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• 11 AULES TOTALMENT EQUIPADES
• Classes molt reduïdes: 6-8 alumnes
• Tutories individuals totalment gratuïtes per als nostres alumnes
• Preparació exàmens  FCE, CAE & CPE
• Aula per al desenvolupament i la pràcti ca d’exàmens.
 Accés lliure i gratuït per als nostres alumnes
• Classes privades one-to-one o en grup
 In-Company lessons
• Sala audiovisual amb projector
• Videoteca i biblioteca: servei gratuït per als nostres alumnes
• Espai de lectura i comunicació audiovisual: televisió, DVDs 
 i una sala per a relaxar-se, llegir, mirar la tv…
• FAST CHATTING: classes de conversa (sense matrícula ni quota fi xa)

• READING CLUB: club de lectura en anglès. 
 1 sessió de dues hores al mes: lectura, acti vitats, debat i correccions

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L'Avenç) · ☎ 93 470 01 16

 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

VISITA LA NOSTRA WEB: 

www.meetingpointschool.es

CURS 2011-2012 MATRÍCULA OBERTACURS 2011-2012 MATRÍCULA OBERTA

  THE MEETING POINTTHE MEETING POINT
  i THE MEETING POINT 2.0i THE MEETING POINT 2.0

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

Join “The Meeting Experience”

THE BEST ENGLISH IN TOWN
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EL GRUP REVELACIÓ ELS 
CATARRES A L’eeee!
Dues obres d’animació infantil 
completen les propostes d’aquest 
primer mes d’Esplugues Entra En 
Escena

XXVII TROBADA DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS A ESPLUGUES
Cita amb la Marta, en Mateu, en 
Quim, la Caterina i companyia 

TARDOR MICOLÒGICA
Una cita ineludible per als amants 
dels bolets

CURS: EINES CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS
LA MIRANDA CELEBRA LA SEVA 
FESTA MAJOR 
ACTIVITAT DEL GRUP D'ESTUDIS

DIA A DIA
Totes les activitats d'octubre a 
Esplugues

ESPLUJOVE
El dia a dia del jovent d’Esplugues

FESTIVAL ARRELA’T 2011
S’impartirà un curs sobre l’estudi 
dels elements festius a Esplugues

TARDOR DE CASTANYES, 
MONIATOS I PANELLETS
Les temperatures baixen i els dies 
s’escurcen, però els fruits de tardor 
ens faran oblidar l’estiu

XXIX CONCURS DE PANELLETS 
D’ESPLUGUES
Tot un clàssic de la Secció 
Sardanista de L’Avenç

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES
Les activitats de les nostres 
biblioteques

JORDI SETOAIN PARLA SOBRE 
LA CERÀMICA PERUANA
Perú és un dels països amb més 
tradició sobre aquest art

FOGONS
La Pubilla: un restaurant de qualitat 
i quantitat, al cor de Can Vidalet

ESPORTS
II Caminada popular Esplugues-
Montserrat
Dia de la Moto Activa
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ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA!

Els Catarres, la compañía de Tania 
Martínez y el mejor teatro familiar 
en la nueva edición de eeee!
La temporada de Esplugues Entra en Escena empieza este mes con los cuentos 
El cavallet de cartró y Robin Hood, y el concierto del grupo vallesano autor de 
Jenifer, la canción del verano que tanto gustó al expresident Pujol.

 Un guitarrista que canta, un contraba-
jo y un acordeonista que toca el bombo y 
la pandereta con los pies. El grupo hace 
poco que nació, tocaron por primera vez 
en diciembre del año pasado, pero el éxito 
de su primer single, Jenifer (casi 900.000 
visitas en YouTube durante la redac-
ción de este artículo), ha hecho popular 
su peculiar propuesta de folk festivo. La 
repercusión ha sido tal que tenían pro-
gramados más de 100 conciertos duran-
te este año, pero en septiembre tuvieron 
que hacer una pequeña parada para que 
Eric Vergés, el cantante, se recuperara de 
una lesión en las cuerdas vocales. Ahora 
vuelven con una de las propuestas más 
atractivas y festivas de la escena catalana 
actual. Si aún no habéis escuchado a estos 
chicos de Aiguafreda, podéis bajaros su 
disco en su página web de forma gratui-
ta, ya que el grupo cree que la música 
debe ser gratis y los músicos tienen que 
ganarse la vida tocando. Incluso el expre-
sidente Pujol conoce su canción Jenifer y 
la recitó este mes pasado en un acto en 
Igualada. ●

ELS CATARRES

Sábado 15 

 21 h

Casal de Cultura 

Robert Brillas 

 6 €

Els Catarres: un trío muy peculiar

Jan Riera (Catarres): 
«Ens ho passem bé 
tocant en directe»
Guitarra, acordió, pandereta, 
bombo i melòdica dels Catarres 

Quan vau escriure ‘Jenifer’, vau pen-
sar en algun moment que tindria aques-
ta volada? 

No, nosaltres vam escriure la cançó 
sense cap mena de pretensió, i el grup 
també es va muntar sense cap tipus de 
pretensió. Volíem tocar en directe perquè 
ens agrada i per això vàrem triar aquest 
format: tres persones, sense amplifica-
dors, sense bateria completa...

La cançó ha omplert columnes d’opi-
nió i, fins i tot, l’ha recitada en Jordi 
Pujol. La vau fer pensant perquè només 
fos una cançó divertida o podem inten-
tar buscar més enllà?

Ens fa por que s’utilitzi aquesta cançó 
per plantejar un discurs polític. És una 
cançó de broma que va sortir després de 
dues cerveses, però se li ha donat molta 
bola i se’ns n’ha anat de les mans. És 
només una cançó de riure, una història 
d’amor entre dues persones que són molt 
diferents.

Ara que en tan poc temps sou a la 
primera línia musical catalana, us pre-
ocupa el fet de mantenir-vos-hi?

No. Per a nosaltres és un regal això 
que ha passat. Si dura, benvingut, i si 

no dura... tot el que ha passat aquest 
estiu ha estat increïble i potser no ho 
tornarem a repetir mai més. No ens treu 
la son. Ens ho passem bé amb el públic 
i fent concerts, però sabem que allò que 
puja ràpid, a vegades baixa ràpid.

No teniu disc editat, regaleu les vos-
tres cançons i sou un dels grups que 
heu fet més concerts aquest estiu. Es 
pot viure de la música sense formar 
part de la indústria discogràfica?

Nosaltres apostem per això. Només hi 
ha dues peces claus perquè la música 
funcioni: l’artista i el públic. Tot el que 
hi ha pel mig és prescindible. Regalem 
les cançons i ens surt a compte fer con-
certs, és un moment irrepetible i això no 
es podrà piratejar mai. ●
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 Se trata de una de las propuestas 
más originales e interesantes de las 
propuestas teatrales infantiles para 
esta temporada. Cavallet de cartró 
es un espectáculo de La Companyia 
del Príncep Totilau que combina el 
entretenimiento de los títeres con 
las poesías más bonitas de autores 
catalanes de todos los tiempos.

A partir de estos textos, la actriz prota-
gonista revive su infancia, cuando la lec-
tura de poesía se convirtió en una forma 
divertida y bonita para descubrir el mundo 
que le rodeaba: cómo nacen las flores, qué 
bien sabe una buena taza de chocolate 
caliente y un sinfín de aventuras que pue-
den pasarte de camino a la escuela.

Cavallet de cartró ganó el premio 
Bòtil 2010 al mejor espectáculo infantil 
de la organización Sa Xerxa de las Islas 
Baleares. ●

 El grupo teatral Veus-Veus se atreve con 
una versión musical de una de las leyen-
das inglesas por excelencia, la famosa 
historia de un proscrito de la Edad Media 
que robaba a los ricos para darlo todo a los 
pobres y luchaba contra la injusticia y la 
tiranía. Toda la historia de Robin Hood está 
explicada con canciones, luchas, duelos de 
espada, juegos de malabares y acrobacias, 
con lo que los actores de Veus-Veus consi-
guen un ritmo vertiginoso y apasionante. 
La compañía se creó en el año 1995 con 
actores, bailarines y cantantes profesiona-
les, y se dedican, principalmente, al teatro 
infantil y juvenil. ●

rota-

CAVALLET DE 

CARTRÓ: TÍTERES  

Y POESÍA

Domingo 9  12 h

Casal de Cultura 

Robert Brillas 

3 (2x1) €

Cavallet de cartró:  
títeres y poesía

Un musical 
de Robin Hood

UN MUSICAL 

DE ROBIN HOOD

Domingo 30  12 h

Casal de Cultura 

Robert Brillas 

3 (2x1) €

 La actriz espluguense Tania 
Martínez nunca descansa, o lo debe 
hacer poco, porque siempre tiene 
alguna obra o espectáculo entre 
manos. Su nueva compañía teatral 
Enescena representará, en novi-
embre, Juana Doña:al otro lado del 
tiempo. Se trata de un drama román-
tico que habla del amor verdadero a 
través de una mujer que, al final de 
sus días, observa un mundo muy dife-
rente al que soñó. Su vida ha estado 

marcada por la guerra, los ideales y 
el amor a su marido fusilado durante 
la dictadura. La otra propuesta teatral 
nos revivirá el cuento popular El gat 
amb botes, un espectáculo infantil de 
la compañía Campi Qui Pugui. 
Como siempre, cierran la temporada 
de teatro Pastorets con su irreveren-
te pero simpática representación del 
nacimiento de Jesús. Os hablaremos 
de ella más adelante en L'Agenda de 
diciembre.

Juana Doña: al otro lado del tiempo 
y El gat amb botes 

completan la oferta escénica

El Casal de Cultura Robert Brillas obrirà les • 
portes 

 1 hora abans de l’inici de l’activitat. • 

Disposa d’un aforament limitat. • 

Reserva d’espai per a persones amb mo-• 
bilitat reduïda fi ns a 48 hores abans de la 
representació, trucant aL PAC 900 30 00 
82. 

• Podeu adquirir les entrades als Punts • 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, 
Can Vidalet o Policia Local 

Més informació a www.esplugues.cat o al • 
900 30 00 82  

octubre 2011 - L'Agenda  5
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E
n Mateu, la Marta, en Quim, la 
Caterina i els capgrossos d’Es-
plugues fan un cop més d’am-
fitrions i conviden 16 colles 
de tot Catalunya a la XXVII 

Trobada de Gegants i Capgrossos que 
tindrà lloc el diumenge 2. Uns amfi trions 
d’alçada, ja que són els gegants i gegan-
tes de l’entitat organitzadora, la Colla de 
Geganters d’Esplugues. 

Una tradició arrelada amb força a les 
nostres festes populars després de la 
seva recuperació amb l’arribada de la 
democràcia, com demostra el fet que 
la gegantona Caterina celebrarà l’any 
vinent el seu 25è aniversari. 

La plantada de gegants serà a les 11 al 
Casal de Cultura Robert Brillas. Un cop 
arreplegades totes les colles, a migdia 
començarà la cercavila que portarà dan-
sant aquest grup tan espectacular fins 
a la plaça Catalunya, on s’agruparan al 
voltant de la font per executar un ball 
conjunt. Així mateix, es farà entrega dels 
obsequis commemoratius als caps de 
colla visitants. Podeu consultar el recor-
regut sencer al Dia a dia d’aquesta matei-
xa agenda.

Els geganters conviden a aquest tro-
bada a tothom que hi vulgui participar, 
no només com a espectador a la cerca-
vila, sinó a engrescar-se i formar part de 

la Colla. Tal com diu el president de la 
Colla de Geganters d’Esplugues, Andreu 
Belsunces, ser geganter és una magnífi-
ca oportunitat per descobrir la geografia 
catalana en el seu millor moment: és a 
dir, coneixent els pobles tot gaudint de la 
seva festa major. 

Per últim, aquest mes, tindrem una nova 
oportunitat de veure prendre vida als cap-
grosos d'Esplugues a la cercavila que es 
farà, el dissabte 22, en motiu del 30 ani-
versari de la Llar d'infants " El Sucre".●

TROBADA DE GEGANTS   
I CAPGROSSOS

Diumenge 2  11 h

Casal de Cultura Robert Brillas

menge 2 11 h

l de Cultura Robert Brillas

Els més grans ballen 
a Esplugues
XXVII TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
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c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529

CAN PALOU www. canpalou. com

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

 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€  
 Infants 9€ 

CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge  

IVA inclòs

c. Rovellat, 35-39 · ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

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

 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

El respeto por 
la Naturaleza 
Un gran consejo 
en pocas palabras:

«Disfruta de la naturaleza, pero que 
no se note tu paso por el bosque.  
El mejor buscador de setas es aquel 
que pasa desapercibido». Una 
máxima sencilla, pero eficaz de 
la AAME. La naturaleza es una de 
nuestras mayores riquezas y como 
tal debemos respetarla. Estos son 
algunos consejos para asegurar la 
perduración del ecosistema:

 Recolectar sólo las especies a • 
consumir o estudiar y no estropear 
las venenosas, puesto que 
cumplen una función importante 
en el equilibrio natural del lugar.

Llevar las setas en cestas, para • 
asegurar la dispersión de las 
esporas.

No usar rastrillos que destrozan • 
el sotobosque y no ensuciar el 
bosque.

N
o sólo la primavera da su-
culentos frutos. El otoño, a 
pesar de ser un preludio del 
mal tiempo, trae consigo 
uno de los ingredientes más 

apreciados en la cocina tradicional cata-
lana: las setas. El interés por ellas no es 
meramente gastronómico. En Esplugues 
son el centro de una de las actividades 
más emblemáticas de octubre: la Exposi-
ció de Bolets organizada por la Associa-
ció Amics de la Micologia d’Esplugues 
(AAME). La muestra, que este año llega 
a su edición número 33, está formada por 
los ejemplares recolectados por expertos 
y socios de la entidad. El objetivo es lo-
grar el máximo de especies posibles para 
la exposición, por lo que la recolección se 
lleva a cabo durante cuatro días en diver-
sos lugares: la Garrotxa, el Gironès y el 
macizo del Montseny. La exposición pue-
de visitarse durante el sábado 22 y el do-
mingo 23 en el Casal de Cultura Robert 
Brillas. Asimismo, también habrá lugar 
para la venta de productos. 

Las actividades de la Associació Amics 

de la Micologia no acaban 
aquí, sino que también rea-
lizan cursos de introducción 
a la identificación de setas 
comestibles de Catalunya y de 
las principales especies tóxicas. 
Este año, el encargado de impartirlo 
es Enric Gràcia Barba, biólogo profesio-
nal conocido por el gran público a raíz de 
su participación en el programa de TV3 
Caçadors de bolets. Las personas inte-
resadas en los cursos impartidos por la 
AAME puede contactar con la entidad 
para solicitar más información acerca de 
los programados para la primavera y el 
otoño próximos. El correo de contacto es 
aame.esplugues@micologia.org.es

Dentro de la Tardor Micològica y 
en el mismo Casal de Cultura Robert 
Brillas, podemos disfrutar la exposición 
Bolets&Resina. Se trata de una muestra 
itinerante, que estará en Esplugues del 
lunes 17 al domingo 23 y en la que podre-
mos descubrir una colección fotográfica, 
audiovisual y de figuras de setas en resi-
na de Sergi Capmany i Tudela. ●

n 
a-
ión 
etas 

a y de 
tóxicas. 
 impartirlo
logo profesio-

úblico a raíz de 
grama de TV3 
personas inte-

XXXIII EXPOSICIÓ DE BOLETS

Sábado 22   de 10 h a 18 h

Domingo 23  de 10 a 14 h

Casal de Cultura Robert Brillas

EXPOSICIÓN ‘BOLETS&RESINA’

Del lunes 17 al viernes 21  de 17 h 

a 21 h

Sábado 22  de 11 h a 14 h 

y de 17 h a 21 h

Domingo 23  de 11 h a 14 h

Casal de Cultura Robert Brillas

XXXIII EXPOSICIÓ DE BOLETS

La pasión por la 
micología vuelve 
a Esplugues
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GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES

BREUS

 El proper dijous 20 d'octubre s'iniciarà 
un curs totalment subvencionat que busca 
formar dones involucrades en les entitats 
veïnals i del tercer sector perquè puguin 
assessorar les víctimes de la violència 
masclista. La formació, d'una durada de 
30 hores, es farà cada dijous, de 17.30 a 
20.30, h al CIRD Vil·la Pepita. La conferèn-
cia inicial es farà el dijous 13, i anirà a càr-
rec de Maribel Cárdenas, cap de l'Ofi cina 
de Promoció de Polítiques d'Igualtat de la 
Diputació de Barcelona.

"Parc de
Collserola: 
història i futur" 

 El Grup d'Estudis d'Esplugues ha orga-
nitzat una conferència sobre el Parc de 
Collserola, el pulmó de l'àrea metropolitana 
de Barcelona, amb més de 8.000 ha d'espai 
natural preservat, una part a Esplugues, 
i que acull una diversitat biològica molt 
valuosa. La conferència la impartirà la 
directora del Servei d'Ús Públic, Divulgació 
i Educació Ambiental del parc, Isabel 
Raventós. ●

Dijous 6  de 19.30 h
CONFERÈNCIA: 
PARC DE COLLSEROLA: HISTÒRIA I FUTUR
Casal de Cultura Robert Brillas

Aquest projec-
te està impulsat 
per la  Federació 
Comarcal d'As-
s o c i a c i o n s 
de Veïns del 
Baix Llobregat 
(FAVBaix) i la 

Fundació de la 
Confederació d'As-

sociacions Veïnals de 
Catalunya (CONFAVC), 

amb el recolzament de Consell 
Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament 
d'Esplugues, el Consell de les Dones del 
Baix Llobregat i la Generalitat. ●

Del 20 d'octubre fi ns al 26 de gener

Dijous  de 17.30 a 20.30 h
CURS: EINES CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA. 

Dijous 13  19.30 h
CONFERÈNCIA INAUGURAL DE MARIBEL 
CÁRDENAS

La Miranda, 
de Festa Major
Dissabte 1  de 10.30 a 24 h
Av. la Miranda - c. Jaume Balmes 

 Com us vàrem avançar a L'Agenda 
de setembre, el barri de la Miranda 
celebra la seva Festa Major el primer 
cap de setmana d'aquest mes. El pre-
goner d'aquest any serà el bioquímic 
Luis Serrano, director del Centre de 
Regulació Genòmica. La jornada, com 
sempre, comptarà amb activitats per a 
tothom: concurs de plàstica per als més 
petits, paellada popular, contacontes, 
correfocs, xocolatada, sopar de germa-
nor, concerts i balls. Totes les activitats 
es faran a l'Associació de Veïns de la 
Miranda, cantonada c. Jaume Balmes. 
Per a més informació, llegiu el Dia a dia 
d'aquesta Agenda. ●

Homenatge 
a Lluís 
Companys
Dissabte 15  18 h Parc Onze de Setembre 

 La matinada del 15 d'octubre de 
1940, al castell de Montjuïc, després 
d'un judici fals, va ser afusellat Lluís 
Companys com a càstig de la dictadura 
franquista a Barcelona. Són moltes les 
entitats i col·lectius que reclamen que 
es reconegui de manera pública i solem-
ne la nul·litat d’aquell judici després 
de més de 70 anys. Com cada octubre, 
l’Ajuntament d’Esplugues celebra un 
acte per commemorar la mort del 123è 
president de la Generalitat Catalana. 
Com és habitual, l’acte començarà a les 
6 de la tarda al parc Onze de Setembre 
i comptarà amb la tradicional ofrena 
fl oral, entre d’altres activitats. ●

  CIRD VIL·LA PEPITA

Visita al Tren 
del Ciment

Aquest col·lectiu tam bé ha programat 
una sortida al Ferrocarril Turístic de l'Alt 
Llobregat. Es tracta d'una línia que histò-
ricament unia l'antiga fàbrica de ciment 
Asland de Castellar de n'Hug amb Guardiola 
de Berguedà. Té un recorregut de 3,5 km i 
disposa de 4 estacions: la Pobla de Lillet, 
la Pobla Centre, Jardins Artigas i Museu 
del Ciment-Castellar de n'Hug. El trajecte 
dura uns 20 minuts i es realitza a través de 
diferents llocs d'interès turístic de la zona, 
com una exposició de vehicles de trans-
port, els jardins dissenyats per Gaudí i el 
mateix Museu del Ciment. ●

Dissabte 22  sortida a les 8 h 
de la plaça Santa Magdalena
SORTIDA AL TREN DEL CIMENT (POBLA DE LILLET)
Inscripcions: dimarts, de 19 a 21 h, al Casal 
de Cultura Robert Brillas
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 44 12. 
gestudisesplugues@gmail.com

Eines 
contra la 
violència 
masclista
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1Dissabte
12 h
L’HORA DEL CONTE GINJOLER
Quin embolic còsmic!
 A càrrec de Cesca Mestres i Montse Balada. Ginjo-
ler és una col·lecció de contes adaptats a la llengua 
de signes catalana. Tota la col·lecció està disponible 
a la biblioteca (+info pàg. 16)
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   
12 h
CLUB DE CONVERSA I LECTURA EN ANGLÈS
Una hora i mitja de conversa, activitats i lectures a 
càrrec d’Oscar Sisqués i Chris Brown
Places limitades, cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   
21.30 h
Ball popular amb orquestra 
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90   

FESTA MAJOR DE LA MIRANDA
10.30 h
Concurs de plàstica
13 h
Pregó de Festa Major 
A càrrec de Luís Serrano (bioquímic, investigador de 
l'ICREA, 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 Cònsol
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 infantils 
Boiets Esquitxafocs
21.30 h 
Sopar de germanor
22.30 h 
Concert i ball amb Rockbató
24 h 
Ball de fi  de festa amb Super Martin
Organitza: Associació de Veïns la Miranda
Av. La Miranda  c. Jaume Balmes   
17 h
Ball per a la gent gran
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas   
22.30 h
Cinema a la fresca: RED 
Centre Cultural L’Avenç - Pista Municipal   

2Diumenge
De 9 a 14 h
V Dia de la Moto Activa 2011
Més informació pàg. 19
Organitza: Moto Club Esplugues - Secció Grup Ossa Acció
Parc dels Torrents

XXVII TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS
11 h 
Plantada al Casal de Cultura Robert Brillas
12 h
Cercavila de gegants i capgrossos
Recorregut: mossèn cinto Verdaguer, Santiago 
Rusiñol, Sant Francesc Xavier, Dr. Manuel Riera, 
Josep Miquel Quintana, Mestre Joan Corrales i Narcís 
Monturiol
Organitza: Colla de Geganters d’Esplugues
Final a la plaça Catalunya  

4Dimarts
19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Mi alma en tus manos, de José Triviño
Biblioteca La Bòbila  

5Dimecres
17.30 h
L’HORA DEL CONTE I TALLERS EN ANGLÈS
Story time, a càrrec de Mary Hidalgo
per a infants a partir de 6 anys
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

19 h
TROBADA AMB L’AUTOR
Trobada amb l’escriptor colombià
 Marco Tulio Aguilera
Marco Tulio Aguilera és l'autor de El libro de la vida
Biblioteca La Bòbila  

6Dijous
19 h
CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Projecció de la pel·lícula Persuasión 
(2007),  d'Adrian Shergold
Basada en l’obra homònima de Jane Austen
Sessió oberta a totes les persones interessades
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

19.30 h
Xerrada:
El Parc de Collserola per Isabel Raventós
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues
gestudisesplugues@gmail.com
Casal de Cultura Robert Brillas  

8Dissabte
12 h
L’HORA DEL CONTE
Títol, a càrrec de Roger Cònsol
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
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Comença la tardor. 
Mirar enrere fa nos-
tàlgia. Cert. Però 
mireu endavant: 
Castanyada, monia-
tos, moscatell, bolets 
i deliciosos pane-
llets. I un cop tots 
els sentits satisfets, 
alimenteu l’esperit: 
els Catarres, festa a 
la Miranda i, sobre-
tot, molta cultura 
popular gràcies a la 
Trobada de Gegants 
i el Festival Arrela’t 
2011. Bah! L’estiu 
està sobrevalorat, no 
creieu? 
Bona tardor esplu-
guins i espluguines!

octubre 
2011



9Diumenge
12 h
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Cavallet de cartró 
A càrrec de la companyia del Príncep Totilau
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2x1]  

13Dijous
19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
La granja, de José Vaccaro Ruiz
Biblioteca La Bòbila  

19.30 h 
Conferència inaugural del curs 
“Eines contra la violència masclista”
A càrrec de Maribel Cárdenas, cap de l'Ofi cina de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona - Home de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
Casal de Cultura Robert Brillas  

15Dissabte
12 h
L’HORA DEL CONTE
Els lletraferits, a càrrec de Sandra Rossi
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
17 h
Ball per a la gent gran
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas   

18 h
Homenatge a Lluís Companys
President de la Generalitat durant la Guerra Civil
L’acte comptarà amb una ofrena fl oral
Parc Onze de Setembre  

21 h
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Catarres 
Casal de Cultura Robert Brillas [6€]  

18Dimarts
18 h
L’HORA DEL CONTE
Contacontes amb Marga Socias
Biblioteca La Bòbila  

19Dimecres
17.30 h
L’HORA DEL CONTE I TALLERS
Story time, a càrrec de Mary Hidalgo
Per a infants a partir de 6 anys
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
19 h
CLUB DE LECTURA T10
L’edat de la innocència, d’Edith Wharton
Coordina: Carles Ferrer
Biblioteca La Bòbila  
19 h
Festa conmemorativa del Dia Internacional 
del Càncer de Mama
Es repartiran mocadors roses per a tothom
Jardins Pons i Termes  
21 h
Audiovisual: Xiapas avui
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9  

20 Dijous
17.30 h
CONTES MENUTS
L’Arc de Sant Martí, a càrrec d’Eva González
Amb l’ajut del cuc, la marieta, la formiga, el grill, 
l’esquirol, el cargol i la papallona descobrirem els 
colors de l’arc de Sant Martí. 
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’un adult. 
Places limitades, cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

22Dissabte

XXXIII EXPOSICIÓ DE BOLETS
De 10 a 18 h
Exposició de bolets
S'hi podran observar les espècies recollides pels 
experts durant la setmana a la Garrotxa, al Gironès 
i al massís del Montseny. També hi haurà venda de 
productes
Organitza: Associació Amics de la Micologia d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas  
30 ANIVERSARI DE LA 
LLAR D'INFANTS EL SUCRE

10.30 h Cercavila 
Sortida des de la Llar d’Infants el Sucre fi ns al parc 
Pou d’en Fèlix 
Col·laboren: capgrossos de la Colla de Gegants 
d'Esplugues , el grup de tabals “Toc de Foc” de 
la colla de diables de l’Esplai Pubilla Cases i els 
músics de la colla dels Cargolins dels castellers 
d’Esplugues
Al parc Pou d'en Fèlix es podrà visitar una mostra foto-
gràfi ca sobre l’activitat de l’escola aquests 30 anys 

11 h  Tallers per a nenes i nens d'1 a 3 anys 
A càrrec de l'Esplai Espurnes. La festa es completarà 
amb la participació i parlaments de representants de 
l’Ajuntament, de les àrees d'educació i cultura, així 
com de membres i antics alumnes de la mateixa llar 
La celebració fi nalitzarà amb un grup d’animació 
musical infantil i comptarà amb l'actuació del grup 
infantil de l'Esbart Vila d'Esplugues
Organitza: Llar d'Infants El Sucre 
Parc Pou d’en Fèlix  

22Dissabte 
12 h
L’HORA DEL CONTE
El regal del pescador i altres contes 
mariners, a càrrec de Blai Senabre
Contes que ens explicaran alguns dels misteris que 
s’amaguen sota les onades de la mar.
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
13 h 
Inauguració de l'exposició 
"30 anys de la Llar d’Infants el Sucre"
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

23Diumenge
De 10 a 14 h
XXXIII EXPOSICIÓ DE BOLETS
Exposició de bolets
Organitza: Associació Amics de la Micologia d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas  

25Dimarts
19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Calle de la estación, 120, de Léo Malet
Coordina: Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila  

26Dimecres
18 h
Conta-contes no sexista
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
19 h
Xerrada: "Les Rutes de la Ceràmica:
Perú. Museu Larco i Museu E. Poli”
Xerrada a càrrec del Sr. Jordi Setoain, que ens 
aproximarà des de la seva experiència personal, a la 
ceràmica peruana i a les col·leccions d’aquest dos 
museus. Activitat gratuïta
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues i AMPEL
Masoveria del Museu Can Tinturé  

27Dijous
19 h
Xerrada: "Desfalca els estereotips"
L’Observatori de les dones en els mitjans de comu-
nicació us convida a aquest DIÀLEG públic. Aquest 
acte s’emmarca dintre de la campanya Desfalca els 
estereotips, que entre d’altres accions, contemplava 
un concurs de falques publicitàries radiofòniques del 
que van resultar guanyadores l’Associació de Dones 
Emprenedores d’Esplugues. Aquest diàleg serà 
dinamitzat per Teresa Torns, i està adreçat a tota la 
ciutadania que vulgui passar una estona refl exionant 
i discutint sobre la representació de les dones en els 
mitjans de comunicació. 
Organitza: CIRD Vil·la Pepita
Espai la Baronda  
22 h
FESTIVAL ARRELA'T 2011
Música i danses d'arrel tradicional
Centre Cultural L’Avenç  

28Divendres
CASTANYADA AL MUSEU
De 10 a 14 h
Castanyada al Museu
Celebrem la Castanyada amb portes obertes al 
Museu Can Tinturé 
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé    

28Divendres
CASTANYADA 
17.30 h
Castanyada infantil 
Amb animació i el correfoc infantil de la Colla de 
Diables Infantil  Boiets Esquitxafocs 
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes
Plaça Gandhi   
17.30 h
Festa infantil, castanyes i moscatell
Organitza: AV el Gall
Rambla Àngel Guimerà  
18 h
Castanyada popular
Organitza: AV la Plana
Plaça Rovellat  
21.00 h
Concert extraordinari Memorial Maria 
Rosa Andreu (1952-2010)
 Amb l'Orquestra de Cambra del Maresme
Església de Santa Magdalena  
22 h
FESTIVAL ARRELA'T 2011
Música i danses d'arrel tradicional
Casal de Cultura Robert Brillas  

29Dissabte
12 h
L’HORA DEL CONTE
El zoo d’en Pitus, a càrrec de Mireia Vidal
Una colla d’amics decideixen ajudar un dels seus 
companys, que està molt malalt, fent un zoo
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
CASTANYADA AL MUSEU
De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Castanyada al Museu
Celebrem la Castanyada amb portes obertes al 
Museu Can Tinturé Organitza: MEL- Museus 
d’Esplugues
Museu Can Tinturé   
De 15 a 19 h
Castanyada a l’Esplai
Amb túnel del terror i activitats per als infants [1€]
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet  
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet plaça de la Bòbila, 1

Castanyada de l’ACAE
20 h Xocolatada infantil
21 h  Castanyes, moniatos i moscatell
22 h  Ball popular
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90  
17 h
Ball per a la gent gran
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas  
22 h
FESTIVAL ARRELA'T 2011
Música i danses d'arrel tradicional
Casal de Cultura Robert Brillas  

30Diumenge
12 h
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Robin Hood, a càrrec de la companyia Veus-Veus
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2X1]  
CASTANYADA AL MUSEU
De 10 a 14h
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Visites guiades: 
11 h Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
12 h Museu Can Tinturé
13 h Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica "La Rajoleta" 
19.30 h
Castanyada Popular amb música popular
Organitza: Comissió de Festes de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè  



30Diumenge
22 h
FESTIVAL ARRELA'T 2011
Música i danses d'arrel tradicional
Casal de Cultura Robert Brillas  

31Dilluns
CASTANYADA

18.30 h
Festa infantil i castanyada
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi  

FESTIVAL ARRELA’T 2011
CASTANYADA IS NOT HALLOWEN

18 h La Castanya Petita, espectacle infantil 
amb els Encantats
21 h Castanyada per a tothom i sopar
Botifarra amb pa amb tomàquet, castanyes, panellets, 
moniatos i beguda. És necessari fer la reserva prèvia 
del tiquet del sopar trucant al tel. 93 473 39 09

22 h Música d’arrel tradicional per ballar 
amb Terrer Roig
Organitza: TiC – Espluga Viva
Casal de Cultura Robert Brillas  
20 h
Castanyada, panellets i moniatos
Organitza: AV de Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles 32-38  
21 h
Castanyada
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Centro Cultural Andaluz plaça Macael, local 4  

1Dimarts - novembre
11 h
XXIX CONCURS DE PANELLETS
L’acte estarà acompanyat d’una ballada de sardanes 
amb la Cobla del Baix Llobregat. 
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç
Parc Pou d'en Fèlix - pista coberta  

CURSOS I TALLERS
Inici dijous 20 d’octubre 2011, fi ns al 26 gener 
de 2012
Eines contra la violència masclista
Durada: 30 h en seqüència de sessions de 3 h 
(10 setmanes)
CIRD Vil·la Pepita  

TALLERS ESPLUGA VIVA
Els dissabtes 1, 8, 15 i 22 d’ , de 10 a 12 h
Aprofundir sobre "La Festa d’Esplugues"
Realització d’un estudi de camp sobre les pràctiques 
festives a Esplugues, a càrrec d'Oriol Pasqual, 
historiador i sociòleg. 
4 sessions. Gratuït (màxim 20 persones)
Inscripcions: Espluga Viva, c. Sant Francesc Xavier, 7-9
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 39 03, 
de 16 a 20 h

Els dilluns, de 19.30 a 20.30 h o de 20.30 a 21.30 h
Taller de Tai-Txi 
El tai-txi és una gimnàstica mil·lenària i terapèutica 
de moviments lents i suaus. El tai-txi i el txi-kung 
tenen moltes propietats, ja que relaxen el cos i calmen 
la ment. Alhora augmenten i milloren la circulació i la 
defensa de l’energia corporal. Practicant tai-txi txi-
kung amb constància pots prevenir i fi ns i tot curar
moltes malalties

CURSOS I TALLERS
Tots els dimarts, de 17.30 a 19 h
Taller de cuina infantil
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. Per 
aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners i 
cuineres la imaginació i la innovació també tenen 
cabuda en aquest taller

Tots els dimecres, de 17.30 a 19 h
Taller de repàs escolar
Per a nens i nenes de 3 a 12. Reforç escolar en totes 
les matèries

Tots els dijous, de 17.30 a 19 h
Taller de teatre infantil
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. Si vols 
passar-ho d’allò més bé, vine a fer teatre amb nosal-
tres. Aprendrem a maquillar-nos, a dansar, a modular 
la veu i a sentir la música, tot per arribar a ser uns 
grans actors i actrius!

Tots els divendres, de 17.30 a 19 h
Taller de danses tradicionals
Per a nens i nenes de 3 a 12. Vine a divertir-te i aprèn 
a ballar danses tradicionals. Ball pla, cercle, etc.

De dilluns a divendres, de 17.30 a 19 h
Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Recollida a les escoles

Tots els dimecres i divendres, de 17 a 20 h
Aula de gralla 
Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Taller de música
Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
Rocòdrom
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva
CEE - Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

TALLERS TRIMESTRALS
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
1R TRIMESTRE DEL CURS 2011-12

 

Fins al 22 de desembre

Dilluns de 19.30 a 20.30 h Jazz Band
Dijous de 19.30 a 20.30 h Guitarra amb acords
Dijous de 20.30 a 21.30 h
Música tradicional del món
Dijous de 17.30 a 18.45 h Teatre, grup infantil
Dijous de 19 a 20.15 h Teatre, grup jove
Dijous de 20.30 a 21.45 h Teatre, grup adults
Divendres de 17.30 a 18.30 h 
Informàtica musical 
Els tallers trimestrals de l’Escola Municipal de Música 
són oberts a tota la ciutadania, i no és necessari ser 
alumne de l’Escola per participar-hi. Per participar 
en els tallers de Jazz Band o Música tradicional del 
món és necessari saber tocar algun instrument i tenir 
coneixements de lectura musical. Per a la resta no és 
necessari. El preu trimestral [62,20€]

FORMACIONS MUSICALS

Dilluns de 20.30 a 22 h
Coral Sons i Veus d’Esplugues
Dimarts de 19.15 a 20.30 h
Coral jove l’Estel
Dimarts de 19.30 a 20.45 h 
Banda jove de l’Escola
Dimarts de 20.45 a 22 h 
Banda de l’Escola Municipal de Música
Dimecres de 20.30 a 21.45 h 
Orquestra de corda de l’Escola Municipal 
de Música
Centre Municipal Puig Coca  

CURSOS I TALLERS
Divendres de 19.45 a 21 h 
Grup de guitarres d’adults de l’Escola 
La participació en les formacions musicals de l’Escola 
Municipal de Música és gratuïta i oberta a tothom. És 
necessari disposar de l’instrument corresponent i tenir 
coneixements de lectura musical.
Les formacions musicals de l’Escola ofereixen sovint 
concerts públics en actes locals. La inscripció 
implica la participació en aquests concerts de manera 
desinteressada.
Les inscripcions es poden fer a la secretaria de 
l’Escola Municipal de Música, de dilluns a divendres, 
de 16 a 21h, i dilluns i dimecres, de 10.30 a 13.30 h. 
Per a més informació, truqueu al tel. 93 372 04 16
e-mail: escolademusica@esplugues.cat
Centre Municipal Puig Coca  

CURSOS I TALLERS DE L’AVENÇ 2011 – 2012
(L'inici dels cursos és a l'octubre)

SALA PAU PUJOL
Dijous de 19 a 19.50 h 
Taller de meditació
12 sessions [socis 40€  no socis 45€]
Dijous de 19 a 20.30 h 
Taller de tai txi
12 sessions [socis 50€  no socis 60€]
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 a 21.30 h - majors de 16 anys 
Curs de dansa 
[socis 15€  no socis 20€]

Dissabte d’11 a 12.30 h - majors de 16 anys 
Taller de Lindy Hop
6 sessions [socis 45€  no socis 50€]

Dimarts de 19 a 20.30 h – Inici el 18 d’octubre 
Curs de sardanes Gratuït 

SALA JOAN BRILLAS 
Dilluns de 17.15 a 18.45 h - 1r a 3r primària 
Dilluns de 20 a 21.30 h - de 12 a 16 anys 
Dijous de 17.15 a 18.45 h - 4t a 6è primària 
Curs de teatre
[socis 20€  no socis 25€] mensuals 
Dimarts de 19.30 a  22 h - majors 16 anys 
Taller de teatre –Òscar Bosch 
12 sessions - [socis 45€  no socis 56€]
Dimecres de 17.30 a 18.30 h - 1r a 3r primària
Dimecres de 18.30 a 19.30 h - 4t a 6è primària
[socis 15€  no socis 20€] mensuals 
Dimecres de 20 a 21.30 h - de 12 a 16 anys
[socis 20€  no socis 25€] mensuals 
Divendres de 17.30 a 18.30 h - 1r a 3r primària 
Divendres de 18.30 a 19.30 h - 4t a 6è primària 
[socis 15€  no socis 20€] mensuals 
Divendres de 20 a 21.30 h – de 12 a 16 anys
[socis 20€  no socis 25€] mensuals 
Curs teatre musical
Dissabtes de 10 a 11.30 h
Taller de teatre terapèutic per a adults
[socis 20€  no socis 25€] mensuals 

Dimarts de 18 a 19.30 h – fi ns als 16 anys
Coral La Colometa Gratuït
Per a més informació, truqueu al tel. 93 513 54 45 o al 
correu electrònic centreculturalavenç@gmail.com
Centre Cultural L’Avenç  

SORTIDES
Diumenge 2, a les 11 h
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 Es-
panyola remarcant el paper de les defenses antiaèries 
existents. Parlarem de la seva funció i del paper que 
van tenir. Difi cultat mitjana-alta. Es recomana portar 
roba i calçat adient. Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia al Museu Can Tinturé o trucant al 93 470 02 18
Sortida: plaça Mireia
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Muntanya de Sant Pere Màrtir

SORTIDES
Dissabte 1
II caminada popular Esplugues - Montserrat
Per a més informació: info@gelade.cat o trucant al tel. 
93 513 54 45
Organitza: G.e.l.a.d.e Grup Excursionista i 
Centre Cultural L’Avenç
Dissabte 15 d’octubre
Excursió cultural a Benifallet 
L'excursió inclou una visita a les coves i un passeig 
per l’Ebre. Places limitades. 
Inscripcions: AV districte 1r Centre, c. Àngel Guimerà, 
43, de 18 a 20, de dilluns a divendres
Organitza: AV Districte 1r Centre

Diumenge 9 d’octubre
EXCURSIONS DE MUNTANYA COL·LECTIVES EN BTT
Parc del Montnegre i el Corredor
Cal fer inscripció prèvia.
Inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues
Organitza: CEE – Espluga Viva
CEE – Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9. 

Diumenge 16 d’octubre
EXCURSIONS DE MUNTANYA COL·LECTIVES 
EN AUTOCAR
Travessa Tossa – Moixeró
Cal fer inscripció prèvia
Inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues
Sortida: plaça Santa Magdalena
Organitza: CEE – Espluga Viva
CEE – Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9. 

Diumenge 23 d’octubre
EXCURSIONS EN FAMILIA
Parc del Montnegre i el Corredor
Excursions dirigides a les famílies amb nens i nenes 
que volen gaudir d’una aproximació al món de 
l’excursionisme i la natura. Cal fer inscripció prèvia
Inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues
Sortida: plaça Santa Magdalena, (cotxes particulars)
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 39 09. 
Reserva de plaça fi ns 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
Organitza: CEE – Espluga Viva
CEE – Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9. 

Diumenge 23 d’octubre
CICLE PETJADES I CAMINS
Vilafranca del Penedès - Olèrdola Penedès
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: CEE – Espluga Viva
CEE – Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9. 

Dissabte 22
Tren del Ciment (Pobla de Lillet)
Sortida 8 h, a la plaça Santa Magdalena
Cal inscripció prèvia. Inscripcions: dimarts de 19 a 21 h, 
al Casal de Cultura Robert Brillas
Per a més informació, truqueu al tel. 93 473 44 12
gestudisesplugues@gmail.com

EXPOSICIONS
Del 17 al 23, de dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dissabte 22, d’11 a 14 i de 17 a 21 h
Diumenge 23, d’11 a 14 h
Exposició de bolets: “Bolets & Resina”
Exposició itinerant fotogràfi ca, audiovisual i de fi gures 
de bolets en resina de Sergi Capmany i Tudela
Organitza: Associació Amics de la Micologia d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas  
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HORARI REMOLÍ: De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dimecres de 10 a 14h - Divendres de 17 a 24h

2011
octubre

L'Espai Jove Remolí i l'Ofi cina Jove d'Emancipació romandran tancats el dimecres 12 d'octubre
L'organització es reserva el dret de modifi car o anul·lar alguna de les activitats previstes. En cas de ser així s'informarà oportunament a les persones afectades.

Ofi cina Jove d'Emancipació

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

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!!al Twitter!!

Esplujove 
de nit

Divendres 21, de 21.30 a 23.30 h
Aromateràpia
A partir de diversos perfums farem un tast d’aromes 
i aprendrem la millor manera d’aplicar-los i la seva 
composició. Amb un test personal, determinarem 
quin perfum és més escaient per a cada un dels 
usuaris. Reserva la teva plaça trucant al tel. 93 372 
97 06
Espai Jove Remolí  

Divendres 28, de 21.30 a 23.30 h
Taller de funky
Si vols saber que es el funky, aprendre'n nocions 
bàsiques o practicar-lo una mica, aquest és el teu 
taller. Places limitades. 
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06
Espai Jove Remolí 

Cuina i blocs

Els divendres 14, 21 i 28, de 19 a 20.30 h
Cuina i blocs
Si t’agrada la cuina, vine al Remolí. Farem receptes 
noves, berenarem i crearem el bloc de cuina del 
Remolí... I tot amb microones! Reserva la teva plaça 
trucant al tel. 93 372 97 06
Espai de trobada. Aula TIC  

Espai
Multimedia
De dimarts a divendres, de 18 a 19h
De dimarts a divendres, pots venir a l’aula 
d’informàtica del Remolí i disposar de 10 ordinadors 
per fer treballs, deures, recerques per estudis... i tot 
amb el suport d’un informàtic!
Espai de treball a l’aula TIC
Espai Jove Remolí  

Cinema jove

Dimecres 5, de 18.30 a 20.30 h
Cinema&Crispetes: Thor
Hi haurà crispetes per acompanyar la sessió. 
Sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí  

Dimecres 19, de 18.30 a 20.30 h
Cinema&Crispetes: 
X-MEN Primera generación
Hi haurà crispetes per acompanyar la sessió. 
Sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí  

Concurs de 
blocs a 
Facebook

Del dimarts 4 al divendres 21
Presentació dels blocs 
Dijous 24
Lliurament de premis
Si tens un bloc propi (fotografi a, cuina, poesia, es-
port...) mostra’ns-el i participa al concurs! Hi haurà 
premis per als 3 blocs més votats a Facebook
Espai virtual. Aula TIC  

Nit de reggae 
amb DJs

Divendres 14 d’octubre, de 22.30 a 1.30 h
Wiggle Yard Sound
Vine a  passar la nit escoltant el millor reggae! 
Pista coberta parc Pou d’en Fèlix  

OFICINA JOVE 
D’EMANCIPACIÓ
Què és l’Ofi cina Jove d’Emancipació?
És el nou espai obert per fomentar l’emancipació i on 
podem informar-te davant els dubtes i les necessitats 
que apareguin al teu projecte d’emancipació com a 
jove

Què t’oferim?
T’oferim informació, orientació i /o assessories espe-
cialitzades referents a feina, mobilitat, habitatge, for-
mació... 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

Quan? 
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

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

TALLERS
Dijous 13, a les 18 h
Compartir pis
Activitat en la qual s’exposaran els diferents aspectes 
relacionats amb compartir habitatge. Es tractaran els 
aspectes legals, les fonts principals d’informació per 
cercar pis i companys/es de pis. Cal reservar plaça 
trucant al tel. 661 987 690
Ofi cina Jove d’Emancipació  
Els dimarts 25 d'octubre i 8 de 
novembre, de 18.30 a 20 h
Treballa en xarxes internacionals
Activitat dirigida a entitats locals. Explicació de les 
principals fonts d’informació virtuals que treballen en 
l’àmbit de les xarxes internacionals. Cal reservar plaça 
trucant al tel. 661 987 690
Ofi cina Jove d’Emancipació  

Dijous 20, de 18 a 20 h
Com fer un currículum 
Taller que t'ajudarà a explotar el millor del teu 
currículum.
Cal reservar plaça trucant al tel. 661 987 690
Ofi cina Jove d’Emancipació  

CONCURS JOVE

Divendres 7, a les 18.30 h
Entrega premi : L’Esplujove al món
Ofi cina Jove d’Emancipació  

AUTOCONSULTA
De 17 a 20 h
Servei de préstec d’ordinadors
Servei de préstec de portàtils a l’ofi cina per fer les 
consultes que vulguis, imprimir el teu currículum o fer 
un treball. Se’n pot fer ús a l’edifi ci i es pot imprimir la 
documentació consultada (hi ha un màxim de còpies). 
Vine i te n’informarem
Ofi cina Jove d’Emancipació  

NOUS SERVEIS
Borsa intercanvis
Cerques pis? 
Vens alguna cosa?  
Envia'ns el teu anunci
Aquest espai estarà a disposició de tothom que vulgui 
posar un anunci d'oferta o demanda d'habitatge, de 
feina, de compra i venda o de qualsevol altra cosa que
vulgueu anunciar. Vine i t'informarem
A partir del 15 d'octubre
Parelles d'intercanvi lingüístic 
Una nova alternativa en relació amb el coneixement 
i l'aprenentatge de nous idiomes. Les parelles 
d'intercanvi lingüístic són la relació que s'estableix 
entre dues persones que es troben per aprendre i 
practicar un idioma.
Com funciona?
L'Ofi cina Jove d'Emancipació ofereix un espai per con-
tactar amb aquells joves que, com tu, volen millorar el 
seu coneixement d'un idioma conversant amb altres 
persones que l'utilitzen com a llengua habitual. Els 
intercanvis poden ser en qualsevol idioma: català, 
castellà, gallec, èuscar, anglès, àrab, italià, rus, 
alemany, francés, etc.
Les persones participants decideixen en quin idioma 
volen fer l'intercanvi, amb qui, on i quan. 
Només cal que us inscrigueu. Servei gratuït

Carnets d'alberguista

Necessites fer-te el carnet d'alberguista, amb el que 
obtindràs descomptes als albergs, activitats culturals 
i esportives de Catalunya i d'arreu del mon. Tant a 
l'Ofi cina Jove d'Emancipació com a l'Espai Jove Remolí
te'l podem tramitar.

S

tothom que vulgui
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ARRELA'T 2011

 El grup TiC de l’Espluga Viva continua tre-
ballant per promocionar la música d’arrel i la 
cultura popular i tradicional catalana. Del 27 
al 31 d'octubre podreu participar a diferents 
activitats amb aquest objectiu durant el fes-
tival Arrela’t 2011: música, balls, concerts, 
danses, animació infantil...
Entre aquestes propostes, hi trobareu el 
concert de Castanyada amb Terrer Roig 
i la Castanyada infantil amb el grup Els 
Encantats, de l’espluguí Miki Casals, el 
dilluns 31. També cal destacar La festa a 
Esplugues, un taller impartit per l’historia-
dor i sociòleg Oriol Pasqual, membre de l’Ins-
titut de Cultura de Barcelona i que durant 
6 anys ha estat l’encarregat de muntar les 
grans festes de Barcelona ciutat.
A través de 4 sessions es fixarà el marc teò-
ric per a la realització d’un estudi sobre les 
pràctiques festives de la nostra ciutat. S’hi 
tractaran temes com la sociabilitat, el ritual, 
la simbologia, els contextos temporals, la 
perspectiva antropològica i sociològica... ●

Del 28 al 31 d'octubre

Festival 
ARRELA'T

FESTIVAL ARRELA’T 2011

Del 27 al 31 d’octubre

 A partir de les 22 h

27 d’octubre al Centre Cultural L’Avenç
28 al 31 d’octubre al Casal de Cultura 
Robert Brillas

CURS LA FESTA A ESPLUGUES

1, 8, 15, 22 d’octubre  de 10 a 12 h

Inscripció gratuïta (màxim 20 persones) a:
Espluga Viva
c. Sant Francesc Xavier, 7-9
Tel. 93 473 39 09

Afegeix-
te 

al Twitter!!
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Instal·lacions • Reparacions • Manteniment
Electricitat • Fontaneria • Gas

Espigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

08960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23
pigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

8960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23

93 372 29 12 93 372 29 12 • 615 488 424 615 488 424

CASTANYADA

LA CASTANYADA, 
la festa de tardor 
més tradicional
Esplugues s'omple de castanyes, panellets i moniatos 
gràcies a més de deu festes organitzades per les entitats 
de la nostra ciutat

dor 
al

org

A 
molts llocs es mengen cas-
tanyes du rant aquestes da-
tes però, segurament, a pocs 
llocs se celebra amb una gran 
festa com a Catalunya. Tot i 

que últimament el Halloween, una festa 
d'origen celta, té molta acceptació entre 
els més joves, cal recordar i defensar que 
la Castanyada és la nostra manera tradici-
onal d'acomiadar l'estiu d'una manera de-
finitiva. 

Ja no hi ha fruit als camps i la terra espe-
ra les noves llavors, els arbres perden les 
fulles després de meravellar-nos amb els 
colors de tardor i el fred comença a fer-se 
notar. Potser tot això ens genera tristesa, i 
per això recordem els qui ja no hi són durant 
la festa de Tots Sants. De totes maneres, 
també és cert que l'esperit original de la 
festa es va perdent i, avui dia, celebrem 
la Castanyada amb festes, música, 
panellets, moniatos, bolets, codonyat 
i moscatell, i hem deixat una mica 
de banda el culte religiós.

La Castanyada a Esplugues 
començarà divendres 28 i s'aca-
barà, com marca la tradició, 
dilluns 31 d'octubre. Els infants 
són els qui més viuen aquest 
tipus de festes; així que, a més 
de les activitats que faran a les 
escoles, també viuran un munt 
de castanyades infantils gràci-
es a les diferents associacions 
de veïns, així com a l'Esplai Pubi-
lla Cases Can Vidalet, el Grup Es-
plai Espurnes o també gràcies a les 
activitats infantils de l 'Arrela't de TiC 
Espluga Viva (pàgina 13). També hi ha 

activitats per a adults on les castanyes es 
combinen amb el moscatell per fer passar 
el fred incipient, com a les castanyades de 
l'ACAE, de les diferents associacions de 
veïns, del Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael...

Tot i això, no estaríem parlant d'una Cas-
tanyada com Déu mana, a Esplugues, si no 
hi trobéssim el tradicional concurs de pa-
nellets de la Secció Sardanista de L'Avenç, 
que enguany arriba a la seva 39a edició i 
que, com sempre, anirà acompanyat d'una 
ballada de sardanes (dimarts 1 de novembre). 
També volen sumar-se a la festa els Museus 
d'Esplugues, que oferiran portes obertes i 
visites guiades gratuïtes. ●

DIVENDRES 28
 17.30 h  CASTANYADA INFANTIL 

Amb animació i correfoc infantil 
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes
Plaça Gandhi

 17.30 h
FESTA INFANTIL, CASTANYES I MOSCATELL
Organitza: AV el Gall. 
Rambla Àngel Guimerà

 18 h  CASTANYADA POPULAR
Organitza: AV la Plana. Plaça Rovellat

DISSABTE 29
 de 15 a 19 h

CASTANYADA A L’ESPLAI
Amb un túnel del terror i activitats per als 
més petits [1€]
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can 
Vidalet. Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, 
plaça de la Bòbila, 1

 20 h CASTANYADA DE L’ACAE
Amb xocolatada infantil, també.

 22 h BALL POPULAR
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de 
Esplugues
Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90

DIUMENGE 30
 19.30 h CASTANYADA POPULAR AMB 

MÚSICA POPULAR
Organitza: Comissió de Festes de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

DILLUNS 31
 18.30 h  FESTA INFANTIL I CASTANYADA

Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

 20 h CASTANYADA, PANELLETS I MONIATOS
Organitza: Av de Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles 32-38

 21 h  CASTANYADA
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Ma-
cael Local social del Centro Cultural Andaluz
Plaça Macael, local 4

Festival Arrela’t de tardor 
(vegeu pàg. 13)

 18 h ESPECTACLE INFANTIL 
LA CASTANYA PETITA

 21 h SOPAR POPULAR 

 22 h MÚSICA D'ARREL 
TRADICIONAL PER BALLAR
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Campanya de Foment de la Recollida Selectiva amb la col-
laboració d'Ecoembalajes i Ecovidrio. Monitors ambientals 
informarán i donaran una bossa compartimentada fi ns que 
se n'exhiureixin les existències
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CASTANYADA

Hi podrà prendre part qualsevol persona 
més gran de 16 anys.

Cada concursant podrà presentar tres 
tipus de panellets. Caldrà lliurar tres 
exemplars de cada tipus de panellet, a 
punt per ser tastats pel jurat, acompa-
nyats de la seva recepta de preparació, 
sense el nom del concursant. Per tant, han 
de ser d'elaboració casolana.

La inscripció serà personal i es farà en el 
moment de lliurar els panellets, el mateix 
dia 1 de novembre, al parc Pou d'en Fèlix 
(pista coberta) de les 11 fi ns a les 11.30 h, 
en què quedarà tancada la inscripció. Es 
fa avinent a tots els participants que 
tinguin present aquest horari.

Un cop el jurat 
haurà fet la 
classifi cació, 
s'emetrà el 
veredicte, que 
serà inapel-
lable. 

A continuació es lliuraran els premis, que 
hauran de ser recollits personalment pels 
interessats, que són els següents:

A  LA  QUALITAT
• 1r Premi: trofeu de l'Ajuntament d'Es-
plugues i un àpat per a dues persones en 
un reconegut restaurant, obsequi de l'AV 
del Centre.

• 2n Premi: trofeu de l'Ajuntament d'Es-
plugues i una caixa de cava, obsequi de la 
fi rma Comercial Escolà S. L.

• 3r Premi: trofeu de l'Ajuntament d'Es-
plugues i un obsequi de la Merceria 
Llenceria Montserrat.

A  LA  PRESENTACIÓ
Trofeu del Centre Cultural L'Avenç i obse-
qui de Floristeria Moi, Ferreteria Musté i 
Dietètica Libra per a les tres millors presen-
tacions.

Hi haurà obsequis de la Secció Sardanista i 
de Comercial Escolà SL per a tots els 
participants no premiats.

Els trofeus romandran exposats del 25 al 29 
d'octubre a l'aparador de la Merceria 
Llenceria Montserrat, c. Àngel Guimerà, 23.
Qualsevol aspecte no previst en aquestes 
bases, serà resolt pels organitzadors del 
concurs.

El Sr. Paul Vives de la Cortada i Castelltort, 
que regenta La Cuina d'en Paul, farà la 
classifi cació, en funcions de jurat, dels 
concursants que hi participin.

Dimarts, 1 de novembre

XXIX Concurs 
de Panellets 2011

tinguinn prpresesenent t aquestst h orari
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concursants s quque e hih  participin.

BASES

Dimarts 1  
de 11 a 11.30 h

XXIX CONCURS 
DE PANELLETS 2011

BALLADA DE SARDANES 
AMB LA COBLA DEL BAIX 
LLOBREGAT.

Organitza: Secció Sardanista 
de l’Avenç
Pista coberta del parc Pou d’en Fèlix

ADJUDICACIÓ D'HABITATGES AL MAS LLUI I CARRER CADENES, SANT JUST DESVERN

27 habitatges amb protecció ofi cial de preu concertat i 2 habitatges de promoció pública municipal

L'adjudicació es farà per sorteig públic entre les persones que compleixin amb els requisits que s'especifi quen a les Bases d'Adjudicació.

1.- Complir una de les següents condicions d'empadronament o treball: S'estableix un ordre de preferència seguint els següents criteris :

En primer lloc: Viure o haver viscut un mínim de 3 anys a Sant Just Desvern de forma continuada.
 o bé 5 anys de treball a Sant Just Desvern. (s'ha de complir un dels dos requisits)

En segon lloc: Viure o haver viscut un mínim d'1 any a Sant Just Desvern de forma continuada o bé 2 anys de treball a Sant Just Desvern.

En tercer lloc: Residir o treballar a Sant Just sense mínim de temps.
 També podran optar les unitats familiars dels municipis de Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat.

2.- No ser propietari de cap habitatge. (veure excepcions a les bases)

3.- Ingressos de la unitat familiar: Mínims: 5% del preu de l'adjudicació (pis, aparcament i traster)
 Màxims: Entre 5,5 i 6,08 vegades l'I.R.S.C. (Indicador Renda de Sufi ciència de Catalunya) (consultar bases)

RECOLLIDA  I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ: DEL 19 DE SETEMBRE AL 18 D'OCTUBRE
PROMUNSA : Ctra. Reial, 106 • Locals 6-7 • Edifi ci Walden-7 • Tel. 93 470 79 30

Les bases i sol.licituts estan disponibles a la web de PROMUNSA a partir del 14/09/2011 • www.santjust.cat/promunsa
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Dimarts 4  19 h
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
Mi alma en tus manos, de José Triviño

Dimecres 5  19 h
TROBADA AMB L'AUTOR
Marco Tulio Aguilera, escriptor 
colombià resident a 
Mèxic

Dijous 13  19 h
PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE
La granja, de José Vac-
caro Ruiz

Dimarts 18  18 h
L'HORA DEL CONTE
amb Marga Socias

Dimecres 19  19 h
CLUB DE LECTURA T10
L’edat de la innocència, d’Edith Wharton. Co-
ordina: Carles Ferrer

Dimarts 25  19 h
CLUB DE LECTU-
RA DE NOVEL·LA 
NEGRA
Calle de la estación, 
120, de Léo Malet. 
Coordina: Jordi 
Canal

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES OCTUBRE 2011

L'autor del mes

Mohamed Mou-
lessehoul (Oran, 
1955), conegut 
amb el pseudò-
nim femení de 
Yasmina Khadra 

i excomandant de 
l’exèrcit argelí, resi-

deix actualment a França. 
La seva narrativa és una denúncia de 
la violència, la corrupció i la desor-
ganització del seu país, Algèria. Hi 
haurà una exposició bibliogràfica sobre 
Yasmina Khadra durant tot el mes a la 
biblioteca. ● 

Dissabte 1  12 h
L’HORA DEL CONTE 
GINJOLER
Quin embolic còsmic! 
A càrrec de Cesca 
Mestres i Montse 
Balada. Conte adap-
tat a la llengua de 
signes catalana.

Dimecres, 5  17.30 h
STORY TIME
L’Hora del Conte i tallers en anglès per a 
infants a partir de 6 anys, a càrrec de Mary 
Hidalgo

Dijous 6  19 h
CLUB DE LECTURA 
CARPE DIEM
Projecció de la pel-
lícula Persuasión 
(2007), dirigida per 
Adrian Shergold, 
basada en l’obra 
homònima de 
Jane Austen.   

    Sessió oberta.

Dissabte 8  12 h
L’HORA DEL CONTE
Títol, a càrrec de Roger Cònsol

Dissabte 15  12 h
L’HORA DEL CONTE
Els lletraferits, a càrrec de Sandra Rossi

Dimecres 19  17.30 h
STORY TIME
L’Hora del Conte i tallers en anglès per a infants 
a partir de 6 anys, a càrrec de Mary Hidalgo

Dissabte 22  12 h
L’HORA DEL CONTE
El regal del pescador i altres contes mariners, 
a càrrec de Blai Senabre

Dijous 20  17.30 h
CONTES MENUTS
L’Arc de Sant Martí, a càrrec d’Eva González. 

Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’un 
adult. Places limitades, cal inscripció prèvia.

Dimarts 26  18 h
L’HORA DEL CONTE
Contacontes no sexista 

Dissabte 29  12 h
L’HORA DEL CONTE
El zoo d’en Pitus, a càrrec de Mireia Vidal

Clubs de lectura de la Biblioteca Pare 
Miquel

ENGLISH WORKSHOP
Activitats i lectures, a càrrec d’Oscar Sisqués i 
Chris Brown. 

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Comentari de Todo bajo el cielo, de Matilde Asensi

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Comentari de Las cien voces del diablo, d’Ana 
Labrera Vivanco

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Comentari de Persuasió, de Jane Austen

• Places limitades, cal inscripció prèvia.

• Per a més informació, truqueu al 93 371 91 19

BIBLIOTECA PARE MIQUEL 

BIBLIOTECA LA BÒBILA 
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BIBLIOTECA PARE MIQUEL

Contes adaptats a 
la llengua de signes 
catalana

A Catalunya hi ha prop de 25.000 persones 
que es comuniquen a través de la llengua de 
signes catalana (LSC). Els infants, si l'apre-
nen de petits, tindran les mateixes facilitats 
per conèixer-la que la seva llengua materna, 
i als adults no els costarà més que aprendre 
anglès. El Ginjoler és una col·lecció de contes 
de l'editorial El Cep i la Nansa, adaptats per-
què totes les persones que utilitzen la LSC 
puguin gaudir de la lectura, ja que no troben 
material adaptat a les seves necessitats. El 
text original de cada conte va acompanyat 
d'una adaptació al català signat, cosa que 
permet la representació visual de les parau-
les de la parla. Com que es poden veure les 
paraules a través dels signes, l'aprenentat-
ge de la llengua oral és més fàcil. A més, la 
col·lecció inclou un DVD amb la representa-
ció del conte seguint l'estructura de la LSC. 
Tots els llibres del Ginjoler editats fins ara 
es poden trobar a la biblioteca, i el primer 
dissabte de mes es llegirà el número 7 de la 
col·lecció. ●

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Marco Tulio Aguilera 
presenta Historia de 
todas las cosas

L'autor mateix diu que no ho creu, però 
alguns crítics han comparat la seva últi-
ma novel·la amb Cien años de soledad, de 
García Márquez. Potser no és cert i l'única 
semblança que tenen les dues novel·les és 
que són d'autors colombians. El que sí és 
veritat és que la novel·la és extraordinà-
ria i original, i que Marco Tulio Aguilera 
Garramuño (Bogotà, 1949) visitarà la bibli-
oteca La Bòbila durant la seva gira d'oc-
tubre per Espanya per presentar-nos-la. 
L'escriptor, que actualment viu a Mèxic, 
ha publicat més de vint llibres, ha rebut 
desenes de premis i ha estat reconegut per 
crítics i lectors de molts països. ●

D
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Dissabte 1  12 h
L'HORA DEL CONTE GINJOLER
Quin embolic còsmic!

Dimecres 6  19 h

Dimarts 26  18 h
L’HORA DEL CONTE
Contacontes no sexista

eia VidViddVidVid lllalalalal
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MUSEUS

Conferencia sobre 
la cerámica peruana 
con Jordi Setoain

Durante muchos siglos, incluso mucho 
antes de la llegada de los colonizadores, 
la cerámica fue una de las actividades más 
importantes de Perú. Incluso para algu-
nas tribus precolombinas, hacer piezas de 
arcilla no sólo era un arte, sino que tam-
bién era considerado como una forma de 
comunicarse con los secretos de la tierra 

y alabar a los dioses del universo. Fruto 
de este interés por esta forma de cultura y 
por el amor a sus tradiciones, algunas de 
sus técnicas y de sus detalles se siguen 
utilizando más de dos mil años después.

Con esta conferencia, el doctor y miem-
bro de AMPEL Jordi Setoain nos aproxi-
mará, desde su experiencia personal, a la 
cerámica peruana y, concretamente, a las 
colecciones de los museos Larco y E. Poli 
de Perú. 

Esta conferencia forma parte del ciclo 
"Les rutes de la ceràmica", iniciado por 
los Museos de Esplugues en 2004, con el 
objetivo de conocer el papel de la cerámi-
ca en distintos países del mundo.●

Miércoles 26  19 h

CONFERENCIA DE JORDI SETOAIN PERÚ. 
MUSEU LARCO I MUSEU E. POLI

La Masoveria del Museu Can Tinturé.

Excursión a 
Sant Pere Màrtir
 Como es habitual, los Museus d'Es-

plugues (MEL) organizan un itinera-
rio para visitar la batería antiaérea de 
Sant Pere Màrtir cada primer domingo 
de mes, para recordar su papel duran-
te la Guerra Civil. Podéis hacer la ins-
cripción en el Museu Can Tinturé o 
llamando al 93 470 02 18. 

Por otro lado, durante los días 28, 29 y 
30 de octubre, el Museu Can Tinturé 
y el Museu de Ceràmica La Rajoleta 
harán unas jornadas de puertas abi-
ertas y ofrecerán visitas guiadas gra-
tuitas coincidiendo con la fiesta de la 
Castañada. Más información en el Dia 
a dia de esta agenda. ●
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La Pubilla estrena nuevos 
menús para grupos y dos 
menús especiales de fin de 
semana, más económicos 
pero con la misma calidad. 
El restaurante rescata lo mejor 
del tapeo, seña de identidad 
de la cultura gastronómica 
mediterránea.

Restaurante La Pubilla: clientes satisfechos 
desde 1967, en el corazón de Can Vidalet 

Paseando por Can Vidalet sorprende encon-
trarse con un restaurante con la tradición 

y la trayectoria de La Pubilla. Ha pasado ya casi 
medio siglo desde que Antonio y Alicia abrie-
ron el local que pronto se convirtió, por méritos 
propios, en el restaurante escogido por muchas 
caras conocidas de la época.
Ahora, unos años más tarde, sus hijos con-
tinúan trabajando con la misma fórmula de 
éxito: una carta que mezcla las mejores pro-
puestas culinarias tradicionales, desde los 
platos más elaborados a las tapas que tanto 
adoran en medio mundo. Y eso no es todo. 
Javier y José son muy exigentes con la calidad 
de los alimentos que escogen, siempre del día y 
cocinados al momento. Les encanta la comida, 

y su primera preocupación es que sus clientes 
la disfruten tanto como ellos. Y, visto las racio-
nes abudantes que ofrecen, también queda 
demostrado que quieren que nos marchemos 
satisfechos. Para que esto sea así cuentan con 
un buen equipo de cocina, imprescindible para 
una aventura como esta.
Los que conocéis La Pubilla ya habréis degus-
tado sus mejores platos: el rape a la plancha o 
con salsa marinera, el conejo al ajillo, la carne 
gallega a la brasa, el secreto de cerdo ibérico, 
las mariscadas o la impresionante brocheta 
de carne que se eleba por encima de las cabe-
zas de los comensales. Por lo que respecta a 

las tapas, los dos hermanos han recuperado 
muchas de las recetas que se perdieron por el 
camino y, además, la forma tradicional con 
la que se elaboraban. Encontraréis pulpo a 
feira, jamón, quesos y patatas con all-i-oli,  
como antes, pero ahora también callos, jamón 
canario, oreja cocida, calamares a la andaluza, 
lacón, cochinillo auténtico, codorniz a la plan-
cha, caracoles... Podréis escoger una ración 
entera o medias raciones, para así tener más 
diversidad de sabores. Para complementar 
este resurgimiento de la tapa, como sugeren-
cia de este mes, ofrecen un menú especial de 
degustación para cuatro personas con distin-
tas tapas, incluído un quilo de gambas, por 
solo 15 euros por persona.

ALMUERZOS A LA BRASA
Otra de las novedades son los 
almuerzos con carne a la brasa. 
Ahora La Pubilla abrirá a partir de 
las nueve para que hagáis la que 

dicen que es la comida más 
importante del día, como Dios 

manda: churrasco de cerdo 
a la brasa, lacón con cachelos, 
huevos con panzeta a la brasa, 
conejo, butifarra con monchetas 
y huevo, tostasdas, callos..., con 
bebida y café por solo 5,90 euros.
Dos nuevos menús de fin de 
semana, uno a partir de quinze 
euros, y menús para grupos. Una 
bodega con vinos de referencia 

y vinos de autor. Un local grande, 
con capacidad para 150 personas, 
perfecto para celebrar aconteci-
mientos. Un trato amable y fami-
liar. Detalles que nos auguran 
que, como mínimo, La Pubilla 

tiene para otros cuaren-
ta y cinco años más de 
historia. ●

ELS NOSTRES FOGONS

CAL SABER…

RESTAURANT LA PUBILLA

Pubilla Cases, 26  
Tel: 93 371 99 03  
08950 ESPLUGUES  P públic 

MENÚ DEL DÍA: 8.50€

MENÚ LABORABLES Y FESTIVOS: 16 y 20€ 

PLATO COMBINADO: 10,50€ (*) Carta todos los días.
*Todos los días laborables, al mediodía y noche,  excepto viernes noche y vísperas de festivo. 

MENÚ PARA GRUPOS: diferentes precios a consultar
ALMUERZOS A LA BRASA: 5,90€

Laborables de martes a viernes, de 9 a 12 h
CERRADO: Domingos noche y lunes
HORARIO AL PÚBLICO: 9 a 16 y 20 a 23 horas

Ahora puedes hacer un 
desayuno de tenedor y 
cuchillo con carnes a la brasa
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www.restaurantelapubilla.com

MENÚS MENÚS 
LABORABLES LABORABLES 
Y FESTIVOSY FESTIVOS  
  

ALMUERZOS
A LA BRASA
bebida y café
Laborables de 9 a 12 h 55,90,90€€

1616€€

2020€€

ESPECIAL TAPAS PARA 4 PERSONAS MÍNIMOESPECIAL TAPAS PARA 4 PERSONAS MÍNIMO

1515€€
por persona

MENÚ ESPECIAL DE DEGUSTACIÓN DEL MESMENÚ ESPECIAL DE DEGUSTACIÓN DEL MES

AAL
A A 
be
Labo

1 KILO DE GAMBAS A LA PLANCHA1 KILO DE GAMBAS A LA PLANCHA
PLATO DE JAMON Y QUESO
PATATAS CON ALL I OLI
BROCHETA DE PINCHO
JAMÓN ASADO
PLATO DE PAN CON TOMATE
UNA BEBIDA POR PERSONA
CERVEZA, SANGRÍA O REFRESCO



ESPORTS

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Diumenge 9 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - Casino del Centre

Diumenge 16 12.30 h Voleibol femení CV Esplugues - CVB Barça

Dissabte 22 19.15 h Futbol sala femení AEP Esplugues - San Viator 

Diumenge 23 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - AE Aula

Diumenge 30 12.30 h Voleibol femení CV Esplugues - CV Sant Boi

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS 
OCTUBRE 2011 (CATEGORIA SENIOR)

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 16 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Juventud 25 de 
Septiembre 

Diumenge 30 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Cubelles, C.F. 

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 2 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Juventud 25 de 
Setembre 

Diumenge 16 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Cubelles, C.F. 

Diumenge 30 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A.  - Horta, Ll.At.

ACTIVITATS ESPORTIVES D'OCTUBRE

Dissabte 1 d’octubre, a les 18 h

II CAMINADA POPULAR 
ESPLUGUES - MONTSERRAT
La Caminada Esplugues - Montserrat és una excursió d’un dia amb sortida 
a Esplugues de Llobregat i arribada al santuari de Montserrat. 
Pot participar-hi qualsevol persona.

Sortida: Centre Cultural L’Avenç
Durada prevista de 12 a 18 h
Preu: Socis de Gelade [17€], no socis [22€]. Addicionalment si no 
es té llicència federativa caldrà sumar un import de [2,10€]
Organitza: GELADE Grup Excursionista i Centre Cultural L’Avenç

Diumenge 2 d’octubre, 
de 9 a 14 h

V DIA DE LA 
MOTO ACTIVA 2011
Trobada motociclista durant la cele-
bració del Dia de la Moto Activa 
d’Esplugues – 18è Reviure Ossa on 
hi ha previst fer una exhibició amb 
motos de trial clàssiques i un curset 
d’entrenament per als més 
joves. Es complementarà 
l’acte amb una exposició de 
motos antigues i una troba-
da de pilots de trial

Organitza: Moto Club 
Esplugues, secció 
Grup Ossa Acció
Parc dels Torrents

ACTIVITATS DINAMITZADES

CEIP Can Vidalet
de 10.30 a 13 h.:

– Dissabte 1: Hoquei
– Dissabte 8:  Raquetes
– Dissabte 15:  Bàsquet
– Dissabte 22:  Jocs Tradicionals
– Dissabte 29:  Jornada festiva - Golf

CEIP Folch i Torres
de 10.30 a 13 h.:

– Dissabte 1: Ultimate
– Dissabte 8:  Handbol
– Dissabte 15:  Hoquei
– Dissabte 22:  Raquetes
– Dissabte 29:  Jocs Tradicionals
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