LA COLLA DE CASTELLERS D’ESPLUGUES intentarà un 4 de 8
SETMANA DE LA MOBILITAT: moure’ns pensant en l’entorn
EL BARRI DE LA PLANA dedica la seva festa a Domingo Rubio
www.esplugues.cat
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• Classes molt reduïdes: 6-8 alumnes
• Tutories individuals totalment gratuïtes per als nostres alumnes
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Join “The Meeting Experience”
THE BEST ENGLISH IN TOWN
VISITA LA NOSTRA WEB:

Cursos subvencionats per
a treballadors en actiu en
col.laboració amb:

www.meetingpointschool.es
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2 L'Agenda - maig 2011

☎ 93

470 01 16

 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

4
Sumari
Núm. 40
1/30 de setembre
de 2011

16

13
Edita:
Ajuntament d'Esplugues
93 371 33 50

4

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES
David Bustamante cantarà a
Esplugues 10 anys després d’OT
Balla les millors sessions musicals
amb DJ Roberto Hinojosa

14

PROGRAMACIÓ DE TALLERS
Cursos de l’Espai Jove Remolí,
Casal de Cultura Robert Brillas,
Oficina Jove d’Emancipació,
Espai Municipal de les Arts i
CIRD Vil·la Pepita

6

EL CARÀCTER ÚNIC
DE LA FESTA MAJOR
Les entitats organitzen les activitats
més tradicionals i populars

16

LA PLANA VIU LA SEVA
FESTA MAJOR
Els veïns de l’Avenç sopen al carrer
La Miranda celebra l’última
festa d’estiu

8

ELS ESPORTS DE LA FESTA
Els tornejos i les activitats populars
esportives per a aquests dies

17

11 DE SETEMBRE. DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA

DIA A DIA
Totes les activitats de setembre a
Esplugues

18

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
Aprèn a moure’t estalviant benzina

12

ESPLUJOVE
El dia a dia del jovent d’Esplugues

19

GRAELLA D'ACTIVITATS
ESPORTIVES DEL MES DE
SETEMBRE

13

ELS CARGOLINS VOLEN SER
UNA COLLA DE 8
Intentaran carregar i descarregar el
carro gros durant la Festa Major

Direcció:
Joan Carles Ruíz
Coordinació:
Eduard Castelló
Redacció:
Mercè Aguilar i Joan Garcia
Redisseny maqueta
i capçalera:
Albert Espona
Fotografies:
Lluís Tarrés
Publicitat:
Publimpacte 93 473 64 11
(els continguts dels anuncis són
responsabilitat de l'empresa que
es publicita)
Distribució:
SMS91
Tiratge:
20.500 exemplars
Impressió:
T.G. Alfadir, S.A.

Amb el suport de:

9

ALIMENTS BIOLÒGICS · COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES REMEÏERES · BIO-COSMÈTICA · FLORS DE BACH

SERVEI A DOMICILI

Us desitgem una molt bona Festa Major!
MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 51 • ESPLUGUES • Tel./Fax 93 372 06 36 · casellas@bioconsum.com
HORARI: dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h · www.dieteticacasellas.com (botiga on-line)
setembre 2011 - L'Agenda 3

NOS VAMOS DE

FIESTAMAYOR
N

o hay otra igual, como mínimo para nosotros. Llegan
esos 5 días del año tan especiales donde todos los vecinos y vecinas de Esplugues
vivimos la ciudad como nunca. Una fiesta
que tiene de todo y para todo el mundo.

DAVID BUSTAMANTE SERÁ EL PLATO
FUERTE
Su carácter, naturalidad y carisma calaron desde el primer día entre el gran
público español, desde aquella primera
edición de Operación Triunfo. De eso han
pasado ya 10 años, 7 discos de estudio,
12 discos de platino, varios discos de oro
y más de 200 conciertos. Una muestra de
que, sí, tuvo suerte, pero que se la merecía. Sólo así podía convertirse en uno de
los artistas más populares del mercado
latino y representar uno de los valores
más sólidos del panorama musical actual.
Con unos cuantos años más a su espalda,
el domingo tocará uno de los grupo de pop
más importantes de la historia de nuestro
país, Los Diablos. I un poco antés que el
grupo del Hospitalet, lo hará Teràpia de
Shock, unas de las jóvenes promesas de la
música en catalán. Su gran éxito és Sense
tu, el tema principal de la serie Polseres
vermelles, de TV3.
MÚSICA Y RITMOS BAILABLES
El viernes, para calentar motores, el
equipo de Ràdio Flaixbac os ofrecerá el
humor y la música de esta emisora, en
el formato espectáculo Festival Itinerant
Fescat. Previamente el grupo Abril y Raúl
Pulido actuarán en el mismo espacio. La
música suma y sigue con los conciertos y
las sesiones de Esplujove.
El viernes será una noche de hip hop con
Lateros Crew, y el sábado será el turno de
Esplujove Dance Session, con los DJ de
nuestra ciudad Àlex Andrés, DjDany y Le
Blanc Show, que telonearán la sesión de
Roberto Hinojosa, uno de los remezcladores más relevantes de los últimos años. La
última propuesta de Esplujove para esta
Fiesta Mayor se trata de otro concierto,
con Bongo Botrako, un grupo que, con
solo dos años de vida, ya empieza a sonar
fuerte en el panorama musical.
AMBIENTE MEDIEVAL
La ciudad retrocederá centenares de
años para vivir una fiesta inspirada en
la época medieval. Del sábado al lunes,
las calles Església y Montserrat, albergarán las paradas con talleres, degustación
de productos artesanos, animación por
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las calles... Como el año pasado, también podréis disfrutar de un torneo y un
espectáculo medieval. Por si esto no fuera
suficiente, durante los días de Fiesta
Mayor, tendréis la oportunidad de visitar
el monasterio de Santa Maria de Montsió,
que fue construido en 1351 y trasladado a
Esplugues en 1950, claustro incluido.
FESTIVAL 'DUENDES CON ARTE'
Una de las novedades más interesantes
de esta Fiesta Mayor es el primer Festival
Benéfico de Flamenco 'Duendes con Arte'
que se celebrará el domingo 18 en la avenida Ciutat de l'Hospitalet. Se trata de
una iniciativa con fines benéficos que
reunirá artistas de la talla de Humarea
(del guitarrista Juli El Habita, que llegó a
tocar con Lola Flores), los rocieros Canela
Pura, Los Marismeños o Amantes de
Andalucía. El festival también contará con
las actuaciones de los cuadros de flamenco de la Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues y del Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael.
A los conciertos del certamen se le sumará una muestra de tapas típicas andaluzas
y del Baix Llobregat que podréis degustar
en el bar-restaurante del festival.

DAVID
BUSTAMANTE
Sábado 17 23 h
C. Sant Antoni Mª Claret
esquina c. Bruc
Después de 10 años ha editado 7 discos y
ha sido número 1 con cada uno de ellos. El
cantante cántabro visita nuestra ciudad consagrado como uno de los artistas más importantes de nuestro país

FIN DE FIESTA CON EL PIROMUSICAL
Como toda buena Fiesta Mayor que se
precie, los fuegos artificiales darán por
finalizadas las actividades de estos cinco
días. Pero tranquilos, antes podréis disfrutar de estas y otras más actividades que
os destacamos en las siguientes páginas.

LOS DIABLOS
Domingo 18 20.30 h.
C. Sant Antoni Mª Claret
esquina c. Bruc
El grupo de l'Hospitalet que nos hace bailar
desde los años 60 con sus éxitos como Un
rayo de sol o Oh, oh, Juli.

FESTIVAL FESCAT
RADIO FLAIXBAC
Viernes 16 24 h.
C. Sant Antoni Mª Claret
esquina c. Bruc
La fiesta de fiestas que hace tour por
Catalunya llega a nuestra ciudad con
su música, espectáculo y humor.
22.30 h actuará Abril y Raúl Pulido

ESPLUJOVE
DANCE
SESSION
Sábado 17. Sessió de DJ's
Plaza Catalunya
24 h. - Àlex Andrés I DJ Dany
1 h. - Le Blanc Show
1.30 h. - Roberto Hinojosa
La noche musical más joven, que también
contará con un estand de Som.nit

CONCIERTO
DE HIP HOP
Con Lateros Crew
Viernes 16 22 h.
Plaza Blas Infante

NIT JOVE!
Domingo 18 1 h.
Parque de les Tres Esplugues
Concert Bongo Botrako
Presentarán su disco Todos los días sale
el sol. Rumba, reggae, ska, punk y alegría

MERCADO
MEDIEVAL

TERAPIA
DE SHOCK

Sábado 17 / Domingo 18
De 11.30 a 14 y de 18 a 23 h.
Lunes 19
De 11.30 a 14 y de 18 a 22 h.
C. Església y c. Montserrat

Lunes 19 20.15 h.
Plaza Catalunya
Una de las promesas más firmes del panorama pop-rock catalán, con su música a caballo
entre la sensibilidad y la energía. Su gran
éxito Sense tu es el tema principal de la serie
de TV3 "Polseres vermelles".

Paradas con talleres, degustación de productos artesanos, animación por las calles

FESTIVAL
BENEFICO
FLAMENCO
'DUENDES
CON ARTE'
Domingo 18 de 10 a 24 h.
Av. Ciutat de l'Hospitalet
Un día lleno de actuaciones musicales y
gastronomía con un buen fin.

VISITAS AL
MONASTERIO
DE MONTSIO

TORNEO MEDIEVAL
Domingo 18 18.30 h.
c. Montserrat

Representación de la Llegenda del cavaller
de Picalqués. Colabora: Colla de Geganters

ESPECTACULO
MEDIEVAL
Sábado 17 22 h.
Parque dels Torrents / c. Montserrat
Bailarinas, zancudos, luchadores y malabarisas en un espectáculo visual impactante, Les
races del foc.

PIROMUSICAL
Lunes 19 22 h.
Plaza Catalunya

Sábado 17 / domingo 18
De 11 a 13 i de 18.30 a 20.30 h.
Monasterio de Sta. Maria
de Montsió
Ven a ver el conjunto arquitectónico
del s.XIV que aún regentan una Comunidad
de Monjas Dominicas de clausura.
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AITOR POMBO

La mejor música urbana tiene una cita
con la Fiesta Mayor de Esplugues

LA TRADICIO I LA CULTURA

DE LA FESTA MAJOR
Les entitats són al darrere de les activitats
que li donen un caràcter únic i propi

EL SEGUICI I EL PREGÓ ENCETEN
LA FESTA
Potser ja sonen les músiques de les
atraccions i la gent ja porta paperines
de xurros, però el tret de sortida oficial
a la Festa Major el donarà el seguici i el
pregó. Divendres, les entitats més actives
del teixit associatiu de la cultura popular a la nostra ciutat (les colles de diables, geganters, bastoners, els Atabalats,
l’Esbart, l’Esborrany i el TIC Espluga)
formaran el seguici que impregnarà els
carrers d’aquella olor, colors i sons tan
especials durant la cercavila, que es farà
des del Casal de Cultura Robert Brillas
fins a la plaça Santa Magdalena. Un cop
allà, després dels balls populars, hi haurà
l’esperat pregó de Festa Major i, un cop
acabats els parlaments, us podreu refrescar i preparar-vos per a la nit amb el
correfoc-crematasques Birrabusters, amb
Boc de Biterna.
L’endemà a la tarda hi haurà la cercavila festiva de Sant Mateu, organitzada
per la Coordinadora d’Entitats de Cultura
Popular d’Esplugues, amb diferents colles
de bastoners convidades que actuaran,
també, a la XVI Diada Bastonera. Les
activitats més populars continuaran amb
la prediada castellera, on els Cargolins
escalfaran motors per provar de fer
un 4 de 8 a la XVIII Diada Castellera
de diumenge (per a més informació, consulteu la pàgina 16).
Diumenge ens despertarem amb
les matinades amb petards. Més
tard hi haurà el seguici de diumenge, amb el Ball de Diables
d’Esplugues i les colles castelleres que acompanyaran els
Castellers d’Esplugues el dia que
provaran carregar i descarregar
el carro gros. Una actuació de

EL PESCADITO D'ESPLUGUES
Æ Cuina mediterrània
Sales per a grups
MENÚ: 10,65€
CARTA: 25-35€ aprox.
TANCAT: les nits de diumenge a
dimecres

P gratuït

Gran Terrassa.
Menús a mida.
Especialistes en carns a
la brasa, fregits, arrossos
i marisc

Av. Cornellà, 108 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 86 04
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l’Esbart Vila d’Esplugues clourà, ja
durant la tarda de diumenge, les
activitats culturals més tradicionals.
MÚSICA I DANSA
Si alguna cosa no pot faltar en una Festa Major és la
música i el ball. A més dels
concerts i de les actuacions
que us hem destacat a les
primeres pàgines d’aquesta
Agenda, també n’hi ha d’altres
organitzats per les entitats.
Divendres i dissabte a la nit hi
haurà diferents concerts al parc
de les Tres Esplugues de la mà de la
Coordinadora, que també us proposa
un concert vermut dissabte, abans de
dinar. Glaç, la Coordinadora de Grups
Musicals d’Esplugues, organitza dissabte a la nit una mostra de grups
internacionals de música electrònica i
també de la ciutat: BRUT-ART.
Durant la Festa Major també hi haurà
balls populars amb La Carxofa i la ceba,
balls amb orquestra, el festival flamenc

www.elpescadito.es

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 haver-se
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

de l’ACAE, la tamborinada i el festival de
jotes del Centro Aragonés, balls tradicionals del CCA Plaza Macael i una exhibició de balls de saló a càrrec d’Standar
Latino. Tampoc faltaran a la seva cita les
havaneres, ni el concert de corals de La
Coloma, enguany amb la Coral de l’Esplai
de Ciutadella de Menorca com a convidada, ni el concert In crescendo de la Coral
Musicorum
ACTIVITATS PER ALS INFANTS
Els llums de les atraccions, les músiques, els dolços, els gegants i capgrossos

i un llarg etcètera fan que els més menuts
i menudes siguin part indispensable de
la festa. A més de participar a les activitats tradicionals populars, de dissabte a
dilluns, podran jugar amb uns inflables
instal·lats davant de la Biblioteca Pare
Miquel i, durant el cap de setmana, els
infants podran fer una volta en poni o fer
un recorregut amb tartana des del parc
Pou d’en Fèlix, amb la Colla dels Tres
Tombs d’Esplugues.
També cal destacar el IX Festival
Internacional de Titelles i Màscares
d’Esplugues, el Balkiberfest 2011.
Diumenge 18, d’11 a 19 h, tota una marató d'espectacles, música, tallers de titelles i una exposició del mestre titellaire
Carles Cañellas sobre l’espectacle Air
mail, que va crear l’artista l’any 1985. La
inauguració de l’exposició es farà dijous
8 de setembre i comptarà amb una xerrada i demostració a càrrec de Cañellas. Es
podrà visitar fins al 30 de setembre a la
Galeria Stand 16, del c. Mossèn Jacint
Verdaguer, 27.
Per últim, durant el mateix diumen-

www. canpalou. com

CAN PALOU
Æ Cuina de mercat
Cargols a la llauna
MENÚ LOW COST: 7€ (laborables)
MENÚ MIGDIA: 10,25€ NIT: 12,50€
BUFFET LLIURE: a partir de 14,50€
IVA inclòs
Infants 9€
CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge

Descobriu el servei de
carta al Raconet de
Can Palou, amb capacitat
per a 32 persones.
Tot un encert!

c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529

ge, diferents entitats de la nostra ciutat celebren les seves IX Jornades de
Sensibilització sobre la Integració de les
Persones amb Discapacitat. Durant la jornada hi haurà una demostració de boccia (un esport paralímpic semblant a la
petanca), jocs i circuits adaptats, tallers
de maquillatge, actuacions musicals i una
mostra d’activitats de les entitats.
... I ENCARA N’HI HA MÉS
Durant la festa grossa d’Esplugues,
també hi haurà activitats culinàries com
el concurs de truites de l’ACAE, la botifarrada popular acompanyada d’una
exhibició de motos custom de la Penya
Motera Cilindros Rebeldes, o el singular
Concurs de Menjadors de Mongetes amb
Botifarra de La Coloma, tot un clàssic que
enguany arriba a la 34a edició. Durant la
festa també se celebrarà la XVII Trobada
de Puntaires, la missa baturra del Centro
Aragonés d’Esplugues i una marxa ciclista d’educació viària organitzada per la
Policia Local per al diumenge, amb sortida
a les 10 h de la plaça Santa Magdalena.●

LA NONNA
Æ Cuina italiana, mediterrània
i de mercat
Arrossos i pizzes
MENÚ: 13,75€
(migdies de dilluns a divendres)
CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: obren tots els dies

P

Un excel·lent italià obert a
la cuina mediterrània i de
mercat situat al cor de la
ciutat, amb un menú
ben presentat i cuidat

c. Laureà Miró, 223 • ESPLUGUES☎ • 93 372 69 13
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UNA FESTA MAJOR
AMB CARÀCTER ESPORTIU
E

splugues és una ciutat que dóna molta
importància a l’esport. Una de les proves de tot això és que l’Ajuntament i
les entitats esportives us proposen moltes
activitats que us faran passar la festa d’una
manera saludable i divertida, el complement
perfecte per a uns dies de gresca.
Destaquem el Festival Esportiu i Musical per
a Tothom, l’activitat més popular. Comptarà
amb una exhibició del Club Gimnàstica
Artística i un espai dedicat al Bodycombat.
Aquest tipus d’exercici físic a mig camí del
fitness i de la lluita permet entrenar la força,
la flexibilitat i la resistència, a la vegada que
es segrega adrenalina.
Dintre de les competicions esportives que
es celebren durant la Festa Major d’Esplugues
i que, per dates, són una bona manera de

8 L'Agenda - setembre 2011

fer pre-temporada, la més important és el
Torneig d’Handbol Ciutat d’Esplugues que
a r r i b a a l a s e va X X V I e d i c i ó . É s u n a g r a n
oportunitat per veure les primeres espases
de Catalunya pel que fa a equips juvenils.

Aprèn què és el Bodycombat
al Festival Esportiu i Musical
per a Tothom
En bàsquet, es farà el I Torneig de Festa
Major José Miguel Torres, on hi participarà
l’equip sènior masculí i altres categories del
CB Nou Esplugues. Els equips de futbol de l’FA
Espluguenc, el Club de Voleibol d’Esplugues,
el Club de Petanca Recreatiu, el Club Natació

Esplugues, el CCA Plaza Macael i l’Associació
Esportiva Penya Esplugues també organitzen
tornejos de Festa Major durant aquests dies.
També hi haurà activitats d’altres esports no
tant majoritaris, com les que organitzen el
Club Escola Esportiva Espluguenc d’Escacs,
el Club de dards ACAE o les seccions d’escacs,
billar i tennis taula de L’Avenç.
Els més curiosos, també trobareu interessant
assistir al concurs de coloms esportius de la
Secció de Columbicultura de L’Avenç. Una
exposició de fotografia d’espeleologia i un
taller formatiu de la Secció d’Espeleologia
de L’Avenç, una passejada amb patins, pesca
esportiva i la II Caminada Popular EspluguesMontserrat de GELADE, completen l’oferta
esportiva per a aquests dies de Festa Major
d’Esplugues.

setembre
2Divendres
FESTA MAJOR DE LA PLANA

4Diumenge

22 h

D’11 a 14 h

22.15 h

Muntatge d’espectaculars maquetes de trens en
miniatura
Complex Esportiu Municipal La Plana

L'AGENDA

dia a dia

2011

Quasi sense adonarnos-en ja hem
passat les vacances.
A Esplugues, però,
tenim la sort que
ens trobem la Festa
Major. Cinc dies
plens de música,
tradició i cultura.
Però l'activitat al
setembre ni comença
ni s'acaba amb Sant
Mateu. Així doncs,
feu-li un cop d'ull a
aquesta agenda i trieu
entre un munt de
propostes.
Sigueu bentornats i
bentornades!

Pregó de festes a càrrec de la família Rubio
Actuacions de Los Ecos del Sur i Yerma
24 h Discoteca mòbil
Rambla del Carme

3Dissabte

FESTA MAJOR DE LA PLANA

11.30 h Cercavila

A càrrec de la Colla de Geganters i de la Colla de
Bastoners d’Esplugues

12 h Sardinada popular i actuació del

grup Yerma
20 h Actuació de Taller Flamenco
22.30 h Nit del ball amb l’actuació de
l’orquestra Impakto
24 h Exhibició de balls de saló

FESTA DEL TREN

Trobada de mòduls ferroviaris

20 h

Conferència: "FERRMET. Projecte del
Ferrocarril Europeu de Mercaderies "

A càrrec de Josep M. Rovira
Organitza: l’AMFE, Assoc. d’Amics del Modelisme
Ferroviari d’Esplugues dins del 58è Congrés del
MOROP
Casal de Cultura Robert Brillas

Exposició de materials d’Air Mail

Sobre l’espectacle creat per Carles Cañellas i Els
Rocamora l’any 1885. Es podrà visitar fins al 30 de
setembre. L’acte comptarà amb una xerrada i una
demostració a càrrec de Carles Cañellas
Galeria Stand 16 c. Mossèn Jacint Verdaguer, 27
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12.25 h

Actuació de la Coral Musicorum
12.35 h

Ofrenes florals

12.45 h

Balls - ofrenes a càrrec de l'Esbart Vila
d'Esplugues i de la Colla de Bastoners
12.55 h

Ballada de la sardana La Santa Espina a
càrrec de la Secció Sardanista de L'Avenç
13 h

Lectura de la declaració institucional a
càrrec de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar
Díaz
13.05 h

Interpretació de Els Segadors a càrrec de
la Societat Coral Centenària La Coloma
19.30 h

Ballada de sardanes amb la cobla Baix
Llobregat

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

4Diumenge

A càrrec de l'Esbart Vila d'Esplugues

Inauguració:

Els que hi aneu a donar un cop de mà tindreu una
samarreta commemorativa d’obsequi
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues
La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Organitza: l’AMFE, Assoc. d’Amics del Modelisme Ferroviari d’Esplugues dins del 58è Congrés del MOROP
Plaça Catalunya

Lectura d'un poema

19 h

20.30 h

Muntatge d’un circuit de trens tripulats de
5 polzades

12 h ACTE INSTITUCIONAL
12.10 h

BALKIBERFEST 2011

Trobada de mòduls ferroviaris

Muntatge de maquetes de trens en miniatura
Complex Esportiu Municipal La Plana

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

8Dijous

A càrrec dels Amics del Ball de l’AV La Plana
Rambla del Carme
FESTA DEL TREN

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h

11Diumenge

Assaig dels Cargolins per fer un 4 de 8

10Dissabte
De 17 a 19.30 h

Ball per a la gent gran

Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

D’11 a 19 h Parc infantil
D'11 a 14 h Passejades amb moto

Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç
Parc Onze de setembre

FESTA DELS VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ

17 h

Festa infantil amb xocolatada i jocs

Organitza: veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer
C. Mossèn Cinto Verdaguer

19.30 h

Inauguració de l’exposició "Treballadors
del món”
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

15Dijous
18.30 h

Xerrada: “Civisme, acollida, adopció i

tinença responsable”

Hi col·laboren: Penya Motera Cilindros Rebeldes

A càrrec d’Anna Clements de SOS GALGOS, amb la
col·laboració d’un agent de la Policia Local
Biblioteca Pare Miquel

D'11 a 14 h

Demostració d'encinistrament de gossos
A càrrec de Cap i cua i la Policia Local d'Esplugues

17 h

Festa infantil amb els pallassos 3/4 de 15
18.30 h

Sardanes amb la Cobla Baix Llobregat

FESTA DELS VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ

21 h XXIX Sopar de germanor del carrer

de L’Avenç

Venda de tiquets a la botiga El rincón del ocio, del
mateix carrer Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 47, en
horari comercial, fins al dimarts 6 de setembre.
Organitza: veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer
Col·laboren: Caselles, Corpobello, El rincón del ocio,
La gallina paperina i Perruqueria Soco
C. Mossèn Cinto Verdaguer
MARXA DE TORXES CONVOCADA PER
“ESPLUGUES PER LA INDEPENDÈNCIA”

El Cavall Bernat i degustació de rom cremat
Rambla del Carme

Inauguració de l'exposició "Srebrenica.
Memòria d'un genocidi"
Casal de Cultura Robert Brillas

21.30 h

20.30 h

Concentració davant de l’Ajuntament d’Esplugues
per marxar fins al monument a l’11 de setembre.
Organitza: Esplugues per la independència
Plaça Santa Magdalena fins al parc Onze de Setembre

Els que hi aneu a donar un cop de mà tindreu una
samarreta commemorativa d’obsequi
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues
La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Marxa de torxes
20.30 h Cantada d’havaneres amb el grup

20 h

Assaig dels Cargolins per fer un 4 de 8

maig

2011

16Divendres
FESTA MAJOR D’ESPLUGUES

maig

17Dissabte
FESTA
A MAJOR D’ESPLUGUES

18Diumenge

23 h

2010

Conceert estrella amb l’actuació de Da
Concert
David
Bustamante
Busta
amante
C. Santt Antoni Ma Claret, cantonada c. Bruc

Vegeu
Vege
eu totes les activitats del
16 al 21 de setembre al
progrrama de Festa Major que
programa
reb
reu a les vostres bústies
rebreu

24 h

Esplujove
jove Dance Sessionl'eeee!
AEspluj
Esplugues,
Sessió de
d Dj: Àlex Andrés, Dj Dany, Le Blanc Sho
Show
(amb Djj Victor le Blanc i la ballarina i vocalista
Bon!
Alexandra
Alexand
dra le Blanc) i el Dj Roberto Hinojos
Hinojosaa
Plaça Catalunya
C

18Diumenge
FESTA MAJOR D’ESPLUGUES

De 10 a 24 h

Festival benéfico flamenco "Duendes connarte"
arte"
Av. Ciutat de l'Hospitalet

24Dissabte

2

20.30 h

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

C. Sant Antoni Ma Claret, cantonada c. Bruc

De 9 a 14 h

D

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES

Concert amb Los Diablos
1h

Concert de Bongo Botrako
Parc de les Tres Esplugues

19Dilluns

De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
FESTA MAJOR AL MUSEU

Portes obertes al Museu Can Tinturé
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé

20.15 h

Concert amb Teràpia de Shock
Plaça Catalunya

XXVI Torneig "Ciutat d’Esplugues"
d'handbol juvenil (Vegeu pàgina 19)

21Dimecres

20.15 h

A càrrec de Blai Sanabre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Fins al diumenge 18

18 h Contes de Festa Major

Complex Esportiu Municipal La Plana

Seguici i pregó de Festa Major

Sortida: Casal de Cultura Robert Brillas
Arribada: Plaça Santa Magdalena

12 h

XVIII Diada Castellera

Actuació dels Minyons de Terrassa, Castellers de
Sants i Colla de Castellers d’Esplugues
Plaça Santa Magdalena
FESTA MAJOR AL MUSEU

De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h

Portes obertes al Museu Can Tinturé
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé

24 h

Festival FESCAT - Ràdio flaixbac

C. Sant Antoni Ma Claret, cantonada c. Brucc

17Dissabte

11 i 13 h

Visites guiades gratuïtes al Museu de
Ceràmica "La Rajoleta"
12 h

Visita guiada gratuïta al Museu Can Tinturé

22Dijous

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

De 8 a 20 h

Dia sense cotxes

Es realitzarà un taller sobre la mobilitat sostenible
amb els alumnes del CEIP Can Vidalet
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració de la Fundació Sigea.Tancament al trànsit del carrer
Cedres, entre els carrers Molí i Serra del Cadí

Fins al 29 de setembre

Campanya de foment del transport públic

Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé

De dilluns a divendres: línies EP1 (Esplugues - Barcelona), EP2 (el Gall - La Miranda - Ciutat Diagonal), EP3
(Finestrelles - Centre - el Gall).
Diumenge: línia EP4 (Can Vidalet - Centre - La Mallola
- Ciutat Diagonal - Parc de Collserola). Consulteu els
horaris a la web, al tríptic o trucant al tel. 900 30 00 82.
Es repartiran fundes per a les targetes amb la imatge
de la SMSS fins que se n’exhaureixin les existències
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de
l’operador Soler Sauret

17.30 h

21 h

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES

De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
FESTA MAJOR AL MUSEU

Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’
SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

Portes obertes al Museu Can Tinturé

Teatre: Tres mogudes primaverals
A càrrec del grup de teatre de gent gran Fem el que
podem
Casal de Cultura Robert Brillas
FESTA MAJOR D’ESPLUGUES

Concert de corals
Marxa accessible d'educació viària

C. Església i c. Montserrat

Activitat sensibilitzadora sobre la utilització responsable de la bicicleta. Es repartiran obsequis commemoratius fins que se n’exhaureixin les existències
Sortida de la plaça Santa Magdalena

Amb la participació de la Coral de l’Esplai Ciutadella
de Menorca i la Societat Coral Centenària la Coloma
i Colometa de L'Avenç
Organitza: Societat Coral Centenària la Coloma
Església de Sant Mateu

18 h

12 h

23Divendres

Fins al dilluns 19

Mercat medieval (més info a p.4 i 5)
Cercavila festiva de Sant Mateu

11 h

Campanya de foment del transport públic

Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible
realitzada dintre de la jornada de sensibilització
d’AIDED i la SMSS. Es repartiran fundes per a les
targetes amb la imatge de la SMSS fins que se
n’exhaureixin les existències
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració d’AIDED
Casal de Cultura Robert Brillas

De 18 a 20 h

Festival caní per al foment de la tinença
responsable i el civisme
21 h

Correfoc de Festa Major

Des de Can Tinturé fins al parc Pou d'En Fèlix

Hi haurà una desfilada de gossos per adoptar, de
particulars, una exhibició de gossos policia, mostra
d’ensinistrament bàsic... Amb la participació de
l’Associació Guau Esplugues, la Protectora de Mataró i SOS
Galgos. Inscripcions el mateix dia a la plaça de Catalunya
Plaça de Catalunya

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

10 h

Caminada saludable

Recorregut d’1 h aproximadament per fomentar la
pràctica física. Cal portar calçat còmode i gorra
Durant el recorregut es farà una visita monitoritzada a
les instal·lacions fotovoltaiques i a l’estació meteorològica, ubicades al CEIP Isidre Martí
Organitza: Ajuntament, amb el Programa de dinamització comunitària de la gent gran
Plaça Catalunya

Campanya de foment del transport públic

Es repartiran fundes per a les targetes amb la imatge
de la SMSS fins que se n’exhaureixin les existències
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de Siresa
Deixalleria de La Fontsanta
c. Àngel Guimerà cantonada av. Baix Llobregat

De 17 a 19.30 h

Ball per a la gent gran

Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

25Diumenge

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Per sumar-se a aquesta celebració, els Museus
d'Esplugues us proposen:

De 10 a 14 h

Portes obertes al Museu Can Tinturé
11 i 13 h Visites guiades gratuïtes al
Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
12 h

Visita guiada gratuïta al Museu Can Tinturé

Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

De 10 a 13 h

Passejada urbana en bicicleta
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Itinerari en bicicleta per 7 municipis metropolitans.
Per a majors de 10 anys. Cal portar casc protector. Per
a més informació truqueu al telèfon gratuït d’atenció
ciutadana: 900 300 082.
Organitzen: ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Just
Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant
Feliu i Esplugues de Llobregat
Parc de la Marquesa - l’Hospitalet

D

11.30 h

P
E
A

Festival de balls regionals

Amb l'actuació de Casa Galega de l’Hospitalet, Centro
Extremeño San Isidro Labrador de Cornellà, Colla de
Bastoners d’Esplugues, Asociación Folklorica Chilena
de Barcelona, Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael

12 h

II Aplec reivindicatiu a Sant Pere Màrtir

Caminada cultural per conèixer el nostre municipi.
Es donarà un bitllet de franc del bus EP4 als participants
per poder arribar al punt de sortida. Cal inscripció prèvia.
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 44 12
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració del
Grup d’Estudis d’Esplugues, amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Esplugues
Plaça Mireia

12 h

Concert de Festa Major In crescendo

A càrrec de la coral Musicorum
Organitza: coral Musicorum
Col·legi Alemany c. Jacint Esteve Fontanet s/n

26Dilluns

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

17.30 h

Caminada verda

Recorregut de 2 h aproximadament per fomentar la
cura del medi ambient natural. Per a més informació,
truqueu al tel. 93 438 48 96
Organitza: Ajuntament i Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet.
Espai Jove El Remoli
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27Dimarts

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

De 12 a 13 i de 18 a 19 h

Campanya sobre la contaminació acústica
dels vehicles de 2 rodes - 4t control

Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la DIBA
Av. Països Catalans (davant de la benzinera)

18 h

Cursa de transports a la regió
metropolitana de Barcelona

S’obtindran dades comparatives de costos entre la
tarifa integrada i el vehicle privat per a cada municipi
metropolità. Inscripcions, fins al divendres dia 23 de
setembre. Per a més informació truqueu al tel. 93 371
33 50 dsanchez@esplugues.cat
Organitza: Associació per a la Promoció del Transport
Públic (PTP)
Plaça Santa Magdalena

28Dimecres
18 h

Contacontes no sexista
é
"

Organitza: Consell Municipal de les Dones
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

29Dijous

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
ESTALVIA BENZINA, REGALA AIRE NET

De 12 a 13 i de 18 a 19 h

Campanya sobre la contaminació acústica
dels vehicles de 2 rodes - 4t control

Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la DIBA
Av. Països Catalans (davant de la benzinera)

21h

Debat televisat sobre la mobilitat sostenible i segura
Programa Atalaïar
ETV (canal 36 TDT i canal 38 UHF)
AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A GENT GRAN
a

Inauguració curs 2011-2012 - L'Alzheimer
Presentació de Ma. Rosa Giner, Presidenta de l’AFA
Associació de Familars d’Alzheimer del Baix Llobregat
Angela Vinent, periodista i escriptora

Projecció del documental sobre Pasqual
Maragall Bicicleta, cullera, poma
Residència La Mallola

1

Dissabte d'octubre
FESTA MAJOR DE LA MIRANDA

10.30 h Concurs de plàstica
13 h Pregó de Festa Major

A càrrec de Luís Serrano (bioquímic, investigador del
ICREA i director del Centre de Regulació Genòmica)

13.15 h

Lliurament de premis del concurs de plàstica
14 h Paella gegant
Venda de tiquets el mateix dia [10€]

16 h Concert i ball amb Super Martin
18 h Contacontes amb Roger Cònsul
19 h Presentació i actuacions dels tallers

d’activitats. Danses populars per a tothom

20 h Xocolatada infantil
21 h Correfoc de la colla de diables infan-

tils Boiets Esquitxafocs
21.30 h Sopar de germanor
22.30 h Concert - Ball: Rockbató
24 h Ball de fi de festa amb: Super Martin
Organitza: Associació de Veïns La Miranda
AV La Miranda c. Jaume Balmes

CURSOS I TALLERS

CURSOS I TALLERS

SORTIDES

TALLERS OCTUBRE - DESEMBRE 2011
CIRD - VIL·LA PEPITA
Consulteu tota la informació a les pàgines 14 i 15

Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h

Diumenge 25 de setembre

TALLERS DE L’ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS:
ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA
AUTOSERVEI, CUITA DE PECES I MATERIAL
TALLERS + ART
TALLER MUNICIPAL DE PINTURA I DIBUIX
Consulteu tota la informació a les pàgines 14 i 15

Rocòdrom

Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva, c. Sant Francesc
Xavier, 7-9
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

EXCURSIONS DE MUNTANYA EN AUTOCAR

Estació d’esquí de Vallter 2000 - Portella
de Mentet - Pic de la Serra Gallinera - Pic de
la Dona - estació d’esquí Vallter 2000

Dijous, de 19.00 a 19:50 h

Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena
Cal fer inscripció prèvia. Inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues. Per a més informació, truqueu
al tel. 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al dimecres
abans de l’excursióno
Organitza: CEE - Espluga Viva
També podeu assistir a la preparació de les excursions
del CEE-Espluga Viva i a altres activitats, els dimecres
a les 20.30 h. esplugaviva@terra.es
CEE Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Nivell inicial de balls de saló

Dijous, de 19.00 a 20.30 h

Teoria: 21 i 28 de setembre, 5 d’octubre
Pràctiques: 24 i 25 de setembre, 2 d’octubre

Dimarts, de 16.30 a 17.30 h

Dimarts, de 17.15 a 18.45 h - 1r a 3r primària
Dimecres, de 17.15 a 18.45 h - 4t a 6è primària
Dijous, de 17.15 a 18.45 h - de 12 a 16 anys
Dilluns, de 20.00 a 21.30 h - majors de 16 anys

CENTRE CULTURAL STANDARD LATINO
BALLS PER A ADULTS:

Dilluns, de 19.30 a 20.30 h

Ball per a ‘singles’ sense parella
[65€] per persona

Dilluns, de 21.30 a 22.45 h
[75€] per persona

Ball inicial per a la gent gran
[50€] per persona

Dimecres, de 21.30 a 22.45 h

Nivell inicial de ball de saló
[75€] per persona

Dijous, de 20.30 a 21.30 h

Nivell inicial de salsa
[70€] per persona

Divendres, de 20.30 a 21.30 h

Sevillanes

[65€] per persona

BALL PER A NENS, NENES I JOVES:

Dilluns, de 17.30 a 18.30 h

Ball de saló inicial
[65€] per persona

Divendres, de 17.30 a 18.30 h, de 18.30 a
19.30 h, i de 19.30 a 20.30 h. Horaris en
funció de l’edat

Funky

[60€] per persona

Divendres, de 17.30 a 18.30 h. i de 19 a 20 h.
Horaris en funció de l’edat

Hip Hop

[70€] per persona

CURSOS I TALLERS DE L'AVENÇ 2011-2012
INICI OCTUBRE 2011

Inscripcions del 5 al 26 de setembre
Preus a la secretaria de L’Avenç a partir del dia 5
de setembre, tel 93 513 54 45 o al correu electrònic
centreculturalavenç@gmail.com
SALA PAU PUJOL

Curs de meditació
Curs de tai-txi

Curs de dansa

Dissabtes, d'11 a 12.30 h - majors de 16 anys

Taller de lindy hop avançat
SALA JOAN BRILLAS

Dimecres, de 17.30 a 18.30 h - 1r a 3r primària
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h - 4t a 6è primària
Dimecres, de 20.00 a 21.30 h - majors de 16 anys
Divendres, de 17.30 a 18.30 h - 1r a 3r primària
Divendres, de 18.30 a 19.30 h - 4r a 6e primària
Divendres, de 20.00 a 21.30 h - de 12 a 16 anys

Curs teatre musical

Dimarts, de 18.00 a 19.30 h - fins als 16 anys

Coral la Colometa

Centre Cultural L'Avenç

SORTIDES

Balls de saló per a adults
Dijous 29, a les 20.30 h

TALLERS ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA MIRANDA

Inici del curs 5 de setembre
Música. Grup de Rítmica Dalcroise (per a nens
de 5 a 7 anys). Coral per a nens i adults. Classes individuals: piano, guitarra, contrabaix i cant. Teràpies
naturals. Fisioteràpia. Quiromassatge esportiu.
Psicologia esportiva. Sofrologia psicològica. Mètode
Tomatis. Treballs corporals. Hata ioga. Pilates. Cos
i música. Dansa contemporània. Dansa del ventre.
Teatre i escenificació
Inscripcions: fins al 15 de setembre. La primera classe
és gratuïta. Cursos trimestrals. Per a més informació
truqueu al tel. 93 372 65 64 (Cati) o 625 85 95 35
(Lidia). espaigrama@gmail.com
Organitza: AV. La Miranda
Av. La Miranda, 19

Exposició “Treballadores del món”

Cedida per la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de
Catalunya, esta produïda per aquesta entitat, amb el
suport de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l'Ajuntament de Lleida, l'Ajuntament de
Sabadell i l'Ajuntament de Cambrils
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Del 2 al 13 de setembre, de dilluns a dissabte,
de 19 a 21 h

Exposició "Vida con alma de color"

BALKIBERFEST 2011.
XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES I
MÀSCARES D’ESPLUGUES

Dilluns 26, a les 21.30 h

Cal inscripció prèvia. Cursos trimestrals (10 classes),
1 dia a la setmana. Per a més informació, o per a
cursos de més, nivell truqueu als tel. 652 089 202,
matins i, 93 473 95 79, tarda.
Centro Cultural Standard Latino
TALLERS OFICINA JOVE D’EMANCIPACIÓ
TALLERS ESPAI CULTURAL ROBERT BRILLAS
TALLERS ESPAI JOVE REMOLÍ
Consulteu tota la informació a les pàgines 14 i 15

Fins al 30 de setembre, de dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h, i dijous i divendres, de 10
a 13.30 h

De la pintora espluguenca Marian "Angustias" Álvarez
Casal de Cultura Robert Brillas

Balls de saló per a nens i nenes

Ball per a ‘singles’

EXPOSICIONS

Curs de teatre

Dilluns 19, a les 18.30 h

Dilluns 26, a les 19.30 h

Desenvolupar tècniques d’encordament i progressió
en crestes, per realitzar l’activitat de manera segura i
autònoma. Diferents maneres d’encordar-se i progressar, reunions i col·locació d’assegurances intermèdies
(fissurers, tascons, etc)
Socis [100€] , no socis [148€]

Dilluns, de 17.15 a 18.45 h - 1r a 3r primària
Dilluns, de 20.00 a 21.30 h - de 12 a 16 anys
Dijous, de 17.15 a 18.45 h - 4t a 6è primària
Dimarts, de 19.30 a 22.00 h - majors 16 anys

Classes de promoció gratuïtes

Salsa per a adults

Curs de progressió per a crestes

Del 8 al 30 de setembre
Diumenge 18, a les 11h
FESTA MAJOR AL MUSEU
Itinerari: Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir farem una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola. Dificultat mitjana-alta, es recomana portar
roba i calçat adient. Sortida: plaça Mireia. Activitat
gratuïta. Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o
trucant al tel. 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Muntanya de Sant Pere Màrtir

Dissabte 17 de setembre
EXCURSIONS BTT

Collserola

Excursions de muntanya col·lectives en BTT.
Cal fer inscripció prèvia
Inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues. Per a
més informació, truqueu al tel. 93 473 39 09
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió.
Organitza: CEE - Espluga Viva

Diumenge 18 de setembre
EXCURSIONS EN FAMÍLIA

Zona de Vic

Cal fer inscripció prèvia. Inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues. Per a més informació, truqueu al
tel. 93 473 39 09
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió
Organitza: CEE - Espluga Viva

Exposició de materials d’Air Mail

Espectacle creat per Els Rocamora l’any 1885
A càrrec de Carles Cañellas, 35 anys de titellaire
Galeria Stand 16 c. Mossèn Jacint Verdaguer, 27

Des del 15 de setembre al 5 d'octubre
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h

"Srebrenica. Memòria d'un genocidi"

Exposició fotogràfica que pretén commemorar el
genocidi succeït a Srebrenica el juliol de 1995, durant
la Guerra de Bòsnia.
Casal de Cultura Robert Brillas

CASAL DE SETEMBRE
Del 29 d’agost al 9 de setembre
Acollida: de 8 a 9 h. Casal: de 9 a 13.30 h

Casals de setembre (cuina - teatre)

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 39 09. Inscripcions a
l’Espluga Viva, c. Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

A partir del dia 12 de setembre, tots els dies
laborables de dilluns a divendres, de 17 a 19 h

Recollida a escoles i ludoteca

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Tallers i control de
deures. Més informació al tel. 93 473 39 09
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

2011

setembre
Taller de
percussió

Taller de
malabars

OFICINA JOVE
D’EMANCIPACIÓ

Divendres 16, a les 22 h

Què és l’Oficina Jove d’Emancipació?

Concert de hip hop amb Lateros Crew

És el nou espai obert per fomentar l’emancipació on
podem informar-te davant els dubtes i les necessitats que apareixen al teu projecte d’emancipació
com a jove

Concert a l’aire lliure, hip hop, rap i micro obert
Plaça Blas Infante

Dissabte 17, a les 24 h

Som.nit

Què t’oferim?

Estand informatiu sobre els riscos del consum de
drogues

T’oferim informació, orientació i /o assessories especialitzades referents a feina, mobilitat, habitatge,
formació... Tindràs a la teva disposició una programació de cursos i tallers, una zona d’accés gratuït a
Internet per a autoconsulta i d’altres serveis

Plaça Catalunya

Quan?

Dimecres 21, de 17.30 a 19.30 h

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

Taller de percussió

Endinsa’t en els ritmes que t’ofereix el món de la
percussió. Per a joves de 12 a 18 anys. Reserva la
teva plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Nits al Remolí

On ens pots trobar?

Al Centre Cultural Robert Brillas. Al tel. 661 987 690
Al correu electrònic: jove.emancipacio@esplugues.cat
Web: www.esplujove.net

Dimecres 28, de 17.30 a 19.30 h

Taller de malabars

Tindràs l’oportunitat de provar i manejar objectes
d’equilibri com les tres pilotes, les carioques, el pal
del diable, el plat xinès o els cercles. Per a joves de
12 a 18 anys.
Reserva la teva plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Torneig PES

Dissabte 17, 24 h

TALLER JOVE

Esplujove Dance Session

Sessió de DJ: Àlex Andrés i Dj Dany
Plaça Catalunya

Dijous 29, de 18.30 a 20 h

El contracte laboral

Dissabte 17, 1 h

Esplujove Dance Session

Le Blanc Show. Amb Dj Víctor le Blanc i la ballarina
i vocalista Alexandra le Blanc
Plaça Catalunya

Tot allò que has de saber abans de signar el teu
contracte laboral. Anàlisi dels aspectes legals
laborals: nòmina, tipus de contractes, conveni…
Places limitades per ordre d’inscripció a l’Oficina Jove
d’Emancipació, trucant al tel. 661 987 690
Oficina Jove d’Emancipació

XERRADA

Divendres 23, de 21.30 a 23.30 h

Dimecres 21 i dilluns 26, de 17.30 a 20.30 h

Aprèn i gaudeix dels balls de saló tradicionals:
pasdoble, vals, rumba, foxtrot... Reserva la teva
plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Apunta’t si vols participar al proper torneig de
Pes 2011! Hi hauran premis per als guanyadors.
Inscripcions fins al divendres 16 a
informaticaremoli@esplugues.cat
Espai Jove Remolí. Espai de trobada

Taller de balls de saló

Torneig de Pro Evolution Soccer

Divendres 23, de 18.30 a 19.30 h

Dissabte 17, 1.30 h

Joves del cicle formatiu d’Animació Socio Cultural
del IES Severo Ochoa han participat aquest estiu en
un intercanvi a Arhensburg i ens explicaran la seva
experiència.
Places limitades per ordre d’inscripció a l’Oficina Jove
d’Emancipació, trucant al tel. 661 987 690
Oficina Jove d’Emancipació

Esplujove Dance Session

Sessió de DJ: Roberto Hinojosa
Plaça Catalunya

CONCURS
JOVE
Divendres 30 setembre, de 18.30 h
Entrega premi: L’Esplujove al món
Oficina Jove d’Emancipació

Taller de kinesiologia

Si vols alliberar l’estrès i la tensió, vine a conèixer
aquesta teràpia natural que aplica el test muscular
com a eina per equilibrar i reforçar l’energia vital i
millorar la salut. Reserva la teva plaça trucant al
tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Aula TIC

AITOR POMBO

Divendres 30, de 21,30 a 23.30 h

Curs bàsic d’iniciació de 10 sessions.
Podeu fer les inscripcions, fins al divendres 23, a
informaticaremoli@esplugues.cat
Espai Jove Remolí. Aula TIC

Esplujove al món

Diumenge 18, 1 h

Imatges de l’estiu captades a traves de l’objectiu
d’una càmara dels i les joves participants del
concurs “Esplujove al Món”
Oficina Jove d’Emancipació

Concert Bongo Botrako
Presentaran el seu disc Todos los días sale el sol
Parc de les Tres Esplugues

AUTOCONSULTA
De17 a 20 h

Inici: dimecres 28, de 19 a 20.30 h

Curs trimestrals d’iniciació al Word

EXPOSICIÓ
Del 30 al 28 d’octubre, de 17 a 20 h

Nit Jove!

ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

Servei de préstec d’ordinadors

Obrim un nou servei de préstec de portàtils a l’oficina
per fer les consultes que vulguis, imprimir el teu
currículum o fer un treball. Es poden fer ús a l’edifici
i imprimir-ne la documentació (restringit a un màxim
de còpies). Vine i te n’informarem
Oficina Jove d’Emancipació

Oficina Jove d'Emancipació
HORARI REMOLÍ: De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dimecres de 10 a 14h - Divendres de 17 a 24h

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove d’Emancipació romandran tancats el 19 per festa local
L'organització es reserva el dret de modificar o anul·lar alguna de les activitats previstes. En cas de ser així s'informarà oportunament a les persones afectades.

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

CASTELLERS

Els Cargolins busquen créixer com a colla

amb un 4 de 8 durant la Festa Major
Fins ara només l’han descarregat dues colles en el seu primer intent

E

ls membres de la colla castellera
de la nostra ciutat estan assajant la seva primera construcció
de vuit pisos que provaran el
diumenge de Festa Major. El
4 de 8, o carro gros, és el primer castell
que assoleixen les colles en progressió així
que, si l’aconsegueixen, faran un gran salt
de qualitat. En paraules del cap de colla,
Raimon Batlle, que ha utilitzat un símil
futbolístic, “no seria entrar a la UEFA ni a
la Champions, però seria pujar a Primera
Divisió”.
Fins ara, el castell més difícil que han
descarregat ha estat un 3 de 7 per sota
(on es construeix primer el pis de dalt, i
s’hi van afegint-hi pisos per sota, un per
un), però la dedicació i la constància dels
Cargolins els empeny a pensar en una fita
més important. “Vas treballant amb uns
objectius i, quan els assoleixes, en busques d’altres”, afegia en Raimon.

La colla necessita l’ajuda dels espluguins
i espluguines per fer pinya
Perquè això sigui possible, però, al lema Força, equilibri, valor i seny del món casteller,
cal afegir-hi “gent” que faci pinya per poder aguantar l’estructura. El cap de colla ho
explica: “Sense gent no pots fer proves i, per tant, no pots avançar. Sempre demanem
que la gent s’hi bolqui i s’hi engresqui, però en aquesta Festa Major ho necessitem
més que mai.”
En aquest sentit, els Cargolins us conviden a assistir als assajos i a donar un cop de
mà, els dies 9 i 15 de setembre a les 20.30 h, a La Nau, al carrer Àngel Guimerà. A més
d’ajudar-los i de descobrir les interioritats d’aquesta expressió cultural tant nostra, us
endureu una samarreta commemorativa d’obsequi i, qui sap? potser us hi aficioneu,
perquè és un món que atrapa. El contacte físic i la dependència dels uns als altres fa
que es creïn uns vincles molt forts i unes relacions basades en la confiança que fan que,
més que d’una colla, parlem d’una família.

«Només portem a plaça
castells que podem
descarregar»
Raimon Batlle, cap de colla
Aquesta empresa, però, no és tant senzilla com afegir un pis més a un castell
que en té set, sinó que cal crear aquest
pis, redistribuint i reestructurant els castellers i fent proves i més proves durant
els assajos. A més, en Raimon explica
que no volen només carregar-lo sinó que,
si el duen a plaça, és perquè creuen que
podran descarregar-lo.●
VENIU A AJUDAR ELS
CARGOLINS ALS SEUS
ASSAJOS
Divendres 9 i dijous 15 20.30 h
La Nau - c. Àngel Guimerà, 191

PREDIADA CASTELLERA

XVII DIADA CASTELLERA

Amb la Colla Jove de Castellers
de Sitges i la Colla de Castellers
d'Esplugues
Dissabte 17 19 h
Zona de vianants del c. Àngel
Guimerà

Amb l’actuació dels Minyons de
Terrassa, Castellers de Sants i Colla
de Castellers d’Esplugues
Diumenge 18 12 h
Plaça Santa Magdalena

Instal·lacions • Reparacions • Manteniment
Electricitat • Fontaneria • Gas

93 372 29 12 • 615 488 424
Espigolera,
pigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1
08960
8960 Sant Just Desvern

instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23
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TALLERS

Aprende, mejora tu bienestar y desarrolla
tus capacidades personales
X Un año más, a la vuelta de
las vacaciones, es momento
de plantearse la posibilidad
de aprender y, al mismo tiempo, conocer gente, distraerse y
coger energía para el resto de
la semana. Como es habitual,
los talleres tienen el objetivo
de mejorar aspectos como el
bienestar y el crecimiento personal, desarrollar las capacidades artísticas y culinarias, o
adquirir conocimientos de distintas disciplinas como la informática o la fotografía.
Destacamos, como novedad,
el taller de lengua de signos
del Espai Jove Remolí, que
os será muy interesante para
comunicaros. De la Oficina Jove
d’Emancipació os recomendamos el taller de conversación
en inglés, importantísimo para
viajar y ser competitivos para

buscar trabajo y, del Casal de
Cultura Robert Brillas, un taller
de coaching, un método de
entrenamiento para acompañar a una persona o a un grupo
con el objetivo de desarrollar
sus habilidades y conseguir
una meta.
El Espai Municipal de les Arts
ofrece muchos talleres y cursos
para aprender las distintas técnicas de la cerámica, así como
el alquiler de sus hornos para
la cocción de piezas de barro, y
también para aprender o mejorar a dibujar y pintar con acuarelas, tinta, grabados... Y, por
último, el Centre d’Informació
i Recursos per a Dones (CIRD
Vil·la Pepita), ofrece distintos
cursos de informática, pensamiento positivo y crecimiento
personal.●

INSCRIPCIONES: del 12 al 23 de septiembre
Los tres primeros días de inscripción están reservados a la
ciudadanía de Esplugues. Los talleres empezarán a partir del
lunes 26 de septiembre.
• Espai Jove Remolí
(pl. Blas Infante, s/n)
Tel. 93 372 97 06
Horario: de lunes a viernes,
de 17 a 21 h, y miércoles,
de 10 a 14 h
• Espai Cultural Robert Brillas
(c. Àngel Guimerà, 38)
Tel. 93 480 31 94
Horario: de lunes a viernes,
de 17 a 20 h
• Oficina Jove d'Emancipació
(c. Àngel Guimerà, 36)
Tel. 661 98 76 90
Horario: de lunes a viernes,
de 17 a 20 h

PRECIOS:
Jóvenes de 15 a 35 años, 16 €
(28 € para jóvenes no residentes
en Esplugues).
Mayores de 35 años, 52 € (91 €
para personas no residentes en
Esplugues)
Para confirmar la inscripción es necesario acreditar haber efectuado el
ingreso en un máximo de tres días
hábiles, y adjuntar una fotocopia del
DNI. Una vez formalizada la inscripción, no se devolverá el importe de
la misma. Sólo, en caso de anulación
del curso. Una persona puede hacer
un máximo de cuatro inscripciones en
el momento de la matrícula.

• Las inscripciones también se podrán hacer
en Internet, en la página web esplugues.cat
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TALLERES ESPAI JOVE REMOLÍ (de 15 a 35 años)
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Yoga

Lengua de signos

Guitarra

Fotografía digital

de 19 a
20.30 h

de 19 a 20.30h

(iniciación)
de 19 a 20.30h

de 19 a 20.30h
8 sesiones y 2 salidas

Danza del vientre

Bollywood

Defensa personal

(iniciación)
de 20.15 a 21.45 h

de 20.15 a 21.45 h

de 20.15 a
21.45 h

VIERNES

Ritmos latinos
de 19 a 20.30h

TALLERES JUVENILES Y CULTURALES. CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
LUNES

Reflexología podal
de 19
a 20.30h

MARTES

Danza
afrocaribeña
de 19 a 20.30 h

Tast de Cerveses (*)
de 19.30 a 21.30 h
8 sesiones

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Cocina japonesa (*)

Cocina fácil y saludable

Salsa

de 19.30 a 21.30 h
8 sesiones

de 18 a 20.00 h
8 sesiones (*)

de 19
a 20.30 h

Danza del vientre

Coaching

de 20 a 21.30 h

20.15 a 21.45 h

TALLERES OFICINA JOVE D'EMANCIPACIÓ (de 16 a 35 años)
LUNES

Conversación en inglés
de 19 a 20.30 h

MARTES

MIÉRCOLES

Cómo hablar
en público
de 18.30 a 20.30 h

JUEVES

VIERNES

Cocina para emancipados
de 20.30 a 21.30 h
8 sesiones (*)
(*) cursos con suplemento
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ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS
Centre Municipal Puig Coca . Petit Parc de l’Amistat, s/n 4ª planta. Tel. 93 372 04 16

ESCOLA MUNICIPAL
DE CERÀMICA
Cursos normalizados
de octubre a junio
Tres cursos donde el alumno adquiere un
conocimiento básico de las técnicas cerámicas de
baja y alta temperatura; las pastas, esmaltes, tipos
de modelado, decoraciones...
A partir de 14 años
Cursos de octubre a junio
1º Curso: barro, mayólica y torno
2º Curso: refractario, arenisca y torno
3º Curso: arenisca, porcelana y torno

Perfeccionamiento
A partir de 18 años

Taller dirigido
Permite al alumnado profundizar en las técnicas y
adquirir un campo amplio de práctica
A partir de 18 años

Cursos monográficos trimestrales
Monográfico básico de cerámica
A partir de 14 años

TALLERS + ART

TALLER
LLER MUNICIPAL
DE PINTURA I DIBUIX

Programación octubre - diciembre
Iniciación a la cerámica
Introducción práctica al mundo de la cerámica

Cursos normalizados
de octubre a junio
Edad: a partir de 12 años

Arte a la carta
Mosaico, cerámica, bisutería, escultura, cartón piedra,
pintura sobre ropa... ¡Escoje que técnica quieres hacer
durante todo el trimestre o experiméntalas todas!
Personaliza tu ropa
Para decorar mediante diferentes tipos de técnicas
pictóricas, ropa, camisetas, pañuelos, bolsas, zapatos,
manteles, cortinas...
Hacemos de la cerámica una fiesta tradicional
Elaboración de máscaras de carnaval, flores para Sant
Jordi y de otros objetos decorativos.
Stencil y découpage
Pintar mediante una plantilla, de manera sencilla,
rápida y divertida, cualquier objeto de papel, cartón,
madera, cristal, ropa..., a la vez que aprendemos
diferentes procedimientos artísticos y creativos
sobre vidrio, madera, tela, cartón y corcho, utilizando
el découpage, craquelado, pintado, teñido, pátinas...
A partir de 12 años

1º ciclo: iniciación
Introducción al dibujo y fundamentos del color.
2º ciclo: desarrollo
Dibujo académico. Pintura de oficio y libre

Cursillos monográficos
(renovables cada trimestre)
Cursos trimestrales de un día por semana.
Iniciación a la pintura
Para iniciarse en el dominio de las técnicas en
aceite
Perfeccionamiento
Para iniciados. El nivel de conocimiento de
ejecución técnica es medio alto.

Cursillo de expresión plástica
para niños y niñas

Monográfico de escultura
A partir de 14 años

Taller para familias
Crea, juega y experimenta en familia con barro, cartón
piedra, papel... Se harán títeres, juguetes y muchas
más cosas creativas.

Modelado y construcción, estampado,
monotipo, linograbado, marquetería, esmaltes
fríos y joyería.
Técnicas de caricatura, cómic e ilustración.

Monográfico de torno
El alumno aprenderá a hacer cuencos, tazas,
tinajas, colocar asas, pulir y repasar la base de las
piezas para un buen acabado y decoración de las
mismas.
A partir de 12 años

Bisutería creativa y ‘abalorios’
Para crear complementos de manera original
y exclusiva. Combinando diferentes técnicas y
materiales: pastas poliméricas, porcelana, pastas de
papel...
A partir de 6 años

Cursos de iniciación a la acuarela

Monográfico de cerámica para niños y niñas
De 9 a 13 años

Cerámica: autoservicio de cocido de piezas y
material

MATRÍCULAS

Dos cursos.

Curso de introducción al paisaje
Estudio del paisaje en lápiz, carboncillo, lápiz color,
cera y pastel

Curso iniciación en tinta

• Las inscripciones también se podrán hacer en Internet, en la página web esplugues.cat

Cursos anuales: Del 20 al 27 de septiembre. Mañanas: días 21 y 26, de 11 a 13 h. Tardes: días 20, 23, y 27, de 18 a 20.30 h
Cursos trimestrales: Matrícula abierta todo el año, con una antelación de 3 días laborables antes del inicio de la actividad.
Lugar: Centre Municipal Puig Coca. Petit Parc de l’Amistat, s/n 4ª planta. Tel. 93 372 04 16

CIRD - VIL·LA PEPITA
TALLERES OCTUBREDICIEMBRE 2011

TALLER DE MEMORIA (Mònica Cevallos)
Lunes, de 17 a 18.30 h. Inicio: 3 de octubre (8
sesiones de una hora y media)
Precio: [20€]

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
Viernes, de 10 a 11.30 h. Inicio: 7 de octubre
(8 sesiones de una hora y media)
Lunes, de 15.30 a 17 h. Inicio: 3 de octubre
(8 sesiones de una hora y media)

TALLER DE ESCRITURA (Mònica Lilián)
Martes, de 10 a 11.30 h. Inicio: 4 de octubre (8
sesiones de una hora y media)
Precio: [20€]

INFORMÁTICA NIVEL 1
Viernes, de 11.30 a 13 h. Inicio: 7 de octubre
(8 sesiones de una hora y media)
Lunes, de 17 a 18.30 h. Inicio: 3 de octubre
(8 sesiones de una hora y media)

TALLER DE BIENESTAR Y PENSAMIENTO POSITIVO.
NIVEL 1: RELAJACIÓN
Lunes, de 11.30 a 13 h. Inicio: 3 de octubre (8
sesiones de una hora y media)
Precio: [20€]
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TALLER DE BIENESTAR
NESTAR Y PENSAMIENTO
POSITIVO,NIVEL-2.
L-2. MEDITACIÓN
Lunes, de 9.30 a 11 h. Inicio: 3 de octubre (8
sesiones de una hora y media)
Precio: [20€]
TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL (Carme Boo)
Miércoles, de 17 a 18.30 h // 18.30 a 20 h. Inicio:
2 de noviembre (10 sesiones de una hora y media,
cada curso)
Precio: [30€]
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FESTES ALS BARRIS

La Plana dedica la seva Festa Major a Domingo Rubio
El pregó anirà a càrrec de la família de qui fou president de l’Associació de Veïns durant 25 anys
XSi bé els actes i les activitats són similars als d'altres anys, la Festa Major de
La Plana d’enguany serà molt especial.
Els veïns i veïnes del barri volen recordar i retre homenatge a Domingo Rubio,
que sempre va lluitar per millorar la
vida i l’entorn de tots els ciutadans i
ciutadanes de La Plana i que, malauradament, va morir a finals de març. El
nou president de l'Associació de Veïns
de La Plana, Manuel Muñoz, ha explicat
que Rubio era “una persona molt dinàmica i activa” i que, tal com ho va fer
ell, espera aportar el millor que pugui

durant aquesta nova etapa.
La festa començarà divendres 2 amb
el pregó, l'actuació musical d'Ecos del
Sur y Yerma i discomòbil, i continuarà
dissabte 3 i diumenge 4 amb la cercavila, la sardinada popular, animacions
infantils, sardanes i havaneres, entre
d’altres. ●
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Divendres 2, dissabte 3 i diumenge 4
de setembre

Sopar de germanor
al carrer de L'Avenç

El prestigiós bioquímic
Luis Serrano, pregoner
a la Miranda

X Un

X Se celebrarà el dissabte 1 d’octubre, però
us ho avancem en aquesta Agenda de setembre i així no us en perdreu cap detall. La
Festa Major de la Miranda comptarà, com és
habitual, amb concursos de dibuix infantil,
una paella gegant, concerts, contacontes,
mostres dels tallers d’activitats, xocolatada, correfocs, sopar de germanor i un final
de festa amb Rockbató i Super Martin. El
pregoner serà el bioquímic Luis Serrano,
que ha estat nomenat recentment director
del Centre de Regulació Genòmica, creat
l’any 2000 pel Departament d'Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI)
de la Generalitat.

any mes, els veïns i veïnes del carrer Mossèn Cinto Verdaguer celebren la
seva festa a l'aire lliure. El dissabte 10,
una setmana abans de la Festa Major, podreu escalfar motors amb el 29è Sopar
de Germanor i el ball popular amb rom.
A més, els comerços del carrer oferiran
tot d'obsequis que es sortejaran entre
els assistents al sopar. L'endemà, com
és tradició, hi haurà activitats dedicades
als més petits i petites, i una xocolatada
per a tothom. Els tiquets per al sopar es
poden comprar a la botiga El Rincón del
Ocio, al núm. 47 del mateix carrer, fins
al dimarts 6, en horari comercial.

FESTA MAJOR DE LA MIRANDA

FESTA DEL CARRER DE L'AVENÇ

Dissabte 1 d'octubre

Dissabte 10 i diumenge 11 de setembre

Tot el que necessites

per estar bé
a casa teva

s t e ss !
o
p
Pro genial
Et proposem les idees segons les teves necessitats
i coordinem l'obra de principi fins al final

Ens ocupem de tot,
si vols renovar casa teva:
Feines de paleta
Instal·lacions
Pladur
Guix
Pintura

Fusteria
Mobiliari a mida
Fusteria alumini
Parquet
Tèxtils...

Montse Marqués
Interiorista

Montse Garcia
Interiorista

C. Laureà Miró, 242, local 2 - Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia - T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com - www.m2interiorisme.com
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Vine a veure l'exposició permanent
i t'ajudarem a renovar casa teva

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL

LA DIADA

Onze de Setembre

Diada Nacional
de Catalunya
Un ritual ple de simbologia i d’emotivitat

L

a celebració de la Diada Nacional de Catalunya és una jornada basada en la tradició, que al
llarg dels anys ha anat perfi lant
a Esplugues un ritual propi en
consonància amb els actes que tenen lloc
arreu del territori català. Un esdeveniment
que recorda la desfeta de l’Onze de setembre de 1714 a la Guerra de Successió i convida a posar sobre la taula reivindicacions
tant històriques com actuals.
És un moment compartit per ciutadania,
institucions i entitats que s’emmarca en
la tornada de les vacances i l’inici del curs
lectiu, un moment de reflexió i de revitalització de la vida de la ciutat.
Seguint la programació tradicional, l’acte institucional obrirà al migdia la llista

d’actes commemoratius, que tenen com
a escenari el parc Onze de Setembre.
L’emotiu acte començarà a les 12h. amb
l’actuació de la Coral Musicorum i les
ofrenes florals de les entitats de la ciutat.
Després prenen protagonisme algunes de
les expressions culturals clàssiques de
la nostra terra com són els balls-ofrena a
càrrec de l'Esbart Vila d’Esplugues —que

farà també lectura d’un poema— i la Colla
de Bastoners. La ballada de la sardana
La Santa Espina, a càrrec de la Secció
Sardanista de L’Avenç, donarà pas, a les
13 h, a la lectura de la declaració institucional a càrrec de l’alcaldessa d’Esplugues,
Pilar Díaz.
La interpretació de l’himne nacional de
Catalunya, a càrrec de la Societat Coral
Centenària La Coloma, marca la cloenda
de l’acte. Durant la tarda, a les 19.30 h,
una ballada de sardanes organitzada per
la Secció Sardanista de L’Avenç, i amb la
Cobla Baix Llobregat com a protagonista, clourà la Diada al so de la dansa més
catalana.●
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MOBILITAT

Semana de la
Movilidad Sostenible
y Segura 2011
Ahorra gasolina, regala aire limpio
o

D

el 22 al 29 de septiembre de
2011, Esplugues se suma a la
Semana de la Movilidad Sostenible y Segura 2011. Una cita
que nos invita a reflexionar
acerca de nuestros hábitos de desplazamiento y nos propone alternativas más
saludables para todos, que nos anima a
mantener a lo largo de todo el año.
Su principal apuesta es a favor de la disminución del uso del coche como transporte habitual, en beneficio de otras opciones más ecológicas como son el transporte público, la bicicleta o caminar. Formas
de desplazarse mucho más saludables,
tanto para quien las practica, como para
el entorno, ya que reducen las emisiones
contaminantes. Esta es la idea que subyace en el lema de estas jornadas: Ahorra

gasolina, regala aire limpio. Un llamamiento a involucrarse de manera activa en la
protección del medio ambiente.
Las actividades se inauguran el jueves
22 con el denominado Día sin Coches,
que de 8 a 20 h. cerrará al tráfico la calle
Cedres, entre Molí y Serra del Cadí. Al día
siguiente hay una caminata saludable para
fomentar el ejercicio físico. El domingo 25
propone un plan familiar con la tradicional
Passejada Urbana en bicicleta, que recorrerá 7 municipios metropolitanos y que
pasará por la plaza de Santa Magdalena;
así como una caminata cultural para conocer mejor la ciudad. El lunes 26 es el turno
de la ruta a pie por la montaña de Sant
Pere Màrtir. Además, ampliando los márgenes de la semana, hay campañas de
sensibilización a favor del uso del trans-

T a s t a 'n s !

• SALONS PRIVATS PER A DINARS I SOPARS DE NADAL,
ESDEVENIMENTS, BANQUETS I COMIATS DE SOLTER/A
• MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€

- PLATS I TAPES GALLEGUES
- EMBOTITS IBÈRICS
- MENÚ I CARTA DEL DIA

Bona
festa
major!

C. Àngel Guimerà, 27 • ESPLUGUES
UGUES
93 371 10 01 - 658 514 821 • HORARI:
RI: De 7 a 00 h
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Restaurant
La Mallola
O B E R T

A

T O T H O M

• MENÚ DIARI I FESTIUS. MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€

• SALÓ PER A 200 PERSONES

• ESPECIALITATS :

porte público y de la reducción de la conco
taminación acústica,
ústica, así como una jornajorn
da de educación
ó vial.
i l También
T bié es posible
ib
informarse desde casa, ya que para el día
29 está previsto un debate sobre movilidad en el programa Atalaïar de ETV.
La programación completa de la semana
puede consultarse en el Dia a dia.●

• ESPECIALITATS :
- BRANDADA DE BACALLÀ
- GRAELLES DE MARISC I DE CARN
- “CHULETÓN” DE 900 GRAMS
- FILET DE PORC I DE VEDELLA

- COSTELLES DE XAI I CABRIT
- BACALLÀ
- LLUÇ
- LLENGUADO - DAURADA
- CALÇOTS I CARN A LA BRASA.

• ÀPATS DE NADAL I ESDEVENIMENTS

• COMIATS DE SOLTER/A

• BANQUETS DE CASAMENTS O COMUNIONS

• POSSIBILITAT DE JARDÍ PRIVAT.

• PRESENTACIONS I ACTES

• FESTES D’ANIVERSARI INFANTILS

• FESTES PRIVADES I CONCERTS

• FACILITAT D’APARCAMENT

C. Ra
Rafael Casanoves i Comes, 3 • ESPLUGUES
93 473 30 88 - 658 514 821 • HORARI: De 10 a 00 h

ESPORTS

ACTIVITATS ESPORTIVES FESTA MAJOR 2011

Dissabte, 10 de setembre
De 9 a 21 h
12 Hores de petanca socials
mixtes
Organitza: Club Petanca Recreatiu
Esplugues
Pistes municipals de petanca c. Dr.
Turró
De 9 a 15 i de 16 a 22 h
Torneig de Festa Major de
futbol sala
Organitza: Associació Esportiva Penya
Esplugues
Complex Esportiu Municipal La
Plana

De 9 a 14 h
Torneig de futbol Festa Major
Organitza: FA Espluguenc
Camp Municipal de Futbol Salt
del Pi
De 9 a 13 h i de 16 a 21 h
Torneig quadrangular de billar
Organitza: Secció de Billar L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala de
billar
De 9 a 14 h
Torneig escolar d'escacs
Organitza: Club Escola Esportiva
Espluguenc d'Escacs
Plaça Petit Parc de l'Amistat

De 10 a 14 h i de 16 a 20.30 h
Torneig de tennis taula Festa
Major
Inscripcions gratuïtes, del 5 al 13
de setembre, als punts d’atenció
a la ciutadania de l’Ajuntament
d’Esplugues
Organitza: Secció de Tennis Taula
L’Avenç
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

Diumenge, 11 de setembre
De 9 a 14 h
X Torneig de Bàsquet de Festa
Major José Miguel Torres
Organitza: Club Bàsquet Nou
Esplugues
Complex Esportiu Municipal La
Plana

De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
XXII Exposició de Fotografia
“El mon subterrani” i Taller
formatiu d’espeleologia
Organitza: S.I.E.S. Secció
d’Espeleologia de L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç
11h
Passejada urbana amb patins
Organitza: Club Patinatge Artístic
d’Esplugues
Sortida: Parc Pou d’en Fèlix

Divendres, 16 de setembre
De 18 a 22 h
XXVI Torneig “Ciutat
d’Esplugues” d’handbol juvenil
Organitza: Club Handbol Esplugues
Complex Esportiu Municipal La
Plana

Dissabte, 17 de setembre
De 9 a 22 h
XXVI Torneig “Ciutat
d’Esplugues” d’handbol juvenil
Organitza: Club Handbol Esplugues
Complex Esportiu Municipal La
Plana

Dilluns,19 de setembre
D’11a 13 h i de 18 a 20.30 h
XX Torneig de Futsal per a
Policies Locals
Organitza: Policia Local d’Esplugues
Complex Esportiu Municipal La
Plana

Dissabte, 24 de setembre
De 9 a 19 h
Torneig de voleibol Festa Major
(categoria infantil femenina)
Organitza: Club Voleibol Esplugues
Complex Esportiu Municipal La
Plana

De 18.30 a 20.30 h
Concurs de coloms esportius
Organitza: Secció Columbicultura
L’Avenç
Plaça de Les Moreres

Diumenge, 18 de
setembre
De 9 a 14.30 h
XXVI Torneig “Ciutat
d’Esplugues” d’handbol juvenil

Organitza: Club Handbol Esplugues
Complex Esportiu Municipal La
Plana
De 9 a 14.30 h
1r.triangular pre-temporada
futbol sala pl. Macael
Organitza: CCA Plaza Macael
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

De 9 a 14 h
Gaudim dels Escacs
Organitza: Club Escola Esportiva
Espluguenc d'Escacs
C. Josep Miquel Quintana, 6-8

De 9 a 13 h
Torneig quadrangular de billar
Organitza: Secció de Billar L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala de
billar de L’Avenç
De 9 a 14 h
Torneig de futbol Festa Major
Organitza: FA Espluguenc
Camp Municipal de Futbol Salt del
Pi

Dijous, 15 de setembre
De 9 a 13 h
Melé de petanca de gent gran
Organitza: Club de Petanca Can
Vidalet
Parc de Can Vidalet

De 17.30 a 21.30 h
Festival esportiu i musical per
a tothom
Exhibició del Club Gimnàstica Artística i
presentació del bodycombat
Plaça Catalunya

De 16 a 20 h
Trofeu Festa Major de natació
Organitza: Club Natació Esplugues
Piscina del Complex Esportiu
Municipal La Plana
De 17 a 20 h
Trofeu social de petanca Festa
Major
Organitza: Club Petanca Recreatiu
Esplugues
Pistes municipals de petanca, c.
Dr. Turró

De 9 a 14 h
Torneig escolar d'escacs
Organitza: Club Escola Esportiva
Espluguenc d'Escacs
Plaça Petit Parc de l'Amistat
De 10 a 14 i de 16 a 18 h
XXII Exposició de fotografia
“El mon subterrani” i Taller
Formatiu d’espeleologia
Organitza: S.I.E.S. Secció
d’Espeleologia de L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç
De 10 a 14 h
Partides ràpides d’escacs
Organitza: Secció d’Escacs L’Avenç
c. Àngel Guimerà
De 10.30 a 18 h
Torneig quadrangular de dards
Festa Major
Organitza: Club de dards A.C.A.E
Local A.C.A.E

De 20 a 2 h
Concurs de pesca esportiva
(modalitat surf-casting)
Organitza: Agrupació de Pescadors
L’Avenç
Platja Cristall (Miami Platja) (MontRoig del Camp)

Diumenge, 25 de setembre
De 9 a 14 h
Gaudim dels Escacs
Organitza: Club Escola Esportiva
Espluguenc d'Escacs
C. Josep Miquel Quintana, 6-8

Dissabte, 1 d’octubre
II Caminada Popular EspluguesMontserrat
Organitza :GELADE
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• ADULTS

54

• EMPRESES

IDIOMES:

ALTRES SERVEIS:

. Anglès

. Italià

. Alemany

. Francès

. Català

. Xinès

. Espanyol per estrangers

. Reforç escolar:

DIVE
9 SETEMB NDRES
RE 201
1 - 18 h
I

NAUGUR
ACIÓ DE
NOVES
LES

• JOVES

ra
la nostta
revis lès!
en ang

SI

D’IDIOMES PER A:

. Classes de conversa
. Cursos per a empreses

- Primària

- Privats

- ESO
- Batxillerat

- Subvencionats
(Fundació Tripartita)

. Cursos subvencionats per a aturats

(Dep. Treball)

BUSQUES EL MILLOR APRENENTATGE D’IDIOMES…

VINE A

“THE ENGLISH HOUSE”

Tenim respostes a totes les teves necessitats

"Ensenyant anglès des de 1979"

www.theenglishhouse.es

93 371 64 95 info@theenglishhouse.es

Dr. Manel Riera, 54 / Mestre Joan Corrales, 27-29 • ESPLUGUES

