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CASTANYADA DE L’AV LA PLANA

TARGETA BONIFICACIÓ DE TRANSPORT

A partir de divendres 17 de desembre, les persones majors de 62 anys

que tinguin dret a tenir la Targeta de bonificació de transport podran

passar a recollir-la pels Punts d’Atenció a la Ciutadania de 8 a 20.30

hores. Més informació als telèfons 93 371 33 50 i 93 371 02 66.
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Per un Nadal solidari 
i un nou any 
ple d’esperances

Ens disposem a viure les festes nadalenques. I, amb
elles, un final d’un any marcat per una conjuntura econò-
mica que a tothom ens obliga a replantejar-nos algunes
qüestions bàsiques.

Des de l’Ajuntament hem pres nota de les noves priori-
tats que demanda aquesta situació, motiu pel qual hem in-
crementat al llarg d’aquest any 2010 la nostra aposta pels
serveis socials i per les polítiques actives de foment de l’o-
cupació. Treballem per no deixar desamparada cap perso-
na de la nostra ciutat davant l’actual moment de crisi.

Durant aquest mes desembre, la ciutadania d’Esplugues
també tindrà l’oportunitat de contribuir a ajudar les famí-
lies de la ciutat amb menys recursos. Les tres entitats del
municipi que treballen per evitar l’exclusió de les persones
més desafavorides —Cáritas, Creu Roja i Associació Vida—
posaran en marxa una recollida d’aliments als centres edu-
catius i a altres punts de la ciutat.

Una altra forma de contribuir al benestar de les perso-
nes de la nostra ciutat és fent les compres típiques d’a-
questes dates al nostre comerç. Amb això, no només aju-
dem el teixit comercial de casa nostra, sinó que, partint de
la convicció que a Esplugues podem trobar-hi de tot, guan-
yem en proximitat, bon tracte, atenció i servei eficaç. I fem
ciutat.

Però tampoc podem oblidar que les festes de Nadal i
Reis són moments especials on les nostres entitats, amb el
suport de l’Ajuntament, viuen un període d’efervescència,
amb activitats de tot tipus: Pastorets, pessebres vivents,
concerts, fires solidàries... Us convido, doncs, a viure inten-
sament les festes i a reflexionar sobre tot allò que podem
fer entre tots plegats per aconseguir una ciutat millor, un
món millor. 

Nos disponemos a vivir las fiestas navideñas. Y, con ellas,
un final de un año marcado por una coyuntura económica que
a todas y a todos nos obliga a replantearnos algunas cuestio-
nes básicas.

Desde el Ayuntamiento hemos tomado nota de las nuevas
prioridades que demanda esta situación, motivo por el cual
hemos incrementado a lo largo de este año 2010 nuestra
apuesta por los servicios sociales y por las políticas activas de
fomento del empleo. Trabajamos para no dejar desamparada
ninguna persona de nuestra ciudad ante el actual momento
de crisis.

Durante este mes diciembre, la ciudadanía de Esplugues
también tendrá la oportunidad de contribuir a ayudar a las fa-
milias de la ciudad con menos recursos. Las tres entidades
del municipio que trabajan para evitar la exclusión de las per-
sonas más desfavorecidas —Cáritas, Cruz Roja y Asociación
Vida— pondrán en marcha una recogida de alimentos en los
centros educativos y otros puntos de la ciudad.

Otra forma de contribuir al bienestar de las personas de
nuestra ciudad es haciendo las compras típicas de estas fe-
chas en nuestro comercio. Con ello, no sólo ayudamos a nues-
tro tejido comercial, sino que, partiendo de la convicción de
que en Esplugues podemos encontrar de todo, ganamos en
proximidad, buen trato, atención y servicio eficaz. Y hacemos
ciudad.

Pero tampoco podemos olvidar que Navidades y Reyes son
momentos especiales donde nuestras entidades, con el apoyo
del Ayuntamiento, viven un periodo de efervescencia, con acti-
vidades de todo tipo: Pastorets, pesebres vivientes, conciertos,
ferias solidarias... Os invito, pues, a vivir intensamente las fies-
tas y a reflexionar sobre todo aquello que podemos hacer entre
todos para conseguir una ciudad mejor, un mundo mejor.  

Por una Navidad
solidaria y un nuevo año
lleno de esperanzas

Pilar Díaz
Alcaldessa d’Esplugues
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Els Pastorets anuncien que 
enguany les seves representacions
es podran veure ‘en 3D’

La Fira de Nadal i la Fira de 
Santa Llúcia obriran el foc 
dissabte 11 de desembre

La ciutat es prepara per 
a les festes de Nadal
Pastorets, pessebres vivents, concerts i
festes per a gent gran i petits
testimonien la implicació de les entitats
ciutadanes en aquestes dates

Esplugues viu de forma intensa les festes de Nadal. Al temps que
carrers i comerços s’engalanen, les entitats ciutadanes, amb la col·la-
boració de l'Ajuntament, es bolquen en la celebració de les activitats
tradicionals d’aquestes dates. A Esplugues, ningú no concep el Nadal
sense els Pastorets, els pessebres vivents, la Fira de Nadal, la Fira de
Santa Llúcia Solidària o els concerts propis d'aquestes dates.

L'ambient prenadalenc es començarà a viure a la ciutat dijous 2
de desembre, amb l’encesa de les llums (vegeu pàgines centrals d’EL
PONT). Però prendrà cos sobretot a partir de dissabte 11 de desembre,
un dia que convidarà a sortir al carrer. Els punts neuràlgics de la jorna-
da seran, d'una banda, la rambla del Carme, que per segon any acull la
clàssica Fira de Nadal que organitza Espluga Viva, i on la ciutadania

podrà passejar per les tradicionals parades farcides de tot tipus de pro-
ductes, amb música nadalenca de fons.

D'altra, la rambla Verge de la Mercè s’omplirà durant tot el dia
d'activitats destinades a conscienciar sobre la situació de les persones
desfavorides. Es la Fira de Santa Llúcia Solidària, que compleix 15 anys,
i que inclou la fira d'entitats, tallers infantils, espectacles de teatre, mú-
sica i màgia, i una xerrada sobre la anomenada economia solidària.

La Fira de Nadal repetirà a l’emplaçament de la rambla del Carme

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:58  Página 4



NADAL A ESPLUGUES

EL PONT D’ESPLUGUES|
190 | desembre de 2010

5

La gent gran podrà gaudir de
diferents activitats a l’Espai 
Baronda i al Club Catalunya Caixa

El CCA Plaza Macael farà 
el seu esperat Pessebre Vivent 
entre el 22 i el 29 de desembre

Preparant la Cavalcada i les aventures d’en
Fanguet
Les festes de Nadal culminaran un any més el 5 de gener amb
la Cavalcada de Reis. Enguany, la benvinguda a Melcior, Gas par
i Baltasar estarà precedida de l’espectacle Els viatges marins
d’en Fanguet. En aquest espectacle, que tindrà lloc a les 17
hores a la plaça Catalunya, el popular personatge (a la foto, amb
els Reis Mags) viatjarà arreu del màgic món dels oceans, on co-
neixerà els diferents animals que viuen al fons marí, així com
els costums i tradicions dels diferents indrets per on viatja. Els
infants que s’apropin a veure l’espectacle també descobiran l’es-
pectacular submarí d’en Fanguet.

A mesura que avanci el mes, el ritme de les activitats s’anirà in-
tensificant. Dijous 16 hi haurà una festa per a gent gran, a l’Espai
Baronda. Divendres 17, l’habitual concert de la Coral Musicorum, a
l’Escola Alemanya. Dissabte 18 arribaran les primeres representa-
cions dels esperats Pastorets d'Esplugues —que enguany afirmen que
arribaran en 3D— al Casal de Cultura Robert Brillas (que s'allargaran
fins diumenge 26), mentre que Espluga Viva portarà el seu Pessebre
Vivent a l’Institut La Mallola. Entitats com el Centro Aragonés, ACAE i
l’AV de Can Clota faran les seves festes de Nadal durant aquest cap de
setmana.

La gent gran tindrà dues noves oportunitats amb el concert de
nadales (dilluns 20) i el ball (dimarts 21) que es faran al Club Cat a lunya
Caixa. L’Edifici Cadí acollirà l’habitual Caga Tió organitzat per l’AV Can
Vidalet dimecres 22. Una altra de les activitats esperades d’aquestes
dates, el Pessebre Vivent del CCA Plaza Macael, es representarà entre
dimecres 22 i dimecres 29. 

Més informació, a L'Agenda

El Pessebre Vivent que representa el CCA Plaza Macael durant una
setmana atrau nombrós públic El Caga Tió, un clàssic per als infants durant aquestes dates

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:58  Página 5



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
190 | desembre de 2010

6

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:58  Página 6



ACCIÓ SOCIAL

EL PONT D’ESPLUGUES|
190 | desembre de 2010

7

Cáritas, Creu Roja i Vida, 
tres entitats que treballen
l’acció social a Esplugues

Els tres bancs d’aliments d’Es plu -
gues impulsen una important tasca social,
amb l’atenció a famílies del municipi que
necessiten de l’ajut d’altres per a la seva
manutenció. L’an terior edició de la cam-
panya conjunta de recollida d’aliments, que
va te nir lloc al maig amb la coo peració de
diversos supermercats d’Es plu gues, va re-
collir 1.600 kg d’aliments. Però durant tot
l’any, les tres entitats treballen en la recap-
tació dels aliments més bàsics per a les fa-
mílies que el serveis socials municipals
detecten que més ho necessiten. Per a més
informació: Cáritas (93 371 88 87), Creu
Roja (93 371 82 02) i Asso ciació Cristiana
d’Ajuda Social Vida (c. Miramar, 4).

Campanya solidària de recollida
d’aliments per a famílies necessitades
La iniciativa tindrà lloc de l’1 al 13 de desembre

Torna la campanya Ajuda’ns a ajudar, impulsada pels bancs
d’aliments de Cáritas, Creu Roja i l’Associació Cristiana Vida, amb el
suport de l’Ajuntament d’Esplugues. Aquesta vegada, amb la coope-
ració dels centres educatius públics i concertats de la ciutat, els es-
plais de gent gran i l’Espai Jove Remolí. L’ob jectiu és que l’alumnat i
persones usuàries d’aquests centres puguin donar aliments per
poder ajudar les famílies d’Es plugues que es troben en una situació
de greu fragilitat econòmica. A més, s’aconsegueix sensibilitzar els
infants sobre la necessitat de treballar per la cohesió social i la so-
lidaritat entre persones.

A la campanya participaran les escoles públiques Isidre Martí,
Gras Soler, Prat de la Riba, Lola Anglada, Folch i Torres, Matilde Or -
duña, Joan Maragall i Can Vidalet; els instituts Joanot Martorell, La
Mallola i Severo Ochoa, i els centres educatius concertats Utmar,

Garbí i Isabel de Villena. A més, s’hi han adherit els esplais de gent
gran Centre-la Plana, el Gall i Can Clota, el Casal de Gent Gran Can
Vidalet i l’Espai Jove Remolí.

Aquesta nova campanya es farà de l’1 al 13 de desembre. A
més, el cap de setmana del 10 i 11 de desembre, les entitats orga-
nitzadores també tindran punts de recollida d'aliments a les portes
dels supermercats Capra bo (av. Cornellà, 4-6 i rambla Verge de la
Mer cè, s/n), Condis (c. Àngel Guimerà, 47) i Mer cadona (c. Laureà
Miró i Dr. Riera).

Els aliments més idonis són els bàsics, com ara llet, oli, arròs,
llegums, pasta, galetes, conserves o cereals, més altres típics del
desembre, com torrons, dàtils, polvorons o neules. Les entitats con-
feccionaran lots que seran lliurats a les famílies necessitades abans
del Nadal. 
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El impulso de la bici como vehículo para desplazamientos cotidianos se
incrementará con el Bicibox, que permitirá aparcarla de forma segura. 
En Esplugues habrá siete puntos repartidos por toda la ciudad

4 kilómetros de carriles bici y 20
estacionamiento fomentan el uso

Esplugues avanza de forma constante en el impulso de la bicicleta
como medio de transporte cotidiano, más allá de su uso deportivo o pu-
ramente lúdico. En los últimos meses se ha incrementado el número de
carriles bici y de plazas de estacionamiento en la ciudad, y en breve lle-
gará el Bicibox, un nuevo sistema de alcance metropolitano que permi-
tirá guardar la bicicleta en un compartimento cerrado y bajo llave. Todo
ello, con el objetivo de favorecer el uso de este vehículo nada contami-
nante para desplazamientos regulares al puesto de trabajo, al instituto
o a equipamientos públicos.

Una red de carriles bici en aumento
Una de las claves para incentivar a la ciudadanía a utilizar la bici-

cleta es la confección de circuitos de carriles bici. Actualmente, hay unos
cuatro kilómetros repartidos por la ciudad, que transcurren en su ma-
yoría por espacios de acera reservados para ciclistas. Destaca el carril
que permite circular por toda la avenida Cornellà y el que conecta el
Instituto La Mallola con la Biblioteca Pare Miquel. A éstos se sumó re-
cientemente el construido en la avenida Anselm Clavé, aprovechando

su remodelación, y que forma parte del tramo de la denominada Ronda
Verda a su paso por Esplugues. Esta ronda es un ambicioso proyecto de
creación de un carril bici circular alrededor de Barce lona de 20 kilóme-
tros. En Esplugues hay ya diversos tramos construidos: Anselm Clavé,
avenida Països Catalans y Carretera de les Aigües.

Más recientemente, se han puesto en marcha también carriles
bici en Can Oliveres y junto al Hospital Sant Joan de Déu, que conectan
con otros en la ciudad de Barcelona.

Ello no quiere decir que éstas sean las únicas zonas donde se
puede circular tranquilamente en bici por la ciudad, ya que cada vez
son más los viales que favorecen el uso de la bicicleta, como las lla-
madas zonas 30, por ser ésta la velocidad máxima permitida para los
vehículos.

Más estacionamiento y Bicibox
El establecimiento de puntos para estacionar la bicicleta es otro

factor que ayuda a fomentar su uso. En las últimas semanas se han cre-
ado siete nuevos puntos de estacionamiento —compuestos por barras a

A la izquierda, la alcaldesa, Pilar Díaz, el presidente de la EMT, Antoni Poveda, y el primer teniente de alcaldía,
Enric Giner, en bici por la calle Anselm Clavé. A la derecha, marcha ciclista organizada por el Ayuntamiento
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200 plazas de
so de la bicicleta

las que poder atar la bici mediante candado—, que se añaden a los 42
que ya existían, y que entre todas suman más de 200 plazas. Los nuevos
estacionamientos se han instalado en Lau reà Miró/Es glésia, plaza Santa
Magdalena, Josep Gras, Emili Jun ca della (delante de Co rreos), junto a
las bocas de metro en Menta y Hortènsia y en la avenida Electricitat.

Y en breve Esplugues estrenará un innovador servicio de aparca-
miento seguro de bicicletas privadas, el Bicibox, que pondrá en marcha
la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT). Se trata de un sistema
que ofrecerá al ciclista la posibilidad de estacionar su bicicleta privada
dentro de un contenedor con las máximas garantías de seguridad fren-
te al robo y el vandalismo, uno de los factores más disuasorios en cuan-
to al uso de la bicicleta. El sistema funcionará mediante registro previo y
un abono anual que dará derecho a estacionar la bicicleta en cualquiera
de los aparcamientos de la red, por un máximo de 12 horas al día (para
fomentar la rotación). Entre sus características destacan el funciona-
miento a través de tarjeta magnética, su autonomía energética (funcio-
nará con energía solar) y el bajo coste de instalación por la mínima obra
civil que requiere.

Esplugues contará con siete módulos ubicados estratégicamente
cerca de equipamientos públicos y de estaciones de tranvía, metro o au-
tobús para fomentar la intermodalidad. Los puntos propuestos por el
Ayuntamiento son: Can Clota (junto al Tram), rambla Verge de la Mercè,
metro de Can Vidalet, Pont d’Esplugues, CEM La Plana, Biblioteca Pare
Miquel y Montesa. 

Esplugues practica 
la mobilitat sostenible

L’OPINIÓ

Ho diuen les esta-
dístiques metropolita-
nes. Esplu gues és un
dels municipis de l’En -
titat Me tro politana del
Transport (EMT) amb un
major percentatge d’ús
del transport públic
(23,7%). L’existència del
tramvia o d’una xarxa
potent d’autobusos ur-
bans i interurbans són,
sens dubte, elements
que afavoreixen aquesta
alta utilizació del tran-
port col·lectiu per part de les espluguines i els espluguins.

Però, al mateix informe, hi ha una dada que també cal
tenir en compte: el 45,3%, gairebé la meitat, dels desplaça-
ments són no motoritzats, és a dir, a peu o en bicicleta.
Aquestes modalitats de transport són els majors exemples de
sostenibilitat po ssibles des del punt de vista de la ciutat. Per
això, aquest Ajun tament treballa des de fa temps per impulsar
l’ús de la bicicleta i afavorir els desplaçaments amb aquest ve-
hicle de contaminació zero.

A més dels circuits de carril bici existents, la ciutat comp-
ta amb una gran quantitat de carrers amb velocitat limitada a
30 quilòmetres per hora, les anomenades zones 30, que es
consideren ciclables, és a dir, que poden ser utilitzades com a
carrils bici.

Darrerament, hem ampliat el nombre d’aparcaments per
a bicicletes, distribuides per tots els barris, de forma que l’ab-
sència d’un lloc on aparcar la bici no sigui un obstacle per al
seu ús.

I en breu donarem un salt qualitatiu en aquest àmbit amb
la implantació d’un sistema encara més segur per estacionar
la bicicleta a la via pública: el Bicibox. Compartiments que
aviat formaran part del paisatge dels nostres carrers i que per-
metran que moltes persones puguin efectuar els seus trajec-
tes quotidians amb plenes garanties de seguretat. 

En definitiva, estem construint una ciutat on tothom tin-
gui la possibilitat d’efectuar els seus desplaçaments amb el
menor cost energètic possible. A això ens ajudaran també les
properes arribades del metro al centre de la ciutat i a
Finestrelles, i del sistema de Rodalies, que completaran una
xarxa de transport públic amplíssima.

Mariber Peláez, regidora de Transport Públic i Mobilitat
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La nueva normativa, que se ha aprobado inicialmente, regula comportamientos
incívicos que perturban al resto de personas o a bienes públicos

El Ayuntamiento pone al día
la ordenanza de convivencia

Preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo,
donde todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades
con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de las otras personas.
Con este objetivo, el Ayuntamiento de Esplugues ha elaborado un pro-
yecto de ordenanza sobre convivencia ciudadana, que fue aprobado ini-
cialmente por el Pleno municipal del mes de octubre. La nueva normati-
va también fue objeto de debate en la reunión del Consell de Ciutat del
pasado mes de julio.

La ordenanza adapta a la nueva realidad social y a los nuevos hábi-
tos la actual de convivencia ciudadana y uso de la vía pública, que databa
de los años 90. Entre otras cosas, recoge los siguientes aspectos:

• Atentados contra la dignidad de las personas. Incluye la prohibi-
ción de conductas discriminatorias de carácter xenófobo, racista
u homófobo, así como las actitudes de agresión o asedio hacia
menores en el espacio público.

• Degradación visual del entorno urbano. Prohíbe toda clase de
grafitis y pintadas sobre cualquier elemento del espacio público,
excluídos los murales artísticos autorizados, así como la coloca-
ción de carteles y pancartas fuera de lugares habilitados.

• Uso inadecuado del espacio público para juegos. No se permite
la práctica de acrobacias y habilidades con bicicletas, patines o
monopatines fuera de las áreas destinadas a tal efecto.

• Utilización del espacio público para conductas que adoptan
formas de mendicidad y para el ofrecimiento y demanda de

servicios sexuales.
• Necesidades fisiológicas. Se sancionará orinar o escupir en vía

pública.
• Venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas y de sustan-

cias estupefacientes en espacios públicos.
• Comercio ambulante y actividades o servicios no autorizados,

como tarot, masajes o tatuajes (en estos casos, también se prohíbe
la demanda).

• Uso impropio del espacio público (lavarse o bañarse en fuentes) y
actitudes vandálicas en el uso del mobiliario urbano.

• Contaminación acústica producida tanto en interior de inmuebles
particulares, como en comercios, industrias o la ocasionada por
vehículos y sistemas de alarma sin causa.

• Contaminación por residuos en el espacio público y el entorno
urbano. Se prohíbe depositar basura fuera de contenedores, así
como residuos líquidos en alcantarillado o alcorques.

• Animales de compañía. Se sancionará la presencia de perros sin
correa, no retirar excrementos o dar de comer a pájaros y gatos,
entre otros.

El incumplimiento de las normativas prevé sanciones de hasta 150
euros para infracciones leves, de 150 a 300 para las graves y de 300 a 450
para las muy graves. El Ayuntamiento podrá substituir la sanción de
multa por sesiones formativas, participación en actividades cívicas u
otros tipos de trabajos para la comunidad. 

Ejemplos de sanciones de la nueva ordenanza
Grafitis en 

las paredes
Perros paseando 

sin correa
Ruidos producidos 

por vehículos

La realización de grafitis en elementos
de transporte, parques, fachadas de in-
muebles o señales de tráfico:

de 150 a 300 euros

Los vehículos que incumplan la obli-
gación de estar equipaso para evitar
un exceso de ruido:

de 300 a 450 euros

Los propietarios de perros que transi-
ten por la vía pública, parques y jardi-
nes sin correa

de 150 a 300 euros
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L'Institut Severo Ochoa i
Bayer impulsen un cicle
formatiu de grau superior

L'Institut Severo Ochoa
d'Esplugues reforçarà enguany els
estudis en administració i finances
gràcies a un conveni signat pel
Departament d'Educació de la
Generalitat i l'empresa Bayer
EuroServices per adaptar el Cicle
Formatiu de Grau Superior
d’Administració i Finances a les
necessitats de l’empresa. L’objectiu
d’aquest conveni és formar l'alumnat
de l'institut en matèries d’anglès i
comptabilitat, i facilitar-los la inserció
en aquest àmbit professional. A
diferència de molts convenis que són
entre universitats i empreses, aquest
es tracta d’un conveni de col.laboració
entre institut professional i empresa.

Moció sobre la unitat 
de la llengua catalana

El Ple de l’Ajuntament va
rebutjar una moció d’ERC instant el
govern espanyol a no diferenciar
català i valencià com si es tractés de
dues llengües diferents. PSC i PPC van
votar en contra, mentre que ICV i CiU
hi van donar suport.

Moció sobre una
modificació del PGM

El Ple municipal va desestimar
una moció d’ERC per aturar el
projecte de criteris previs del projecte
de modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit del barri Centre,
parc dels Torrents i sector sud de Can
Clota. El PSC va votar en contra, i PPC,
ICV i CiU, a favor.

Moció sobre aparcaments
reservats a persones amb
mobilitat reduïda

El Ple municipal del mes de
novembre va aprovar una moció de
CiU referent a les zones d’aparcament
reservat a la via pública per a
persones amb mobilitat reduïda. El
text va comptar amb el suport de la
resta de grups (PSC, PPC, ICV i ERC).

Esplugues impulsa 
un servei d’atenció
integral a les famílies

L’Ajuntament d’Esplugues està impulsant
un programa de prevenció i suport a les famí-
lies que pretén aportar solucions a les dificul-
tats o els conflictes que es puguin generar
entre infants i adolescents i llurs famílies. Es
tracta del Servei d’atenció integral a les famí-
lies, una eina que pretén abordar les proble-
màtiques familiars amb actuacions de caire
preventiu i socioeducatiu.

Per donar resposta a aquestes necessi-
tats, l’Ajuntament ha posat en marxa un servei
terapèutic per a les famílies i un seguiment
psicopeda gògic als infants amb necessitats
educatives i d’adaptació. El Servei d’atenció in-
tegral es reforçarà a partir de gener del 2011
amb noves activitats destinades a mares i pares
per sensibilitzar i informar sobre temes que
afecten a la vida quotidiana de les famílies amb
infants i adolescents, aportant habilitats i es-
tratègies per fer front a les diferents situacions:

• Enfortiment del rol parental. Adreçat a
pares i mares d'adolescents per millo-
rar la relació i la comunicació entre
ambdós, incidint fins on pot arribar la
negociació, i també fent referència als
aspectes evolutius de l'adolescència,
als estils educatius i autoconeixement
del rol educatiu de cada mare i pare.
(Inici: 13 de gener, a les 19 hores, al
Casal R. Brillas).

• Grup de suport entre famílies monopa-
rentals. Adreçat a famílies en què els
fills conviuen amb un dels progenitors
per afavorir el creixement personal i
tractar totes aquelles situacions i pro-
blemes que emergeixen de la relació
amb els seus fills i filles. (Inici: 14 de
gener, a les 15 hores, al Casal R.
Brillas).

• Tallers ‘Educar-nos per educar’. Són
tallers plantejats com a escola per a
pa res i mares amb inquietuds per
aprendre i millorar el rol educatiu i pa-
rental (Inici: 18 de gener, a les 18 hores,
al Casal R. Brillas).

Cadascuna d'aquestes activitats està for-
mada per diverses sessions i cal inscripció prè-
via. Per més informació podeu trucar a l'Ajun -
tament (93 371 33 50, extensió 604). 

Mares i pares, acomiadant els seus
fills a les colònies del passat estiu

A partir de gener oferirà
nous espais per ajudar
pares i mares en el
tractament amb els seus
infants i adolescents
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El Ayuntamiento realiza
nuevos Planes de
empleo

Ofrecer formación y trabajo es una de las
principales prioridades en la actualidad de las
administraciones públicas. Una de las acciones
principales que se están llevando a cabo en este
terreno son los Planes de empleo, subvenciona-
dos por el Servei d'Ocupació de Cata lunya y el
Fondo Social Europeo como respuesta inmedia-
ta a la actual situación económica, y que consis-
ten en ofrecer un empleo de seis meses a per-
sonas que se encontraban en el paro y sin reci-
bir ninguna prestación ni subsidio por desem-
pleo. Estos planes requieren de la implicación
de la administración local, como el Ayunta -
miento de Esplugues, cuyo esfuerzo ha posibili-

Más de 130 personas han sido contratadas 
este año para realizar diferentes tareas

Los nuevos Planes de empleo han supuesto aumentar el número de agentes por el civismo

hacen en el ámbito del fomento de la conviven-
cia ciudadana (hay 16 agentes por el civismo, dos
dinamizadores deportivos y una dinamizadora
para la igualdad de oportunidades de la mujer),
16 se encargan de la digitalización de documen-
tos y 9 del mantenimiento de edificios municipa-
les y vía pública. Además, hay dos técnicos infor-
máticos que ayudarán a implementar la admi-
nistración electrónica, dos delineantes para la
digitalización de planos, un podólogo que dará
apoyo al servicio de podología a las personas
mayores, una auxiliar técnica para temas de co-
mercio y una coordinadora del Plan de empleo.

Todas estas personas recibirán formación

relativa a su oficio, lo cual les permitirá, junto
con la práctica laboral, incrementar su grado de
profesionalidad y las posibilidades de inserción
laboral posteriores. Estas nuevas contratacio-
nes se suman a las 69 realizadas desde el mes
de julio para la rehabilitación de dependencias
municipales y vía pública y para la digitalización
de documentos. 

L’Ajuntament, 
amb la qualitat

Sota el lema Qualitat: un factor
d’èxit, l’Ajuntament va organitzar del 8 al
12 de novembre la 14a Setmana de la
Qualitat. Durant cinc dies hi va haver
xerrades sobre el projecte Ajuntament
Obert i Digital (el pla de modernització
que està implantant el consistori perquè
la ciutadania pugui fer gestions i tràmits
per mitjans electrònics), la factura
electrònica, la resolució de conflictes i
com afrontar la crisi, entre d’altres.
L’alcaldessa, Pilar Díaz, va inaugurar la
setmana (foto).

La Cambra de Comerç
premia Lectro 90 pel
seu 50è aniversari

Lectro 90, empresa dedicada a la
construcció de línies elèctriques, ha
rebut una placa commemorativa pel
seu 50è aniversari per part de la
Cambra de Comerç de Barcelona. El
guardó va ser lliurat a la Casa Llotja
de Mar durant el Dia de la Cambra,
l’acte anual més emblemàtic de la
corporació.

tado que durante este año se hayan contratado
130 personas para la realización de diferentes
tareas municipales.

Las últimas personas que se han benefi-
ciado de estos planes son las 51 que comenza-
ron el 15 de noviembre a trabajar en siete pro-
yectos. Las tareas asignadas son diversas. Del
medio centenar de personas contratadas, 19 lo

Pimec distingue a una
empresa de Esplugues

Envase Gráfico Industrial SA
(EGISA), negocio familiar de Esplugues
que se dedica a la fabricación de papel
y cartón desde 1964, ha sido una de las
dos empresas que la patronal de
pequeñas y medianas empresas Pimec
del Baix Llobregat ha premiado por su
fidelidad en su última reunión. EGISA
ha aguantado la crisis gracias al peso
que cada vez más ha adquirido la
importación en la empresa.
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L’Ajuntament d’Esplugues ha escollit enguany el mes de novembre
per constituir el Consell d’Infants, l’òrgan participatiu integrat per esco-
lars de 5è i 6è de primària per aportar la seva mirada a la construcció de
la ciutat. La primera edició d’aquest consell va tenir lloc el curs passat,
entre els mesos de febrer i juny. Aquest curs, la constitució s’ha avançat al
novembre, un mes que l’Ajunta ment ha dedicat als infants, amb un munt
d’activitats, coincidint amb el 21è aniversari de la Convenció dels Drets
dels Infants (vegeu fotos a la pàgina següent).

En aquesta segona edició del Consell d’Infants hi participen un total
de 38 alumnes, en representació de 418 infants, de les escoles públiques
Joan Maragall, Can Vidalet, Matilde Orduña, Lola Anglada, Folch i Torres,
Isidre Martí, Gras Soler i Prat de la Riba. L’alcaldessa, Pilar Díaz, que va
presidir l’acte de constitució al Saló de Plens municipal, els va convidar a
participar en el procés. “Que no es digui que la gent adulta no escoltem
els infants”, va dir.

Per esperonar-los a participar, Pilar Díaz va fer un repàs a algunes

de les peticions que van sorgir del primer Consell d’Infants, acompanya-
des del compromís de l’Ajuntament d’atendre-les. Per exemple, a la de-
manda d’organitzar activitats destinades a les famílies, l’alcaldessa va re-
marcar que anualment es fan diverses festes amb aquest objectiu (Festa
del Parc dels Torrents, Festa de les Rodes, etc.) i que enguany s’hi ha
sumat la Festa dels Drets de l’Infant. O a la petició de donar suport a famí-
lies de la ciutat amb pocs recursos, va respondre que l’Ajuntament col·la-
bora amb tres associacions que tenen un banc d’aliments per a aquest
objectiu.

Per a enguany, l’Ajuntament ha suggerit que les propostes es facin
sobre el Projecte Educatiu de Ciutat, que recollirà els recursos educatius
que necessita la ciutat. “Volem tenir la vostra mirada”, va dir l’alcaldessa
als infants. També els va animar a fer servir la nova pàgina web del con-
sell (conselldinfants.esplugues.cat), una eina senzilla que permetrà co-
nèixer els passos que es van donant al llarg del procés, així com les nove-
tats que vagin sorgint. 

Un total de 38 alumnes de 5è i 6è de primària de vuit escoles participaran 
en el procés, que se centrarà en el Projecte Educatiu de Ciutat

L’inici del 2n Consell d’Infants
marca un mes dedicat 
als drets dels menors

L’alcaldessa, Pilar Díaz, el regidor d’Educació,
Juan Antonio Fernández, i la presidenta de l’àm-
bit de Serveis a les Persones, Sara Forgas, amb
l’alumnat representatiu del 2n Consell d’Infants
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Dos moments de la Festa dels Drets dels Infants al parc Pou
d’en Fèlix: un taller i lectura del manifest en defensa dels drets

Actuació d’El Cor de la Nit, durant els actes de la Festa dels
Drets dels Infants a l’Espai Baronda

Les sessions de L’Hora del Conte de la Biblioteca Pare
Miquel aconsegueixen fer volar la imaginació del públic infantil i
ajudar-los a conèixer la realitat. A la foto, ‘La Clara i les cireres’

Concert benèfic de 
la Fundació Finestrelles

La Fundació Finestrelles, que treballa a Esplugues amb
discapacitats intel·lectuals, va organitzar el 18 de novembre
l’espectacle Somriures i màgia, amb el conegut MagLari, per
recaptar fons per a nous projectes adreçats als seus residents.
El concert, que es va celebrar a CosmoCaixa Barcelona, va ser
un èxit de públic.

Acte de solidaritat amb els infants amb
càncer, el 18 de desembre a Barcelona

L’Associació de Nens amb Càncer (AFANOC) ha fet una
crida per participar a la campanya Posa’t la gorra, dirigida a sen-
sibilitzar la societat sobre el càncer infantil i normalitzar la ma-
laltia. Es tracta d’anar diumenge 18 de desembre al Zoo de Bar -
celona i adquirir una gorra per 4 euros, que donarà dret a entra-
da gratuïta als menors de 18 anys i a meitat de preu als adults. A
l’interior del parc hi haurà una gran festa amb pallassos, tallers,
rocòdrom i actuacions musicals, entre d’altres coses.

Moció unànime contra 
la violència masclista

El Ple municipal de novembre va aprovar una moció que
van subscriure tots els grups (PSC, PPC, ICV, CiU i ERC) expres-
sant un rebuig contundent a la violència masclista. La aprovació
va tenir lloc poc dies abans de la celebració, el 25 de novembre,
del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Més infor-
mació, a EL PONT 191.

El 7 de març serà un dels festius 
locals a Esplugues el 2011

El Ple municipal de novembre va aprovar designar el 7 de
març com a una de les dues festivitats locals per a l’any 2011.
Així, aquest dia, que cau en dilluns i és el primer dia de la nova
Setmana Blanca escolar, substitueix el 14 de febrer, data que
inicialment es va aprovar. El 7 de març serà festiu també a al-
tres municipis metropolitans, entre ells Barcelona i l’Hospi -
talet. Pel que fa a la segona festivitat local, es manté el 19 de
setembre, dilluns més proper a Sant Mateu.

EL MES DELS INFANTS
IMATGE CEDIDA PER FUNDACIÓ FINESTRELLES
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Pàgines especials

Comerç al Nadal

El comerç local
premiarà
la fidelitat de
la seva clientela
pàgina II

L’Ajun tament d’Esplugues i el comerç local han fet un gran es-
forç perquè les vies més comercials llueixin durant aquestes festes,
convidant la ciutadania a efectuar les seves compres a Esplugues.

Com és tradició, l’encesa oficial de l’enllumenat nadalenc, en
el qual l'Ajuntament ha invertit 73.000 euros, marcarà l’inici simbò-
lic de les festes nadalenques. Enguany seran una vintena els ca-
rrers, de tots els barris, que es vestiran de llums des del 2 de des-
embre —a les portes del pont de la Puríssima— fins al 6 de gener.
Es tracta dels carrers Àngel Gui merà, Sant Francesc Xa vier, Laureà
Miró, Llunell, Doctor Riera, Quintana, Joan Corrales, Isidre Martí,
Alegria, Església, plaça Santa Magdalena, Verge de la Mercè,
Hortènsia, Antoni Gaudí, Josep Campreciós, Emili Juncadella, la
Pau, Miramar, Molí i Jacint Verdaguer, a més de l’Ajunta ment i els
dos mercats. Se guint el criteri mediambiental dels darrers anys, l’-
horari d’encesa dels llums serà limitat (de 5.45 de la tarda a 10.45
de la nit, de dilluns a diumenge) i les bombetes, de baix consum.

D’altra banda, l’Ajuntament ha posat en marxa la campanya
institucional A Esplugues ara més que mai compra al barri. Segons

Els carrers i el comerç, a punt
per a les festes de Nadal

Operació Nadal de vigilància a zones
comercials i polígons industrials

Atès l’èxit aconseguit els anys anteriors, la Policia Local i
els Mossos d'Esquadra posaran en marxa de nou l'anomenada
Operació Nadal —també anomenada Operació Grèvol— de vigi-
lància específica de les zones comercials i dels polígons indus-
trials durant les festes nadalenques. De nou es podran veure
pels nostres carrers patrulles mixtes a peu formades per
agents de tots dos cossos policials, i cotxes-patrulles vigilant
punts estratègics dels nostres polígons industrials. A més, la
policia reitera la necessitat d’extremar les precaucions en cas
d’abandonar el domicili per vacances (tancar amb clau tots els
accessos, simular que hi ha algú...).

Els llums s’encendran entre les 5.45 de
la tarda i les 10.45 de la nit. L’Ajuntament
aposta per la sostenibilitat amb
bombetes de baix consum

la regidora de Comerç de l’Ajuntament d’Esplugues, Ma ría Mena,
“les botigues de casa nostra ens aporten proximitat, tracte perso-
nalitzat i, a més, hi podem trobar de tot”. D’aquesta manera, es be-
neficia la clientela i també el teixit comercial en un context econò-
mic difícil.

La millora de carrers on l’activitat comercial és important
també és una aposta de l’Ajuntament. En aquest sentit, si l’any pas-
sat es van renovar carrers de La Plana tan importants com Doctor
Manuel Riera i Joan Corrales, enguany destaquen les millores pro-
duïdes al carrer Maladeta, al barri de Can Vidalet. 
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La Unió de Botiguers premiarà
la fidelitat de la clientela
Els establiments adherits a la
campanya ‘Compra, rasca i...
guanya!!!’ oferiran butlletes per
compres superiors a 10 euros. Hi
haurà un gran premi i vals de
descompte de 5 a 50 euros

Com cada any per aquestes dates, la Unió de Botiguers i Co -
merciants d’Esplugues vol premiar la fidelitat de la seva clientela.
Enguany, a partir de dilluns 13 de desembre i fins dimarts dia 5 de
gener, els comerços d’Esplugues adherits a la campanya Compra,
rasca i... guanya!!! oferiran, fins exhaurir les existències, butlletes
rasca per cada compra superior a 10 euros. Cada comerç adherit
disposarà d’un mínim de 100 butlletes. Aquesta iniciativa, que
compta amb el suport de l’Ajuntament d’Esplugues, té com a objec-
tiu incrementar les vendes en els establiments de la ciutat.

Hi haurà un premi especial a triar per la persona afortunada

entre les següents opcions:
• Una televisió Sharp d’alta definició Aquos 40” LE810E HD 
• Un robot de cuina Taurus Mycook de 1600W 
• Una Playstation3 amb disc dur de 320 GB amb un comandament
extra, auriculars i 5 jocs a escollir.

La persona que obtingui el premi optatiu haurà de comunicar-
ho per mail a ubesplugues@gmail.com, indicant el seu nom, telèfon
i el premi triat entre les diferents opcions.

Les persones guanyadores hauran de ser majors de 18 anys i
identificar-se amb document d’identitat, passaport, carnet de con-
duir o tarja de resident.

També hi haurà més de mil butlletes de rasca amb premis de
5 a 50 euros. El comprador que obtingui un rasca premiat, podrà
anar a un establiment adherit a la campanya i en la seva compra se
li descomptarà l’import guanyat. La compra haurà de ser d’import
superior al de la butlleta.

Les butlletes podran canviar-se per descomptes en els esta-
bliments adherits fins el dia 30 de març de 2011, data en la qual ca-
ducaran. El premi especial serà lliurat a l’Ajuntament durant el mes
d’abril de 2011. 

Adhesión a la campaña ‘Los
regalos no son sexistas’

Con este lema, el Ayuntamiento
quiere concienciar a todos los consumi-
dores sobre la compra de regalos libres
de estereotipos y sexismo. La iniciativa
quiere romper con los estereotipos de
género que aún existen en la compra de
regalos y promover la imaginación para
evitar los mismos regalos de siempre: a
los hombres, una corbata; a las mujeres,
perfumes; a los niños, coches; y a las
niñas, muñecas. Más información, en la
web www.esplugues.cat.
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Ana Ytarte
(LENCERÍA ANAYTARTE)

“De cara a aquest Nadal
hem buscat reforçar la
clientela d’Esplugues i
trobar clients de fora,
amb publicitat als busos.
I des de novembre estem
fent descomptes i obsequis. Afrontem la campanya
nadelenca amb l’esperança que sigui com l’any
passat, i així tancar l’any més o menys bé.”

ELS BOTIGUERS PARLEN
Com es prepara el seu comerç per l’arribada del Nadal?

I els mercats municipals?

Carlos
González
(TIENDAS DEPORTIVAS

AN-GO)

“Hemos apostado por
participar en la
iluminación navideña
de la calle. Es evidente
que en estas fiestas se vende más, pero la
tónica de los meses últimos no ha sido buena.”

Joaquín
Trullenque (DE

PERLÍN DROGUERÍA)

“Aunque no soy muy
optimista, estamos
expectantes, porque
los productos de
perfumería son muy
navideños, son un buen recurso como
obsequio, y su compra se suele dejar para
última hora.”

Manuel León
(BOLSOS LEÓN)

“Está siendo un mal
año y las expectativas
no son buenas, ya que
la gente que ha tenido
reducción de sueldo,
también reduce gasto.
Nos mantenemos gracias a una clientela fiel
de hace 20 años y a los precios ajustados que
mantenemos todo el año.”

Maria Martí (FASHION UÑAS)

“Tenim una clientela fixa, ja que fem pedicura,
manicura i estètica. Tot i que quan més
treballem és a l’estiu, el Nadal no és tan dolent,
sembla que la clientela estalvia per poder venir
de cara a aquestes dates. Haig de dir que estic
contenta de tenir aquest negoci a Esplugues.”

M. Carmen García (LENCERÍA CRISTAL)

“Hemos reforzado el género porque ésta es la
época del año que más se vende. Aunque la
tónica de este año ha sido algo más floja, por lo
que se prevé que estas navidades también lo
será. De todas maneras, tenemos una clientela
fija y el negocio funciona.”

Jaume
Dardé
(PRESIDENT

MERCAT LA PLANA)

“Las perspectivas son
optimistas. A pesar
de la crisis,
confiamos en el
espíritu navideño., ya
que estas fechas
siempre han sido una
época de consumo. Diez días antes de Navidad,
sortearemos entre la clientela un gran lote de
Navidad y una plancha de cocina.”

Paco
Fernández
(PRESIDENT MERCAT

CAN VIDALET)

“Las paradas ya están
llenas de género. Hay
mucha ilusión y muchas
ganas de trabajar. Las
expectativas son
buenísimas, es un
mercado muy

competitivo, con muy buen servicio y una buena
relación calidad-precio. Es un mercado que va a
mejor.”

L’Oficina Municipal d’In  for -
mació al Consumidor (OMIC)
d’Esplugues fa diverses re-
comanacions per fer un
consum responsable i amb
criteri:

• Programeu
les compres.
Feu una llista

de les compres necessàries.
Eviteu les compres per im-
puls. Re cordeu que hi ha ali-
ments alternatius als tradi-
cionals d’aquests dies a un
preu més baix.

• Compareu
preus i quali-
tats. Informeu-

vos de quines són les millors
ofertes.

• Demaneu el
tiquet de caixa,
factura i ga-

rantia.
• Devolució del
producte. Pre -
gunteu per les

possibilitats de bescanvi dels
articles comprats. Els co-
merciants només estan obli-
gats a canviar l’article quan
és defectuós.

• Com escollir
la millor jogui-
na. La marca

CE és indicativa que compleix
la normativa de la Unió
Europea.

• Consum sos -
tenible. Reci -
cleu tot allò

que pugueu, incloses les
joguines que no es fan servir
(les que estan en bon estat es
re co mana fer-les arribar als
infants sense recursos i les
que estan fetes malbé cal
dipositar-les al contenidor
corresponent o a la deixa -
lleria).

Consells per
un consum
responsable
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L’Ajuntament concedeix la Medalla
d’Or a l’Escola Isidre Martí

L’Escola Pública Isidre Martí, el primer
centre educatiu de la població que celebra el
seu centenari, ja té la Medalla d’Or de la ciutat,
la màxima distinció atorgada per l’Ajun tament
d’Esplugues. El Saló de plens municipal es va
omplir el 5 de novembre per acollir una ceri-
mònia solemne i emotiva, en la qual va quedar
palesa la contribució de l’escola a l’educació i
la formació de la ciutadania d’Esplugues du-
rant el darrer segle.

“Parlar de l’Isidre Martí és parlar d’his-
tòria viva de la ciutat”, va remarcar l’alcalde -
ssa, Pilar Díaz, que va subratllar que la conces-
sió de la Medalla d’Or és “el reconeixement a
cent anys de feina ben feta per part de la molta
gent que ha passat pel centre”. Per a l’alcal-
dessa, l’Escola Isidre Martí és el viu exemple
que “una escola és molt més que les seves pa-
rets, és la seva capacitat de lideratge social”,
la tasca de la qual “ha estat clau en el nostre
projecte educatiu de ciutat”.

L’actual directora de l’escola, Pilar Fe -

rràs, que va rebre la distinció en nom de tota
la comunitat educativa del centre, va elogiar
“el sentiment de pertinença” que atrapa la
gent que arriba a l’escola, de la qual va desta-
car que té “vocació de servei al municipi i al
país”.

Josep Pons, glossador
Un exalumne il·lustre, l’assesor d’imat-

ge Josep Pons, va ser l’encarregat de glossar
la significació del centre per a la ciutadania
d’Esplugues. Pons va remarcar el paper de
l’escola com a “pilar fonamental de l’educació
pública d’Esplugues”, sobretot durant “èpo-
ques i escenaris molt diferents als actuals”, i
va recordar la seva etapa d’escolar, als anys 50
del segle passat: “Encara recordo el dia que
vaig arribar, l’olor de pissarra, paper i llapis...,
les classes que van passar de 20 a 60 alum-
nes en un país encara tercermundista i sobre-
tot l’esforç dels mestres i la seva receptivitat.
Els porto al meu cor”. 

És el primer centre educatiu de la població que celebra el seu centenari. 
“Parlar de l’Isidre Martí és parlar d’història viva de la ciutat”, diu l’alcaldessa

Homenatge del 
Grup d’Estudis

El Grup d’Estudis d’Esplugues va
dedicar la seva xerrada de novembre a
l’escola Isidre Martí. L’historiador Josep
Lluís Barrasa va recordar com va néixer
el projecte, fa un segle, impulsat pel lla-
vors alcalde Isidre Martí amb l’objectiu de
construir unes noves escoles dignes. Va
ser el primer edifici construït a Esplugues
per servir d’escola i durant molts anys va
ser l’admiració de pobles veïns.
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La Baronda, seu del lliurament dels
premis Atlas d’UGT Catalunya

L'Espai Baronda va ser el 28 d’octubre la seu del lliurament
dels premis Atlas 2010, que reconeixen les iniciatives exemplars en
l'àmbit laboral i ambiental. L’acte va estar presidit pel conseller de
Medi Ambient, Francesc Baltasar, el secretari general d'UGT a
Catalunya, Josep Maria Àlvarez, i l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar
Díaz. Els premiats d'enguany van ser KH Lloreda, de Canovelles,
per la millor iniciativa empresarial en el desenvolupament de polí-
tiques de sostenibilitat en ser la primera empresa espanyola en
aconseguir l’etiqueta ecològica de la Unió Europea per a productes
de neteja; el Centre per a la Sostenibilitat Territorial, de la Vall d’en
Bas, com a millor iniciativa de participació social i ciutadana; i el
doctor en Ciències Biològiques Jaume Terradas per la seva trajec-
tòria exemplar com a investigador.

Trobada de les oficines de consum 
del Baix Llobregat a Esplugues

La Masoveria de Can Tinturé va acollir el 29 d'octubre re-
presentants de les oficines municipals d'informació als consu-
midors de la comarca en la 5a Trobada del Fòrum OMICs del
Baix Llobregat. A la jornada es van tractar aspectes que poden
millorar la prestació d'aquest servei a la ciutadania, com l'orga-
nització del treball i l'aprofitament òptim del temps.

Moció per exigir un pacte nacional 
per a la laïcitat

La sessió plenària de l’Ajuntament va aprovar una moció
del PSC demanant impulsar la signatura d’un pacte nacional
per a la laïcitat. Hi van donar suport ICV i ERC, mentre que PPC i
CiU van votar en contra.

La alcaldesa
reivindica 
el papel de los
ayuntamientos

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, participó el 11 de noviem-
bre en un coloquio con otros representantes municipales y políticos
de Catalunya organizado por el diario digital Alcaldes.eu bajo el título
Com ajudarà el pròxim President de la Generalitat als municipis?.
Pilar Díaz defendió el papel que ejercen los ayuntamientos, en espe-
cial en momentos económicos complicados como el actual: “Somos
la primera puerta donde llama la ciudadanía, y en época de crisis las
demandas se incrementan, por lo que se requiere un apoyo de la
Generalitat para poder dar respuesta a esas demandas”. Según la
alcaldesa de Esplugues, no es de recibo que “un tercio de los presu-
puestos municipales vaya destinado a competencias impropias”, con
lo cual pidió al próximo gobierno de la Genera litat “que las nuevas
leyes que nos otorguen competencias vayan acompañadas de apoyo
económico”.

Pilar Díaz hizo también una llamada a evitar la “fractura terri-
torial” a la hora de cuantificar las ayudas de la Generalitat al conjunto
de municipios de Catalunya y ensalzó las leyes sociales promovidas
por el gobierno saliente. En el foro participaron, además, alcaldes y
concejales de Sant Cugat, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola y
Vallirana, entre otros, así como representantes de la Federació de
Municipis de Catalunya y la Asso ciació Catalana de Municipis, y Miquel
Iceta y Marc Sanglas, dirigentes de PSC y ERC, respectivamente. 

Pilar Díaz, con el resto de representantes municipales y políticos
participantes en el foro de Alcaldes.eu

En un foro con alcaldes de Catalunya
que tuvo lugar en el hotel Juan Carlos I

IMATGE CEDIDA PER ALCALDES.EU

La regidora de Comerç, Maria Mena, amb els participants a
la trobada
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Els ensenyaments de pintura formaran
part de l’Espai Municipal de les Arts

Neix l’Espai
Municipal 
de les Arts

L’Escola Municipal de Ceràmica i els tallers de Pintura i Dibuix,
que tenen respectivament 35 i 30 anys, s’han consolidat com a espais de
referència en l’aprenentatge de tècniques artístiques. A partir de gener
del 2011, ambdós ensenyaments es fusionaran en l’Espai Mu nicipal de
les Arts per donar una més forta projecció a aquests ensenyaments.

El nou Espai de les Arts neix també amb la voluntat d’ampliar els
serveis en aquest camp. Així, a partir de gener, s’incorporaran noves ac-
tivitats formatives (cartró pedra, dinàmica d’art creatiu, pintura sobre
roba, pintura a l’aire lliure, mosaic de trencadís i taller de titelles de fang
i roba, entre d’altres) a les ja existents.

A més, s’ampliaran les activitats per a la gent gran en horari mati-
nal —es tracta que els cursos serveixin també com a espai de relació
amb persones amb aficions comunes—, i s’establiran activitats per a fa-
mílies amb infants menors de 8 anys —de manera que mares i pares
coparticipin amb els seus fills i filles.

Altra novetat serà la inclusió d’activitats per a professionals, amb
tallers especialitzats per a persones ja iniciades en el món de la ceràmi-
ca que vulguin aprofundir o conèixer tècniques més innovadores. 

També s’incorporarà un sistema d’autoservei per a la utilització de
les instal.lacions, perquè les persones usuàries puguin triar què, com i
quan portar a terme l’activitat desitjada dins de les possibilitats de l’e-
quipament, i prèvia reserva. 

Potenciarà els ensenyaments de
ceràmica, pintura i dibuix amb nous
cursos i noves activitats per a gent
gran, infants i professionals

Esplugues acull la Trobada
d’Entitats d’Estudis del Baix     

Representants de 18 entitats de la comarca —entre elles,
AMPEL, Grup d’Estudis d’Esplugues i Grup de Recerca Històrica de
Can Vidalet— es van reunir el 13 de novembre a la Masoveria de
Can Tinturé, que va ser la seu de la 3a Trobada d’Entitats d’Estudis
del Baix Llobregat. La trobada va servir per tractar el paper de les
entitats locals i del voluntariat en temps de crisi. Va destacar la par-
ticipació del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveras, que va as-
senyalar que tot i que vivim en època de crisi, aquí no ens falta men-
jar, mentre que a altres països hi ha milions de persones que so-
freixen de fam.

Las jornadas contra el
alcoholismo cumplen 25 años

Diversos expertos en medicina y en el tratamiento del alcoho-
lismo participaron el 20 de noviembre en la 25ª Jornada de sensibi-
lización sobre la enfermedad alcohólica, organizada por la asocia-
ción Alcohólicos Rehabilitados de Esplugues (ARE) y que se celebró
en el Casal de Cultura Robert Brillas. Cómo afecta en las familias
que un miembro sea alcohólico, los problemas en el feto de madres
alcohólicas y las complicaciones físicas de la enfermedad fueron al-
gunos de los temas que se plantearon. La alcaldesa, Pilar Díaz, des-
tacó la contribución de la entidad, que el 2011 celebra 30 años, al
cambio de percepción social sobre la enfermedad.

Pilard Díaz inauguró la jornada de la entidad ARE
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La Rajoleta i Can
Tinturé, objectius
turístics culturals

Esplugues forma part dels 14 munici-
pis del Baix Llobregat i dels 135 de Cata lunya
que han formalitzat un conveni de col·labo-
ració amb la Generalitat per promocionar els
anomenats recursos turístics intangibles.
Amb aquest nom es coneixen els recursos
que tenen un potencial per ser posats en
valor turístic pel seu valor històric i per la
seva relació amb el territori.

En el cas d'Esplugues, l'actual Museu
de Ceràmica La Rajoleta —emplaçat en el re-
cinte de la fàbrica Pujol i Bausis,  un referent
de la producció ceràmica del Modernisme— i
el Museu Can Tinturé han estat identificats
dins del Catàleg dels Recursos Turístics In -

Esplugues signa amb la Generalitat un conveni per
impulsar un turisme cultural vinculat al territori

Més de 30 persones van participar a la prime-
ra visita guiada, que va tenir lloc el 7 de novembre

Comencen les visites guiades al punt de
defensa antiaeri de Sant Pere Màrtir

El 7 de novembre es va fer la primera visita guiada a les plataformes de bateria an-
tiaèria situades al cim de la muntanya de Sant Pere Màrtir. Durant la Guerra Civil espan-
yola, Barcelona va convertir-se en un dels principals objectius de l'aviació italiana i ale-
manya que donaven suport a l'exèrcit franquista i, per aquest motiu, es van construir di-
ferents bateries antiaèries en indrets elevats i privil·legiats. Entre les que es conserven a
l’actualitat, estan les tres plataformes de Sant Pere Màrtir, que formen part dels Espais
de Memòria del Memorial Democràtic. Les visites es repetiran el primer diumenge de
cada mes (cal inscripció al Museu de Can Tinturé; telèfon: 93 470 02 18).

tangible de Catalunya com a potencials re-
cursos turístics dins l’època de la Febre d’Or
a Catalunya, que inclou el Modernisme i
també els orígens del moviment catalanista i
l’anarquisme.

En aquest sentit, Esplugues es vincula
a altres recursos turístics del mateix període
a la comarca, com la Colònia Güell, el pa lau i
el parc de Marianao de Sant Boi i el Mu seu
Agbar de les Aigües de Cornellà, entre d’al-
tres. Els convenis signats pels municipis del
Baix Llobregat i el Consell Comarcal amb la
Generalitat obre la possibilitat d’impulsar ac-
cions de turisme cultural vinculades als re-
cursos identificats en aquesta comarca. 

Lligams entre Esplugues
i la Riba (Tarragona) 
través de la ceràmica

La Sala de Cultura de la Riba
(Tarragona) va acullir el 5 de
novembre la xerrada D’Esplugues a
La Riba, a través de la fàbrica Pujol i
Bausis, a càrrec de Marta de Planell,
i Roser Vilardell, directores de l’Arxiu
Municipal i dels Museus
d’Esplugues, respectivament. Els
Amics de La Riba van contactar amb
els Museus d’Esplugues per
informar de l’existència al seu
municipi de ceràmiques produïdes a
la fàbrica Pujol i Bausis.
Bàsicament, diferents plaques de
carrers amb la signatura Vallvé i una
font amb la signatura Uró de 1934
(foto). La recerca sobre aquestes
peces va permetre descobrir els
lligams de la família Vallvé, últims
propietaris de la fàbrica
d’Esplugues, amb la Riba, el seu
poble de procedència.

Celebració de la
Setmana de la Ciència
als museus

Els Museus d’Esplugues han
realitzat durant el novembre dues
activitats vinculades a l’Any
Internacional de la Biodiversitat i a la
15a Setmana de la Ciència. Dimecres
17, la Masoveria va acollir l’emissió
del documental Green, que mostra
els tresors de la biodiversitat de la
selva tropical i l’impacte de la tala i la
deforestació per la replantació d’oli
de palma. Diumenge 21 es van fer
visites guiades gratuïtes al Museu
Can Tinturé i a La Rajoleta.

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:59  Página 23



| EL PONT D’ESPLUGUES
190 | desembre de 2010

24

SERVEIS

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

Núm. 42, 43, 48, 55 i 65

Preu de cada plaça (IVA no inclòs):
13.825 euros

Per veure’ls: PROGESER SA (tel. 93 473 57 34). Per a més

informació: AJUNTAMENT (tel. 93 371 33 50, ext. 251)

P
APARCAMENT

PÚBLIC DEL

C. MOLÍ, 26-36

ANUNCI

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 20 d’octubre de 2010,
va acordar iniciar expedient per a la Modificació puntual del
Pla General Metropolità en l’àmbit del barri Centre, Parc dels
Torrents i sector sud del barri Can Clota, d’aquesta població,
d'acord amb el document de criteris, objectius i solucions de
planejament redactat pels Serveis Tècnics Municipals.

Tanmateix, va acordar suspendre l’atorgament de llicen-
cies de parcel·lació, edificació, reforma, rehabilitació o ende-
rrocament de construccions, d’instal·lació d’activitats o usos
concrets i altres autoritzacions municipals connexes establer-
tes per la legislació sectorial en l’àmbit del projecte, assenya-
lat en el plànol “02-Emplaçament. Planejament vigent. Àmbit
de planejament”, durant el termini d’un any. Aquesta suspen-
sió s’extingirà amb l’aprovació definitiva del projecte i, en tot
cas, pel transcurs d’aquest termini.

En compliment del que determina la legislació vigent, el
projecte i l'acord són sotmesos a informació pública pel termi-
ni de trenta dies a comptar des del dia següent al de la publi-
cació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a fi i
efecte que dins del referit termini i en hores hàbils d'oficina,
pugui ser examinat per tots aquells que es considerin interes-
sats i deduir les reclamacions adients.

Esplugues de Llobregat, 21 d’octubre de 2010

L'ALCALDESSA
Pilar Díaz Romero

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:59  Página 24



VIDA CIUTADANA

EL PONT D’ESPLUGUES|
190 | desembre de 2010

25

Mesa redonda sobre el Alzheimer
La Associació de Veïns Districte I Centre organizó una

mesa redonda en el Casal de Cultura Robert Brillas con motivo
del día mundial de la lucha contra esta enfermedad. En ella se
abordaron las problemáticas que comporta la demencia no sólo
para el paciente, sino también para las personas cuidadoras.

‘Masterclass’ de los
grupos de memoria
para personas mayores

El Espai Baronda de Esplugues acogió el 22 de noviembre una
singular sesión con las personas mayores como protagonistas. Las
personas participantes en los diferentes grupos de estimulación
cognitiva que organiza el Ayuntamiento de Esplugues en los 'esplais
de gent gran' de la ciudad realizaron un encuentro en el que pusie-
ron en práctica los ejercicios y las técnicas de memorización apren-
didas durante los talleres.

Estos talleres son una de las actividades más exitosas del
Programa de animación sociocultural para personas mayores que
impulsa el Ayuntamiento. Desde su creación, en 2001, la demanda
ha ido creciendo. Este año hay siete grupos, en los que participan
un total de 120 personas. La alcaldesa, Pilar Díaz, destacó los bene-
ficios que estos tipos de ejercicios tienen desde el punto de vista de
la prevención. 

El encuentro se celebró en el Espai Baronda

Castanyades i panellets, protagonistes
Esplugues va demostrar la seva implicació en la festa de la

Castanyada amb més d’una desena de festes, organitzades per
entitats veïnals, esplais i associacions culturals. L’1 de novembre,
es va fer el 28è Concurs de Panellets organitzat per la Secció
Sardanista de l’Avenç. Dotze participants van mostrar les seves
qualitats artístiques i gastronòmiques. La guanyadora a la catego-
ria de qualitat va ser Ángela Cosano, de l’Hospitalet, mentre que la
millor presentació va recaure en Raquel Ibáñez, d’Esplugues.

Homenajeados al cumplir 80 años
Los esplais de gent gran de Can Clota y El Gall han celebrado

en noviembre sus actos de homenaje a las personas socias que han
cumplido 80 años. El Esplai Municipal del Gall (foto superior) reunió
el 17 de noviembre a 14 personas que han llegado este año a esa
edad: Carmen Blasquiz, Ignacio Conget, Ramona Farré, Mercedes
Díaz, Aurelia Fernández, Ambrosio García, Ada Mencia, Juana
Hernando, Carmen Jiménez, Teresa Jiménez, Felipa Mansilla, An -
tonio Márquez, Joaquín Villariño y Juan Jaen. Por su parte, el Esplai
Municipal de Can Clota (foto inferior) homenajeó el 20 de noviem-
bre a Carmen Velasco, Josefa Carrión, Nazario Campo, María
Santacana, Petra Menor, Amparo Rivera, Juan Oliveras, Antonia
Merchan, Evangelina Sierra y Mariano Rubio.

Els primers premiats del Concurs de Panellets
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TAMBÉ HA ESTAT NOTÍCIA...

Més de 330 espècies, a l’Exposició de
bolets

Ja fa més de tres dècades que la ciutadania d’Esplugues gaudeix cada any d’un cap
de setmana molt boletaire sense sortir de la ciutat. L’Exposició de Bolets organitzada per
l’Associació Amics de la Micologia d’Esplugues (AAME), va reunir enguany al Casal de
Cultura Robert Brillas més de 330 espècies, recol·lectats a la Garrotxa per un grup inter-
nacional d’especialistes. L’exposició també va comptar amb uns plafons informatius sobre
els tipus de bolets que són tòxics i els que poden, fins i tot, ser mortals. Les jornades es
van complementar amb la Degustació de Bolets, enguany amb un menú composat de
crema de bolets, fideuà de ceps o fricandó amb moixernons.

Adhesió de l’Ajuntament al
Dia de les Nacions Unides

L’Ajuntament
d’Esplugues es va
adherir al Dia In -
ternacional de Na -
cions Uni des, el 24
d’octubre, amb la
difusió al vestíbul de
l’Ajunta ment d’un
cartell on es reflec-
tien els principals
propòsits de l’orga-
nització: mantenir
la pau arreu del
món, de senvolupar
relacions amistoses
entre les nacions, treballar conjuntament
per millorar els nivells de vida, eliminar
la pobresa, les malalties i l’analfabetis-
me en el món, i promoure el respecte als
drets i llibertats dels altres.

Premio nacional para el
fotógrafo Alfons Rodríguez

El fotoperiodista espluguense Alfons Ro -
dríguez ha sido galardonado con el Premio Na -
cional de Reportaje Social y Solidario por su tra-
bajo sobre Srebrenica, que recupera la situación
actual de las víctimas de esta población bosnia,
15 años después del genocidio por parte de las
tropas serbias nacionalistas. En la foto, el pre-
miado con el concejal de Cultura, Eduard Sanz,
durante una muestra en Esplugues.

Quimi Portet portà la seva
energia al Casal de Cultura

El concert de Quimi Portet fou el
plat fort de la programació de novembre
de la temporada Esplugues entra en es-
cena (eeee!). El músic català contagià el
públic del Casal de Cultura Robert Brillas
amb la seva energia i les seves lletres no
exemptes d’ironia. Els espectacles fami-
liars L’alè dels fils i La bella dorment han
completat l’oferta d’espectacles del mes.

Varietat musical al festival
Arrela’t

L’entitat TIC Espluga Viva ha organit-
zat el Festival de música, cançó i dansa
Arrela’t de Tardor. Hi ha ha gut música d’a-
rrel per ballar, amb Terrer Roig; cançons i
rondalles populars, amb Majorales de la
Nit (foto, al Casal de Cul tura); música tra-
dicional, amb Deriva Errant; lectura de po-
emes de Salvador Espriu, i concert per a
grallers i campanes tubulars.
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L’Aplec de Sardanes va omplir la pista
coberta del parc Pou d’en Fèlix

Malgrat el canvi d’ubicació d’última hora —la pista coberta del parc Pou d’en Fèlix va
substituir el parc de Can Vidalet, degut a les previsions meteorològiques—, el 7è Aplec de
Sardanes d’Esplugues, que va tenir lloc el 7 de novembre, va ser tot un èxit de participació.
Diversos centenars de sardanistes d’arreu de Catalunya, així com els habituals de París, van
tornar a demostrar l’alt poder de convocatòria d’aquesta trobada. Les cobles Jovenívola de
Sabadell, Ciutat de Cornellà i La Principal del Llobregat van interpretar més d’una vintena
de sardanes, de les quals va destacar Mar de Sant Pol, que va servir per retre homenatge a
l’autora Dolors Viladrich, morta recentment. A la tarda, onze formacions van prendre part
del concurs de colles improvisades.

L’aplec de corals comarcal tanca els
actes del 150è aniversari de La Coloma

Un total de 16 corals i més d’un centenar de cantaires van participar el 24 d’octubre
a l’Aplec de Corals del Baix Llobregat, que enguany s’ha fet a Esplugues amb motiu del
150è aniversari de la Societat Coral La Coloma. Durant el matí es va fer un taller, dirigit
per Rafael Barbero, on cantaires de 14 agrupacions van assajar dos dels valsos vienesos
més famosos, El Danuvi blau i la Marxa Radetski, amb què van cloure la trobada. Per a la
Societat Coral La Coloma va suposar un colofó extraordinari als actes del 150è aniversari
que han celebrat durant tot l’any.

Xerrades d'interès a les
biblioteques municipals

El públic de les biblioteques d'Es -
plugues ha pogut gaudir durant el novem-
bre de tres importants xerrades. A La Bò -
bila, el periodista i escriptor Carles Quílez,
en l'actualitat director de l'àrea d'anàlisi de
l'Oficina Antifrau de Catalunya, va deixar
mostra de la seva llarga experiència com a
periodista de tribunals i successos, que li
ha portat a escriure diverses novel·les, i va
presentar la realitat del món del crim des
del punt de vista dels delinqüents. D'altra
banda, la Biblioteca Pare Miquel va ser es-
cenari d'una xerrada sobre el compositor
Isaac Albéniz, a càrrec de Joan Vives, un
dels més prestigiosos crítics de música
clàssica a Catalunya; i d'una conferència
sobre les alteracions del son, a càrrec del
doctor Robert Cilveti.

68 obres opten al premi de
novel·la negra de la Bòbila

El 5è premi de novel·la negra L’H
Confidencial, que promou la biblioteca de
la Bòbila, ha rebut 68 obres, algunes d’al-
tres països europeus i d’Amèrica. El premi
s’ha convertit en poc temps en un dels més
prestigiosos del gènere a Es panya. L’obra
guanyadora, premiada amb 12.000 euros,
es donarà a conèixer el 26 de març.

A dalt, Carles Quílez, amb el director
de la Biblioteca la Bòbila, Jordi Canal. A
sota, Joan Vives

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:59  Página 27



PUBLICITAT

| EL PONT D’ESPLUGUES
190 | desembre de 2010

28

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:59  Página 28



ESPORTS

EL PONT D’ESPLUGUES|
190 | desembre de 2010

29

‘A Can Vidalet, patis oberts’
cumple un año con más de
4.300 personas
La experiencia de abrir el patio escolar el fin de
semana se ampliará a otras escuelas de Esplugues

El programa A Can Vidalet, patis oberts,
que consiste en la apertura a la ciudadanía
del patio de la escuela Can Vidalet para con-
vertirlo en un espacio de convivencia y punto
de encuentro para la práctica del deporte
más allá del horario lectivo, ha cerrado el
primer año con una afluencia de público más
que notable. Más de 4.300 personas, sobre
todo niños y jóvenes, han pasado las maña-
nas de sábado y domingo y las tardes de sá-
bado por la instalación escolar.

Muchas de estas personas han participa-
do en las 34 actividades dinamizadas que se
han llevado a cabo a lo largo de estos doce
meses con diferentes propuestas: desde la
promoción de los juegos de nuestra gen te
mayor hasta juegos sobre ruedas o una gin-
kama en el barrio, entre otros. Este progra-
ma de dinamización ha permitido, además,
trasladar valores educativos a las personas
participantes, como la tolerancia, la igual-
dad, la solidaridad, el respeto a las normas o
el fair play. Además, otro de los objetivos del
programa es el fomento de los hábitos salu-
dables.

El éxito de esta experiencia piloto ha he -
cho que el Ayuntamiento esté estudiando la
posibilidad de ampliarla a otros centros es-
colares de la ciudad. 

Destacada participación
de Fundació Finestrelles
en los Special Olympics

Esplugues tuvo una nutrida
representación en el Meeting
Internacional Special Olympics 2010
que se llevó a cabo a finales de
octubre en Figueres. A la máxima
competición para personas con
discapacidad psíquica acudieron
trece participantes de la Fundació
Finestrelles, todos en la modalidad
de petanca, acompañados de cinco
entrenadores, cuatro integrantes del
equipo profesional del centro y un
voluntario. La experiencia fue
altamente satisfactoria desde el
punto de vista personal, según
relatan desde la misma fundación, a
lo que cabe sumar el éxito deportivo.
La tripleta formada por Pedro
Saavedra, Javier Ruiz y Soledad
Gutiérrez obtuvo la medalla de oro
de su categoría, mientras que
Asunción Redón, Anna Miret, Maite
Agell y Teresa Betriú lograron la de
plata en su grupo. Además, también
tomaron parte en la competición
Laura Sánchez, Marta Aberasturi,
Carmen Pastor, M. Ángeles
Trigueros, Manolo López y Maripaz
López.

Ignacio Ávila triunfa en
el Meeting paralímpico
de Brasil

El atleta Ignacio Ávila, vecino de
Esplugues, obtuvo un gran resultado
en el Meeting Internacional
Paralímpico de Brasil, celebrado a
finales de octubre, al conseguir el
triunfo en la prueba de 5.000 metros
para atletas ciegos y deficientes
visuales. Ávila invirtió 15’17”27.
Además, fue quinto en la prueba de
1.500 metros, con un tiempo de
4’29”25. Ignacio Ávila, de 31 años y
que se trasladó recientemente a vivir
a Esplugues, es uno de los atletas
paralímpicos de élite en España. Es
campeón de España de 800 y 1.500, y
fue bronce en Pequín 2008, en los
1.500. En enero de 2011 tomará parte
en el Mundial paralímpico, en Nueva
Zelanda.

Las actividades realizadas
han permitido trasladar
valores como la tolerancia
o la solidaridad
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El CF Can Vidalet presenta sus equipos, con más de 250 jugadores
El Camp Municipal El Molí fue una fiesta el 7 de noviembre con la presentación de la veintena de equipos que conforman la plantilla del

CF Can Vidalet. En total, más de 250 deportistas desfilaron por el césped, en una gran jornada, que contó con la presencia de la alcaldesa,
Pilar Díaz, quien destacó en su parlamento el papel vertebrador y cohesionador de la entidad en el barrio. En el orden deportivo, el primer
equipo ha realizado un arranque inmejorable (diez victorias de diez partidos al cierre de edición), y es líder de su grupo de Segunda Regional.

Amb 16 anys, Sara Cusó, del Club Gimnàstic Artístic Les Mo -
reres, ja sap el que és haver estat en uns Campionats del món abso-
luts. Del 16 al 24 d’octubre, Cusó va formar part de l’equip femení de
set gimnastes que van representar a Espanya al Mundial celebrat a
Rotterdam. Va anar com a reserva i no va haver de competir, però, per
a aquesta jove gimnasta, la seva presència a la competició ha estat
una experiència inoblidable. “Per a mi, el Mundial va començar tres
mesos abans amb la concentració prèvia amb la selecció a Madrid, ja
que durant aquest temps vaig competir en amistosos internacionals”,
ha dit Sara a EL PONT. Aquesta concentració no era garantia d’anar al
Mundial, així que, quan li van dir que estava entre les set selecciona-
des, “no m’ho creia”. Igual que també va ser un somni la seva estada

a la competició, sobretot perquè va participar en un entrenament ofi-
cial amb jutgesses i públic: “Vaig tenir la sensació impressionant d’es-
tar en una gran competició”.

Amb la seva participació al Mundial, Sara arrodoneix un any
magnífic, amb una medalla de bronze al Campionat d’Espanya abso-
lut a la prova de salt, la seva gran especialitat. Sara competeix al CGA
Les Moreres des dels 5 anys, i fa quatre que està al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat, ciutat on actualment viu la seva família.
Però continua formant part del club espluguenc: “Ho ha estat tot per
a mi”. Ara, com a bona competidora, pensa continuar treballant amb
la mirada posada al Mundial del proper any i, perquè no?, als Jocs
Olímpics de Londres 2012.

Sara Cusó: del Club Les Moreres al Mundial de Rotterdam

A sota, Sara Cusó, amb les seves companyes del CGA Les Moreres, al gimnàs La Nau
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L’Ajuntament
d’Esplugues recull
un premi per 
la promoció 
de l’handbol

L’alcaldessa, Pilar Díaz, i la regidora
d’Esports, Montserrat Zamora, van rebre
el 23 d’octubre a Vilassar de Mar un dels
trofeus que la Federació Catalana
d’Handbol atorga durant la celebració de
la Festa de l’Handbol Català. A la foto, les
representants municipals amb Francesc
Huguet i Xavier Marcet, vicepresident i
vocal, respectivament, de la Federació
Catalana.

Nou èxit de públic i de participació al 
3r Trofeu de Grups de Patinatge Artístic

Amb només tres edicions, el
Trofeu de Grups de Patinatge Ar -
tístic, organitzat pel Club Pa tinatge
Esplugues, s’ha convertit en un dels
espectacles esportius més impor-
tants de la ciutat. Més de 500 per-
sones va omplir el 6 de novembre el
Po lies portiu Mu nicipal de Can Vi -
dalet per veure les coreografies
sobre patins plenes de color que
van posar en escena 200 patinadors
de 13 grups participants. El guan-
yador de la competició, que premia
més la plasticitat que les caracte-
rístiques tècniques, va ser el CP
Gramenet, amb Tristan. 

Presentació dels
equips del Club
Handbol Esplugues

El Complex Esportiu Municipal La Pla -
na va viure el 13 de novembre la I Festa del
Soci del CH Esplugues, on es van presentar
els diferents equips del club (des del benjamí
fins al sènior), amb prop de cent esportistes,
i la nova equipació. Un triangular entre els
equips aleví, infantil i cadet va obrir la jorna-
da, que va comptar amb una gran afluència
de públic.

L’alcaldessa, Pilar Díaz, al centre, amb els equips primers classificats

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:59  Página 31



| EL PONT D’ESPLUGUES
190 | desembre de 2010

32

PUBLICITAT

el pont 190 BOBOBO:Maquetación 1  30/11/10  07:59  Página 32



PORTAVEUS

EL PONT D’ESPLUGUES|
190 | desembre de 2010

33

Teatre
Auditori i Les
Moreres, dos
equipaments
capitals

El darrer Ple de l’Ajuntament va prendre una sèrie d’acords força importants
sobre dos grans projectes de ciutat. Dos projectes que són puntals bàsics de la
nova Esplugues que estem construint. Es tracta del Teatre-Auditori i del Complex
Esportiu Les Moreres, els projectes dels quals han sofert importants canvis tot
pensant en oferir un millor serveis a les entitats i a la ciutadania de la nostra ciutat
que seran, en definitiva, els beneficiaris d’aquests nous equipaments.

Parlem de dos grans espais on la gent d’Esplugues podrà desenvolupar les
seves inquietuds sense haver de sortir de la seva ciutat.

Durant la construcció dels Poliesportiu de Les Moreres, s’han produït
una sèrie de causes sobrevingudes i imprevistes deri-
vades de la pròpia execució de l’obra que han suposat
un increment en el pressupost inicialment previst.  

Pel que fa a l’Auditori, a més d’aquestes circums-
tàncies, també derivades de l’execució de les obres, que
com hem comentat són imprevisibles i ineludibles, es

dóna un element força important que fa que el pressupost també es vegi incre-
mentat, com és la aprovació per la Generalitat del Pla d’Equipaments Culturals de
Catalunya, que defineix les característiques constructives d’aquest tipus d’equipa-
ment en relació al número d’habitants de cada municipi. Això ha obligat, una vega-
da adjudicat el projecte, a preveure la construcció d’una nova sala, a més de la prin-
cipal, amb capacitat per a 250 localitats, que suposarà un increment del pressu-
post inicialment previst. Tot i així, el preu que, a títol indicatiu. conté el Pla
d’Equipaments Culturals de Catalunya per a una instal·lació d’aquestes caracterís-
tiques és molt similar al que resultarà afegint aquest increment d’obra.

Amb aquestes millores, Esplugues aspira a tenir un equipament cultural de
referència al Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana. Aquestes obres es remprendran
un cop passat el 2011, ja que durant el proper any, i per disposició del Govern de
l’Estat, les Corporacions Locals no podran sol·licitar crèdits per a inversió, per la
qual cosa ha hagut la necessitat de reprogramar els terminis d’execució del Teatre-
Auditori. 

Tant el projecte del Teatre-Auditori com el del Poliesportiu Les Moreres es
van encarregar a dos despatxos professionals de reconeguda solvència i experièn-
cia en aquest tipus d’equipaments. Malgrat això, es va donar la circumstància, una
vegada adjudicades les obres i feta una auditoria sobre els dos projectes, que
aquests tenien una sèrie de deficiències que calia esmenar. Aquesta qüestió també
ha suposat un increment pressupostari, no previst inicialment i sobre els quals
l’Ajuntament ha engegat el procediment de reclamació corresponent als redactors.

En relació al Poliesportiu Les Moreres, les obres del qual continuen a un bon
ritme, cal destacar que serà un gran complex multiusos que impulsarà l’esport a la
ciutat, amb dos pavellons coberts i un gimnàs on es desenvoluparan els entrena-
ments i els partits dels diferents equips base i sènior de moltes entitats esportives
d’Esplugues. També  allotjarà escoles de formació de diferents clubs i activitats es-
portives escolars. La seva construcció permetrà, a més, completar la reforma del
Complex Esportiu de La Plana, amb nous espais polivalents de salut i esport.

Finalment, no puc deixar passar aquesta oportunitat sense desitjar al con-
junt de la ciutadania unes molt bones festes nadalenques i el desig que durant l’any
2011 la sortida a la crisi que estem patint sigui una palpable realitat per a tothom.

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
93 472 91 81 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
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En este artículo intentaré poder explicar, en tan poco espacio como es esta
columna, la gravedad de los acontecimientos que el equipo de gobierno nos ha
ido desvelando desde este mes de septiembre, que hemos ido analizando y aún
no hemos acabado de hacerlo, la cuantiosa desviación económica de los presu-
puestos de construcción tanto del Auditorio como del Polideportivo Les Moreres
ascienden a unos 12 millones de euros más de lo previsto; esto significa una
desviación de casi un 35% de más, que tendremos que pagar entre todos.

El 17 de septiembre de 2008 se adjudica definitivamente la obra del audi-
torio y el 19 de noviembre de 2008  la del polideportivo Les Moreres, los presu-
puestos contratados ascienden entre los dos a unos 23 millones de euros, eso
sí, tras superar los debidos concursos y con unas bajas considerables sobre los

mismos, en base a los proyectos redactados por dos
célebres talleres de arquitectura.

En septiembre de 2008, en base a la gran baja
presupuestaria en las contrataciones de las obras,
dada la importancia de las dos obras y con la finali-

dad de controlar y evitar posibles desviaciones; el Partido Popular de Esplugues
propusimos que se llevase a concurso y contratase a empresas de gestión téc-
nica independientes externas, para que realizasen la supervisión de los 2 pro-
yectos (auditarlos), así como de la dirección ejecutiva de los trabajos (Directores
de obra), con un coste adicional de estas contrataciones entre las dos de
632.336,42 euros. 

Lamentablemente, estas 2 empresas de control técnico externas, en vez
de ser contratadas rápidamente, para disponer de tiempo para poder revisar los
proyectos y después iniciar las obras, son contratadas en julio de 2009, cuando
los trabajos ya se habían iniciado, el Auditorio el 16 de marzo de 2009 y las del
Polideportivo el 24 de febrero de 2009.

Es decir, la finalidad de la propuesta del Partido Popular, que propuso in-
vertir en control y fiscalización, para prever y evitar posibles desviaciones econó-
micas en la ejecución de las obras, ¡no ha servido para nada!

Según las auditorías realizadas, el Auditorio tiene una desviación presu-
puestaria de 8 millones de euros y el Polideportivo Les Moreres de 4 millones de
euros (cifras aprox.).

Ahora, en el último Pleno Municipal del 17/11, el Equipo de Gobierno pre-
tendía que les diéramos apoyo para realizar sendos proyectos nuevos (así están
de mal los otros), tanto del Auditorio como del Polideportivo, y encargárselo a
las empresas contratadas para realizar el control técnico y que supondrá un
coste adicional aproximado de unos 500.000 euros.

Es decir, los contratamos para que controlen a los otros y ahora qué te-
nemos que hacer, ¿contratar a otros para vigilar a los controladores?; el cuento
de nunca acabar y con el debido sentido común hemos votado NO.

En el mismo Pleno también se tenía que votar el pedir responsabilidades
a los facultativos redactores de los dos proyectos por sus deficiencias. Desde el
Partido Popular hemos solicitado la ampliación de solicitud de responsabilida-
des no sólo por la mala redacción de los proyectos, además y muy particular-
mente a los del Auditorio, por la paralización de la obra y los costes que ello su-
pone ahora y los de su puesta en marcha.

El resultado final, aritméticamente hablando, es que el auditorio pasa de
12 millones de euros a 20 millones de euros y el Polideportivo Les Moreres, de
11 millones de euros a 15 millones de euros.

Los 12 millones euros extras suponen un 33% del presupuesto anual de
nuestro Ayuntamiento. ¡SE HAN CUBIERTO DE GLORIA! Pero con el dinero de
todos y con una crisis de UCI.

Auditorio y
polideportivo:
2 obras por 
el precio de 3

Luis Ortega | PPC

En el darrer ple, el de novembre, vam sentir “vergonya aliena” per l’acti-
tud de l’equip de govern del nostre ajuntament. I el senyor Genís, persona habi-
tual als plens, els va deixar muts quan els va preguntar: “Què és el socialis-
me?”  

En tot cas, socialisme no és la mala gestió que ha fet el govern municipal
que han suposat unes desviacions pressupostàries de les obres de les Moreres
i l’Auditori. Els 4 milions d’euros de desviació de l’auditori, ara s’han convertit en
7 milions d’euros, és a dir en més de 1.100.000.000 de pessetes, que afegit a la
desviació de les Moreres puja fins a la xifra de dos mil milions de pessetes

(2.000.000.000) que fa posar els pèls de punta.
Nosaltres preguntem a l’equip de govern on

és l’error, perquè és evident que l’ajuntament hi té
una part de culpa en aquest càlcul erroni. Però la
resposta és que els redactors del projecte l’han fet

malament i cap tècnic ni polític d’Esplugues n’és responsable. Si no són capa-
ços d’admetre els errors i de buscar on s’ha fallat, això pot tornar a passar en
la propera obra que es faci.

Perquè els errors de projecte són grans, realment. Per exemple, a les
Moreres la mida de l’ascensor no s’ajusta a la normativa vigent, des de la pri-
mera filera de les grades no es veu la pista, s’havien oblidat de la porta de l’a-
parcament, es troben una mina d’aigua que els causa problemes (aquesta
mina, coneguda com la mina de les monges per la majoria de ciutadans
d’Esplugues, tothom sabia que hi era, i ja se la van trobar abans en fer la
Residència d’avis que hi ha més amunt).... i podríem seguir. Quant a deficièn-
cies de l’Auditori podem dir que no s’havia previst el fossar dels músics, que els
fonaments posaven en perill els edificis SÍMBOL, que no seguia la normativa
de la Generalitat en no disposar de sala annexa, i també descobreixen que s’es-
tà edificant en un torrent!

A tot això, els encarregats de redactar els projectes són un equip de re-
conegut prestigi estatal, “Alonso Balaguer” i “Sanabria”, i a més a més algun
tècnic i algun polític municipal hi van posar la signatura en el projecte inicial. 

A proposta d’un grup de l’oposició es va contractar un auditoria externa
per tal d’evitar aquests desviaments, amb un cost d’uns 250.000 euros, que són
els qui han detectat les deficiències  dels projectes. Hem d’entendre que se’ls
va contractar una mica tard, perquè molt del mal ja estava fet.

I ningú assumeix responsabilitats. Ni es cessa a cap tècnic, ni dimiteix
cap polític. Com dèiem al principi, sentim vergonya aliena.

Espero que defineixin què entenen per socialisme, humilment us ajuda-
ré dient el que no és socialisme... I socialisme no és insensibilitat davant la gent
més necessitada mentre s’ajuden els especuladors, socialisme no és incom-
petència en la gestió com la que estan demostrant.

Què és el 
socialisme?

Lídia Ibáñez | ICV
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En el darrer article del Pont us parlava del desastre de l’auditori
amb un encariment del preu total de 8.000.000 d’euros, a sumar als
14.000.000 euros pressupostats inicialment. 

Les obres de l’auditori s’aturaran ara, després de veure com l’ajun-
tament és incapaç d’assumir la milionària despesa que significa mante-
nir les obres del poliesportiu, de la llei de barris a Can Vidalet i del mateix
auditori en paral·lel.

L’eficient gestió econòmica dels socialistes fa aigües per tot arreu
quan es comença a albirar la realitat. Més de 2.000.000 d’euros que ja no

rebrem del govern espanyol amb el silenci còm-
plice del govern socialista d’Esplugues, la prepo-
tent iniciativa del mateix govern del PSC de co-
mençar les obres de l’auditori comptant única-
ment amb 500.000 euros provinents del govern

de l’estat per una obra que costava més de 14.000.000 d’euros i sense lli-
gar cap tipus de finançament per part de la Generalitat, i després, per
acabar-ho d’arreglar, ens trobem amb hipotètiques greus deficiències
en els projectes presentats per part dels arquitectes redactors dels pro-
jectes de l’Auditori i del poliesportiu de Les Moreres.

Per poder fer les Moreres, ERC hem donat suport als crèdits de-
manats per poder pagar les obres. Malgrat tot, el govern socialista ens
ha amagat informació deliberadament, tant en la reforma del projecte
inicialment presentat i en el fet de trobar una mina d’aigua en el subsòl
de l’auditori, malgrat les reiterades preguntes de diferents grups polítics
i de la ciutadania davant el fet que les monges de Montsió s’havien que-
dat sense l’aigua de la seva mina. No sabia el senyor Giner que la font de
Les Moreres s’abastia d’aigua de mina?

A les Moreres, entre desviacions del pressupost i les deficiències
detectades en el projecte, resulta que ens costarà 4.000.000 d’euros més
del compte, amb un agreujant: resulta que segons el PSC el projecte és
de Duet Esplugues, l’empresa que gestiona el Poliesportiu de La Plana.

Tant amb l’auditori com en Les Moreres ERC no ha posat cap tipus
de pal a les rodes per poder fer unes infraestructures del tot necessàries
per Esplugues. Ni quan van trobar un col·lector a les obres de l’auditori i
es van fer les obres per desviar-lo dintre del Pla Zapatero del 2009, ni
quan es tenien que demanar crèdits per finançar les obres de Les
Moreres.

D’un partit de govern s’espera que assumeixi responsabilitats, tan
quan les coses es fan bé com quan es fan malament. Però el PSC es treu
les puces de sobre i no reconeix cap tipus de responsabilitat política, les
deficiències no són responsabilitat seva, els silencis tampoc, tot sigui per
tapar-se les vergonyes en veure com dos projectes vitals semblen  fets
amb els peus i no amb el cap, ja que el PSC fa anys que estira més el braç
que la màniga i proposa gastar allò que no té.

Aprofito aquest espai per desitjar-vos BON NADAL i un millor 2011.

Aquesta era la idea per la qual vam proposar al ple del passat mes de
novembre una proposta per tal que el govern municipal pugués controlar l'ús
que es dóna actualment a les zones d'aparcament a la via pública destinades a
persones amb mobilitat reduïda. 

Per tots és sabut que aquestes zones d'aparcament molt sovint són uti-
litzades per diversos perfils d'usuaris que corresponen a realitats ben diver-
ses:

• Els usuaris que tenen actualment problemes de mobilitat i l'ús d'a-
quests espais és totalment necessari per facilitar-los la seva mobilitat per sí

mateixos.
• Els usuaris que tenen actualment familiars

directes amb problemes de mobilitat i que aprofiten
el dret que tenen els familiars per utilitzar aquest
espai per la seva pròpia comoditat.

• Els usuaris que antigament han disposat
d'un dret d'ús d'aquesta zona reservada, però que encara en fan un ús malgrat
haver acabat la necessitat que temps enrere havien tingut.

• Els usuaris que no tenen cap problema de mobilitat però que aprofiten
les hores en les que queden buides aquestes places per fer-ne un ús personal
sense tenir-ne cap dret.

Possiblement em descuidi altres realitats, però, en qualsevol cas, les
tres darreres que exposo estan sotmeses, en diferents graus, a un ús fraudu-
lent dels espais reservats. I aquí és on cal garantir la rigidesa necessària per-
què això no succeeixi.

La proposta que vam portar al ple proposava dos elements bàsics d'exe-
cució:

Fer un control regular anual, de manera que les actualitzacions d'auto-
ritzacions i seguiments dels usuaris realment necessitats de l'ús d'aquests
espais d'aparcament estiguin al dia de la realitat de la necessitat del moment.

Executar les sancions corresponents a aquells infractors que el govern
municipal pugui detectar com a usuaris fraudulents d'aquest servei. És alta-
ment necessari acabar amb aquesta mala pràctica.

En definitiva, el que és el més important d'aquesta proposta és que els
usuaris que realment tenen una forta necessitat d'utilitzar el vehicle privat per
desplaçar-se, atesa la seva mobilitat reduïda, puguin utilitzar aquest servei
sense impediments, circumstància per què no dir-ho, que fins ara ha estat
força abandonada pel govern municipal, el que es coneix com a desgovern en
aquesta matèria.

Esperem que els aparcaments per a usuaris de mobilitat reduïda tin-
guin d'ara endavant una utilitat major i més rigorosa a l'hora de prestar el ser-
vei als veïns i veïnes d'Esplugues que actualment es troben amb aquesta ne-
cessitat. És important recordar que de vegades l'exclusió social també passa
per aquests petits detalls del nostre dia a dia.

Aprofito l'avinentesa per recordar-vos que aquesta columna d'opinió
està també oberta a tots vosaltres, de manera que si teniu temes que us preo-
cupen i que voleu que els tractem aquí, podeu escriure'ns a l'adreça de correu
electrònic elpont@rogerpons.cat.

Aparcaments
per a
mobilitat
reduïda

Roger Pons | CiU

Tapant-se
les vergonyes
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