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LA FESTA PAS A PAS
Divendres 17
LA PRÈVIA

Dissabte 18
LA PROCESSÓ

Diumenge 19
EL MEMORIAL

Correbars i Concert Jove
A partir de les 21 h
Des del Casal de Cultura Robert Brillas
fins al parc de les Tres Esplugues

La Processó del Ferro.
Sopar i ball de Festa Major de Santa Magdalena
A partir de les 20 h
Del Casal de Cultura Robert Brillas
fins a la plaça Pare Miquel d’Esplugues

Diada castellera
Memorial David Carreras
A partir de les 13 h
Plaça Pare Miquel d’Esplugues

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

Una festa que aclama la tradició
íntegrament espluguina

F

a més de 25 anys que Esplugues
va recuperar la festa que honora
la seva patrona, Santa Magdalena. Gràcies a la Coordinadora
d’Entitats de Cultura Popular,
abans coneguda com a Comissió del Seguici, i al suport i la col·laboració de l’Ajuntament, l’esperit popular de la vila reviu i
perdura any rere any.
Se la coneix com a Festa Major "petita",
però la seva força i capacitat de concentrar
més i més participants la fan cada vegada més gran. Aquest any, la celebració es
concentra durant el cap de setmana del
divendres 17 al diumenge 19, per tornarnos a convidar el dia de Santa Magdalena,
el dimecres 22. Quatre dies en què s’aclama la tradició genuïnament espluguina, on
regnen la música i els balls, i es convoca
tant la diversió com la solemnitat.

LA PRÈVIA:
UN INICI MOLT ESBOJARRAT
La festa escalfa motors durant la nit de
divendres 17 amb el Correbars, la divertida
cercavila, organitzada per Boc de Biterna,
on la majoria dels seus participants duen
vestits de bany, flotadors i complements
propis d’un dia de platja i fan parada en
diversos bars de la ciutat a ritme de la música. El recorregut acabarà al parc de les Tres
Esplugues amb el Concert Jove (grup encara
per determinar). Tot un començament que
apunta maneres: rauxa assegurada!
LA PROCESSÓ:
ESPERIT DE FERRO, COR CALENT
Abans que arribi la Processó, l’acte més
destacat del dissabte 18, diverses activitats ens ajudaran a posar-nos en to festiu: un vermut acompanyat amb música

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Tenim vermuts l'Espinaler
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€
MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Vigílies de divendres,
dissabtes i festius a les
nits, pren una copa al
MesKvins. Tenim gran
varietat de Gintònics.
Cada 9 menús en donem
1 de gratuït, i a més a
més, una ampolla de
cava brut nature.

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39 • Servei de terrassa
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d’arrel en directe, un dinar popular i la
sobretaula corresponent amb partides de
botifarra, són les propostes que us faran
sortir al carrer.
A les vuit del vespre arrenca l’esdeveniment que concentra més punts per
convertir-se en un dels referents dins de
la Festa Major de Santa Magdalena: la
Processó del Ferro; ja que ho desitgen des
de l’organització segons explica el mestre
instrumentalista Joan Sanagustín. Tot i
que es va crear ara fa només cinc anys,
aquest acte és molt reeixit atesa la seva
espectacularitat. Des de l’organització es
convida a tots els espluguins i espluguines a acompanyar les entitats de la vila
en la pujada pel carrer Montserrat sota la
llum de les torxes.
La modernitat s’expressa a través de
la música tradicional amb bases elec-

Dimecres 22
EL BABAU I LES OFRENES
Homenatge al ginjoler, Seguici i ofrenes de les entitats a Santa Magdalena.
Ball Parlat i Versots
A partir de les 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas fins a la plaça Pare Miquel d’Esplugues

EL MEMORIAL:
L’HOMENATGE QUE TOCA EL CEL
Dormir és sobrer quan és Festa Major, així
que ben d’hora, ben d’hora, a les vuit del
matí del diumenge 19, ens desperten les
matinades. Més tard, al migdia, arrenca el
Seguici de colles i castellers fins a la plaça
Pare Miquel d’Esplugues, on podem gaudir
del Memorial a David Carreras de la mà
de la Colla de Castellers d’Esplugues,
que actuaran en record d’aquest espluguí
que va ser el seu fundador i president.

tròniques a càrrec de Marcel Casellas.
Els Cargolins, els nostres castellers,
aixequen un pilar caminant a mig
carrer Montserrat per finalment entrar
a la plaça Pare Miquel d’Esplugues i
donar pas a la carretillada de Ball de
Diables. Tot plegat, ben amanit per la
beguda del Ferro de Ginjoler. Tot això
s'acaba amb el sopar popular i el ball de
Festa Major de Santa Magdalena davant
de l’església.

EL BABAU I LES OFRENES:
LA FESTA MÉS TRADICIONAL
El més bo es fa esperar. Dos dies de descans ens ajuden a agafar força per l’última
embranzida, i la més solemne, de la festa.
Durant la diada de Santa Magdalena,
el dimecres 22, és quan se celebren els
actes més cerimonials, que comencen a
les sis de la tarda. El constructor d’instruments Pau Orriols inicia la tarda amb
el seu habitual parlament en homenatge al Ginjoler, que continua amb el ball
dedicat a aquest petit arbre, símbol de la
transmissió de la cultura popular entre
generacions a càrrec de l’Esbart Vila
d’Esplugues i l’acompanyament musical
dels Ministrers de la Vila Nova.
Tot seguit, arriba el torn dels balls creats per i per als espluguins. Sota la direcció de Marcel Casellas, la Nova Cobla
d’Esplugues interpreta el Ball de Nans,

el Ball de Gegants, el Ball de Bastons,
el Ball del Babau, l’entrada a plaça dels
Castellers d’Esplugues i finalment el
Ball Pla d’Esplugues El Babau i la ballada de la sardana Terra de Gegants que
conviden a participar a tothom.
Abans que caigui la vesprada i coincidint amb la missa solemne de Santa
Magdalena, les entitats inicien l’anada a
ofrenes del Seguici, que recorrer el camí
que va del Casal de Cultura Robert Brillas
fins a l’església. Tot plegat, s’amaneix amb
espurnes dels diables, música i danses,
entre altres exhibicions de tradició. Durant
les ofrenes que fan les diferents entitats
de la ciutat, com a tals, arrenquen de nou
els balls: el de Nans dels Capgrossos
i el Nou dels Gegants, el de l’Ofrena a
la Rosa d’Abril a càrrec de l’Esbart Vila
d’Esplugues, el de l’Ofrena per la banda
dels Bastoners i l’emocionant pilar en
moviment, per part dels castellers, que
arriba fins a l’altar i que eriça els pèls de
tothom que hi és present.
Acabada la missa, arriba el torn de la
irreverència de Ball de Diables. Llucifer,
la Diablessa i l’Arcàngel Sant Miquel
discuteixen en el Ball Parlat i després
ens faran partícips del seu peculiar humor
amb els enginyosos Versots. Tot plegat
conclou amb la baixada del Seguici.
Per cert, entre ball i ball podeu acostarvos el Museu Can Tinturé que se suma a
la festa oferint entrada gratuïta. ●
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Las propuestas más
refrescantes para julio
Esplugues programa varias actividades deportivas, culturales y de ocio,
que hacen más llevaderas las cálidas temperaturas del verano

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Cada estiu la Fundació Esclerosi Múltiple
organitza el segon esdeveniment solidari
més multitudinari de Catalunya, després
de La Marató de TV3. L’entitat, que vetlla
pels malalts d’esclerosi múltiple (uns 7.000
a Catalunya), va recaptar l’any passat prop
de 300.000 euros. La Piscina Municipal
Parc dels Torrents se suma un any més a
aquesta iniciativa en la qual hi participen
unes 630 piscines d’arreu del territori. El
diumenge 12 serà un dia per remullar-se,
passar-s’ho bé i, sobretot, contribuir a una
bona causa.
Diumenge 12 d'11 a 14 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

Diversión pasada
por agua
PISCINAS MUNICIPALES
Un chapuzón es, sin duda, uno de los antídotos más infalibles contra el calor. En las
piscinas del Parc dels Torrents podréis,
además de nadar y remojaros las veces que
haga falta, relajaros y tomar el sol sobre el
césped. ¡Lo más parecido a la playa cerca
de casa!
Hasta el 6 de septiembre de 11 a 20 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents
AQUAZUMBA
Después de popularizarse el aquagim,
ahora llega el aquazumba. Para todos
aquellos que no lo probaron el año pasado,
se trata de bailar zumba cubierto de agua
hasta la cintura. De esta forma, practicar
este baile aeróbico es mucho menos cansado y agresivo para las articulaciones que
si lo hicierais fuera de la piscina.
Todos los martes de 19 a 19.45 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents

PROTEGER
OTEGER LA SALUD
El sol tiene muchos beneficios, pero es
necesario saber gozar de él preservando
a su vez la salud. Durante el domingo 5
encontraréis información sobre medidas
de protección contra el cáncer de piel en
la mesa informativa que la Asociación
Española Contra el Cáncer instalará en
las piscinas.
Domingo 5 de 10 a 17 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents

Deporte
al aire libre
BODY COMBAT
El body combat, un deporte que combina
técnicas del boxeo, taekwondo, karate,
taichí…, es una de las propuestas de más
éxito en todos los gimnasios del país. Este
mes podréis practicarlo en las clases abiertas de los lunes en la plaza Catalunya.
Todos los lunes de 20 a 21 h.
Plaza Catalunya
ZUMBA
A quién le guste el baile y quiera ponerse en forma, la zumba es su opción. Cada
miércoles podréis practicar este deporte
basado en ritmos latinoamericanos en la
plaza Catalunya. Una combinación ideal de
4 L'Agenda - juliol 2015

diversión y ejercicio con mucha marcha.
Todos los miércoles 20 a 20.45 h.
Plaza Catalunya
MARXA NÒRDICA
Su nombre ya inspira frescor: marcha nórdica. Este deporte consiste en caminar con
la ayuda de unos bastones similares a los
que se usan en el esquí. En forma de cami-

nata en grupo se recorrerá uno de los caminos saludables de la ciudad. Para los que
se estrenen y quieran recibir una pequeña
introducción, pueden acudir media hora
antes al punto de encuentro.
Miércoles 8 18 h.
(17.30 h. sesión
informativa)
Salida: plaza
Catalunya
Inscripciones
al CEM Les
Moreres (de
lunes a viernes, de 18 a
21 h)

Vetllades de Jazz
& Tinturé
El jazz s'apodera dels Jardins de Can
Tinturé els tres primers divendres de juliol. El cicle Jazz & Tinturé convida músics
de referència del panorama català vinculat a aquest gènere. La primera vetllada
acull el trio liderat pel guitarrista Walter
Coronda i format per Joan Ramon Puntí,
a la guitarra rítmica, i Albert Vila, al contrabaix, amb el violinista Juan Aguiar,
com a convidat. La formació presenta un
concert dedicat al jazz manouche, un estil
basat en la música swing que tocaven els
gitanos del nord d'Europa.
El segon concert arriba de la mà de
Miquel Roldán Swingtet que, com el
seu nom indica, farà una proposta basada
en una selecció d'estàndards nord-americans en clau de swing: Frank Sinatra,

orgue hammond, l'instrument més espectacular en el món del jazz, el blues i el gòspel. Dos teclats a les mans, un teclat als
peus fent la funció de contrabaix, i encara
un pedal per matisar dinàmics. La formació
instrumental (orgue, guitarra, bateria) la
van popularitzar músics com Jimmy Smith
o Lou Benet durant les dècades del 50 i 60.
Nit de swing i bop, standards i balades de
jazz, blues i gòspel a càrrec de Benjamin
Leon Trio, amb Benjamin Leon (orgue
hammond), Dave Mitchell (guitarra) i
Adrià Font (bateria)

Dean Martin, Bobby Darin o Nat King Cole,
són alguns dels autors. A més de Roldán,
a la veu i a la caixa, completen la formació Federico Mazzanti (piano elèctric) i
Leandro Hipaucha (contrabaix).
La darrera nit de jazz als jardins de Can
Tinturé tindrem l’ocasió d’escoltar un

Cultura al carrer
CORRELLENGUA RECORDANT
OVIDI MONTLLOR
Símbol de la resistència antifranquista i la
Nova Cançó, Ovidi Montllor fa 20 anys que
se’n va anar, com ell mateix cantava, “de
vacances”, i així és com la campanya que
homenatja la seva figura aquest any fa referència a la seva mort. Aquest juliol, el record
d’aquest lluitador per la llibertat ve de la mà
de la CAL i el seu Correllengua. Durant la
tarda es fan jocs infantils per la llengua, una
competició d’Scrabble i el muntatge d’un
trencaclosques dels Països Catalans (18 h,
Jardins de Can Tinturé). Tot plegat, arrodonit amb el concert L’Ovidi i jo, a càrrec
de Miquel Pujadó (19.30 h, La Masoveria
de Can Tinturé).
Dimarts 14 18 i 19.30 h
FIRA TACCTIL STREET MARKET
La fira de creació jove, en la qual es donen
cita 25 artistes i artesans emergents, arriba a la seva tercera edició. Durant la tarda
hi haurà diverses actuacions a l’escenari i
pels passadissos de la fira, així com tallers

Més música
a la fresca
VI NIT ORIENTAL
RIENTAL
Viatjar a l’Índia
ndia mai havia estat
tan fàcil. La Nit Oriental us
ofereix una
a experiència més
que versemblant
mblant a la de viure
en aquest país gràcies a les
exhibicions
ns que es programen: danses hindús,
bollywood
d amb llengua
de signess (amb el
grup Samavesa),
mavesa),
bolliwood
d i
bhangra amb
mb

Divendres 3 22 h
Walter Coronda Trio convida
Juan Aguiar
Divendres 10 22 h
Miquel Roldán Swingtet
Divendres 17 22 h
Benjamin Leon Trio

i música en directe. Per poder gaudir del
sopar caldrà aportar donacions per al banc
d’aliments. Hi haurà servei de bar solidari
a càrrec de l’Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet. Consulteu més informació de
les actuacions i funcionament del sopar a
www.esplujove.net
Divendres 10 de 20.30 a 00.30 h
Plaça Blas Infante- Remolí

i mostres d’art i artesania.
Divendres 3 de 18 a 23.30 h
Amb la col·laboració de TACC
Jardins del Casal Robert Brillas
ESTRENA DEL DOCUMENTAL
INTERCANVI
Després de quatre mesos treballant en la
realització d’un documental, els joves que
han participat en aquest projecte poden
mostrar-ne el resultat. Arriba la nit de
l’estrena amb la projecció en una pantalla gegant del documental, sopar popular

el grup D
Din Tak. Entrada simbòlica d’arròs
d’arròs, llegums o oli (recollida
solidària per al Banc d’Aliments)
Divendr
Divendres 3 de 21.30 a 23 h
Jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas
ESPLUGUES
E
ES
SPLUGUE MEETS JAMAICA
El reggae aterra de nou a Esplugues de la
mà de Produccions
Produccio del barri i el seu festival que ret homenatge
a la música d'arrel
hom
jamaicana. Engua
Enguany per primer cop, a més
de les sessions enllaunades
Sound System,
en
es podrà gaudir d
d'actuacions de música en
directe amb noms
nom com Sybarites, al cos-

RACONS DE POESIA
Cada estiu la Biblioteca Pare Miquel organitza els Racons de poesia, una interessant
i amena manera d'apropar-se als grans
clàssics de la mà de rapsodes de casa
nostra. En aquesta ocasió la peça escollida
és L'Atlàntida, una de les obres èpiques
cabdals de Jacint Verdaguer i de la literatura catalana. Protagonitzen el recital:
Olga Álvarez, M. Carme Dragó, Josep
Izquierdo, Isabel Lozano, Jordi Udina i
Antoni Yébenes. L'adaptació escènica és
de Ramon Cervera, mentre que Narcís
Fluvià s'encarrega de la presentació i narració.
Dijous 9 21 h
Jardins de Can Tinturé

tat dels espluguins Skaparadise o l'hospitalenca Paula Bu, entre d'altres. Com és
habitual, a més dels concerts també s’organitzen activitats com partits de futbol,
partides de dominó, etc.
Dissabte 4 de 10 a 3 h
Parc de les Tres Esplugues
ESPLUROCK FEST 2015
Els grups de rock i ska de casa nostra ho donaran tot sobre l’escenari de
la novena edició de l’Esplurock Fest.
No t’ho perdis!
Dissabte 25 de 21 a 2 h
Parc de les Tres Esplugues
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4 DISSABTE
De 10 a 3 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

11 h
Av. Isidre Martí davant Residència Fèlix Llobet

Ballada Fundació Fèlix Llobet
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

IV Esplugues Meets Jamaica

Dia
a Dia

Torna el festival que ret homenatge a la música reggae.
10 h •Partits de futbol
15 h • Partides de dòmino
D’11 a 20 h • Exposició
D’11 a 3 h • Fira
De 14 a 3 h • Actuacions musicals
Servei de bar durant tot el dia
Organitza: Produccions del barri
21 h
Rambla Àngel Guimerà davant de l’AV El Gall

Sopar de germanor amb música
Obert a tothom. Cal portar el sopar
Organitza: AV El Gall
22 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies

1 DIMECRES

Teatre: Tres
Una comèdia que explica la història de tres amigues
que es retroben després de temps de no veure’s, i que
totes volen una mateixa cosa: ser mares.
Organitza: Endoll Teatre

5 DIUMENGE
Fins al 6 de setembre d’11 a 20 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Piscines d'estiu

19 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €] o [8 €] socis i sòcies
Teatre: Tres
Una comèdia que explica la història de tres amigues
que es retroben després de temps de no veure’s, i que
totes volen una mateixa cosa: ser mares.
Organitza: Endoll Teatre.

6 DILLUNS
20 h • Plaça Catalunya

De 10 a 17h
Piscina Municial Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Taula informativa de l’AECC –
Catalunya contra el càncer

El body combat combina diferents tècniques de combat provinents del boxa, taekwondo, karate, tai-txi...
Una bona manera de descarregar l'estrès acumulat
durant l'any a puntades i cops de puny.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

Es repartirà informació sobre mesures de protecció contra el càncer de pell. Per gaudir del sol protegint la salut.
Organitza: Associació Contra el Càncer d’Esplugues

Body combat

Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu.
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Zumba
Aquest ball d’origen colombià està causant furor a tots
els gimnasos del país. Basat en els ritmes llatinoamericans com la salsa, la cúmbia, el merengue, el reggaeton o la samba, la zumba manté el cos saludable i
ofereix diversió.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues.

CLOENDA XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

El festival posa el seu punt i final amb
un concert de cobla i veu
X

2 DIJOUS
19 h • Mossèn Jacint Verdaguer,7

Detecció precoç dels trastorns
d’aprenentatge
Per a més informació: info@neuroesplugues.com,
telèfon: 93 004 01 02. Per poder realitzar l’activitat es
requereix un mínim de 10 persones.
Organitza: NeuroEsplugues (Centre de Rehabilitació
Neurològica)

3 DIVENDRES
A partir de les 21 h • Museu Can Tinturé

Portes obertes nocturnes al Museu
Com cada any a l’entorn de Nits de Jazz&Tinturé
hi ha la possibilitat de visitar el Museu. De 21 h fins al
final del concert.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues
22 h • Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

Walter Coronda Trio convida Juan
Aguiar
El trio de Walter Coronda porta a Esplugues el jazz
manouche, un estil basat en el swing que tocaven
els gitanos del nord d’Europa (el poble manouche).
Intèrprets: Walter Coronda (guitarra solista), Juan
Aguiar (violí), Joan Ramon Puntí (guitarra rítmica) i
Albert Vila (contrabaix).
6 L'Agenda - juliol 2015

El XIX Festival de Música Clàssica i Tradicional convida la Cobla de Girona i
la mezzosoprano Marta Valero perquè posin el punt i final al cicle musical amb
una proposta d’allò més engrescadora. De fet, tant la cantant com la formació
gironina participen per segon any consecutiu al concert de cloenda del festival.
I és que el format proposat l’any passat, que unia la veu lírica i la cobla, “va
ser tot un èxit!”, segons afirmen els Amics de la Música de Santa Magdalena,
organitzadors de l’esdeveniment.
Així doncs, la música
catalana tornarà a ser
protagonista de l’última vetllada a Santa
Magdalena que, en
aquesta ocasió i com és
habitual se celebra a l’aire lliure (a la plaça Pare
Miquel). Sota la batuta
de Jesús Ventura i Joan
Torras a la percussió, la Cobla de Girona, una assídua del festival, oferirà un
repertori format per quatre sardanes (dues amb solistes) i un farcit repertori de
cançons, entre les quals, l’Empordà, el Romanç de Santa Llúcia o una selecció
de Cançó d’Amor i de Guerra.
En nou de les tretze peces programades se sumarà la veu de la manresana Marta Valero que, a part d’haver participat en un seguit de produccions a
l’Auditori de Barcelona, al Liceu o al Teatre Nacional de Catalunya, aquest any
interpreta el paper de Carmen a l’òpera homònima que va presentar el Palau
de la Música el febrer i que repetirà a la tardor. ●
Divendres 10

21 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues • Vegeu preu i programa al Dia a dia

20 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas
Tertúlia a la fresca: ‘Tortell Poltrona: el

món darrera un nas vermell’
El fundador i actual president de Pallassos Sense
Fronteres, Tortell Poltrona, parlarà de les seves
experiències amb nens als camps de refugiats de
zones en conflicte d'arreu del món.
Organitza : ICV - Esplugues

7 DIMARTS

20 h
Plaça Catalunya

10 DIVENDRES

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Zumba
Aquest ball d’origen colombià està causant furor a tots
els gimnasos del país. Basat en els ritmes llatinoamericans com la salsa, la cúmbia, el merengue, el reggaeton o la samba, la zumba manté el cos saludable i
ofereix diversió.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

19 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguazumba

9 DIJOUS

Practicar gimnàstica o ballar zumba sota l'aigua té
molts avantatges. El principal: permet fer els moviments
de manera més fàcil i no notar tant el cansament. A
més, els impactes sobre les articulacions no són tan
agressius com quan els practiquem fora de la piscina.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

IV jornada emprenem:
Desenvolupem talent

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Organitza: Ajuntament d’Esplugues, departament de
Dones, amb el suport del Consell Comarcal del Baix
Llobregat

L’Atlàntida, poema èpic de Jacint Verdaguer
Recital de fragments d’una de les obres èpiques cabdals de Jacint Verdaguer i de la literatura catalana.
A càrrec del Grup de Rapsodes d’Esplugues: Olga
Álvarez, M. Carme Dragó, Josep Izquierdo,
Isabel Lozano, Jordi Udina i Antoni Yébenes.
Adaptació escènica de Ramon Cervera. Presentació
i narració, Narcís Fluvià.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Caminada pels "Camins saludables" del municipi
practicant la marxa nòrdica. Inscripcions al CEM Les
Moreres, de dl. a dv., de 18 a 21 h. A les 17.30 h es farà
una breu introducció per a aquells que mai han fet
marxa nòrdica.
Activitat per a majors de 16 anys.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues , amb el suport
tècnic de BENDHORA i l’Associació Esportiva Nordic
Walking Catalunya
18 h
Mossèn Jacint Verdaguer,7

Detecció precoç dels trastorns
d’aprenentatge
Per a més informació: info@neuroesplugues.com,
telèfon: 93 004 01 02. Per poder realitzar l’activitat es
requereix un mínim de 10 persones.
Organitza: NeuroEsplugues (centre de Rehabilitació
Neurològica)

19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

IX Taller d’identificació d’imatges
Projecció d'imatges del fons fotogràfic de l'arxiu per
reconèixer i identificar l’esdeveniment, la data, el lloc i
les persones que hi apareixen.
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues

Ha arribat el moment! Després de mesos de treball
dels joves del projecte Intercanvi, s’estrena el documental. En podreu gaudir de la projecció en pantalla
gran, a més de diverses actuacions, sopar popular i
DJs. Per poder gaudir del sopar popular caldrà aportar
donacions per al banc d’aliments.

Cobla Ciutat de Girona

21 h
Jardins de Can Tinturé

Marxa nòrdica per Esplugues

Gran estrena del documental
InterCANVI

XIX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL

De 16 a 20 h
Espai La Baronda

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

21 h • Església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària a partir de [7€]

8 DIMECRES

De 18 a 19.30 h
Sortida: plaça Catalunya

De 20.30 a 00.30 h
Plaça Blas Infante- Remolí

Racons de poesia

Concert de cobla, veu i percussió: Marta Valero
(mezzosoprano), Joan Torras (percussió) i Jesús
Ventura (director)
Programa: Cobla: La nostra cobla, A. Pedrico; Ocellets
enjogassats, Ll. Buscarons (flabiol solista: Ò. Sánchez).
Cobla i veu: Romanç de Santa Llúcia, E. Toldrà i J. M.
de Sagarra; Endreça, J. Lamote Grignon i A. Mestres;
Estel del dematí, E. Morera i J. M. de Sagarra; La perduda, R. Llurba, J. Aulí i J. Molina; El vestir d’en Pasqual, J.
Viladomat, J. Misterio i J. León. Cobla: Quan l’amor neix,
N. Costa; Tible capriciosa, D. Moner (tible solista: D.
Plans). Cobla i veu: Per tu ploro, P. Ventura i J. Maragall;
Cançó d’amor i de guerra, R. Martínez Valls, L.
Capdevila i V. Mora; L’Empordà, E. Morera i J. Maragall;
La Pepa maca, J. Torrents i C. A. Màntua.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
A LA PÀGINA ANTERIOR

La Colla de Bastoners celebra el seu
30è aniversari amb una festa sense
bastons
X La Colla de Bastoners en fa 30,

i per celebrar-ho organitza una festa
on hi haurà molta música i ball, però
cap ball de bastons. I és que l’entitat
vol oferir una celebració ideal per a
la gent jove i mostrar que s’ho sap
passar molt bé, tant amb bastons
com sense, segons explica el seu
president Toni Fontova. Serà la
tarda i nit del dissabte 11 i podreu
gaudir del servei de bar per sopar
acompanyats amb l'actuació d'Atabalats, un concert de música a càrrec de Rumba sin Rumbo i, després, sessió
de DJ fins a les dues de la matinada.
Tot plegat per recordar els 30 anys de trajectòria. Sabíeu per què el vestit que
porten els bastoners de casa nostra té elements de color lila? Doncs perquè a
partir de l’any 1990 la Colla va ser només de noies. A banda d’aquesta anècdota,
cal recordar que durant aquests anys l’entitat ha viatjat diverses vegades fora
de les nostres fronteres, com a Ahrensburg (Alemanya) o Praga (República
Txeca); ha estat amfitriona de la 17a Trobada Nacional de Bastons de
Catalunya i ha participat al Fòrum de les Cultures de Barcelona.
Amb motiu de l’efemèride, els bastoners tenen previst fer un intercanvi amb
un grup de danses de Galícia, se n’hi van aquest mes. “La millor manera de
celebrar els 30 anys és anar a fora i fer d’ambaixadors d’Esplugues i la nostra
cultura”, assegura Toni Fontova. ●
CELEBRACIÓ 30 ANIVERSARI COLLA DE BASTONERS
Dissabte 11

De 20.30 a 2 h • Parc Pou d'en Fèlix - pista coberta
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A partir de les 21 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes nocturnes al Museu
Com cada any a l’entorn de Nits de Jazz&Tinturé
hi ha la possibilitat de visitar el Museu. De 21 h fins al
final del concert.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues

14 DIMARTS
18 h
Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT
CORRELLENGUA 2015

Homenatge a Ovidi Montllor
22 h • Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

Miquel Roldán Swingtet
La formació liderada pel barceloní Miquel Roldán (veu
i caixa), junt amb Federico Mazzanti (piano elèctric)
i Leandro Hipaucha (contrabaix), presenta una selecció d’estàndards nord-americans en clau de swing.
22 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €] o [8 €] socis i sòcies
Teatre: Moulin Rouge
Estrena a Esplugues del conegut musical Moulin
Rouge amb intèrprets de casa nostra.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural amb la collaboració de L’Endoll

11 DISSABTE
18 i 21 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €] o [8 €] socis i sòcies
Teatre: Moulin Rouge
Estrena a Esplugues del conegut musical Moulin
Rouge amb intèrprets de casa nostra.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural amb la collaboració de L’Endoll

En el 20è aniversari de la mort del cantautor Ovidi
Montllor, la CAL organitza jocs infantils per la llengua, una competició d’Scrabble, un muntatge del
Trencaclosques dels Països Catalans i un concert (a
continuació)
19.30 h • La Masoveria

Concert de Miquel Pujadó L’Ovidi i jo
Un recital obert a tothom que recupera part de l’obra
de Montllor. Organitza: CAL Esplugues

15 DIMECRES

18 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €] o [8 €] socis i sòcies
Teatre: Moulin Rouge
Estrena a Esplugues del conegut musical Moulin
Rouge amb intèrprets de casa nostra.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural amb la collaboració de L’Endoll

13 DILLUNS
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body combat
El body combat combina diferents tècniques de combat provinents del boxa, taekwondo, karate, tai-txi...
Una bona manera de descarregar l'estrès acumulat
durant l'any a puntades i cops de puny.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

8 L'Agenda - juliol 2015

22 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €] o [8 €] socis i sòcies
Teatre: Moulin Rouge
Estrena a Esplugues del conegut musical Moulin
Rouge amb intèrprets de casa nostra.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural amb la collaboració de L’Endoll
A partir de les 21 h • Museu Can Tinturé

22 h • Jardins de Can Tinturé

20 h
Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Benjamin Leon Trio

Zumba
(Vegeu descripció de l'activitat el dimecres 1).
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

16 DIJOUS

Animació infantil (jocs i disfresses)
amb el grup Caramelo

És una acció de sensibilització social i de solidaritat
amb les 7.000 persones que tenen esclerosi múltiple a
Catalunya. Es tracta d’una campanya, de participació
ciutadana, iniciada el 1994, amb l’objectiu de millorar
la qualitat de vida de les persones afectades i es fa a
630 piscines i clubs nàutics.
Organitza: l'Ajuntament amb la col·laboració del Club
de Natació Esplugues

3

Com cada any a l’entorn de Nits de Jazz&Tinturé
hi ha la possibilitat de visitar el Museu. De 21 h fins al
final del concert.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues

Campionat de dòmino i quatrola

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

A LES PÀGINES 2 I

Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

(Vegeu descripció de l'activitat el dimarts 7).
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

Festa oberta a tots els públics.
20.30 h • Sopar (servei de bar) i actuació d’Atabalats
22 h • Concert amb Rumba sin rumbo
23.30 h • Actuació d’un DJ
Organitza: Colla de Bastoners d’Esplugues

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

23.30 h • Parc de les Tres Esplugues

Concert jove

Portes obertes nocturnes al Museu

Celebració 30 aniversari Colla de
Bastoners

D’11 a 14 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

Correbars

Aiguazumba

FESTA MAJOR D'EL GALL

12 DIUMENGE

'LA PRÈVIA'
21 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas

19 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

De 20.30 a 2 h
Parc Pou d'en Fèlix - pista coberta

A LA PÀGINA ANTERIOR

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

16.30 h • Casal d’Avis d'El Gall

18.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

20 h •
Rambla Àngel Guimerà i parc Pou d’en Fèlix

Cercavila i tabalada
Amb el Grup de Percussió Atabalats
Organitza: AV d'El Gall
A LA PÀGINA SEGÜENT

17 DIVENDRES
FESTA MAJOR D'EL GALL
17.30 h • Casal d’Avis d'El Gall

Berenar per a la gent gran del barri
21 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball de bastons
Hi col·labora: Colla de Bastoners d’Esplugues
21.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball andalús
Amb la col·laboració del Centro Cultural Andaluz
Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí
22 h • Rambla Àngel Guimerà

Correfoc
Hi col·labora: Colla de Diables Infantils Boiets
Esquitxafocs
22.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Pregó de les festes d'El Gall
23.15 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb El Trio Platinum
00.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Exhibició de balls de saló
Hi col·labora: Centro Cultural Standard Latino
1 h de la matinada
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta
Ball amb El Trio Platinum (continuació)
Organitza: AV d'El Gall
A LA PÀGINA SEGÜENT

Nit de swing i bop, standards i balades de jazz, blues i
gòspel amb Benjamin Leon (orgue hammond), Dave
Mitchell (guitarra) i Adrià Font (bateria).

18 DISSABTE
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'LA PROCESSÓ'
12.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas
Concert vermut. Amb l’actuació de grups i
músics locals de música d’arrel
14.30 h • Jardins Casal de Cultura

Dinar popular: paella i concurs de
postres
16 h

Carajillada i partides de botifarra
20 h

Concentració de colles
20.30 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas

La Processó del Ferro
Hi participen: Colla de Bastoners, Atabalats,
Drums, Grallers, Esbart Vila d'Esplugues, Ball
de Diables i el pilar caminant dels Cargolins. I la
música de Marcel Casellas-so insistent
RECORREGUT: sortida del Casal de Cultura Robert
Brillas, carrers Àngel Guimerà i Laureà Miró, pont
d’Esplugues, carrer Montserrat (21 h) i plaça Pare
Miquel d’Esplugues.
22 h • Plaça Pare Miquel dEsplugues

Carretillada final
22.30 h
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues

Sopar de Festa Major
23 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues

Ball de Festa Major amb l'orquestra
Allioli
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

FESTA MAJOR D'EL GALL
18 h • Pistes de petanca del carrer Lluís Millet

Campionat de petanca
Hi col·labora: Club Petanca Recreativo Esplugues
20 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Exhibició de country, dansa moderna, dansa del ventre i sevillanes
Hi col·labora Grup Amics del Ball d'Esplugues de l’AV
La Plana

23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb l’orquestra Magic
Organitza: AV d'El Gall
A PEU DE PÀGINA

19 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL MEMORIAL'
8 h • Sortida des de la plaça Sta Magdalena
Matinades. Recorregut a determinar
11.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

Anada al Memorial
Seguici de colles acompanyant la Colla de Castellers
RECORREGUT: Casal de Cultura, carrers Àngel Guimerà
i Església fins a la plaça Pare Miquel d'Esplugues

• Ball del Ginjoler a càrrec de l’Esbart Vila
d'Esplugues i els Ministrers de la Vila Nova

Zumba

19 h

Balls propis d'Esplugues
Acompanyats per la Nova Cobla d'Esplugues samb
la direcció de Marcel Casellas
• Ball de Nans d'Esplugues
• Ball de Gegants d'Esplugues
• Ball de Bastons d'Esplugues
• Ball del Babau
• Ballada de la sardana Terra de Gegants
• Entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues
• Ball Pla d'Esplugues el Babau (obert a tothom)
19.45 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas fins
a la plaça Pare Miquel d’Esplugues

Anada a ofrenes del Seguici
20 h • Església de Santa Magdalena

12.30 h
Esgésia Santa Magdalena

Missa dominical de vigilia de la
patrona Santa Magdalena
13 h
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues

Entrada a plaça. Diada castellera.
Memorial David Carreras
Amb l’actuació de la Colla Castellers d’Esplugues.
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular
18 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €] o [8 €] socis i sòcies
Teatre: Moulin Rouge
Estrena a Esplugues del conegut musical Moulin
Rouge amb intèrprets de casa nostra.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural amb la collaboració de L’Endoll

20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Missa solemne de Santa Magdalena
20.45 h • Ofrenes

a Santa Magdalena

21.15 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues

Aquest ball d’origen colombià està causant furor a tots
els gimnasos del país. Basat en els ritmes llatinoamericans com la salsa, la cúmbia, el merengue, el reggaeton o la samba, la zumba manté el cos saludable i
ofereix diversió.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

24 DIVENDRES
A les 20, 20.30, 21 i 21.30 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €]

Microteatre a L’Avenç
Teatre fora del teatre! Quatre micro-obres de 15 minuts
en espais no teatrals on el públic se sentirà còmplice i
viurà de prop tot allò que passi. Màxim 20 persones per
sessió. Entrades a la secretaria de L'Avenç.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Sortida d'ofici
Ball Parlat i Versots, a càrrec del Ball de
Diables d’Esplugues
22.30 h • Baixada

del Seguici

A LES PÀGINES 2 I

3

Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular
De 17 a 20 h • Museu Can Tinturé

Entrada gratuïta al Museu Can
Tinturé

25 DISSABTE
A les 20, 20.30, 21 i 21.30 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10 €]

Microteatre a L’Avenç
Teatre fora del teatre! Quatre micro-obres de 15 minuts
en espais no teatrals on el públic se sentirà còmplice i
viurà de prop tot allò que passi. Màxim 20 persones per
sessió. Entrades a la secretaria de L'Avenç.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

FESTA MAJOR D'EL GALL
18.45 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Dansa catalana
Amb la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues

El ball, protagonista de la Festa Major del
Gall

19.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Havaneres i rom cremat
Amb el grup Mar Brava
*Servei de bar a tots els actes. Totes les activitats
són accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda. Organitza: AV d'El Gall
A PEU DE PÀGINA

20 DILLUNS
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body combat
El body combat combina diferents tècniques de combat provinents del boxa, taekwondo, karate, tai-txi...
Una bona manera de descarregar l'estrès acumulat
durant l'any a puntades i cops de puny.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

21 DIMARTS
19 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguazumba
(Vegeu descripció de l'activitat el dimarts 7).
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

22 DIMECRES
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL BABAU I LES OFRENES'
18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Concentració de colles participants
18.30 h • Homenatge al Ginjoler
• Parlament a càrrec de Pau Orriols (constructor
d'instruments)

X

Els veïns i veïnes del barri del
Gall us conviden a passar quatre
jornades plenes de diversió a la
seva Festa Major. El ball serà el
principal ingredient d’una celebració plena d’activitats per a tots els
públics.
Dijous 16: aquesta és una tarda
dedicada als més petits de la
casa. El grup d’animació infantil
Caramelo els té preparats jocs i
disfresses per passar-s’ho d’allò
més bé. A continuació, la cercavila i tabalada amb el Grup de Percussió
Atabalats anunciarà l’inici de la festa pel centre de la vila.
Divendres 17: després del berenar per a la gent gran del barri, comença el
programa més mogut de la celebració amb la participació de diverses entitats de la ciutat: el ball de bastons (Colla de Bastoners d’Esplugues) i el ball
andalús (Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí),
primer, i a la nit, l’exhibició de balls de saló a càrrec del Centre Cultural
Standard Latino. Abans, però, la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs
la farà petar en el correfoc, que donarà pas al pregó de les festes. La jornada
acaba amb el grup de músia El Trio Platinum, que us farà moure els malucs
de valent.
Dissabte 18: l’habitual campionat de petanca inaugura els actes de dissabte.
Tot i que el ball tornarà a ser-ne el protagonista, aquest cop de la mà del Grup
d’Amics del Ball d’Esplugues que ofereixen una exhibició de country, dansa
moderna, dansa del ventre i sevillanes. Tot plegat, arrodonit amb la sessió
de ball a càrrec de l’orquestra Magic.
Diumenge 19: la festa s’acomiada amb el vessant més català. Guarneixen el
punt i final una dansa interpretada per l’Esbart Vila d’Esplugues i, tot seguit,
les havaneres i el rom cremat amb el grup Mar Blava. ●
FESTA MAJOR DEL GALL • Del 16 al 19 de juliol
La majoria d'actes es fan al parc Pou d'en Fèlix i la rambla Àngel Guimerà. Consulteu el Dia a dia
juliol 2015 - L'Agenda 9

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

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
18 h • L’Avenç Centre Cultural

Festa de la caipirinha
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

27 DILLUNS
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body combat
El body combat combina diferents tècniques de combat provinents del boxa, taekwondo, karate, tai-txi...
Una bona manera de descarregar l'estrès acumulat
durant l'any a puntades i cops de puny.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

28 DIMARTS
19 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguazumba
Practicar gimnàstica o ballar zumba sota l'aigua té
molts avantatges. El principal: permet fer els moviments
de manera més fàcil i no notar tant el cansament. A
més, els impactes sobre les articulacions no són tan
agressius com quan els practiquem fora de la piscina.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

29 DIMECRES
19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

DISCOFÒRUM
ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA

L'Obertura II: El llindar de l'òpera
Del Classicisme al Romanticisme
Selecció d'obres de W. Amadeus Mozart, Ludwig V.
Beethaven, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi, Franz
Schubert...Selecció musical i comentaris, Francesc
Coma Casajuana
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d’Esplugues
20 h • Plaça Catalunya

Cada dimecres, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Balls col·lectius del món
Oberts a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines
Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Trobades dels grup de conversa
'Xerrem'
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua – CAL
Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
L’agrupament escolta s’estructura per unitats segons
les edats. El Cau és una manera de viure i una manera
d’entendre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de
la natura, 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 divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

CURSOS DE BALL CC STANDARD LATINO
Horari de recepció: de 17.30 a 21.30 h
c/ Sant Francesc Xavier, 36 www.standardlatino.es
Tel. matins: 652 08 92 02 • Tel. tardes: 93 473 95 79
• Nens, nenes i joves
BALL LLATÍ Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h
HIP HOP i FUNKY Divendres, de 17.30 a 19.30 h
•Adults
ZUMBA Dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30
INICIACIÓ SWING I ZUMBA
Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.30 h
INICIACIÓ DE SALSA I BACHATA I KIZOMBA
Dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
SWING COREO I BACHATA SENSUAL
Dilluns i dimecres, de 21.30 a 22.30 h
ROCK & ROLL I TXATXATXÀ
Dimarts i dijous, de 21.30 a 22.30 h
SALSA (nivell mig) Divendres, de 21.30 a 22.30 h

SORTIDES
Tots els diumenges, a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Visites guiades als Museus d’Esplugues

Zumba

Tots els diumenges es realitzen visites guiades al
Museu Can Tinturé (12h) i al Museu de Ceràmica "La
Rajoleta" (11 i 13 h). Veniu a descobrir-hi l’art de la
ceràmica!
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL

Aquest ball d’origen colombià està causant furor a tots
els gimnasos del país. Basat en els ritmes llatinoamericans com la salsa, la cúmbia, el merengue, el reggaeton o la samba, la zumba manté el cos saludable i
ofereix diversió.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament

Itinerari. La bateria antiaèria de
Sant Pere Màrtir

30 DIJOUS
20 h
Jardins Pons i Termes

c/Sant Francesc Xavier 7-9

PATI BLAU

Recital "Carta Blanca"
Sònia Moll- poesia
Clara Peya - piano
Organitza: Espluga VIva

CURSOS i TALLERS
Cada dilluns, de 17 a 18 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Gimnàstica suau i relaxant
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines
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Diumenge, 5 de juliol, a les 11 h
Lloc de trobada: plaça Mireia

A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir es farà 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. Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL

Diumenge, 6 de juliol, 6 h
Sortida en autocar- Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Pic de Comapedrosa, 2.942 m
(Andorra)
Consulteu informació per a les inscripcions a l’activitat
anterior del Centre Excursionista Esplugues.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins al 4 d’octubre • Museu Can Tinturé
Exposició temporal:

‘Ceràmica per a la salut’
Junt amb l’Associació Catalana de Ceràmica (ACC),
el Museu proposa una mirada al món de la salut i
de la higiene a través d’alguns objectes ceràmics.
Paral·lelament, l’Arxiu Municipal presenta un àmbit
local: les farmàcies d’Esplugues.
Organitzen: l’ACC i els Museus d’Esplugues
Fins al 30 d'octubre

Diumenge, 6 de juliol, a determinar
Lloc de trobada a determinar

EXCURSIONS BTT

El Llobregat i la sèquia de Manresa
(El Bages)
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informació truqueu 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, al Centre Excursionista
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9,
secretaria@esplugaviva.cat)

Concurs fotogràfic 30 anys de
l'Esbart Vila d'Esplugues
Tothom qui ho desitgi pot participar al concurs de
fotografies de caire artístic sobre qualsevol acte que
organitzi o en el qual participi l'Esbart Vila d'Esplugues, fins a l'octubre de 2015. Es poden presentar
fins a 10 imatges per persona. Tres premis (primer,
de 100€ i sopar per a dues persones a El Tast Espai
Gastronòmic; segon i tercer, de 50€). Lliurament obres
al Casal de Cultura Robert Brillas (c/ Àngel Guimerà,
38) fins al 30 d'octubre. Consulteu les bases a:
http://esbartesplugues.blogspot.com.es/

Punt temàtic

Dijous 16, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Tapas i montaditos
Els plats més típics de l’estiu són les
tapes i “els montaditos”, vine a aquest
taller i aprendràs a fer els més suculents i
apetitosos. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)

Tot el mes de juliol
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

TIC formació

Viatgeteca
No tens clar on aniràs aquest estiu? A
la viatgeteca et fem diverses propostes:
viatges, camps de treball, turisme rural,
oci a prop de casa... Podràs consultar els
documents, a més disposaràs d’un ordinador reservat per fer cerques.

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h
Espai Jove Remolí

Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el participant ha de portar el seu ordinador portàtil
amb el programari instal·lat. Més informació al 93 372 97 06. No requereix inscripció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Dijous 23, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Fotografia de viatges
No marxis de vacances sense els millors
consells per capturar moments únics!
Aquest mes et proposem aprendre vàries tècniques indispensables per fer les
millors fotografies durant el teu viatge!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

C/ Àngel Guimerà, 106-108
Telèfon: 93 371 91 19
Dijous, divendres i dissabtes,
de 10 a 13.30 h
De dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h
El 3 de juliol també obert a la nit
De dilluns a divendres,
de 20.45 a 24 h

Mostra de danses hindús, bolliwood
inclusiu en llengua de signes (amb
Samavesa), bhangra (amb Din Tak) i
bolliwood... Tot això i més t’espera a la nit
més màgica. Entrada simbòlica: arròs, llegums o oli (recollida solidària per al Banc
d’Aliments). Vine i gaudeix de danses de
l'Índia made in Esplugues!

Ha arribat el moment! Després de
mesos de treball dels joves del projecte
Intercanvi, s’estrena el documental.
Podreu gaudir de la seva projecció en
pantalla gran, a més de diverses actuacions, sopar popular i música en directe.
Per poder gaudir del sopar popular caldrà
aportar donacions per al banc d’aliments.
Hi haurà servei de bar solidari a càrrec de
l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
Consulteu + info de les actuacions i funcionament del sopar a www.esplujove.net
Dissabte 25, de 21 a 2 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

Esplurock Fest 2015

IV Esplugues Meets Jamaica

Si t’agrada la música, i fer mescles de
cançons, en aquest taller podràs aprendre
amb un programa bàsic. Dirigida a joves
d’entre 12 a 18 anys.

VI Nit oriental

Gran estrena del documental InterCANVI

Dissabte 4, de 10 a 3 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

Edició musical: dj’s

Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues

Divendres 10, de 20.30 a 00.30 h
Plaça Blas Infante- Remolí

Esplujove de tarda

Dimarts 14, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí

Divendres 3, de 21.30 a 23 h
Jardins del Casal Robert Brillas

Torna el festival que ret homenatge a la
música d'arrel jamaicana. Enguany per
primer cop, a més de les sessions enllaunades Sound System, es podrà gaudir
d'actuacions en directe amb noms com
Sybarites, els espluguins Skaparadise
o l'hospitalenca Paula Bu, entre d'altres.
10 h •Partits de futbol
15 h • Partides de dòmino
D’11 a 20 h • Exposició
D’11 a 3 h • Fira
De 14 a 3 h • Actuacions musicals
Servei de bar durant tot el dia
Organitza: Produccions del Barri

Vine a la novena edició de la festa
Esplurock i gaudeix de l’actuació de
grups locals amb estils de música per tots
els gustos des del rock fins a l'ska.
Organitza: Esplurock Associació

TACCTIL
STREET MARKET

Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1 (93 480 74 38)
Fins al 5 de juliol
De dilluns a diumenge, de 10 a 23 h

Aules d’estudi permanents
Espai Jove Remolí
Necessites un lloc on estudiar individualment o en grup? Vine a les aules
d’estudi de l’Espai Jove Remolí!
De dilluns a divendres,
de 17.15 a 21 h
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats del
27 de juliol al 31 d’agost per vacances

Espai Jove Remolí
Pl. Blas Infante s/n • Tel. 93 372 97 06
jove.remoli@esplugues.cat
De dilluns a divendres,
de 17.15 a 21 h

(*) Per formalitzar la inscripció a
les activitats cal trucar al
telèfon 93 372 97 06
(de dll a dv, de 17.15 a 21 h) o
enviar un correu electrònic a
jove.remoli@esplugues.cat
indicant el taller, nom i cognoms,
edat i telèfon.
ix-te
Afege ter!
it
al Tw

No us perdeu la fira d'art, artesania, cultura i creació jove, que té
lloc als Jardins del Robert Brillas
DIVENDRES 13, de 18 a 23.30 h
PÀGINA 5

E X P OSICIÓ
JOVE
Fins al 10 de juliol
De 17 a 20 h
Oficina Jove d’emancipació

I love your curves'
Exposició fotogràfica a càrrec de M.
Mercedes que retrata noies de talles
grans. L’artista
pretén que es
prengui consciència sobre
la idea que
al món hi ha
diversitat d'aspectes físics.
Inauguració:
divendres 12, a
les 18.30 h.

TALLER JOVE FORMATIU

TALLER OCI JOVE

Dimarts 14, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’emancipació

Dimecres 22, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació

Joves i drets laborals:
T’expliquem tot allò que cal
saber!

Gelats i batuts d’estiu

El taller ensenya a diferenciar les modalitats de contracte actualment en vigor,
els convenis laborals, així com els darrers
canvis en les prestacions per a l’atur i/o
els subsidis. Coneix els teus drets laborals, com entendre una nòmina,
els impostos que
s’apliquen, etc.
Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

Aprèn a fer gelats i batuts, casolans,
nutritius, sans i saludables. Apunta’t!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Oficina Jove d'Emancipació
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 36 • ✆ 661 987 690
jove.emancipacio@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
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TALLER OCI JOVE
Divendres 24, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació

Cuina d’estiu: amanides,
gazpacho i salmorejo
A l’estiu sempre ve de gust menjar àpats
més lleugers i refrescants, en aquest taller
aprendreu a fer amanides d’estiu amb els
productes naturals de la temporada així
com els típics gazpacho i salmorejo.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats cal trucar al 661 987 690
(de dll a dv, de 17 a 20 h) o
enviar un correu electrònic a
jove.emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

Amb el suport de:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• ADULTS

CURS 2015-2016
MATRÍCULA OBERTA

• Expressió i comprensió oral i escrita
• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes
• Preparació exàmens de Cambridge (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)
• Club de lectura en anglès
• Classes privades al centre i in-company lessons
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Horaris de matí, tarda i nit
• NENS I ADOLESCENTS
• Expressió i comprensió oral i escrita
• Gran varietat de recursos i material didàctic
• Preparació exàmens de Cambridge. (F.C.E., C.A.E.)
• Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als
nostres alumnes
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Horaris de tarda

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA
D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es
www.meetingpointschool.es

