que l’any 2009 ja no va estar afectat per la sequera, el

consum d’aigua, tant domèstic com industrial, va ser inferior al

de l’any anterior. Així, el consum domèstic va ser d’1,8 milions

de metres cúbics, un 1,6% menys que l’any 2008, mentre que el

consum industrial va ser de 605.000 m3, un 3% inferior a l’any

anterior. Aquestes xifres demostren els efectes de les campa-

nyes de sensibilització envers l’estalvi d’aigua que es van pro-

duir arran de la sequera de fa tres anys a Catalunya, i que es van

traduir en una baixada important del consum al 2008.

des de forma selectiva —als contenidors específics de vidre, paper i

cartró, envasos, matèria orgànica, etc. o a les deixalleries fixa i mò-

bils—, la qual cosa implica l’inici del seu camí cap a la reutilització.

Aquest percentatge del 39% és superior al de l’any 2008, que va ser

del 37,9%, la qual cosa demostra la implicació cada vegada més gran

de la ciutadania d’Esplugues en matèria de reciclatge.

A més, Esplugues es troba entre els municipis de l’àrea me-

tropolitana que més reciclen, ja que la mitjana metropolitana és del

33,8%. En concret, Esplugues supera la mitjana metropolitana de

recollida selectiva de paper i cartró, envasos lleugers, voluminosos

(com mobles, trastos vells i electrodomèstics de grans dimensions)

i residus recollits a deixalleries. 

Esplugues està per sobre de 
la mitjana metropolitana

RECOLLIDA SELECTIVA TONES

TOTAL 8.231
(0,48 kg per habitant i dia)

VIDRE 679

PAPER I CARTRÓ 1.488

ENVASOS 601

MATÈRIA ORGÀNICA 1.564

VOLUMINOSOS 2.221

DEIXALLERIES 1.662

ALTRES 17
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Desde hace un año y medio, Esplugues ofrece a su ciudadanía

una manera más satisfactoria y más barata de encontrar soluciones

a problemas de convivencia que pueden parecer insolubles sin la

ayuda de un abogado o la intervención de un juez: el Servicio de

Mediación. Durante el tiempo que lleva en funcionamiento, el servi-

cio se ha encontrado con situaciones que a primera vista parecía im-

posible afrontar a través del diálogo, pero se han solucionado. Y es

que cuando las personas, a pesar del conflicto, se dan cuenta que

aún hay margen para hablar, agradecen y aprovechan la posibilidad.

La tarea del mediador es la de dejarle ver que este margen existe.

Y los ciudadanos de Esplugues poco a poco se van acercado a

esta nueva forma de resolver sus controversias… Ruidos, humeda-

des, animales domésticos, olores, limpieza, gestión de la comuni-

dad, dificultades en las relaciones con el vecindario, utilización de

los espacios públicos... La diversidad de temas susceptibles de ser

tratados es amplísima.

Más de 120 personas han pasado por el servicio, que ha tratado

ya más de 70 casos (cerca de una veintena siguen abiertos). Se han

realizado un centenar de entrevistas en persona y más de 200 telefó-

nicas. Algunos de los problemas suscitados durante el primer año y

medio del Servicio de Mediación de Esplugues son los siguientes:

• Desacuerdos en relación a la educación de los hijos. Gracias

a la mediación, se ha conseguido un reconocimiento mutuo de las

posiciones de cada participante y una unificación de criterios.

• Desacuerdos en la comunidad. Otro ejemplo sería el de casos

en los que el vecindario de una comunidad no se pone de acuerdo a

la hora de elegir qué partes de los elementos comunes de la finca

han de ser atendidos, arreglados o saneados en primera instancia. A

lo largo de un proceso de mediación se logró que la comunidad prio-

rizara cuáles eran las partes que necesitaban ser atendidas con an-

telación, así como mejorar las relaciones vecinales.

• Discusiones vecinales. También ha habido casos en los que

los vecinos acudían al centro después de haberse insultado e incluso

haber llegado a juicio, donde todo comenzó con la percepción de 

un mal gesto o una mala mirada y el conflicto fue creciendo y cre-

ciendo. 

La ciudadanía utiliza el Servicio de Mediación de Esplugues para resolver sus
conflictos. En su primer año y medio se han tratado más de 70 casos

Hablando se entiende
mejor la gente

El Servicio Municipal de Mediación Ciudadana ayuda a construir una ciudad en armonía

¿Qué es la mediación?

La mediación es un método de re-

solución de conflictos que está especial-

mente desarrollado en Cata lunya, donde

más de 100 ayuntamientos disponen ya

de un Servicio de Me diación ciudadana o

comunitaria. Aun así, el número de con-

troversias que acaban en un juzgado, en

vez de en una mesa de mediación, no

para de crecer. ¿Por qué? Dialogar su-

pone un esfuerzo muy importante, y no

siempre uno se ve con capacidad para

intentarlo. Los mediadores están allí

para ayudar a las personas a afrontar

este esfuerzo. La experiencia enseña

que, una vez superada la desconfianza,

las personas disfrutan de poder dialo-

gar y llegan a un acuerdo que les satis-

face. 

El servicio se encuentra en el Edi -

fici Molí (c/ Verge de la Mercè, 1) y puede

solicitarse a través del teléfono gratuito

900 300 082 o a través de la dirección

mediaciociutadana@esplugues.cat.
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El Museu identifica
l'autor d'uns mosaics
modernistes de Navarra

Marta Saliné, responsable de

Conservació i Documentació dels

Museus d'Esplugues, ha identificat a

Lluís Brú com l'autor de catorze

mosaics modernistes que es troben

en un magatzem de l'església de

Santa María de Ujué (Navarra): el

prestigiós artista modernista Lluís

Brú. Saliné, que està efectuant una

tesi doctoral sobre el mosaic

modernista català, va trobar a l'Arxiu

Municipal d'Esplugues unes factures

del taller del mosaïcista Lluís Brú a

nom de Viuda de Eguaras, de

Pamplona, per un encàrrec de dotze

imatges dels apòstols, una escena de

l'Anunciació i un Naixement de

Jesús. Rastrejant per Internet, va

trobar un bloc amb referències d'un

retaule de Saturnino Eguaras

inaugurat al 1910. Comparant els

mosaics i les factures, i gràcies a un

dibuix a escala real de l'Anunciació

que també es conserva a l'Arxiu, es

va descobrir l’autoria.

Aplec reivindicatiu a 
Sant Pere Màrtir

Una trentena de persones van

participar el 26 de setembre en el

primer Aplec de Sant Pere Màrtir,

organitzat pel Grup d’Es tudis

d’Esplugues per reivindicar que el cim

de la muntanya sigui un espai “digne i

obert a la ciutadania”. Durant l’aplec

es va llegir un manifest en el qual es

va demanar la crea ció d’un mirador al

lloc que ara ocupen les instal·lacions

de Telefónica. El Grup d’Estudis i

Espluga Viva celebren des de fa 14

anys caminades populars a la

muntanya.

Programades visites
guiades al punt de defensa
antiaeri de Sant Pere Màrtir

Cada primer diumenge de mes, a partir de novembre

El cim de la muntanya de Sant Pere Màrtir

conté un dels aspectes de la història del segle XX

d'Esplugues més interessants i, potser, també

més desconeguts per a la població: les restes del

que va ser un dels punts de defensa antiaeris

més importants de la ciutat de Barcelona i les

seves rodalies durant la Guerra Civil. Des de fa

uns anys, uns plafons informatius destaquen al

costat de les plataformes de bateria antiaèria la

importància que va jugar aquesta instal·lació des

del punt de vista estratègic. Ara, el Museu Can

Tinturé d'Esplugues donarà un salt qualitatiu per

a la difusió d'aquesta enclavament amb la pro-

gramació de visites guiades.

L'itinerari, que forma part dels Espais de

Memòria del Memorial Democràtic de la Gene -

ralitat, pretén recuperar una part de la història

de la ciutat. La muntanya de Sant Pere Màrtir ha

estat històricament un punt estratègic d'alta và -

lua. Durant la guerra dels Segadors, la de Suc -

cessió i la del Francès, l’ermita aixecada per l’or-

dre dels dominics al segle XVII fou reforçada i

emprada com a fortí militar (encara es conser-

ven restes). Ja en la Guerra Civil, s’establí un punt

de defensa antiaèria, les bases de la qual són les

que es poden visitar.

Les visites s'iniciaran el 7 de novembre i es

repetiran el primer diumenge de cada mes (ex-

cepte al gener i l'agost). Per participar-hi, és im-

prescindible inscriure's prèviament al Museu

Can Tinturé (telèfon 93 470 02 18). A través d'una

excursió per la muntanya de Sant Pere Màrtir,

que s'iniciarà a la plaça Mireia (a les 11 hores), es

farà un recorregut per la seva història i una intro-

ducció a la Guerra Civil espanyola remarcant la

funció i el paper que van tenir les defenses an-

tiaèries com les de Sant Pere Màrtir. El recorre-

gut és d'uns dos quilòmetres. 

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i el primer tinent d’alcaldia, Enric Giner, amb amb M. Jesús Bono,

directora general del Memorial Democràtic, i l’historiador Jordi Amigó
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VIDA CIUTADANA

TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Dotze colles van omplir Esplugues de
gegants i capgrossos a la 26a Trobada

L’idil·li entre la ciutadania d’Esplugues i el món geganter es va viure un cop més el

passat 3 d’octubre amb ocasió de la 26a Trobada de Gegants i Capgrossos. Un total de 11

colles, procedents de diferents punts de Catalunya (Esparreguera, Sant Boi, Tortosa, el

Vendrell, l'Arboç, Sant Fruitós de Bages, la Bisbal del Penedés, Santpedor, Torelló, la

Llagosta i Cervera), més la Colla de Geganters d’Es plugues van passejar les seves figu-

res d’alçada, ballant al so de les gralles, per diversos carrers de la ciutat enmig d’una

gran expectació, sobretot del nombrós públic infantil present. La cercavila va finalitzar a

la plaça Catalunya.

La Miranda celebró 
su Fiesta Mayor

Juegos infantiles, correfoc, música,

bailes y paella popular fueron algunos de

los ingredientes de la Fiesta Mayor de La

Miranda, que este año ha tenido lugar el

primer fin de semana de octubre. El plato

fuerte lo puso el concierto de jazz del

grupo Miranda Swing Quintet, formado

por vecinos del barrio (foto).

Festival de jotas en el
Casal de Cultura

El sonido de las jotas inundó el 9 de

octubre el Casal de Cultura. Como cada

año alrededor de las Fiestas del Pilar, el

Centro Aragonés de Esplugues organizó

un festival dedicado a la danza popular

aragonesa que hizo las delicias del nume-

roso público asistente.

José Vaccaro Ruiz presenta
su último libro en La Bòbila

Dentro de la promoción de la novela ne -

gra que realiza la Biblioteca La Bòbila, el autor

barcelonés José Vaccaro Ruiz presentó el 14

de octubre su última novela, La Vía Lác tea.

Según su autor, se trata de “una novela negra

en su acepción más pura”. Co rrup ción, antro-

pofagia y el poder del dinero se entremezclan

en las páginas de la novela.

Diada castellera
Memorial David Carreras

El Castellers d’Esplugues van cele-

brar el primer Memorial David Ca rreras,

en honor a qui fou fundador i president

de la colla, el 17 d’octubre a la plaça Pare

Miquel. Els Cargolins van assolir una

bona actuació amb diversos castells de

set. També van participar les colles Joves

de Sitges i Castellers de Sant Cugat.
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L’Esbart Vila
d’Esplugues, guardonat
pel seu 25è aniversari

L'Esbart Vila d'Esplugues, va cloure el 2 d’octubre els actes

del seu 25è aniversari amb una vetllada especial. El Saló de Plens

es va omplir de convidats i representants de la vida política, asso-

ciativa i civil d'Esplugues en un acte solemne en el qual el president

de l'Agru pa ment d’Esbarts Dansaires, Jordi Núñez, va fer lliura-

ment del Guardó dels 25 anys al president de l'esbart espluguenc,

Sergi Castro. L'al cal dessa, Pilar Díaz, va felicitar l'Esbart i els seus

components pel seu treball en el camp de la conservació i difusió de

la dansa catalana al llarg d’aquest quart de segle i per l'èxit dels

seus espectacles. El president de l’entitat va remarcar que el 25è

aniversari coincideix amb una època daurada per a l'entitat, que

compta amb més socis i dansaires que mai.

Un cop acabat l'acte a la Casa de la Vila, les persones convida-

des es van adreçar a un restaurant de la ciutat per gaudir d'un sopar

de gala. 

Acte central de les
noces d’argent de 
la Colla de Bastoners

Entrega del guardó pel 25è aniversari de l’Esbart, presidit per

l’alcaldessa, Pilar Díaz

La plaça Catalunya va acollir la ballada final de l’acte cen-

tral del 25è aniversari de la Colla de Bastoners d’Esplugues

La Colla de Bastoners d'Esplugues va celebrar el 16 d'octubre

amb una gran festa les seves noces d'argent. Un total de setze co-

lles procedents de diferents indrets de la geografia catalana van fer

costat a l'entitat espluguenca en una cercavila pels carrers de la

ciutat. El so característic dels bastons es va fer més intens a la plaça

Catalunya, punt d'arribada del seguici. Abans de fer la ballada con-

junta, la Colla de Bastoners va fer l'estrena d'un nou ball, On vas

Tonet, amb música composta especialment per a l'ocasió pel músic

i compositor Jordi Meda. Un sopar i un ball a la pista coberta del

parc Pou d'en Fèlix van cloure una jornada històrica per als basto-

ners locals.

Des de la seva creació, la Colla de Bastoners d'Esplugues ha

estat un dels grans referents de la cultura tradicional local. A l’any

2001 va organitzar la Trobada Nacional, que va convertir Esplugues

en capital del ball de bastons. 

Divuit persones acaben la 1a Caminada
d’Esplugues a Montserrat

Un total de

25 persones van

participar a la

primera Ca mi -

nada Popular

Es plugues-

Mont serrat, que

va organitzar el

grup excursionista Gelade el 2 d’octubre. Divuit participants van

completar la marxa. El primer ho va fer després de 13 hores de

caminada, i l’últim va invertir 18 hores. Ge lade pretén convertir

aquesta prova no competitiva en un clàssic, com ja ho és a d’altres

municipis.

Jornades micològiques i acte final del
150è aniversari de La Coloma  

En el moment de tancar aquesta edició, s’estaven celebrant

les 23es Jornades Micològiques Internacionals i l’Aplec de Corals

amb que es posava punt i final als actes del 150è aniversari de la

Societat Coral La Coloma. Més informació, a EL PONT 190.
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La solidaritat i la cooperació al desenvolupament són fonamental-

ment compromisos polítics. Compromisos que es manifesten amb la

destinació d’una important xifra per part de l’Ajuntament d’Es plu gues a

accions de cooperació internacional, però també amb manifestacions de

solidaritat mitjançant mocions municipals o l’adhesió a iniciatives inter-

nacionals que, tot plegat, converteixen Esplugues en un municipi solidari

i obert al món.

Dels més de 164.000 euros que es destinaran enguany a accions de

cooperació internacional, prop de 100.000 euros ajudaran a fer realitat

dotze projectes engegats per entitats de la ciutat a països de Sudamèrica,

Àfrica i Àsia. Construir habitatges dignes, equipaments sanitaris i educa-

tius o sistemes per millorar els conreus són exemples de projectes que

afavoriran la qualitat de vida de persones que viuen en països empobrits.

L’Ajuntament atén així les peticions efectuades per l’Asso ciació de Veïns

de Can Vidalet, Creu Roja, Fundació Josep Coma p o sada, Fundación Juan

Ciudad, Fundació Pau i Solidaritat, l’Escola Pública Isidre Martí, l’Escola

Utmar, el Comitè de Solidaritat de La Mallola, els instituts Joanot

Martorell, Joaquim Blume i Severo Ochoa, i la parròquia Santa

Magdalena.

L’Ajuntament també aportarà enguany 23.000 euros al Fons Ca talà

de Cooperació al Desenvolupament —per finançar dos projectes de for-

mació avalats per l’Ajuntament, la Fundació Josep Coma posada

(Sindicalistes Solidaris) i l’Escola Pública Isidre Martí, un a Nicaragua i

l’altre al Salvador—, així com 17.000 a situacions d’emergència (com les

que s’han fet enguany a Haití i Xile a causa dels devastadors terratrè-

mols, i al Pakistan, per les inundacions d’estiu). D’altra banda, l’Ajun ta -

ment s’ha adherit a la 16a Caravana Catalana d’Ajut Humanitari al Poble

Sahrauí, que fa arribar productes higiènics i aliments bàsic als campa-

ments de refugiats. Pel que fa a la sensibilització, enguany es destinen

més de 26.000 euros. La major part són per als 43 tallers previstos a nou

centres educatius de la ciutat, que aproparan a més de 1.100 alumnes a

les diferents realitats d’altres llocs del món. 

L’Ajuntament destina 164.345 euros a projectes de cooperació al desenvolupament

Esplugues, un municipi
compromès amb el món

Els ajuts permetran fer realitat projectes
d’habitatges, sanitaris o educatius
bàsics impulsats per entitats de la ciutat

1. ÍNDIA

Projecte: Accés a un habitatge digne per a 23 fa-
mílies dàlits. Entitat local: AV Can Vidalet.
2. EL SALVADOR

Projecte: Institut de Formació integral Padre Se-
gundo Montes. Entitat local: CEIP Isidre Martí.
3. NICARAGUA

Projecte: Alternatives econòmiques. Conreus al-
ternatius a l'Escola Campesina. Entitat local: Co-
missió Solidaritat La Mallola.
4. BOLÍVIA

Projecte: Prevenció de desastres naturals amb
microconques. Entitat local: Creu Roja.
5. EL SALVADOR

Projecte: Equipament per a una sala multiusos.
Entitat local: Escola Utmar.
6. MARROC

Projecte: Creació de centres de formació per a
joves del nord. Entitat local: F. J. Comaposada.
7. BOLÍVIA

Projecte: Millora de les infrastructures del centre
de repòs San Juan D. Entitat local: F. Juan Ciudad.
8. COLÒMBIA

Projecte: Empoderament de les Mares comunità-
ries del barri de Potosí. Entitat local: Fund. Pau i
Solidaritat

9. EQUADOR

Projecte: Continuació projecte “Vamos a crear una
tierra nueva”. Entitat local: IES Joanot Martorell.
10. PERÚ

Projecte: Millorament de la qualitat educativa. En-

titat local: IES Joaquim Blume.

11. HONDURES

Projecte: Construcció d’aules de secundària. Enti-

tat local: IES Severo Ochoa.
12. REPÚBLICA DEMOCRÀTICA DEL CONGO

Projecte: Adquirir material per al centre de gent gran
"Mi hogar". Entitat local: Parròquia Sta. Magdalena.

PROJECTES DE COOPERACIÓ D’ESPLUGUES

Imagen: Google Maps
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De Can Brillas
a Casal 
de Cultura
Una exposició ha rememorat
l'evolució d'un dels edificis 
més emblemàtics d'Esplugues

Centre de producció de vins i caves, escola de nens, primera

seu de L'Avenç... El que avui coneixem com a Casal de Cultura

Robert Brillas atresora una llarga història, com ha quedat demos-

trat a l'exposició Can Brillas, de casa a casal amb la qual l'Arxiu

Municipal d'Esplugues ha encetat la celebració del seu 25è aniver-

sari.

A través de fotografies i documents, el públic assistent a l'ex-

posició, que s'ha portat a terme durant el mes d'octubre, ha pogut

conèixer l'evolució d'un dels edificis més carismàtics i emblemàtics

de la ciutat des de la seva construcció, a mitjans segle XIX com a re-

sidència de la família Brillas, fins a l'actualitat, on s'hi fan especta-

cles de teatre, xerrades, exposicions i tallers diversos, entre d'altres

serveis. Potser el més sorprenent per a la majoria de les persones

que han visitat la mostra ha estat conèixer que als soterranis de l'e-

difici del carrer Àngel Guimerà, i durant cinc generacions, la família

Brillas es va dedicar a la producció de vins i caves, el més conegut

amb el nom de Marguery. Encara es conserven les galeries.

L'edificació dóna un tomb quan al 1972 és adquirida per

l'Ajuntament d'Esplugues per adequar-la com a espai cultural. Al

1983 s'adequa la masia i es construeix un nou edifici per donar més

serveis a la ciutadania. Precisament, un d'aquests és el mateix Arxiu

Municipal, que ara celebra 25 anys.

La inauguració de l'exposició va comptar amb la presència de

diversos membres de la família Brillas, entre elles M. Rosa Buigas i

M. del Carme Brillas, vídua i germana de Robert Brillas, mort al

passat mes d'agost. 

Can Brillas, anterior a 1907.

Autoria de la imatge desconeguda.

Font: Arxiu Municipal

d’Esplugues.Col·lecció: Imatges,

cedida per Robert Brillas Juncosa

Actuació de la coral Sons i Veus, a la inauguració,

que va despertar una gran expectació

La família Brillas es va dedicar 
durant cinc generacions a la
producció de vins i caves. Encara 
se’n conserven les galeries

El fons de l’Arxiu s’amplia amb etiquetes i
fullets de les antigues caves Marguery

La celebració d'a-

questa exposició ha per-

mès ampliar el fons docu-

mental de l'arxiu amb

noves fotografies, així com

fullets i etiquetes refe-

rents a l'activitat comer-

cial que s'hi realitzava.

Cartell del cava Marguery

signat per Badia, 1927. 

Font: Arxiu Municipal

d’Esplugues

Col·lecció: Cartells, donació

de Montserrat Sastre
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Èxit dels primers espectacles de la
temporada eeee!

La temporada d’Esplugues Entra En Escena (eeee!) ha arrancat amb força. Durant el

mes d’octubre la sala del Casal de Cultura ha acollit el monòleg del televisiu Enric Company,

que va demostrar les seves dots per a la interpretació, i dos espectacles familiars: Viatge a l’-

Índia, un espectacle de la Companyia Passabarret per divertir-se i conscienciar sobre altres

móns, i Els tres porquets, tot un clàssic amenitzat per les titelles d’Estaquirot Teatre (foto).

Els carrers i la ciutadania
d’Esplugues, estrelles per un dia

La rambla Verge de la Mercè es va convertir el passat 23 de setembre en

un plató televisiu amb motiu del rodatge del programa Memòries de la tele, de

TVE a Catalunya. Els protagonistes van ser les ciutadanes i els ciutadans d’Esplugues,

ja que el programa, que s’enregistra cada setmana en una localitat catalana diferent,

es basa en els records i les opinions de la gent sobre programes televisius o moments

històrics d’anys enrera. Ho fan asseguts a La Butaca Roja, des d’on també presenten o

donen pas als diferents continguts. El programa rodat a Esplugues es va emetre el 20

d’octubre a La 2, però encara es pot veure al web www.rtve.es/television/memories.

50 participants, 
al Motor Baix Clàssic

Una cinquantena de vehicles clàs-

sics, principalment cotxes, van partici-

par el 10 d’octubre a la tercera edició del

Mo tor Baix Clàssic, un ralli amb sortida

a Esplugues i arribada a Corbera. Mal -

grat l’amenaça de la pluja, la caravana

de vehicles, organitzada entre d’altres

pel Moto Club Esplugues, van poder sor-

tir del centre d’Es plugues sense incidèn-

cies i van travessar diversos carrers de

la nostra ciutat en direcció a altres mu-

nicipis del Baix Llobregat.

Moció d’ERC sobre 
festius locals

El Ple municipal va rebutjar una

moció d’ERC que demanava declarar

com a festius locals el 22 de juliol, Santa

Magdalena, i el 21 de setembre, Sant

Mateu. El PSC va votar en contra, mentre

que PPC, ICV i CiU van donar suport a la

proposta d’ERC.
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Carta oberta a Enric Giner

En la darrera revista municipal “El Pont” n. 188, el sr. Enric Giner, porta-

veu del Partit Socialista, en el seu article de la secció PORTAVEUS, ens explica

les diferents opcions de vot per a les eleccions a la Generalitat de Catalunya.

Segons ell, n’hi ha dues: que governin els socialistes o que ho faci Convergència

i Unió. Em sorprèn que el sr. Giner no consideri els altres partits, però encara

em sorprèn més que ens alerti del perill que suposa un pacte CiU-PP a

Catalunya, quan els socialistes governen Euskadi amb un pacte justament amb

el PP. Ja diuen que  Catalunya és diferent, però em sembla molt agosarat fer

valoracions diferents quan ens referim a Euskadi o a Ca talunya, o quan ens re-

ferim a possibles pactes del Partit Socialista i de Convergència i Unió. Tampoc

recorda el sr. Giner que ERC, que és un partit amb qui ha governat el PSC du-

rant 8 anys, es defineix com a independentista? Però tot això, estic segura que

el sr. Giner ja ho sap. Serà que estem en campanya electoral?

Maria Teresa Carbonell

Podeu adreçar les vostres cartes a la secció “Tribuna oberta” de la revista municipal El Pont d’Esplu-

gues a: Revista El Pont d’Esplugues, Ajuntament d’Esplugues, plaça Santa Magdalena, 5-6, 08950

Esplugues; o bé a través del correu electrònic elpont@es-plugues.es. Les cartes han de tenir una ex-

tensió màxima de 15 línies mecanografiades (de 60 caràcters o espais cada línia), han d’anar signades

amb nom i cognom i han de fer constar el seu domicili a Esplugues i un telèfon de contacte i/o adreça

de correu electrònic. El Pont d’Esplugues es reserva el dret de publicar-ne un extracte en cas de supe-

rar la llargada de les 15 línies, així com també es reserva el dret de publicar les cartes que “puguin vul-

nerar pel seu contingut la dignitat de les persones, els valors reconeguts per la Constitució, especial-

ment els relatius a la infància, la joventut i les dones, així com els relatius als sectors socials més mar-

ginats. 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

CUIDEM ELS ARBRES

Es prega a la ciutadania

que no llenci aigua

procedent de la neteja

dels edificis als

escossells de la via

pública. Aquesta aigua

sol contenir

components tòxics, com

lleixiu i detergents, que

provoquen la mort dels

arbres.

Se ruega a la ciudadanía

que no tire agua

procedente de la

limpieza de los edficios

a los alcorques de la vía

pública. Este agua suele

contener componentes

tóxicos, como lejía y

detergentes, que

provocan la muerte de

los árboles.

Gent Gran (reunió del 9 de juny de 2010)
Amb motiu de l’inici del nou curs el dia 1 d’octubre, es pre-

senta el Programa d’animació sociocultural de la gent gran.

S’informa de l’organització d’unes colònies per a la gent gran

d’Esplugues a Peníscola, del 13 al 16 d’octubre. Es presenta la

nova empresa adjudicatària del servei d’atenció a domicili.

Cooperació al desenvolupament (reunió
del 7 d’octubre de 2010)

Es proposa l’aportació a dos projectes del Fons Català de

Cooperació al Desenvolupament i a la campanya d’emergència

al Pakistan per les inundacions. S’avança el programa de la 15a

Fira de Santa Llúcia Solidària, que tindrà lloc el 11 de desembre

amb el lema Alternatives a un individualisme empobridor del

nord i del sud. S’explica l’oferta del PAEC 2010 en matèria de so-

lidaritat i cooperació, l’adhesió a la campanya de difusió del Dia

de les Nacions Unides que se celebra el 24 d’octubre, i la distri-

bució d’un fulletó de lectura fàcil dins els marc del Dia Inter na -

cional dels Drets Humans, que se celebra el 10 de desembre. Es

proposa aprovar el programa Esplugues Cooperació 2011 en el

ple de desembre. Es comenta la visita d’una delegació de Nica -

ragua, del projecte d’alfabetització que fa l’Institut La Mallola.

CONSELLS 
MUNICIPALS PARTICIPACIÓ

4 places lliures
(en règim de concessió administrativa
per 50 anys):

Núm. 42, 43, 55 i 65

Preu de cada plaça per mes (IVA inclòs):
13.825 euros

Gestiona el servei: PROGESER SA
Tel. 934 735 734

P
APARCAMENT

PÚBLIC DEL

C. MOLÍ, 26-36
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Miguel Navarro, homenajeado 50 años
después de los JJOO de Roma

El espluguense Miguel Navarro, de 81

años, es una leyenda viva del deporte español.

Es uno de los dos únicos atletas que han gana-

do cinco veces el Campeonato de España de

maratón y representó con dignidad a Es paña

en la prueba olímpica de Roma’60, donde fue

el mejor representante del atletismo español.

Navarro fue uno de los 83 deportistas que

asistieron el 30 de septiembre al acto organi-

zado por el Comité Olímpico Espa ñol (COE), y

presidido por Su Majestad la Reina doña Sofía,

para homenajear a aquellos pioneros del de-

porte español. La cita de Roma fue la primera

a la que España envió una amplia representa-

ción (145 deportistas, entre ellos el ex jugador

de baloncesto Emiliano Rodríguez y el enton-

ces lanzador de disco Miguel de la Quadra

Salcedo).

“Me alegro mucho que se hayan acorda-

do de nosotros. Para mí, tiene un gran valor

humano”, ha señalado Miguel Navarro a EL

PONT.

Los recuerdos de aquella carrera son im-

borrables: “Estaba muy presionado porque la

Un deportista muy
vinculado a Esplugues

Muchas personas de Esplugues

que hoy tienen en torno a 40 años han

pasado por las manos de Miguel Na va -

rro, que ejerció de preparador físico en

la Es cuela Isidre Martí. Gra cias a su

trabajo incansable, involucró a decenas

de jóvenes en el atletismo y en los años

70 fundó el ya extinto Club At letismo

Es plu gues, haciendo también de entre-

nador vocacional. Pe ro hay un hecho

que lo ató especialmente a Es plugues:

“Cuando me ofrecieron portar la an-

torcha olímpica de Méxi co’68 en su re-

corrido por Cata lunya, dije que quería

hacerlo aquí, en Esplu gues”. La ciudad

vivió entonces una Semana Olímpica. El

reconocimiento de su ciudad le llegó en

1997 con el Premi Pont a la Mejor

Trayectoria Deportiva.

delegación española necesitaba buenos resul-

tados y la maratón es la última prueba olímpi-

ca. Pero aguanté la presión y quedé en un 17º

puesto muy digno. Un general del Ejército es-

pañol arrancó la bandera oficial de su vehículo

y me la ofreció”. Navarro opina que aquella

maratón fue incomparable por su belleza, ya

que transcurrió por la Via Apia y culminó en el

Coliseo, aunque el suelo irregular “lo hacía pe-

ligroso”. Tam bién recuerda que el numerosísi-

mo público le corea ba al nombre de “torero”.

Aquel éxito, unido al de un año antes en

los Juegos del Mediterráneo de Beirut (fue me-

dalla de plata), fue el punto de inflexión que fa-

cilitó su llegada a Esplugues. “Por entonces,

compaginaba el atletismo con mi cargo de ca-

pataz en la Pirelli de Cornellà. Le dije a Juan

Antonio Samaranch que no podría seguir ese

ritmo, y me hizo encargado general de la Re -

sidencia Blume, que se abrió el 1 de octubre

de 1960, con vivienda incluida. Y allí trabajé

hasta mi jubilación y aún es mi residencia”.

El atletismo no ha sido su única pasión

deportiva. De hecho, llegó a él tras varios años

de boxeador y a causa de una lesión en el hom-

bro. Sus cualidades innatas para la larga dis-

tancia le hicieron fichar por la sección de atle-

tismo del Espanyol. Ya en la Blume, preparó al

equipo español de bobsleigh y al catalán de

esquí. 

El COE rinde homenaje a los deportistas españoles
que participaron en Roma’60. El espluguense, que
corrió maratón, fue el mejor atleta de la delegación

A la izquierda, Navarro recibe el diploma del presidente del COE, Alejandro Blanco, y de Su Majestad la Reina. A

la derecha, entra en primer lugar en el Campeonato de Catalunya de 30 km. en 1958, con la camiseta del Espanyol

IMATGE CEDIDA PEL COMITÈ OLÍMPIC ESPANYOL
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La regidoria d’Esports, premiada 
per la Federació Catalana d’Handbol

Al tancament d’aquesta edició, la Re -

gi do ria d’Esports de l’Ajun tament d’Es plu -

gues tenia previst rebre a Vilassar de Mar un

dels trofeus que la Federació Catalana

d’Handbol atorga durant la celebració de la

Festa de l’Handbol Català.

En concret, Esplugues és un dels dos

municipis —l’altre és Berga— que han estat

premiats enguany pel seu suport a l’hand-

bol.

Aquest reconeixement arriba l’any del

25è aniversari del Torneig d’Handbol Juvenil

Ciutat d’Esplugues, que es va celebrar du-

rant la Festa Major, i que anualment porta a

la nostra ciutat les millors promeses de

l’hand bol català. 

Els clubs d’handbol, bàsquet,
futbol sala i voleibol 
inicien competició

Els equips de conjunt d’esports de sala d’Esplugues han començat amb renovades for-

ces la temporada 2010-11. El Club Handbol Esplugues afronta un any més la Primera Divisió

Na cional (la tercera categoria de l’handbol estatal). Després de sis jornades es troba al mig

de la classificació. En futbol sala, l’AE Penya Es plugues femení ha començat de forma im-

millorable, guanyant els dos primers partit a la Divisió de Plata, en el seu tercer any a la ca-

tegoria, mentre que l’equip masculí es troba al mig de la taula de Primera Na cional B des-

prés de quatre jornades, amb un balanç d’una victòria, dos empats i una derrota. El Club

Bàsquet Nou Es plu gues competeix enguany a Segona Catalana, després de l’ascens obtin-

gut la temporada passada i, per tractar-se d’una categoria superior, l’inici no ha estat do-

lent. Dels cinc primers partits, portava guanyats dos i perduts tres. Pel que fa al Club Vo -

leibol Esplugues, ha competit a la Lliga Ca ta lana sènior femenina de Primera Divisió, on ha

quedat entre els quatre primers. 

Fotos de presentació dels equips de l’AE Penya Esplugues de futbol sala, que va tenir lloc al

CEM La Plana al mes de setembre

Sara Cusó, del CGA 
Les Moreres, present al
Mundial de gimnàstica 

La millor gimnasta del CGA Les

Moreres d’Esplugues, Sara Cusó, ha

viscut enguany l’experiència de l’alta

competició, ja que va anar

seleccionada per Espanya als

Campionats del Món de gimnàstica

artística, celebrats a Rotterdam del

16 al 24 d’octubre. Tot i que com a

reserva, Cusó, de 16 anys, ha estat

entre les set gimnastes espanyoles

presents a la competició mundial

més important de l’any, fet que

demostra la seva gran progressió.

Pere Rodríguez, del SIES
L’Avenç, campió estatal

Pere Rodríguez, membre del

SIES L’Avenç, va obtenir una medalla

d’or i dues de plata als Campionats

d’Espanya de Tècniques de Progressió

Vertical, variant de l’espeleologia que

es practica en ambients artificials,

celebrats a Eivissa. Rodríguez es va

proclamar campió d’Espanya de la seva

categoria (veterans A, de 35 a 45 anys) a

la prova de circuit (combinació de

tècniques), i sotscampió a resistència

(120 metres) i velocitat (30 m).

Torneos de voleibol 
y dardos

El CV Sant Cugat se impuso en el

Tor neig de Festa Major d’Es plugues de

voleibol infantil femenino, disputado el

26 de septiembre en el CEM La Plana, y

en el que el CV Es plu gues acabó tercero.

En el Cuadrangular de Dardos

organizado por ACAE, el triunfo fue para

La Solana, de Sant An dreu de la Barca,

seguido del club anfitrión.

Pere Rodríguez, a l’esquerra, amb

un company del SIES L’Avenç
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Por una
Catalunya
más fuerte y
más justa:
Esplugues con
el president
Montilla

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

016-900 900 120 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

El President Montilla es el candidato que mejor representa los valores

del esfuerzo, la austeridad y el sacrificio, unos valores que están en las mismas

raíces de la sociedad catalana y que él ha incorporado junto con la responsabi-

lidad y el compromiso. Que representa el programa que hará que Catalunya

continúe siendo el motor de España.

Hablamos de un político que es un gran conocedor de Esplugues y el

Baix Llobregat, con ideas claras y firmes convicciones sociales. Un President al

lado de los trabajadores, de los autónomos y de las familias, que ha hecho rea-

lidad políticas sociales, y que cree en la idea de España como nación de nacio-

nes. Que cree que todos hemos contribuido, inde-

pendientemente de su origen, a hacer de Catalunya

un país de progreso. Una persona que se ha hecho a

sí misma, como la gran mayoría de la gente de Es -

plugues y de este país.

Otros candidatos, sometidos a las leyes del

mercado, sólo nos hablan de economía. Nosotros sabemos que eso es impor-

tante, pero no nos sometemos sólo a la lógica del mercado. Construimos desde

la base las soluciones de la ciudadanía. No desde el blanco o el negro y tampo-

co desde el populismo. Sabemos cuáles son los problemas de la gente y pode-

mos solucionarlos porque los conocemos.

El President Montilla ha representado a la Catalunya y a la Esplugues

plural y diversa, que las han hecho ricas. Que las han hecho tierra de acogida.

Un mosaico geográfico diverso con gente diversa. Realidades diversas pero

imprescindibles que nos han dado carácter. Hombres y mujeres que han cons-

truido y construyen Catalunya.

No queremos el independentismo que no nos explica cómo se llega y

que nos lo presentan como la solución a todos los problemas. Tampoco quere-

mos la ambigüedad del nacionalismo. Queremos la unidad de la sociedad civil

catalana que nos ha hecho fuertes. Montilla será President sin renunciar a sus

principios y a partir de un programa que asegure la recuperación económica

desde la sensatez.

Gobernar no es fácil. Es muy difícil. Pero la realidad es tozuda y acaba

imponiéndose porque los ciudadanos y ciudadanas la viven cada día y saben

del esfuerzo que se ha hecho. Vivimos, día tras día, la realidad con nuestra ciu-

dadanía.

Por eso, ahora más que nunca, hay que movilizarse. Hablar con nues-

tros vecinos y vecinas de la importancia de votar el domingo 28 de noviembre.

De explicar que depende de nosotros que en los próximos años haya un Pre si -

dent que lucha contra la crisis y que defiende a Catalunya en el marco de una

España plural o una Catalunya que toma caminos inciertos que no llevan a nin-

gún lugar. De hablar a nuestras amistades de la importancia de votar y recor-

dar a quien no se encuentre en nuestro municipio ese día que puede ejercer su

derecho por correo.

Es necesario movilizarse por un gobierno socialista en la Generalitat.

Por un gobierno que es el que mejor representará las inquietudes de la gente

de Esplugues y de Catalunya. Si el domingo 28 de noviembre hacemos posible

que Montilla sea President, Catalunya avanzará en economía, en modernidad,

en justicia social, en calidad de vida y en autogobierno.
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Para el PSC es su mejor receta, tal y como ya citaba en artícu-

los anteriores en esta misma revista como en otros medios, tan an-

teriores como era en el año 2007, ya citaba algunas malas prácti-

cas, que para el PSC-PSOE son las correctas y las únicas que de-

muestran conocer. “El PSC-PSOE sólo conoce un sistema para in-

tentar sacarnos de una crisis, pulsando el botón fiscal”.

No hay situación más favorable para convertirse en el mejor

Presidente o Alcalde/esa, de una Nación “España”, Comunidad Au -

tónoma o Municipio, que disponer de dinero en la caja y no hay nada

peor para los ciudadanos bajo el gobierno de

estos dirigentes que entremos en crisis o que

no sepamos gestionarla. Ese es nuestro caso

en triple sentido, dado que gobiernan en to -

das las Instituciones. Si fuesen de otro color

político seguro que estarían echando la culpa a los demás, pero no

es así, nos mandan ellos, y así nos va, cada día más paro y más en-

deudamiento.

Pues bien, en el pasado Pleno Municipal del día 20/10/10, uno

de los puntos del orden del día contenía la propuesta de subida de

las Orde nanzas Fiscales. 16 de las 18 subían un 1,8%, es decir el

IPC marcado en el mes de agosto de este año; las otras dos subían

bastante más. Por el contrario, el año 2009, que marcaba un IPC ne-

gativo, no nos bajaron los impuestos, los congelaron.

Esto que a nuestro entender es grave e insoportable para los

bolsillos de los vecinos/as de Esplugues, aún consideramos de más

gravedad la subida del 1,8% de una de las ordenanzas incluidas en

las anteriores. Se trata de la tan discutida año tras año, el IBI.

Lo consideramos de tal gravedad y así lo argumentamos de

manera sencilla y muy entendible que es la siguiente: “Esta crisis

ha devaluado un 40% el valor de las viviendas, el patrimonio fami-

liar de todos y cada uno de los españoles, es decir nos han empo-

brecido un 40%, por lo que el Partido Popular  vemos muy injusto

que una vez más, seamos los de siempre los que soportemos esta

grave crisis”, que nunca me cansaré de aclarar que empezó de una

forma global, y que el nefasto Presidente Sr. Zapatero, primero en

los años 2007 y 2008 negó su existencia, en el 2009 se empezó a dar

cuenta de que había una crisis (despertó), eso sí, justificando siem-

pre que es una crisis mundial. Este argumento que se han aprendi-

do todos ello es su manual, su argumentario habitual, es lo que

siempre les podemos oír decir, la culpa es del mundo y empezó en

América.

Pues bien, en Esplugues también apretan el botón fiscal a

fondo, tan a fondo que tienen que hacerle la cavidad más profunda

para que entre, ¡INAGUANTABLE!

Eso sí, después, a pedir el voto. POR FAVOR DESPERTEMOS.

Crisis
acuciante
y el PSC
nos sube
los impuestos

Luis Ortega | PPC

Un poble és més que tenir els carrers nets i els parcs cuidats.

Tot això està molt bé, i això és el que ens ensenya la revista El Pont.

Però, si aixequem la catifa, què hi trobarem a sota?...

• Trobarem persones que pateixen desnonaments. Que les

fan fora de casa.

• Trobarem desocupació, molta desocupació tant de joves

com de no tan joves. I és que a Esplugues, malgrat no es vulgui dir i

malgrat es facin esforços per amagar-ho, existeix la pobresa.

• Trobarem desempar en el govern municipal envers la peti-

ció de recolzament de les propostes dels

mestres de l’escola pública de la nostra ciu-

tat. Un poble es fa fort si té com a pilar fona-

mental l’educació i la cultura.

• Trobarem requalificacions de te-

rrenys industrials per edificables, en un moment en que el més im-

portant hauria de ser reforçar la producció i crear ocupació. Un

exemple és a Can Clota amb els laboratoris del carrer Anselm Clavé.

• Trobarem que el govern municipal crea inestabilitat i confu-

sió a famílies que viuen en habitatges que pretenen requalificar en

benefici de no se sap ben bé qui. Tenim un exemple al carrer de la

Riba.

• Desviament milionaris de les obres públiques. Al Polies -

portiu de les Moreres ja hi ha una desviació de més de 3.000.000

d’euros (més de 500.000.000 de pessetes) i encara no s’ha acabat, i

a l’Auditori, una desviació de més de 4.000.000 euros (uns

700.000.000 de pessetes) i el tenim aturat.

• Trobarem que es fan unes ordenances per multar als ciuta-

dans i ciutadanes incívics. El problema és que l’ajuntament no té

autoritat moral per sancionar a persones que fan el que el propi

ajuntament fa impunement. Per exemple, si un ciutadà talla un

arbre serà multat, però si aquest arbre el talla l’ajuntament, sense

cap necessitat com ha passat i s’ha demostrat per exemple a l’avin-

guda dels Països Catalans, no passa res. O si un ciutadà no té els

seus animals de companyia censats, vacunats, és a dir controlats

sanitàriament, és multat, i en canvi l’ajuntament té una cinquantena

de gats en propietat, tancats i sense cap control sanitari, ni censats,

a l’empar d’unes persones que bonament fan el que poden.

Tot això també és Esplugues i no surt al Pont. Està bé que la

ciutadania cregui en els seus polítics i en les seves institucions, però

no hi hauríem de confiar cegament,  hauríem de mirar-nos-ho tot

amb ulls crítics i estaria bé que entre tots i totes anéssim aixecant

la catifa per veure que s’hi amaga a sota.

I si aixequem
la catifa?

Lídia Ibáñez | ICV
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Auditori Lluís
Companys

No, que no s’espanti ningú encara, no estic proposant que el

futur auditori es digui Lluís Companys, malgrat que no estaria mala-

ment que es digues així, però vull establir un paral·lelisme sobre el

personatge i el nostre auditori, ja que les dues histories, a nivell d’Es -

plugues, són històries desgraciades.

Comencem pel president Companys. Fa uns anys, ERC va pre-

sentar una proposta per retre un homenatge cada any al President

màrtir.  De la nostra proposta va sorgir una senzilla placa al Parc 11

de setembre, i cada any s’ha celebrat un acte que consisteix en un

parlament, l’himne nacional i una ofrena del

Con sistori. Enguany, en la commemoració del

70 aniversari de l’afusellament del President

Companys, el PSC va decidir, unilateralment,

prescindir del discurs i de la música. Per tant,

l’acte va convertir-se en un ridícul passeig de l’alcaldessa i un regi-

dor per portar les flors fins la placa dedicada al President, això sí,

sota la llum de dos focus que encara ningú s’explica què carai hi feien

allà, qui sap si per il·luminar millor les autoritats.

La raó de tot plegat és que sembla ser que l’acte no “funciona”,

que la gent no hi assisteix, en definitiva que per al PSC la cosa no “val

la pena” fer-la així i s’ha de repensar el “format” de l’acte. Ignorem

quin esforç ha fet l’equip de govern per reforçar l’acte, nosaltres sols

hi veiem un error, i és que hi ha qui no veu en Companys la figura d’un

President, escollit democràticament, assassinat per uns feixistes que

van fer un cop d’estat que va provocar una guerra civil i una dictadura

que va durar 40 anys. No cal buscar més errors, de fet al PP prou que

ho tenen claríssim, per això no assisteixen a l’acte.

L’auditori. El 16 de juliol de 2008, s’aprova el projecte per

14.269.106 d’euros. Al novembre s’adjudica l’obra i comença la cons-

trucció. Al poc temps apareix un col·lector que ningú tenia detectat.

Al desembre de 2009, Ajuntament i Generalitat arriben a un acord

per la construcció de l’Auditori, però en la línea del que havíem de-

fensat des d’ERC, l’auditori tenia que comptar amb més espais que

una sola gran sala i per tant s’ha de refer el projecte. Arriba l’octubre

de 2010 i els grups municipals ens assabentem que s’ha de refer el

projecte atenent a les noves necessitats, a més hi ha una desviació

del pressupost inicial i diversos defectes constructius que ens obli-

guen a aturar la seva construcció. Comptant la desviació en el pres-

supost, els defectes constructius i el nou projecte, la broma ens cos-

tarà uns 7.000.000 d’euros a sumar als 14.269.106 euros previstos.

De tot això, des d’ERC en fem responsable a l’equip de govern

d’Esplugues per la seva manca d’iniciativa a l’hora de formalitzar un

acord amb la Generalitat de bon principi, tal i com fan la majoria de

pobles i ciutats catalanes.  Dues històries desgraciades, com podeu

veure.

Jordi Figueras |

ERC-AM

Article 47

Tots els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i ade-

quat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i esta-

bliran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regu-

laran la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impe-

dir l’especulació.

Això estableix la Constitució Espanyola i aquest precepte és el

que el govern socialista vol obviar amb els veïns del carrer de la Riba i

amb els veïns de l’emblemàtic edifici del “Barco”, enclavaments si-

tuats entre la qüestionada Baronda i el carrer

Montserrat.

I dic que el govern municipal ho vol ob-

viar, perquè en aquest darrer ple del mes d’oc-

tubre va portar a votació una proposta per mo-

dificar la qualificació urbanística d’aquests terrenys a fi i efecte d’afec-

tar aquestes llars i en un futur poder-les enderrocar i treure-les del

mig, tal com va insinuar l’alcaldessa en un reportatge fa alguns mesos

a Esplugues TV.

L’objectiu del PSC-PSOE no és cap altre que deixar l’antiga fàbri-

ca de La Baronda lliure de peatges visuals, ja que els peatges legals

que el PSC-PSOE ha permès durant la rehabilitació de l’edifici són

unes pressumptes irregularitats urbanístiques que ja han estat de-

nunciades als òrgans competents suprems i de les que tindrem temps

de parlar-ne més distesament més endavant.

Però aquí es contraposen malauradament dos models de ciutat:

• El model estètic del PSC-PSOE que prioritza eliminar aquests

habitatges i deixar desprotegits aquests veïns únicament per assegu-

rar-se un entorn net entorn l’obscura Baronda malgrat que maquillin

la situació amb un reallotjament del tot innecessari.

• El model constitucional de CiU que pretén blindar aquest dret

fonamental de la nostra societat que consisteix en tenir un habitatge,

per sobre del dret a tenir un parc bonic.

Us agradaria que vingués l’Ajuntament i us digués que heu de

marxar de casa vostra perquè vol fer sobre el vostre habitatge un parc

o un espai verd? El sentit comú em fa creure que no.

Si ens creiem que el dret a l’habitatge és un dret fonamental, cal

que des del poder públic actuem d’acord amb aquesta idea. Ens hem

de creure les nostres pròpies lleis si volem ser fidels a l’esperit de ser-

vei. I amb les llars de cadascú no s’hi juga; i com dret constitucional

que és, encara menys.

Per tant, des de Convergència i Unió seguirem defensant un

model urbanístic humà, un model urbanístic que se sotmeti als drets

fonamentals dels nostres veïns i veïnes, i no a la inversa.

Recordeu que ens podeu adreçar les vostres inquietuts perquè

les tractem en aquesta tribuna al correu elpont@rogerpons.cat.

Hissem 
les veles!

Roger Pons | CiU
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