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Nova campanya solidària de recollida d'aliments _ p.6
Es compleixen 40 anys del naixement
de l'Escola Municipal de Música _ p.8

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

CURS 2012-2013 MATRÍCULA OBERTA
✤

ADULTS I JOVES ADULTS. Grups reduïts (6 alumnes per classe)

✤ General English / Preparació exàmens F.C.E., C.A.E. & C.P.E.
✤ Classes privades one-to-one o en grup
✤ In-Company lessons
✤ FAST CHATTING: classes de conversa
✤ READING CLUB: club de lectura en anglès.

1 sessió de dues hores al mes: lectura, activitats, debat i correccions

✤

NENS I ADOLESCENTS. Grups reduïts (6-8 alumnes per classe)

✤ General English: Desenvolupament de l’expressió oral i escrita /

Comprensió lectora i auditiva
✤ Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes

per als nostres alumnes
✤ Preparació exàmens oficials de Cambridge
✤ Cursos a l’estranger
✤ Viatges organitzats pel nostre centre

UNEIX-TE A L’EXPERIÈNCIA “MEETING”
THE BEST ENGLISH IN TOWN


☎ 93

470 01 16
rosa@meetingpointschool.es • www.meetingpointschool.es

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç) ·

IX APLEC DE LA SARDANA D’ESPLUGUES

LA FESTA MÉS IMPORTANT
DE LA SARDANA A LA NOSTRA CIUTAT

U

n any més, Esplugues viurà
la festa de la nostra dansa
més popular, que és un dels
símbols essencials de Catalunya. La Secció Sardanista de
L’Avenç, fidel a la seva cita des de fa nou
anys, organitza l’Aplec de la Sardana que
s’ha assentat defi nitivament a la pista coberta del parc Pou d’en Fèlix. Una ubicació
que “té una bona acústica i que permet
no haver de patir per la pluja”, apunta el
president de la secció, Guillem Eastaway.
De fet, quan ha plogut, fi ns i tot ha arribat
a venir gent d’altres ballades de sardanes
suspeses per les inclemències meteorològiques, ja que sabien que a la nostra ciutat
es feia sota aixopluc.
Les cobles d’aquest any són les mateixes de la passada edició: Jovenívola de
Sabadell, Ciutat de Cornellà i La Principal
de Llobregat; així que el nivell musical està
assegurat. Les activitats d’aquest IX Aplec
de la Sardana tampoc han variat. Com diu
Eastaway: “Quan una cosa funciona millor
no canviar-la”. D’aquesta manera, hi haurà
un concurs de colles improvisades amb
obsequis per a tots els participants, un
dinar de germanor, servei de bar, sortejos
de més de dotze productes (dos pernils
inclosos)... A més, com és habitual, a mitja
tarda els assistents seran obsequiats amb
pastes i vi bo.
I no us en podem avançar gaire res,
però ja us diem que els sardanistes de
L’Avenç en porten alguna de cap perquè
l’any vinent, quan se celebri el 10è aniversari, hi hagi alguna sorpresa. Esperarem

pacientment i anirem consultant la seva
pàgina web www.sardaesplugues.org per
estar al dia de tota l’activitat sardanista a
Esplugues. També hi trobareu el programa
sencer de la trobada, amb el dibuix d’una
artista hospitalenca, fet expressament per
a l’ocasió, que us mostrem sota aquestes
línies. ●

IX APLEC DE LA SARDANA
D’ESPLUGUES
Diumenge 4 de novembre
Pista coberta del parc Pou d’en Fèlix
Matí, a partir de les 10.30 h.
Tarda, a partir de les 16 h

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 16,25€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

La vinoteca d'Esplugues, on menjar bé, beure
un bon vi o cava i no haverse d'escurar les butxaques
és possible. El vi i el cava
també el serveixen per
copes. Servei de terrassa

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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20 DE NOVEMBRE
DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS

Els infants, més
protagonistes que mai
X Com cada novembre des del 1989 es com-

memora el Dia Universal dels Drets dels
Infants promulgat per Nacions Unides,
que busca que tots els països i estats del
món comparteixin una sèrie de principis
per aconseguir un desenvolupament ple i
harmoniós dels més petits i petites, i que
puguin ser educats en un esperit de pau,
tolerància, dignitat, llibertat, igualtat i solidaritat.
Esplugues també vol sumar-se a la celebració amb una sèrie d'activitats que es
faran dimarts 20 de novembre, però també
durant els dies anteriors i posteriors. Un
dels actes centrals de la diada serà la constitució del Consell dels Infants per al curs
2012-2013, un òrgan amb quatre anys de
vida i que agrupa alumnes de 5è i 6è de

primària de les escoles de la ciutat. Ells
seran els encarregats de fer propostes
sobre aspectes que els concerneixen, a
la vegada que aprenen els mecanismes i
processos democràtics a través de representants, consellers i conselleres, sessions
plenàries...
També hi ha altres activitats que es duen
a terme habitualment i que fóra bo repassar en aquest article. El primer que destacarem és l'Escola de Pares i Mares, que ens
ofereix dues activitats diferents: el taller
mensual Educar-nos per educar i el grup
de suport a famílies monoparentals, que es
reuneix aproximadament cada quinze dies.
Totes dues tenen com a finalitat crear un
espai per compartir habilitats i estratègies
per educar els nostres fills i filles. L'Espai

Jove Remolí treballarà aquest novembre la
violència de gènere amb els joves a través
d'un audiovisual on els participants podran
ser protagonistes d'un vídeo que es projectarà al Consell de les Dones, i també installaran punts temàtics contra la violència de
gènere als instituts de la ciutat.
Es tracta d'un repte que cal assumir collectivament, però també amb responsabilitat individual. I ara encara més, ja que
parlem d'un dels col·lectius socials més
vulnerables a causa d'una davallada del
benestar derivada del context actual en
què vivim. ●

cuibany
Elements decoratius
CUINA I BANY
● REFORMA COMPLETA ●

Cuines, Banys, Portes,
Calefacció, Terres…
Pressupost sense compromís
C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)
Tel. 93 371 82 42
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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eeee!
Flic Flac Teatre reinterpreta
‘La Ventafocs’
X La programació teatral i d'espectacles d'Esplugues Entra

en Escena (eeee!) ens acosta una adaptació teatral per a
tota la família d'aquest conte clàssic on la Ventafocs intentarà anar al ball que ha organitzat el rei per trobar una noia
que agradi al príncep. Tot i que les germanes de la protagonista intentaran fer-li la punyeta i evitar que hi vagi, els
ratolins i la fada padrina l'ajudaran perquè ella pugui anarhi i enamorar el príncep. La companyia Flic Flac Teatre
fa una reinterpretació del conte plena de ritme, amb una
escenografia i un vestuari molt treballats i amb un missatge
clar per al públic: cal buscar sempre la sort. ●

LA VENTAFOCS
Diumenge 18 12 h
Casal de Cultura
Robert Brillas
Preu: 3 €
Menors de 3 anys gratuït
Més informació a
www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82

Castanyes, xocolata, jocs
i actuacions a la Festa Infantil
de la Tardor de l'Esbart Vila
d'Esplugues
XEl Casal de Cultura Robert Brillas acollirà una nova edició d'aquesta

festa que els membres de l'Esbart organitzen per reivindicar les
tradicions culturals catalanes d'aquesta estació de l'any. Després
de l'èxit de l'any passat, tornaran les castanyes, la xocolatada, els
jocs i les actuacions; a més, hi serà la Castanyera de l'Esbart, que
donarà la benvinguda a tots els nens i nenes que s'acostin al Casal.
Com no podia ser d'una altra manera, les seccions de petits, infantils
i mitjans de l'entitat oferiran les seves danses. Per guarnir el Casal
de Cultura, tots els assistents a la festa hauran de dur elements
representatius de la tardor (fulles, castanyes, bolets...).
L'Esbart, a més de la festa, està preparant un parell de sortides a
Barcelona, on participarà en dos espectacles: a la Festa Major de la
Sagrera (18 de novembre) i a L'home del paraigua, una òpera-collage
de Joan Martínez Colás, basada en la vida de Vicenç Ferrer i que es
podrà veure l'1 de desembre al Palau Sant Jordi. Una gran manera
de tancar el calendari anual d'actuacions. Enhorabona! ●
Més informació a:
esbartesplugues.blogspot.com

FESTA INFANTIL
DE LA TARDOR
Dissabte 10 De 17 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas
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AJUDA'NS A AJUDAR,
NUEVA CAMPAÑA DE RECOGIDA
DE ALIMENTOS
A partir del 26 de noviembre. El año pasado se consiguieron
8.000 quilos para las familias más desfavorecidas
X Esta iniciativa de Cáritas, Cruz Roja y la
Associació Cristiana Vida, con el apoyo del
Ayuntamiento de Esplugues, busca mejorar la situación con la que se encuentran
familias de nuestra ciudad que sufren una
situación de fragilidad económica. La campaña persigue también sensibilizar a la población juvenil sobre la necesidad de trabajar
para la cohesión social e inculcar valores
como la solidaridad entre las personas. Por
ese motivo, también podrán participar los
centros educativos públicos, concertados
o privados que lo deseen, además de entidades y esplais de gent gran.
En diciembre de 2011 se recogieron cerca
de 8.000 quilos de alimentos como leche,
aceite, arroz, pasta, galletas y latas de conservas. En este año la campaña se desarrollará del 26 al 30 de noviembre en los puntos
de recogida habituales y durante el fin de
semana del 30 de noviembre y 1 de diciembre, en las entradas de los supermercados
que las entidades organizadoras elijan para
poner un punto de recogida.

Puntos de recogida: Associació Cultural
Andaluza de Esplugues, ACE; Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael; Centro
Aragonés de Esplugues; Centro Extremeño
Muñoz Torrero; Esplai Municipal de Gent
Gran Centre-La Plana; Esplai Municipal de
Gent Gran Can Clota; Esplai Municipal de
Gent Gran El Gall, y Associació de Gent
Gran Esplugues-Can Vidalet, Espai Jove
Remolí i Oficina Jove d'Emancipació.
Los productos idóneos para este tipo de
campaña son alimentos básicos como leche,
aceite, arroz, legumbres, pasta, galletas,
conservas, cereales... así como los típicos
de estas fiestas (turrón, dátiles...). ●

Más información:
• Cáritas ✆ 93 371 88 87
• Creu Roja ✆ 93 371 82 02
• Associació Vida Cristiana
Carrer Miramar, 4
• Servei d’Acció local de l’Ajuntament
✆ 93 371 33 50 (ext. 2400)

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada
el dia 17 d’octubre de 2012, va aprovar el text de les Bases
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la
sol·licitud i atorgament de subvencions per al
desenvolupament d’activitats i serveis a la ciutat, any
2013.
Així mateix, es va acordar la convocatòria, simultània
a l’anterior termini, del concurs per a l’atorgament de les
subvencions corresponents a l’any 2013, fixant les
següents dates de presentació:
a) Des de la data de publicació fins al 31 de
desembre de 2012.
El Text de les Bases reguladores per a l’atorgament
de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
pot ser consultat al web d’aquest Ajuntament: www.
esplugues.cat, al Tauler Virtual d’Edictes de la Corporació,
i a la Direcció de l’U.J.A. de l’Àmbit de Serveis a les
Persones, en hores d’oficina.
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ANUNCI
Fins al 31 de desembre se sotmet a exposició
pública la proposta de declaraci de Bns Culturals
dÕInters Local d’alguns dels béns integrats a l’Inventari
del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental
d’Esplugues de Llobregat.
Durant aquest període es podran formular les
al·legacions o reclamacions que s’estimin procedents.
Conclòs aquest període, es procedirà a la resolució
de les al·legacions o reclamacions que s’hagin presentat
i a l’aprovació de l’acord definitiu de declaració com a
BCIL, que serà comunicat al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya perquè realitzi les inscripcions corresponents en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català.
La proposta de declaració de Béns Culturals
d’Interès Local pot consultar-se al web www.esplugues.
cat (apartat Urbanisme).
Per a més informació, trucar al telèfon gratuït
d’atenció a la ciutadania 900 300 082.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Violencia machista: BASTA!
X Desgraciadamente

un año más hay que recordar
que, en pleno siglo XXI, aún hay mujeres que sufren el
acoso y la violencia por parte de algunos hombres. Este
hecho, lamentablemente, no deja de ser un reflejo de
la sociedad. Según el Departament d'Interior, de enero
a septiembre de 2012 se han registrado en Catalunya
un total de 9.241 hechos principales de violencia machista en el ámbito de la pareja, con 4.744 detenidos. Se
han tenido conocimiento de 14 casos de este tipo de
violencia con mujeres muertas hasta esa fecha.
La violencia machista es una violación de los
derechos humanos y un atentado contra la libertad
y la dignidad de las personas, que sufren las mujeres
y también sus hijos e hijas. Por eso hay que luchar
para denunciar y erradicar este tipo de violencia. La
de las agresiones físicas, pero también aquella más
escondida y que cuesta mas de reconocer: la violencia,
psicológica, la económica o la que se da en los ámbitos
sociales y laborables.
El domingo 25 de noviembre, Esplugues se unirá al
Día Internacional Contra la Violencia Machista. En la
plaza Santa Magdalena, delante del Ayuntamiento, a
las 12 h, se leerá el manifiesto. Es un pequeño gesto,
pero necesario para recordar que hay que seguir luchando por y para la igualdad de género día a día. Un
año más, los jóvenes de Esplugues expresarán su rechazo a la violencia de género. Este año grabarán un
vídeo titulado Diguem NO! que se presentará en el
próximo Consell d'Igualtat. ●

DE
LLISTE S
NT
E
M
E
NAIX

Molt més que una botiga
de roba, puericultura
puericultura,
joguines o mobles per a nens
de 0 a 3 anys i més

Rovellat, 42 • ESPLUGUES (al costat Rambla del Carme) ★

☎ 93 372 16 70
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40

aniversari de l'Escola
Municipal de Música d'Esplugues

Els actes d'aniversari començaran el 6 de novembre amb un concert amb tres formacions
X Diuen

que les persones experimenten
una mena de crisi quan arriben als quaranta, però no deu passar la mateixa cosa amb
les institucions i, ni de bon tros passa a
l'Escola Municipal de Música d'Esplugues.
Des d'aquell 6 de novembre de 1972, l'Escola no ha parat de créixer. Des de la primera
seu al Casal de Cultura Robert Brillas, on
la Maria Antònia Juan, en Jaume Abad i la
Mercè Solà oferien classes de solfeig, guitarra, flauta dolça i piano a 60 alumnes, fins
a l'últim emplaçament al Centre Municipal
Puig Coca, on hi estudien 450 alumnes en
moltíssimes disciplines més.
La major part d'aquests estudiants
toquen o canten en alguna de les agrupacions musicals, infantils, juvenils o d’adults:
4 corals, 3 bandes, 3 grups de guitarra, 2
orquestres de corda, 2 quartets de corda, 2
orquestres de teclats, 8 conjunts infantils,
3 grups de percussió, 6 grups de música
moderna, 2 grups de guitarra amb acords,
jazz-band i coverband. I pel que fa a edats,
hi ha des de nadons de 4 mesos que fan
cursos d'estimulació a través de la música
fins a gent gran, ja que un dels objectius
de l'Escola és oferir cursos per a totes les
músiques i per a totes les necessitats.
Per celebrar els primers 40 anys de vida
de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues s'han preparat una sèrie d'actes que
començaran el dia 6 de novembre, a les
19.30 h, amb un concert i una petita mos-

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA
Dimarts 6 19.30 h
Actuació del Grup de Guitarres Jove,
el Quartet de Corda Lavendel i Coverband
Casal de Cultura Robert Brillas

tra fotogràfica. El concert serà al Casal de
Cultura Robert Brillas amb la participació
de grups de diferents estils musicals. Allà
mateix hi haurà un recull de fotos de l'Es-

cola. Durant el curs hi haurà més concerts
i actes de commemoració que acabaran
amb un concert en què participaran tots
els grups i formacions de l'Escola. ●

BASES CONVOCATÒRIA DEL 10è CONCURS DE CARTELLS • “XVII FESTA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES”
PODEU CONSULTAR-LES A: http://trestombs.entitats.esplugues.cat
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Vols ser voluntari a la
Cavalcada de Reis?
Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient
busquen voluntaris per a la seva Cavalcada
al seu pas per Esplugues.
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més
important de la ciutat per a petits i grans. Si voleu formar
part de la cavalcada i ser-ne voluntaris, feu la vostra inscripció per participar-hi enviant un correu electrònic a fcastillo@esplugues.cat o trucant al 93 371 33 50 (ext. 2434).
D’aquesta manera entrareu en el sorteig per ser membres
de la desfilada
lada més fantàstica de ll’any.
any. Recordeu que les pla
places són limitades
mitades i que podeu lliurar la butlleta des de dilluns
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Miquel d'Esplugues.

2013?
✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania.
✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2002, 2003 i 2004.
✷ Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant
aquestabutlleta a partir del 21 de novembre (només s'admetrà una
butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que trobareu als
Punts d’Atenció a la Ciutadania (casa consistorial,
Policia Local i Ediﬁci Molí). Es podran
entregar ﬁns al dijous 13 de desembre.
✷ Sorteig públic: es farà el divendres 14 de
desembre, a les 20 hores, a la
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.
✷ Es contactarà amb els premiats pe
per
conﬁrmar la seva participació
ói
comentar detalls relatius a
l'activitat.
✷ Condició imprescindible:
que els pares acompanyin
la carrossa com a
patges (caminant amb
les torxes al voltant
de la carrossa). ●

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial
nom nen/nena:
data de naixement:

telèfons:

domicili:
nom pare/mare:
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Novembre 2012

4 DIUMENGE

8 DIJOUS
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Dia
a Dia

‘D'emperador a depredador;
economia i política a l'Imperi romà’

Matí, a partir de les 10.30 h
Tarda, a partir de les 16 h
Parc Pou d'en Fèlix – Pista coberta

IX Aplec de la Sardana d’Esplugues
Amb l’actuació de les cobles: Principal del Llobregat,
Ciutat de Cornellà i Jovenívola de Sabadell
Hi haurà dinar de germanor al preu de [15€]. Es realitzaran diversos sorteigs d’obsequis cedits per comerços d’Esplugues. Hi haurà, com és habitual, concurs
de colles improvisades. A la tarda, poc abans d’acabar
l’Aplec, es repartiran pastes i vi bo.
A LA PÀGINA 3

Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

1 DIJOUS

11.30 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

6 DIMARTS
11 h
Parc Pou d'en Fèlix – Pista coberta

18 h
Biblioteca La Bòbila

XXX Concurs de panellets

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN

Inscripcions d'11 a 11.30 h
Ballada de Sardanes
L’acte estarà acompanyat de l’habitual ballada de
sardanes de la diada de Tots Sants, amb la Cobla del
Baix Llobregat. En el decurs de la ballada es rifaran
obsequis cedits per Pastisseria Fíguls i Celler Torras.
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Amb la col·laboració del Club d’Esplai Pubilla Cases
- Can Vidalet

A càrrec de José Remesal, catedràtic d’Història
Antiga de la UB. Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DIJOUS DE LES DONES
Conferència:

‘Professionals de l'arqueologia,
Sherlock Holmes del passat’
A càrrec de la Dra. Marta Prevosti, arqueòloga.
La conferència explicarà els orígens i fonaments de
l'arqueologia i la metodologia que segueix la disciplina. Farem també un breu recorregut pels monuments
més destacables de l'arqueologia catalana. Acte vinculat a l’exposició ‘16 científiques catalanes’.
Organitza: Consell Municipal de les Dones
19 h
Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE
SHAFT I EL MOVIMENT BLAXPLOITATION:
Las noches rojas de Harlem, de Gordon
Parks
19 h
Biblioteca La Bòbila

Hello Bòbila! Grup de conversa
en anglès. Coordina Sílvia Fernández
19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Conferència:

‘Recursos energètics i crisi’
a càrrec de Carles Riba.
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

2 DIVENDRES

10 DISSABTE

LA CASTANYADA 2012
21 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Castanyada, xocolatada infantil i
concurs de dibuix
22 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Ball popular
Organitza: Asoc. Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)

3 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

Històries principesques
A càrrec de Sandra Rossi
Contes de prínceps, princeses, reis, reines i cavallers...
Però has de saber una cosa: cadascun d'aquests personatges amaga ben amagat algun secret sota la corona, el bigoti o el barret. Els descobrim tots plegats?

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

Actuació del Grup de Guitarres Jove,
el Quartet de corda Lavendel i la
Coverband. Primer dels actes commemoratius
quan es compleixen 40 anys del naixement de l'escola
municipal de música.
A LA PÀGINA 8

7 DIMECRES

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

Contes anima(la)ts, a càrrec de Blai Senabre
Contes protagonitzats per animals, bestioles i alguna
persona

19 h
La Masoveria de Can Tinturé
Conferència:

‘Creacions contemporànies’
Conferència de la ceramista Madola en relació a les
“creacions contemporànies” i portes obertes a l’exposició de la 16 Biennal de Ceràmica d’Esplugues, de
projecció internacional. Portes obertes al Museu Can
Tinturé, de 16.30 a 20 h.
A LA PÀGINA 13
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, AMPEL.

De 17 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Festa Infantil de la Tardor
Castanyes, xocolatada, jocs i actuacions de les seccions de
petits, infantils i mitjans de l’Esbart, que oferiran les seves
danses. Un cop més, la Castanyera de l'Esbart donarà la
benvinguda a tots els nens i nenes que hi assisteixin.
A LA PÀGINA 5

17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
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17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

11 DIUMENGE

17 DISSABTE

19 DILLUNS
Del 19 al 23 de novembre
Dilluns, de 10 a 12 h i dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Carrer Molí (cantonada rambla Verge de la Mercè)

11.30 h
Escola Isidre Martí

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Partit mixt de futbol sala

HORA DEL CONTE

Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
Facebook o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Contes dins d'una ampolla

Campanya contaminació acústica

A càrrec de Santi Rovira
La mar Mediterrània ens recorda que no som respectuosos amb el medi, però les onades també ens porten
històries que ens transportaran a l'intrigant món dels
pirates. Es prega puntualitat.

dels vehicles amb dues rodes (4t control)
Organitza: l’Ajuntament amb la col·laboració de la DIBA

13 DIMARTS
18 h
Biblioteca La Bòbila

18 DIUMENGE

L’HORA DEL CONTE

Contes misteriosos, a càrrec d’Alba José

11.30 h
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

XXIV ANIVERSARI DE L’ACAE

14 DIMECRES

Actuacions de cant i ball
Lliurament de la insígnia d’or i vi d’honor
Organitza: Asoc. Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

11.30 h
Escola Isidre Martí

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

Les tribulacions del jove Törless,

21 DIMECRES

de

Robert Musil. Coordina Carles Ferrer

19 h
Masoveria de Can Tinturé

CICLE DE CONFERÈNCIES
'LA RAJOLETA FA 10 ANYS'
Xerrada: 'El

llegat de La Rajoleta: el
fons documental', a càrrec de Marta de
Planell, directora d’AMEL. Vine, mira i toca diferent
tipus de documents per conèixer la riquesa del fons Pujol
i Bausis que es conserva i custodia a l’arxiu municipal.
Organitzen: MEL (Museus d’Esplugues) i AMEL (Arxiu
Municipal d’Esplugues).
A PEU DE PÀGINA
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

AUDICIÓ DISCOGRÀFICA COMENTADA
ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA
21 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

Audiovisual:

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Muntanya sorprenent. Excursions
clàssiques per rutes atípiques

La Ventafocs, a càrrec de la companyia Flic

Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

15 DIJOUS

Flac Teatre, que fa una reinterpretació plena de ritme
d’aquest conte clàssic, amb un missatge clar per al
públic: cal buscar sempre la sort.
Més informació a www.esplugues.cat o al 900 30 00 82
A LA PÀGINA 5

Discofòrum sobre Vasili Kalinnicov
versus Henryk Górecki
Seleccions de les simfonies núm 2 i 3. Entrada lliure
Organitza: Club Música Clàssica Pare Miquel d’Esplugues
20 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Inauguració de l'exposició
d’aquarel·les i olis de Ramon Bas
Exposició: del 21 de novembre al 5 de desembre, de
dilluns a divendres de 16 a 20 h

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CONTES MENUTS. NASCUTS PER LLEGIR

A dormir Martina!, a càrrec de Sandra Rossi
La Martina juga al jardí. Comença a fer-se fosc i arriba
cantant la lluna. Després de sopar la mare diu que és
hora d’anar a dormir, però la Martina no ho vol de cap
manera! Per què ha d’anar a dormir si les joguines volen
jugar amb ella? Però, les joguines, estan despertes? Per
a infants de 2 a 3 anys acompanyats d'un adult. Places
limitades. Cal inscripció prèvia al 93 371 91 19

XXVII Jornada de Sensibilització de
la Malaltia Alcohòlica en record del
Dr. Francesc Freixa
X L'Associació Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues continua la seva tasca per aju-

18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘La qualitat en els serveis públics’
A càrrec de Enric Giner, primer tinent d’alcaldia de
l’Ajuntament d’Esplugues.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE
SHAFT I EL MOVIMENT BLAXPLOITATION:
Shaft vuelve a Harlem, de Gordon Parks

dar i conscienciar les persones i els familiars que pateixen aquesta malaltia, que no
té una cura definitiva, però sí que pot controlar-se. El dissabte 24 de novembre se
celebrarà la XXVII Jornada de Sensibilització de la Malaltia Alcohòlica, que aquest
any es farà en homenatge al Dr. Francesc Freixa Santfeliu, un dels especialistes que
ha dut a terme una de les tasques socials i mèdiques més importants per a la comprensió i la prevenció d'aquesta malaltia i d'altres addiccions a Catalunya, i que va
morir el juliol passat. Com és
habitual, hi haurà dues taules
rodones (una al matí i l'altra a
la tarda) amb experts sobre el
tema i una conferència. L'acte
comptarà amb l'alcaldessa,
Pilar Díaz, i amb el president
de la Federació Catalana
d'Alcohòlics Rehabilitats de
Catalunya, Josep Esteban
Fábregas, entre d’altres.●
XXVII JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ DE LA MALALTIA ALCOHÒLICA
Dissabte, 24 10 h • Centre sociocultural Molí-Cadí • Edifici Cadí - Ramblá Verge de la Mercé, 57
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22 DIJOUS
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘Què dimonis és l’art contemporani?’,
a càrrec d'Antoni Mercader, historiador de l'art.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

Conferència: 'Crims de sang', a càrrec de
Sebastià Alzamora
Sebastià Alzamora, que ha estat seleccionat com a
autor del mes a la biblioteca d’Esplugues, ens parlarà
del seu darrer llibre Crims de sang, i en general de
la seva obra. Es tracta d’una sessió conjunta dels tres
clubs de lectura de la biblioteca, i està oberta a tothom.
Organitza: Institució de les Lletres Catalanes

Rom Rom Rom, a càrrec de mOn Mas
El sanglot de la simbomba s’escampa pels set mars, desperta el pirata pudent i la cigala dorment. La formiga treballa sense fatiga, la madrastra i les seves filles es cusen
les faldilles, riu el pardal, d'aquí un mes serà Nadal
17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

29 DIJOUS

Ball per a la gent gran

18 h
Biblioteca La Bòbila

CONTESPLAI

18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

Amb la col·laboració del Grup Indi del Club d’Esplai
Pubilla Cases - Can Vidalet

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Organitza: Centre Cultural L’Avenç

‘Patrimoni protegit / testaments’

19 h
Biblioteca La Bòbila

Hello Bòbila! Grup de conversa
en anglès. Coordina Sílvia Fernández

23 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas

19 h
Biblioteca La Bòbila

L'AVENÇ EN CONCERT

CICLE DE CINEMA NEGRE

Entrada amb consumició: amb cervesa [3€], amb combinat [5€]
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

A càrrec d'Albert Domingo.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

CURSOS i TALLERS

El Penúltimo. Versions d'El último de la fila.

SHAFT I EL MOVIMENT BLAXPLOITATION:
Shaft en África, de John Gullermin

24 DISSABTE

25 DIUMENGE

De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Del 24 de novembre al 9 de desembre
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d’exposicions

D’11 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà

Rastrillo solidari

Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

Organitza: AIDED (Asociación por la igualdad para los
derechos de los discapacitados)
10 h
Centre sociocultural Molí-Cadí
Edifici Cadí Rambla Verge de la Mercè, 57

XXVII JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ
SOBRE LA MALALTIA ALCOHÒLICA
HOMENATGE PÒSTUM AL DOCTOR
FRANCESC FREIXA SANTFELIU

Fira d’art al carrer
11.30 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de Facebook
'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola Isidre Martí' o
trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Apertura de la jornada, a càrrec de l’alcal-

10.30 h
Ponents: Dr. Francesc Xavier Boqueras Bach;
Dra. María Álvarez Riebdwweg, metgessa d’assistència primària i màster en drogodependències; Sra.
Benita Mediavilla Pablo, treballadora social i criminòloga en drogodependència i Dr. Ramon Rovira
Mestre, metge psiquiatre. Modera el Dr. Francesc X.
Boqueras Bach
16 h

Taula rodona
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Espai per compartir habilitats i estratègies per educar
els fills i filles

Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h

A LA PÀGINA 7

Organitza: Consell Municipal de les Dones

27 DIMARTS

Aula de gralla
Taller de Música
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h

Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Recollida a escoles

19 h
Biblioteca La Bòbila

Els dimarts, de 17.30 a 19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Per aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners i
cuineres la imaginació i la innovació també tenen cabuda en aquest taller. Destinat a infants de 3 a 12 anys

La llamada de un extraño, de Rafael

I LOVE ENGLISH

Ubeda, presidenta de Serveis a les Persones i regidora delegada de Serveis Socials, Salut i Polítiques de
Família, la Sra. Aisha Benajiva Ruiz, secretària de
l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues,
ARE i el Sr. Josep Esteban Fábregas, president de
la Federació Catalana d'Alcohòlics Rehabilitats de
Catalunya FCAR.
A LA PÀGINA 11

Grup de suport a famílies monoparentals

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA

18 h • Conferència

Cloenda, a càrrec de la regidora Sara Forgas

ESCOLA DE PARES I MARES

Tots els dimarts i divendres, de 17 a 20 h

Alcalde. Coordina Jordi Canal

19 h

Divendres, 16 i 30 de novembre, de 14.30 a 16 h
Oficina Jove d’Emancipació
Casal de Cultura Robert Brillas

12 h
Plaça Santa Magdalena (Davant de l'Ajuntament)

Ponents: Sra. Antonia Alcaraz Díaz, presidenta
de REMARE; Sr. Joan Martí Buixeda, expresident
d’ARHC; Sr. Josep Díaz Lara, presidente d’ASALRE
Sr. Juli Monsergas, expresident d’ARRSR i Sr. Juan
Garijo Estévez, expresident d’ARE. Modera la Sra.
Carme Carbonell Borrell, psicòloga clínica del CAS
Fontsanta i del CT d’Esplugues

a determinar

Taller: 'Educar-nos per educar'
Espai per compartir habilitats per educar els fills i
filles. A càrrec d’Anna Mascaró i Colls, filòsofa, pedagoga, experta en psicologia de l’evolució humana i
assessora d’educació. Especialista en desenvolupament emocional i relacions humanes.
El curs es realitzarà amb un mínim de 20 inscripcions.
Gratuït. Cal inscripció al 900 300 082

Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Lectura del manifest institucional

Taula rodona

ESCOLA DE PARES I MARES

TALLERS I ACTIVITATS
ESPLUGA VIVA

10 h
dessa Pilar Diaz Romero, del Sr. Francesc Xavier
Boqueras Bach, doctor en medicina, psiquiatre i
assessor tècnic de la FCAR i de l'ARE, i del Sr. Àngel
Borreguero Solanilla, president de l'Associació
d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues ARE

Dilluns, 5 de novembre, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

28 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up
19 h
Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE
SHAFT I EL MOVIMENT BLAXPLOITATION:
Shaft: el retorno, de John Singleton

Taller de cuina infantil

Els dimecres, de 17.30 a 19 h

Taller de repàs escolar
Reforç escolar en totes les matèries. Destinat a infants
de 3 a 12 anys
Els dijous, de 17.30 a 19 h

Taller de teatre infantil
Per passar-ho d’allò més bé fent teatre. Aprendreu a
maquillar-vos, a dansar, a modular la veu i a sentir la
música. Tot per arribar a ser uns grans actors i actrius!
Destinat a infants de 3 a 12 anys
Els divendres, de 17.30 a 19 h

Taller de danses tradicionals
Ball pla, cercle etc. Destinat a infants de 3 a 12 anys
Organitza: Ludoteca - Espluga Viva

Tots els dissabtes, de 17 a 19.30 h

Cau de dissabte

EXPOSICIONS

L’agrupament s’estructura per unitats segons les
edats. El Cau és una manera de viure i d’entendre
l’oci. L'infant gaudeix dels companys i de la natura, i
s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir, esforç...
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a
21.30 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Taller de tai-txi
Practicant tai-txi txi-kung amb constància pots prevenir i fins i tot curar moltes malalties

SORTIDES
Dissabte, 10 de novembre, a les 8 h
Sortida de la plaça Santa Magdalena
Preu: Socis [35€], no socis [40€]

Sortida a Escaladei
Es visitarà també el Castell del Vi, a Falset. Dinar
inclòs. Tornada a les 20 h. Inscripcions fins al dimarts
6 (els dimarts de 19 a 21 h, al Casal de Cultura Robert
Brillas (o truqueu al 93 371 33 50 i demaneu pel Casal)
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

Fins al 18 de novembre, de dilluns a dissabte, de
17 a 20 h, i els diumenges i festius, d’11 a 14 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Entrada gratuïta
Exposició: 'Elles, les espluguines'
L’Arxiu Municipal d’Esplugues inaugura una mostra de
més de quaranta imatges, des de la dècada de 1910 fins
a l’any 2010, sobre el paper de la dona d’Esplugues al
llarg de la seva vida, des de la infantesa fins a la vellesa.
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues

EXCURSIONS BTT

Sortida de cap de setmana. Empordà
Cal fer inscripció prèvia. Més informació al 93 473 39 09.
Reserva de plaça fins el dimecres abans de l’excursió.
També podeu assistir a la preparació d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge 18 de novembre
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Travessa pel Montsec de Rúbies
(Pallars Jussà)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal
fer inscripció prèvia. Més informació al 93 473 39 09.
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió.
També podeu assistir a la preparació d’aquestes excursions i a altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge 25 de novembre

EXCURSIONS EN FAMÍLIA

Santuari de Cabrera (Osona)
Sortida en cotxes particulars. Excursions dirigides a
les famílies amb nens i nenes que volen gaudir d’una
aproximació al món de l’excursionisme i la natura. Cal
fer inscripció prèvia. Més informació al 93 473 39 09.
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació d’aquestes
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge 25 de novembre

CICLE “PETJADES I CAMINS”

El Matagalls des de Collformic
A concretar (cotxes particulars). Més informació al 93
473 39 09 o al CEE (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Exposició de les obres seleccionades i premiades a l’edició d’enguany
En el transcurs de l’exposició, el públic visitant podrà
votar d’entre les obres no premiades, la que més li agradi. Un cop clausurada l’exposició es farà públic el resultat i s’expedirà un diploma acreditatiu de la peça més
votada. Entrada lliure tots els dissabtes, diumenges i
festius. Tancat dies 25 i 26 de desembre, i 1 i 6 de gener

PASSIONS DE LA GENT D’ESPLUGUES

'Exposició de trencaclosques'

Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir

Dissabte 10 i diumenge 11 de novembre

16a BIENNAL DE CERÀMICA
D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

Del 5 al 30 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Diumenge 4, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir
Itinerari:
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir farem una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries
existents. Dificultat mitjana-alta. Es recomana portar
roba i calçat adient
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Fins al 13 de gener de 2013
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h,
i dimecres i dissabte, de 16.30 a 20h
Museu Can Tinturé

Exposició dels trencaclosques produïts al llarg del
2012 per Josep Izquierdo, i dels alumnes del taller de
puzles de l'Esplai de Jubilats de Santa Magdalena del
Centre-la Plana.

Del 6 al 29 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Exposició: ‘16 científiques catalanes’
Organitza: Associació Catalana de Comunicació
Científica (ACCC). Amb el suport del Departament
d´Innovació, Universitat Empresa (DIUE) de la
Generalitat de Catalunya. En horari de biblioteca

Del 21 de novembre al 5 de desembre
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Exposició d’aquarel·les i olis de
Ramon Bas
Inauguració: dimecres 21, a les 20 h

La ceramista Madola
farà una conferència sobre
‘Creacions contemporànies’
X Maria

Àngels Domingo Laplana (Madola) és una de les
ceramistes i escultores catalanes amb major presència i
transcendència a tot el món. Madola, a banda de conèixer
la tradició ceramista i els processos clàssics, sempre ha
experimentat amb la ceràmica i ha buscat nous llenguatges
artístics a l'hora de treballar aquest material. Coincidint amb
la conferència del dimecres 7 de novembre, hi haurà una
jornada de portes obertes a l'exposició de la 16a Biennal
de Ceràmica d'Esplugues, al Museu Can Tinturé.
Aquesta no serà l'única conferència d'aquest mes, ja que continua el cicle de
conferències, al Casal de Cultura Robert Brillas, sobre els '10 anys de "La Rajoleta"'
amb 'El llegat de "La Rajoleta": el fons documental', a càrrec de Marta de Planell,
directora de l'Arxiu Municipal d’Esplugues (AMEL). A més, fins al 18 de novembre
podeu visitar l’exposició fotogràfica de l’AMEL: 'Elles, les espluguines', que reuneix una mostra de més de 40 imatges, des de la dècada de 1910 fins a l’any 2010,
sobre el paper de la dona d’Esplugues al llarg de la seva vida, des de la infantesa
fins a la vellesa. Per la seva banda, l’exposició de la Biennal té l’entrada lliure tots
els dissabtes, diumenges i festius, i es pot visitar fins al 13 de gener. ●
CONFERÈNCIA DE MADOLA SOBRE ‘CREACIONS CONTEMPORÀNIES’
Dimecres, 7 19 h • La Masoveria de Can Tinturé - C. de l'Església, 36
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SOLIDARITAT

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL
L’autor del mes
SEBASTIÀ ALZAMORA

Del 26 al 30 de novembre

Ajuda’ns a ajudar
Nova edició de la campanya local de recollida
d’aliments, amb la col·laboració de centres educatius
i entitats del municipi.
Campanya impulsada per Càritas, Creu Roja i l’Associació Cristiana Vida, amb el suport de l’Ajuntament
d’Esplugues. Punts de recollida: als centres educatius i als locals de les entitats adherides.
Entitats: Associació Cultural Andaluza de Esplugues,
ACAE; Centro Aragonés de Esplugues; Centro
Extremeño Muñoz Torrero; Esplai Municipal de Gent
Gran Centre-La Plana; Esplai Municipal de Gent Gran
Can Clota; Esplai Municipal de Gent Gran el Gall;
Associació de Gent Gran Esplugues-Can Vidalet;
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael.
Els aliments més idonis per portar són els bàsics com:
llet, oli, arròs, llegums, pasta, galetes, conserves, arròs,
cereals..., així com els més típics d’aquests festes, com
ara torrons o dàtils. Més informació sobre la campanya a Càritas, (93 371 88 87), Creu Roja, (93 371 82
02), Associació Vida Cristiana, (c/ Miramar, 4) o al
Servei d’Acció Local de l’Ajuntament, (93 371 33 50,
extensió 2400).
A LA PÀGINA 6

Dimecres 28

18 h

19 h

DIES DE CONTE

CLUB DE LECTURA T-10
Les tribulacions del jove Törless, de Robert Musil.
Coordina Carles Ferrer

Dimarts 27

19.30 h

CONFERÈNCIA DE SEBASTIÀ ALZAMORA
Crims de sang , a càrrec de l'autor, Sebastià
Alzamora, que ha estat seleccionat com a autor
del mes a la biblioteca d’Esplugues, ens parlarà
del seu darrer llibre Crims de sang, i en general
de la seva obra.
Es tracta d’una sessió conjunta dels tres clubs de
lectura de la biblioteca, i està oberta a tothom.
Organitza: Institució de les Lletres Catalanes

CLUB DE LECTURA DIVERFUN
Amb col·laboració amb el Grup
Indi del Club d’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet

Dimecres 14

CURSOS TIC
MÒDUL A: Introducció a la informàtica
MÒDUL B: Buscar feina per Internet
Cursos organitzats pel SOC per a persones aturades de llarga durada.
Per a més informació adreceu-vos al SOC
d'Esplugues (c. Dr. Manuel Riera, 17-19)
Web: http://ves.cat/bnun (Programa Connecta't)
Organitza: Direcció General de Telecomunicacions
i Societat de la Informació; Servei Català d'Ocupació; Càritas

ACTIVITATS DE LA PARE MIQUEL

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 6

Sebastià Alzamora i Marín neix a Llucmajor
(Mallorca) el 6 de març de 1972.
El 1994 es dóna a conèixer com a jove poeta en
guanyar el Premi Salvador Espriu amb Rafel, un llarg
poema de set-cents setanta-cinc decasíl·labs que
reflexiona sobre l'experiència de la mort d'un amic
adolescent. Un dels seus poemaris més aplaudits és Mula morta (2001). En aquest llibre
exhibeix una gran capacitat metafòrica amb una veu crítica i lírica. El 2003 guanya els
Jocs Florals de Barcelona amb El Benestar, llibre en què torna al poema en vers llarg i,
per primera vegada, és escrit i situat a Barcelona.
Com a narrador és autor de L'Extinció (1999), novel·la poètica i experimental. Continua amb Sara i Jeremies (2002), relat on l'amor i el mal marquen el transcurs d'una
vida. El 2005 publica La Pell i la princesa, una història romàntica a partir de diferents
veus narratives i de la deformació i sublimació dels mites europeus. La seva darrera
novel·la és Crim de sang, Premi Sant Jordi 2011.
També escriu narrativa breu. A més del conte Història vertadera del peix Nicolau
(2003), ha participat amb diversos relats breus en els volums col·lectius Set claus
(2001), Tancat per vacances (2003), Lauburu: relats dels Pirineus (2006) i Directe al
gra, recull de contes eròtics. Col·labora habitualment en mitjans de comunicació.

Els dies 3, 10, 15, 17 i 24
(Vegeu informació al Dia a dia)

Dimecres 21

19 h

AUDICIÓ DISCOGRÀFICA COMENTADA
ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA
Discoforum sobre Vasili Kalinnicov versus
Henryk Górecki.
Seleccions de les simfonies núm 2 i 3. Entrada lliure
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel

19 h

CLUB DE LECTURA DE
NOVEL·LA NEGRA
La llamada de un extraño,
de Rafael Alcalde.
Coordina Jordi Canal

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en
anglès per a infants

Els dies 12, 14 i 28
(Vegeu informació al Dia a dia)

E S P O R T S
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS
(CATEGORIA SENIOR)
ESPORTS DE SALA

POLIESPORTIU CAN VIDALET
Dissabte 10

18 h

Futbol sala masculí CCA PL. Macael – Teia Futbol Cinc

Diumenge 25

12.15 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – Bosc d’en Vilaró

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA
Dissabte 3

19 h

Handbol masculí H. Esplugues - St. Martí Adrianenc

PARTITS FUTBOL

Diumenge 4

12.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Rubí FS

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 4

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Gavà

Dissabte 3

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Fenicia-Fun. Esp.
Hosp.Atlètic

Diumenge 11

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Olot

Diumenge 11

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Sant Ignasi, Esportiu

Diumenge 11

17.30 h

Bàsquet femení CBN Esplugues - CB Vilatorrada

Dissabte 17

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Nouvalles At. Cf.

Dissabte 17

20.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – 5 Martorell C.S.S.

Diumenge 25

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Prat U.E. At.

Dissabte 17

19 h

Handbol masculí H. Esplugues - Maristas Algemesi

Diumenge 18

10.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Masnou Inter
Dinamic CFS

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Dissabte 10

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - Sant Just Desvern C.F.

Diumenge 18

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - Ploms Salle Reus

Diumenge 11

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Gornal, U.D.

Diumenge 25

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Tiana

Dissabte 24

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - Escola Pia Sarrià S.E.

Diumenge 25

17.30 h

Bàsquet femení CBN Esplugues - BF Cornella

Diumenge 25

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Sant Ildefons, U.E.
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TIC: Espai consoles PIDCES
Dimecres 7 i divendres 9
De 18.30 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Jocs de taula

Dilluns 5, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Jocs de taula
Vine amb els amics a passar la tarda a
l’Espai Jove Remolí i juga als teus jocs de
taula predilectes:. Sense inscripció prèvia

Cinema jove

Entrenament Campionat
ProEvolution Soccer 2011

Punt temàtic contra la violència de gènere

Apunta’t a la llista i tindràs la possibilitat
practicar durant dues hores.
Activitat amb inscripció prèvia

Apropa’t al punt temàtic, a l’hora del pati
al teu institut i podràs informar-te sobre
la violència de gènere i adherir-te a la
campanya que es fa a la ciutat i participar
del vídeo on els i les joves de la ciutat
mostraran el seu rebuig. (per participar del
vídeo les gravacions es faran el 13, 14 i 15
de novembre a l’hora del pati al mateix
institut)

Divendres 30, de 18.30 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Campionat ProEvolution
Soccer 2011
Ha arribat el moment esperat del trimestre! Vine a competir amb altres joves de
la ciutat el joc ProEvolution Soccer 2011 i
aconsegueix el premi!
Amb amb inscripció prèvia al 93 372 97 06

TIC: Tallers

Els dies 12, 14, 16, 19, 21, 23 i 26
De 19 a 21 h
(excepte el dia 12 que serà de 18 a 21 h)
Espai Jove Remolí

Dilluns 12 i 26, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Cinema&Crispetes
Vine a veure una bona pel·lícula a l’Espai
Jove Remolí:
Dilluns 12 El Caballero Oscuro
Dilluns 26 El mito de bourne I
Farem crispetes per a tothom.
Activitat sense inscripció prèvia

Espai de trobada
Dilluns 19, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

WII en pantalla gegant

20-21-22 de novembre, als instituts
La Mallola, Severo Ochoa i Joanot
Martorell

Eines per a la recerca de
feina a través de les TIC
Connecta't 2012 (mòdul B)
Conèixer i aplicar al procés de recerca de
feina les TIC: elaboració del currículum i
de la carta de presentació; recerca activa
de feina a través d’Internet (alta d’usuaris
en portals web d’ocupació, cercar ofertes
de feina, enviar el CV per mail, etc).
Es lliurarà un certificat d’assistència. Curs de 15 hores. Inscripcions del
5 al 9 de novembre a l’Oficina Jove
d’Emancipació Tel. 661 987 690.
Places limitades activitat gratuïta.
Amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya i Càritas

Banc del Temps

Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30h
Espai Jove Remolí

Banc del Temps
Apropa’t al Banc del Temps, una iniciativa que compte amb l’impuls d’alumnes
de l’Institut Severo Ochoa. És una plataforma d’intercanvi de serveis entre els
ciutadans i ciutadanes. Implica’t!!
Si vols més informació sobre el Banc del
Temps posa’t en contacte amb nosaltres
a través de correu electrònic bancdetemps@esplugues.cat. També pots
demanar informació a la regidoria de
Igualtat i la regidoria de Joventut.

Solidaritat

Vols donar-li un toc nadalenc al Remolí
amb grafitis? Aprendràs tècniques amb
els esprais.
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06
Divendres 9 i 16, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Ping-pong
Vine a fer unes partides a Ping-pong al
Remolí amb els teus amics!
Activitat sense inscripció prèvia

Dimecres 28, de 19 a 20.15 h
Espai Jove Remolí

Taller Ofimàtica II
Seguirem aprofundint en el coneixement
del Word i les seves utilitats per fer documents amb estils més creatius i professionals.
Inscripció prèvia al 93 372 97 06 o al
mateix centre

Joves contra la
de
Taller Jove de tarda violència
gènere
Divendres 23, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Aprèn a ser dj
Si et vols convertir en un bon dj i aprendre molts trucs, vine al Remolí!
Places limitades, reserves al 93 372 97 06

al 30 de novembre
De 17.15 a 20.30 h
Espai Jove Remolí i Oficina Jove
d’Emancipació

Ajuda’ns a ajudar:
campanya de recollida
d’aliments
Col·labora amb la Campanya de recollida
d’aliments aportant oli, arros, llegums,
pasta, conserves... Pots apropar-te als
punts PIDCES dels instituts o bé a l’Espai
Jove Remolí i Oficina Jove d’Emancipació.
És molt important la teva ajuda!

Setmana de la Sida
Dimecres 28, de 9.30 a 13.30 h
Institut La Mallola
Teatre: Què sí Vida!
Activitat per alumnes de
4t d'ESO dels instituts
Severo Ochoa, Joanot
Martorell i La Mallola

Esplujove de Nit
Divendres 9, de 22 a 1.30 h
Casal Cultural Robert Brillas

Concert THE ZEN
Presentació del seu nou dic Somewher
On Earth. Col·laboren Northland i
Ravenblood. Entrada [2€]
http://www.facebook.com/TheZenMetal
http://www.thezenmetal.com
http://www.myspace.com/thezenmetal
Divendres 30, de 21.30 a 23.30 h
Espai Jove Remolí

Automaquillatge
Aprèn tot el necessari per saber com
maquillar-te i aconseguir tu sola aquell
look que tant busques! Places limitades,
reserva al 93 372 97 06. Majors de 16 anys

Dijous 29, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

De que puc treballar aquest
nadal?
Vols aprofitar la temporada de vacances
de Nadal per treballar? T’expliquem on
s’amaguen les ofertes de temporada i a
on trobar-les, quines són les empreses
que busquen personal durant el període
nadalenc i com participar en aquest processos de selecció. Taller gratuït
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690

TA L L E R D E M O B I L I TAT
INTERNACIONAL
Dimarts 27, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Treball temporal a Europa
Vols obrir les teves possibilitats treballant
a Europa? Saps on buscar feina de caràcter temporal? Nosaltres et facilitem tot
allò que necessites saber. Taller gratuït
Cal reservar plaça trucant al tel. 661 987 690

Fins al 9 de novembre, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Activitat sense inscripció prèvia.

Decoració de Nadal

TA L L E R D E L A B O R A L

EXPOSICIÓ JOVE

Del 5

Divendres 30, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

OFICINA JOVE
D ’ E M A N C I PA C I Ó

Novembre
Espai Jove Remolí i Oficina Jove
d’Emancipació

Los geht’s. Intercanvi
internacional jove
Esplugues - Ahrensburg
Recull d’imatges de l’experiència de 15
joves que han participat de l’intercanvi
internacional al nostre municipi

A U T O C O N S U LTA
De dilluns a divendres, 17 a 20 h
i dimarts i dijous, de 9 a 14 h
Oficina Jove d’Emancipació

Servei préstec d'ordinadors
Vols consultar ofertes de feina? Trobar un
pis per compartir? Beques d’estudis? Pots
imprimir el teu currículum o fer un treball. Se'n pot fer ús a l’edifici i imprimir la
documentació (restringit a un màxim de
còpies). Vine i te n’informarem
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina
Jove d’Emancipació romandran
tancats l'1 i 2 de novembre

Oficina Jove d'Emancipació
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 36
Tel. 661 987 690
jove.emancipacio@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

Espai Jove Remolí

Vídeo contra la violència de
gènere

Dissabte 1 de desembre
A partir de les 23 h

Vols ser actor o actriu per un dia i mostrar
el teu rebuig vers la violència?
Pots ser protagonista del vídeo, contra la
violència de gènere, que projectarem al
Consell d'Igualtat. Inscriu-te al Remolí
o l’Oficina Jove i et convocarem per la
gravació, serà molt senzilla només has de
gravar un plànol amb un cartell/missatge
a la mà. Anima’t a participar entre tots
farem força contra aquesta xacra que
afecta la nostra societat. Diguem no!

Amb motiu del dia mundial contra la Sida,
tornem a fer-te la proposta de prendre
una copa mentre gaudeixes d’art fet per
joves de la ciutat als bars del municipi.
Creu Roja Joventut i una infermera esbojarrada repartiran preservatius i material
de prevenció als diferents bars. Pots
consultar els artistes i bars participants a
www.esplujove.net i les xarxes socials
a partir del 26 de novembre.
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De dilluns a divendres,
de 17.15 a 21 h
ix-te
Afege ter!!
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Amb el suport de:

