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DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE

Dues estrenes i la colla
Mare Nostrum per celebrar
el X Aplec d’Esplugues

E

splugues serà el centre del món
sardanístic per un dia durant la
celebració del X Aplec de la Sardana. L’efemèride s’ho val, i per
això el diumenge 3 de novembre
s’estrenaran dues sardanes. La primera, és
un tema dedicat a una veïna d'Esplugues i
l’ha compost Joan Pascual i Campreciós.
La Jovenívola de Sabadell tindrà l’honor de
tocar-la per primera vegada durant el matí.
Esplugues, aplec d’amics, del compositor
Sigfrid Galbany, s’estrenarà a la tarda de
la mà de La Principal del Llobregat. Com és
habitual, hi haurà tres cobles de nivell: les
dues citades i la cobla Ciutat de Cornellà.
Aquesta desena edició també ens acompanyarà la colla Mare Nostrum, campions de
Catalunya l’any 2012, que faran rotllana per
dansar una sardana de lluïment i una de punts
lliures. Les ballades les faran de cinc tirades

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: 12,95€
MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Cada 9 menús en donem
1 de gratuït, i a més a
més, una ampolla de
cava brut nature.
Tenim vermuts amb
productes Espinaler.
Servei de terrassa
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perquè tot sigui més àgil i còmode.
Durant tot el dia, en sessió de matí i tarda,
s’hi ballaran unes vint-i-sis sardanes. Si la
trobada a Esplugues s’ha consolidat com una
cita important, també per a la gent de fora
de la ciutat, és perquè agrada com és. No hi
faltarà el dinar de germanor, ni el berenar
amb pastes i vi bo de la tarda, ni tampoc el
concurs de colles improvisades que, com
sempre, s’enduran diversos obsequis.
Si bé és cert que, com explica el president
de la Secció Sardanista de L'Avenç, Guillem
Eastaway, hi ha anys que ha ballat amb
màniga curta i anys que s’ha hagut d’abrigar,
pel que sí que no cal patir és per la pluja.
La trobada es farà a la recent remodelada
pista coberta del parc Pou d’en Fèlix, que
s'estrenarà per a l'ocasió. Així doncs, faci
el temps que faci, de ben segur que l’aplec
serà tot un èxit. ●

X APLEC DE LA
SARDANA D’ESPLUGUES
DE LLOBREGAT
Matí, a partir de les 10.30 h
Tarda, a partir de les 16.30 h
Parc Pou d’en Fèlix – Pista
coberta

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Una marcha para decir BASTA

E

l Día Internacional Contra la
Violencia Machista, el 25 de
noviembre, volvemos a salir a
la calle para gritar todos juntos: “¡Basta!”. Basta de sumar
cada año víctimas de violencia machista.
En el primer semestre de este año se han
registrado en el Baix Llobregat 916 denuncias, sólo un 5,2% menos que el mismo período del año pasado, según datos
facilitados por el Observatori Comarcal
del Baix Llobregat.
A pesar de las cifras desalentadoras,
cabe destacar que “el trabajo conjunto de
policías, juzgados, centros asistenciales
y ayuntamientos está dando sus frutos a
la hora de sacar a la luz la realidad de la
violencia machista”, subraya la alcaldesa
de Esplugues, Pilar Díaz. La buena labor
de los distintos actores queda demostrada por el hecho que prácticamente “8 de
cada 10 casos denunciados en la comarca
llegaron a los partidos judiciales por atestado policial con denuncia de la víctima”,
añade Díaz.
Aun así, parece que no llega el día en
que la igualdad de géneros sea una realidad. Por eso, es necesario manifestarse de nuevo. Este año, además, se realizará una marcha contra la violencia
machista en la que se invita a participar a todos los espluguenses. El punto
de salida de esta iniciativa, impulsada
a nivel comarcal en gran parte desde
Esplugues, es la plaza Santa Magdalena,
a las 10 de la mañana del domingo 24. El
destino: el parque Torreblanca, en Sant
Feliu. Por el camino se nos unirá Sant
Just Desvern; además de los otros municipios que saldrán de sus respectivos

Campaña de
promoción: teléfonos
de atención a la mujer
900 900 120 (Catalunya)
016 (nivel estatal)
Estos son los dos teléfonos de atención a la violencia machista, gratuitos y
abiertos 24 horas. El Ayuntamiento se
ha adherido a una campaña del Institut
Català de les Dones para difundir el
900 900 120 colgando carteles en los
comercios de Esplugues.

puntos y que nos esperan a la llegada en
Torreblanca, a las 12 horas.
El lunes 25 de noviembre habrá la
lectura del manifiesto a las 12 y a las
19 horas. Esa tarde, además, Esplujove
estrenará el vídeo titulado Esplujove diu
no a la violència masclista, en el que
han participado una veintena de jóvenes.
Los mensajes que transmite la grabación
giran en torno al hecho de que no podemos normalizar una cosa que no es normal, ocultando las agresiones, y, por otro
lado, existe una red de soporte detrás a
la que podemos acudir, llamando al teléfono 900 900 120. Después, tendrá lugar
una actuación de danza, a cargo de la
escuela de Renata Ramos, y la clausura
por parte del Consell de les Dones (representado por mujeres de las entidades de
Esplugues). ●

I MARXA DEL BAIX
LLOBREGAT CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Domingo 24 10 h.
Plaza Santa Magdalena
LECTURA DEL MANIFIESTO
Lunes 25 12 h.
Plaza Santa Magdalena
ACTO CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA
Lunes 25 19 h.
Lectura del manifiesto,
proyección del vídeo de
Esplujove, actuación de
danza y clausura a cargo de
las entidades de mujeres.

cuibany
Elements decoratius
CUINA I BANY
● REFORMA COMPLETA ●
Cuines, Banys, Portes,
Calefacció, Terres…
Pressupost sense compromís
C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)
Tel. 93 371 82 42
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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Les nissagues de Can Vidalet
Aquest mes el parc de Can Vidalet ens fa dues propostes
X Des del 1767, quan el senyor Francesc de
Clota va vendre els terrenys que avui conformen el parc de Can Vidalet, fins al 1973, any
en què l’Ajuntament d’Esplugues n’adquirí
la propietat, han passat gairebé 200 anys
i un bon nombre de cognoms, herències,
propietaris i documents. Tot plegat ha estat
estudiat en un laboriós treball de recerca
dut a terme per l’arxivera municipal, Marta
de Planell. El proper diumenge 17 al matí,
compartirà amb tots vosaltres els resultats
de la investigació a la xerrada: ‘Can Vidalet:
història de grans nissagues’.
Us parlarà de famílies que han escrit part
de la història de la finca com els Espalter
i Rosàs (que donaren nom a la casa de la
fotografia), els Vidal o els Vidal-Ribas. Totes
elles van ser propietàries en algun moment
o altre de les que havien estat terres de secà
o de vinya, en un inici, i que després es van
convertir en jardins (a la dècada del 1860),
amb la construcció del sistema de regadiu
corresponent. Després de la conferència es
farà un recorregut pel parc.
D’altra banda, també en el marc dels actes
a l’entorn del parc de Can Vidalet que es
duen a terme enguany, dissabte 16, de 18 a
19 h, es farà un concert de percussió, a càrrec del Grup de Percussió Atabalats.●

XERRADA: ‘CAN VIDALET:
HISTÒRIA DE GRANS NISSAGUES’
Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues
Diumenge 17 d’11 a 12.30 h

Vols ser voluntari a la
Cavalcada de Reis?
Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient
busquen voluntaris per a la seva Cavalcada
al seu pas per Esplugues.
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més
important de la ciutat per a petits i grans. Si voleu formar part de la cavalcada i ser-ne voluntaris, feu la vostra
inscripció per participar-hi enviant un correu electrònic a
fcastillo@esplugues.cat o trucant al 93 371 33 50 (ext. 2434).
D’aquesta manera entrareu en el sorteig per ser membres de la desfilada més fantàstica de ll’any.
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2014?
✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania.
✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2003, 2004 i 2005.
✷ Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant
aquesta butlleta a partir del 21 de novembre (només s'admetrà una
butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que trobareu als
Punts d’Atenció a la Ciutadania (casa consistorial,
Policia Local i Ediﬁci Molí). Es podran
entregar ﬁns al dijous 12 de desembre.
✷ Sorteig públic: es farà el divendres 13 de
desembre, a les 20 hores, a la
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.
per
✷ Es ccontactarà amb els premiats pe
conﬁrmar la seva participació
con
ói
comentar detalls relatius a
com
l'activitat.
l'act
imprescindible:
✷ Condició
Con
que els pares o mares
acompanyin la carrossa
acom
com a patges (caminant amb les torxes
nan
voltant de la
al v
carrossa). ●
carr

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial
Emplen
nom nen
nen/nena:
data de naixement:
domicili:
domicili
nom par
pare/mare:
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telèfons:

COLLSEROLA, FESTA
DEL PARC NATURAL
Si cuidem el parc, ell ens cuidarà a nosaltres
X El

Parc de Collserola és un paisatge que
sovint acompanya als espluguins, ja sigui
durant llargues passejades al capvespre o
en sessions de running a primera hora del
matí... El cas és que el proper diumenge
17 se’ns presenta l’ocasió de celebrar la
sort que tenim de comptar amb un jardí
enorme prop de casa amb la Festa del
Parc Natural de Collserola. Emmarcada
sota el lema Parc saludable, gent saludable, aquest any l’objectiu de la celebració és remarcar el fet que tenir cura dels
espais naturals és beneficiós per al nostre
benestar i la nostra salut.
Per tot el territori, unes 8.260 hectàrees, s’organitzaran activitats respectuoses
i de millora del parc. A Esplugues podeu
fer l’excursió del dissabte 16 a Sant Pere

Màrtir, on descobrireu la importància que
va tenir la torre de telegrafia òptica –el
primer sistema de la història que enviava
telègrafs—construïda al segle XIX.
L’endemà, diumenge 17, no deixeu
d’apropar-vos als punts d’informació a la
plaça Mireia, on us explicaran com convertir-vos en usuaris exemplars aplicant
un decàleg de bones pràctiques. D’altra
banda, també podeu posar-vos mans a
l’obra ajudant en el manteniment de les
zones de repoblació a la muntanya de
Sant Pere Màrtir.
Per a més informació podeu consultar el
web del parc:
www.parcnaturalcollserola.cat.●

FESTA DEL PARC NATURAL

Punts d’informació a portes
d’entrada d’usuaris (plaça Mireia)
Voluntariat ambiental
Punt de trobada plaça Mireia

Parc Saludable = Gent Saludable

Plaça Mireia i Parc de Collserola
Diumenge 17 al matí

Novembre de
música i teatre
a L’Avenç
X Jazz, reggae, teatre i música moderna a cappella són els quatre ingredients
que amaneixen la programació cultural
d’aquest mes a L’Avenç Centre Cultural.
Primer, teniu una cita al Pre Esplugues
Meets Jamaica 2014 (dissabte 2). Es
tracta de la versió de tardor del ja conegut
festival de música reggae a l’aire lliure,
l’Esplugues Meet Jamaica, que se celebra
cada juny des de fa tres anys. En aquesta
ocasió, a més, festegen els cinc anys de
la creació d’un dels grups promotors del
festival, els Wiggle Yard, també coneguts
com els Kusasi Sound.
El cicle OnAir Jazz Series, que ens
ha descobert grups emergents del món
jazzístic, arriba a la recta final amb tres
concerts imperdibles. El trio barceloní
Hipopòtam (diumenge 3) toquen sense
pautes establertes; se senten còmodes en
la improvisació i així us ho demostraran
a la presentació del seu primer treball,
Amphibius. Els About Nina (diumenge
24) ofereixen una versió diferent dels èxits
interpretats per la genial Nina Simone,
tot conservant la força que transmetia la
cantant nord-americana en cadascuna de

DISSABTE 23
PRIMERA ULTRATRAIL
A COLLSEROLA:
74 KM I 2.700 M
DE DESNIVELL
Corredors i corredores que gaudiu
dels senders amb vistes a Barcelona
des de les altures, teniu una cita el
proper dissabte 23 de novembre perquè ha arribat la primera Ultratrail
(ultramarató de muntanya) per
Collserola. Tres curses de diferents
distàncies i dificultats recorren el
parc natural: la Ultratrail (de 74
km i 2.700 metres de desnivell), la
Mitja Volta (de 43 km i 1.650 m) o la
Popular (de 21 km i 1.000 m).
L’organització destinarà un euro
de cada inscripció a la conservació
del parc. A més, ofereixen servei
gratuït de fisioteràpia i podologia
als participants un cop hagin acabat
la cursa. Podeu inscriure-us fins al
8 de novembre al web http://utcollserola.com/inici/inscripcions/.
Només queden places per a la cursa
Popular. Teniu el calçat a punt?
Doncs afanyeu-vos!
I si preferiu ser espectadors, totes
les voltes passen per la plaça Mireia
d'Esplugues.

que va des de la música clàssica fins a
hits de l’actualitat, com la cançó Al Mar
dels Manel. ●

L’AVENÇ CENTRE
CULTURAL
SALA DE TEATRE
• PRE ESPLUGUES MEETS
JAMAICA 2014:
Dissabte 2, a les 23 h
[4€] amb consumició
(cervesa o refresc)
les seves cançons. I, finalment, arriben
els energètics Cat Tower (diumenge 1 de
desembre), que són la banda tribut d’una
de les mítiques formacions de funky i soul
de la història, els Tower of Power.
Una bona dosi d’humor és el que us
espera amb l’obra Ménage a trois (diumenge 10) del grup de teatre de Molins
de Rei Filagarsa. La peça narra la història de tres veïnes descontentes amb les
seves vides sentimentals, de l’amistat
que construeixen i dels embolics en què
s’acaben ficant.
Per arrodonir la programació, el grup
vocal DeuDeveu (diumenge 17) us delectarà amb un concert de pop-rock a cappella. La formació, que ha participat recentment al programa de TV3 Oh Happy Day,
està composada per dotze estudiants de
teatre musical i interpreten un repertori

• ONAIR JAZZ SERIES:
A les 19 h
[6€] [Socis 5€] amb consumició
(refresc, aigua o cervesa)
- Hipopòtam - Diumenge 3
- About Nina - Diumenge 24
- Cat Tower - Diumenge 1
de desembre

• MÉNAGE A TROIS,
del Grup de Teatre Filagarsa
Diumenge 10, a les 18 h
[8€] [Socis 6€]
• GRUP VOCAL DEUDEVEU
Diumenge 17, a les 18 h
[8€] [Socis 6€]
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Dia
a Dia
1 DIVENDRES
Inscripció d'11 a 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

XXX CONCURS DE PANELLETS
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri Centre

LA CASTANYADA 2013
21 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

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

Ball de disfresses de Halloween
Ho organitza: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE)

2 DISSABTE

De 9.30 a 14.30 h
Edifici Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n
Xerrada: Cooperativa empresa

De 18 a 20 h
Escola d’Adults Eugeni d’Ors - 2a pl. Cedres, 38

Sessions d'acollida a nouvinguts 2013
Coneixement de l'entorn
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenança de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistència.
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082,
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

6 DIMECRES
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up
Places reservades. Cal inscripció prèvia.
19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Mostra anual col·lectiva 2013
Inauguració de l'exposició que mostra obres del Cercle
Artístic d'Esplugues. Comissariada per Victòria Sintes.
Fins al 19 de novembre.
Ho organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

7 DIJOUS

Esplugues meets Jamaica

Balls tradicionals i del món

Festival de reggae on celebren els 5 anys de Kusasi
Sound, grup de música i promotor de l’esdeveniment. Toquen: Freedom Cry, Rising VYBZ,
Dance Crasher, Junior Buda, Payball Sounds,
Extremely, Wiggle Yard i Addictive.
Organitza L'Avenç, Produccions del barri i Wiggle Yard

Obert a tothom: homes, dones i infants
Preu: [2 € per persona]
Organitza: Dones Actives Espluguines

X Aplec de la Sardana d’Esplugues
Amb l’actuació de les cobles: Principal del
Llobregat, Ciutat de Cornellà i Jovenívola de
Sabadell. Hi haurà dinar de germanor al preu de
[15€]. Es realitzaran diversos sorteigs d’obsequis
cedits per comerços d’Esplugues. Presència de la colla
Mare Nostrum, Campions de Catalunya l’any 2012.
Hi haurà, com és habitual, concurs de colles improvisades. A la tarda, poc abans d’acabar l’Aplec, es repartiran pastes i vi bo.
Ho organitza: Secció Sardanista de L’Avenç
A LA PÀGINA 2

19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[6 €] [Socis i sòcies 5 €] amb consumició

CICLE ONAIR JAZZSERIES A L'AVENÇ

Concert amb el grup Hipopòtam
Després de dos anys portant el seu directe per diferents sales i festivals nacionals, Hipopòtam presenta el
seu primer treball d’estudi: Amphibius, una fotografia
d’aquest triangle barceloní en constant moviment.
Punts de venda d’entrades anticipades: L'Avenç
(secretaria, de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h) i
Escola de Música Amalgama (de dilluns a divendres
de17 a 20 h). Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural
A LA PÀGINA 5
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produc-

Inscripció: truqueu al 93 372 04 16, ext. 1641, 1623 o
via correu electrònic:pvilchez@esplugues.cat.
Ho organitza: Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

Cada dijous, de 19 a 20 h
Pati de l’Escola Isidre Martí

Matí, a partir de les 10.30 h
Tarda, a partir de les 16.30 h
Parc Pou d'en Fèlix – Pista coberta

Festa infantil de la tardor

tiva i democràtica
Màrqueting de guerrilla

23 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[4 € amb consumició]

3 DIUMENGE

De 17 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

5 DIMARTS

De 18 a 20 h
Escola d’Adults Eugeni d’Ors - 2a pl. Cedres, 38

Sessions d'acollida a nouvinguts 2013
La nueva ley de extrangería
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenança de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistència.
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082,
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Administració pública i qualitat'
A càrrec d'Enric Giner
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada:‘La meva experiència a l'Àfrica’
A càrrec d’Enric Puiggròs
Ho organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

9 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Martí, el sabater, a càrrec de Francesca Vadell
Com s'ho farà el Martí per salvar el seu poble d'un
temible drac? Necessitarà la vostra ajuda!

Per als més petits: jocs, xocolatada i actuacions del
Grup Infantil. Hi haurà la castanyera de l’Esbart.
Ho organitza: Esbart Vila d’Esplugues
A LA PÀGINA SEGÜENT

De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

Ball per a la gent gran
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

10 DIUMENGE
De 10 a 13 h
Recorregut per varis indrets de la vila

V Motor Baix Clàssic Esplugues 2013
Recorregut amb vehicles clàssics per Esplugues.
Sortida: Plaça Sta. Magdalena. Circuit urbà fins al carrer August Font i Carreras, 13-29 (Acomodare Club).
Arribada, a la rambla del Carme.
Ho organitza: Moto Club Esplugues
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

[18€]

Retrobar-nos: 4a trobada
Quarta trobada per a gent d'Esplugues. Dirigida a
aquelles persones que es van reunir a la primera trobada del 1995 i que ara tenen entre setanta i noranta
anys, aproximadament. Però tothom hi és benvingut.
Hi haurà: pica-pica, ball de rams i ball del fanalet; i una
projecció de vídeo amb fotografies anitgues plenes de
records d'Esplugues. Inscripcions al 619 117 079 o al
655 941 452. Ho organitza: Comissió Retrobar-nos
18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Teatre: Ménage a Trois, a càrrec del Grup de
Teatre Filagarsa. La Berta, la Nora i la Joana són tres
veïnes. Tres dones que aparentment no tenen res en
comú. Un desengany amorós, un fracàs sentimental i
un matrimoni desgastat són el punt de partida d’una
conversa de balcó a balcó.
A LA PÀGINA 5

11 DILLUNS
De 13.30 a 17.30 h
Edifici Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n
Xerrada: 'Aconseguim

finançament en

temps de crisi'
Inscripció: truqueu al 93 372 04 16, ext. 1641, 1623 o
via correu electrònic:pvilchez@esplugues.cat.
Ho organitza: Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

12 DIMARTS
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

TROBADA AMB L'AUTORA

'Una estona amb Sílvia Soler'
Sílvia Soler (Figueres, 1961) és escriptora i periodista.
Va iniciar-se al món literari amb un recull de contes
amb el títol Arriben els ocells de nit (1985). Ha escrit
vàries novel·les, entre les quals, L'estiu que comença,
guardonada amb el Premi de les Lletres Catalanes
Ramon Llull 2013.
Col·labora: Institució de les Lletres Catalanes

13 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

STORY TIME

Let's play the Tale!
Pigs and more, with Patricia McGill
Juguem amb les històries contades amb objectes,
àlbums, onomatopeies, música i paraules. Sessions de
contes en anglès per a públic familiar.
Stories told with objects, books, onomatopoeies, music
and words. Storytelling in English as a family event.

19h
Edifici Cadí

Rambla Verge de la Mercè, 57

Conferència: 'Les pensions a debat'
Durada aprox: 1 hora i 30 minuts
Ho organitza: Iniciativa per Catalunya Verds d'Esplugues
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

11, 12 i 13 h • Museu Can Tinturé i La Rajoleta

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Visites guiades gratuïtes a Can
Tinturé i a “La Rajoleta”
Els MEL celebren la setmana amb portes obertes a
Can Tinturé i visites guiades a la seva col·lecció (12 h) i
al Museu de Ceràmica “La Rajoleta” (11 i 13 h)
Ho organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

RECORDANT WAGNER
Projecció de la pel·lícula Parsifal
Una joia de la cinematografia catalana, amb l’assistència de la vídua de Daniel Mangrané, director de la
pel·lícula. Ho organitza: Club de Música Clàssica Pare
Miquel d'Esplugues

14 DIJOUS
17.30 h

Durant el matí, hora a concretar
Plaça Mireia

COLLSEROLA, FESTA DEL PARC NATURAL

Punts d’informació a portes d’entrada d’usuaris
Punts d'informació on us transmetran les bones pràctiques per poder compaginar ús i conservació del parc.
Ho organitza: Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CONTES MENUTS

Històries senzilles de la Rita: 'Al jardí',
a càrrec de Sara Fuente. A la Rita li agraden les cantarelles, els rodolins, les cançons, els jocs de falda i els llibres... Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una
persona adulta. Places limitades. Cal reserva prèvia
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

A LA PÀGINA 5

Durant el matí, hora a concretar
Punt de trobada: Plaça Mireia

COLLSEROLA, FESTA DEL PARC NATURAL

Voluntariat ambiental
Manteniment de les zones de repoblació forestal realitzades durant els últims anys a la muntanya de Sant
Pere Màrtir. Ho organitza: DEPANA i WWF

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'1714. Un tombant decisiu en la
història de Catalunya'
A càrrec de Jaume Sobrequés
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE

15 DIVENDRES
20.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[18 €] anticipada [22€] taquilla
Concert: ‘Sonidos

Espirituales de la

India Antigua’
Amb el professor Surinder Singh. Un concert per
experimentar la bellesa de reconnectar amb el teu vertader ser a través de la vibració del so sagrat.
Venda anticipada a www.naad.es

16 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

18 DILLUNS
De 14 a 16 h • Cird Vil·la Pepita
Xerrada: ‘Nova

llei d'Emprenedoria.
Posa't al dia!’

Inscripcions: http://xarxadones.entitats.esplugues.
cat, al correu xde.esplugues@gmail.com o trucant al
telèfon 627 416275 (Victoria Alcón, de 10 a 19 h.)
Ho organitza: Xarxa de dones emprenedores d’Esplugues
19h • Casal de Cultura Robert Brillas
Conferència - debat: 'Com

afectarà la llei

LOMCE als teus fills'
Intervenen: Germán Rodríguez, diputat del PSC al
Congrés dels Diputats i Oriol Martín, secretari general
de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya
Ho organitza: PSC Esplugues de Llobregat

19 DIMARTS
19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Inauguració de l’exposició: ’10 mirades.

La
visió de la discapacitat des de diferents punt de vista’

Exposició itinerant cedida per CordiBaix, Federació
d’Associacions i Patronats de persones amb discapacitat i/o trastorn mental del Baix Llobregat.
Fins al 28 de novembre
Ho organitza: Acció Social

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

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
El petit Dalí, a càrrec d'Únics produccions amb
direcció de Benjamí Conesa.
Més informació a www.esplugues.cat o al 900 30 00 82

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

A LA PÀGINA SEGÜENT

19 h
La Masoveria de Can Tinturé De l’Església, 36

De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

10 ANYS A CAN TINTURÉ!

Ball per a la gent gran

datada’

Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Concert: Grup Vocal DeuDeveu
Grup coral que canta música pop-rock a cappella.
Recentment han participat al programa de TV3 Oh
happy day. Ho organitza: L'Avenç Centre Cultural

Rumpelstiltskin i altres contes dels
Germans Grimm, a càrrec de Blai Senabre

A LA PÀGINA

5

Conferència: ‘La

ceràmica catalana

A càrrec de l’Albert Telese, ceramòleg i expresident
de l’Associació Catalana de Ceràmica. A través de la
presentació de l’obra La ceràmica catalana datada
com a punt de referència, el seu coautor us descobrirà
una recopilació feta, entre el 1533 i el 1863, de 112
peces de pisa que tenen en comú la datació de la seva
manufactura. En el recull realitzat de peces escampades arreu de Catalunya, s’inclou una produïda a
Esplugues, l’any 1863.
Ho organitza: MEL. - Museus d’Esplugues de Llobregat

Recull de contes dels Germans Grimm.
De 18 a 19 h
Parc Can Vidalet – quiosc de begudes

DESCOBREIX EL PARC DE CAN VIDALET!

Concert de percussió
Exhibició de música on coneixereu els diferents instruments que donen el ritme. Ho organitza: Atabalats,
l'AMB i l'Ajuntament d'Esplugues.

17 DIUMENGE
De 11 a 12.30 h
Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues

DESCOBREIX EL PARC DE CAN VIDALET!
Xerrada: 'Can Vidalet: història de
grans nissagues'
Es donarà a conèixer l’origen i la transformació de les
propietats que conformen el que avui és el Parc de
Can Vidalet. Es revelaran els noms i els motius dels
canvis de possessió; des de Francesc de Clota fins a la
nissaga dels Vidal-Ribas. Es descobrirà com s’ha convertit terres ermes en agrícoles i en cases residencials
enjardinades. Després de la conferència es farà
un recorregut pel parc. Activitat gratuïta
Ho organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues i Servei de
Manteniment i Espai Públic i l'AMB.
A LA PÀGINA 4

Festa de la tardor: els més petits de
l’Esbart dansen amb la castanyera
X

Des de fa tres anys, a Esplugues, la castanyera es queda
una setmana després de Tots Sants per celebrar amb nosaltres la tardor. I és que l’Esbart Vila d’Esplugues li munta una
festa en el seu honor i dedicada als més petits de la casa.
L’olor de castanyes al foc es barrejarà amb la de la xocolata calenta, mentre els infants s’ho passen d’allò més bé
jugant. A més, els dansaires més joves de l’Esbart ballaran
alguna de les peces que donen el toc tradicional a una festa
tan de casa nostra.
L’entrada és gratuïta, si bé es demana que les persones
que hi participin portin algun element tradicional de tardor
per guarnir la sala del Casal de Cultura Robert Brillas.●
FESTA INFANTIL DE LA TARDOR DE L'ESBART
Dissabte 9

de 17 a 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas
novembre 2013 - L'Agenda 7

19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Xerrada-taller: 'El hobby del trencaclosques', a càrrec de Josep Izquierdo
Una introducció a la tècnica de resoldre els puzzles
dels més senzills als més complexos, amb la possibilitat d’iniciar, si hi esteu interessats, un taller de
construcció de trencaclosques. Amb aquesta xerrada
s’inaugurarà l’exposició dels darrers trencaclosques
elaborats per Josep Izquierdo.

10.30 h • Ponència: 'Alcohol, Salut i Joves',
a càrrec de la Dra. Montserrat Curucelaegui, metgessa municipal i tècnica de Salut Pública.
12 h • Ponència: 'Problemes de parella

19.30 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

A càrrec del Professor d'Història de la Medicina
Catalana de la Universitat de Barcelona.

Celebració Ple municipal ordinari

19 h

Per confirmar la data, consulteu el web esplugues.cat
des de dos dies abans del Ple

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Cinema i Societat: com el cinema
ens ha influït'
A càrrec de Albert Beorlegui
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas - 2n pis

Taller de gestió i dinamització de
juntes d'AMPES (1a part)
Obert a tots els pares i mares d'Esplugues.
Confirmació d’assistència al telèfon 900 30 00 82
Ho organitza: Ajuntament d'Esplugues.

23 DISSABTE

conseqüents de les ingestes etíl·liques'

24 DIUMENGE
10 h
Plaça Santa Magdalena (sortida)

A càrrec de Josep Casanova Domènech, jutge instructor del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona.

DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

16 h • Projecció audiovisuals:

I Marxa del Baix Llobregat
contra la violència masclista

'A su salud' i 'Alcohol i conducció'
18 h • Conferència: 'Alcohol i Bíblia'

Recorregut fins a la platanera del Parc de Torreblanca
de Sant Feliu de Llobregat (12 h), on la marxa s’uneix
amb altres municipis de la comarca del Baix Llobregat.
Ho organitza: Igualtat
A LA PÀGINA 3

Cloenda, a càrrec de la regidora Sara Forgas
Ubeda, presidenta d'àmbit dels Serveis a les Persones,
regidora-delegada de Serveis Socials i Salut Pública,
la Sra. Aisa Benajiba, secretària de l'Associació
d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues, ARE i el Sr.
Josep Esteban Fábregas, president de la Federació
Catalana d'Alcohòlics Rehabilitats de
Catalunya FCAR.
A LA PÀGINA SEGÜENT
Fins al 8 de desembre
De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Rastrillo solidari
Ho organitza: AIDED (Associació per la Igualtat pels
Drets dels Discapacitats)
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

El planeta dels colors, per Sandra Rossi
Només fent un salt pots entrar en un món, d'on en sortiràs regalimant colors.
19 h
CEM Les Moreres

11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé i La Rajoleta

SETMANA DE LA CIÈNCIA

Visites guiades gratuïtes a Can
Tinturé i a “La Rajoleta”
Els MEL celebren la setmana amb portes obertes a
Can Tinturé i visites guiades a la seva col·lecció (12 h) i
al Museu de Ceràmica “La Rajoleta” (11 i 13 h)
Ho organitza: MEL. - Museus d’Esplugues de
Llobregat
19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[6 €] [Socis i sòcies 5 €] amb consumició

CICLE ONAIR JAZZSERIES A L'AVENÇ

Concert amb el grup About Nina
About Nina és una visió diferent del repertori de Nina
Simone però que conserva la força i el caràcter que
ella imprimia a la seva música. Una mescla d’estils,
sensacions i vivències.Punts de venda d’entrades
anticipades: L'Avenç (secretaria, de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h) i Escola de Música Amalgama (de
dilluns a divendres de17 a 20 h). Ho organitza: L’Avenç
Centre Cultural

VI Trofeu de Grups Ciutat d´Esplugues
Torneig que concentra 200 patinadors. Competició
atípica, amb jurat popular i on prima l’estètica i
l’espectacle de cara al públic. Amb la participació
dels diferents grups d´Esplugues (Fades, Joguines,
Pirates i Indis), dels clubs de Premià, Granollers, Santa
Coloma de Gramenet, Arenys de Munt, Viladecavalls,
Argentona, Vilafranca, Els Monjos i Sant Cugat. Preu
entrada: 2 euros (inclou una tira per una rifa).
Ho organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

25 DILLUNS
DIA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Plaça Santa Magdalena
12 h

Lectura del manifest contra
la violència masclista
19 h

De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

Ball per a la gent gran

Acte contra la violència masclista
Lectura del manifest, projecció del vídeo d’Esplujove,
actuació de dansa i cloenda.
Ho organitza: Igualtat

Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

A LA PÀGINA 3

7 h (cursa 74 km), 9.30 h (43 km) i 10 h (21 km)
CEM Can Caralleu (Sortida i arribada)

COLLSEROLA, FESTA DEL PARC NATURAL

Ultratrail Collserola
Primera Ultratrail realitzada a Collserola. Hi ha tres
curses amb diferents nivells de dificultats:
- Gran Volta al Parc Natural
(74 km, desnivell 2.700m i 5 avituallaments)
- Mitja Volta (43 km, desnivell 1.650m i 3 avituallaments)
- La Popular (21 km, desnivell 1.000m i 1 avituallament)
Totes les voltes passen per la plaça Mireia.
Només queden inscripcions per a la cursa Popular.
Més informació i inscripcions (fins al 8 de novembre) a
www.utcollserola.com.
A LA PÀGINA 5
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

XXVII JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ
SOBRE LA MALALTIA ALCOHÒLICA
10 h

Apertura de la jornada, a càrrec de l’alcaldessa Pilar Diaz Romero, del Sr. Francesc Xavier
Boqueras Bach, doctor en medicina, psiquiatre
i assessor tècnic de la FCAR i de l'ARE, i del Sr.
Joan Garijo, president de l'Associació d'Alcohòlics
Rehabilitats d'Esplugues ARE.
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TEATRE FAMILIAR

Somniar amb Dalí
X El

petit Dalí és un espectacle per a tota
la família que trasllada el públic al fantàstic món oníric creat pel pintor català.
El muntatge és una adaptació del llibre
El petit Dalí... i el camí cap als somnis,
escrit per Anna Obiols i il·lustrat per en
Subi. Amb l'alegre nen Salvi com a protagonista, la història està plena de personatges que ben bé podrien haver escapat
d'una pintura de Salvador Dalí.●
• Més informació a www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82

EL PETIT DALÍ
Diumenge 17 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA

3€ • Menors de 3 anys gratuït

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'El Vaticà vist per dins. Els secrets
del Vaticà'
A càrrec de Vicenç Lozano
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas - 2n pis

Taller de gestió i dinamització de
juntes d'AMPES (2a part)
Obert a tots els pares i mares d'Esplugues.
Confirmació d’assistència al telèfon 900 30 00 82
Ho organitza: Ajuntament d'Esplugues.

30 DISSABTE
11 h • Espai Baronda

II Fòrum Educatiu Local
Presentació de les accions del Grup Impulsor del
Projecte Educatiu de Ciutat. Obert a tota la ciutadania.
Cal confirmació d’assistència al telèfon 900 30 00 82
Ho organitza: Grup Impulsor del PEC i Ajuntament
d'Esplugues.
D’11 a 13 h • Plaça Mireia
Passejada: 'Ara més que mai'
Passejada amb sortida i arribada a la plaça Mireia.
Enfocada a tots el públics. La durada serà sobre 1 hora
i mitja. Amb l’objectiu de recaptar fons que aniran destinats al projecte de l’alimentació infantil a Esplugues.
Les inscripcions voltaran des del 3 € endavant en funció de les inscripcions individuals, familiars o grups.
Per a més informació poden dirigiu-vos al c. Severo
Ochoa 14, d’Esplugues.
Ho organitza: Creu Roja Esplugues - Sant Just Desvern
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Sospirs reials, a càrrec de mOn Mas
El Rei del nas vermell, s'ha enamorat d'una princesa
despistada. Festa grossa!!! ...

Del 5 al 27 de novembre, de 19 a 22 h
Creu Roja Esplugues Severo Ochoa, 14 [221,45 €]
Curs primers auxilis:

'Saps com obrir les vies respiratòries?'
Per a més informació podeu trucar al 93 371 82 02 o al
correu electrònic esplugues@creuroja.org. Els dimarts,
del 15 d’octubre del 2013 fins al 20 de maig del 2014
De 19 a 20 h • Centre Cultural L’Avenç

Curs de sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys. El
curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin o no
nocions de ballar sardanes. També hi haurà un apartat
per a aprendre a comptar i repartir la sardana. Es fan
excursions tot anant a ballades, aplecs, concerts...
Inscripció gratuïta: el 15 d’octubre, a L'Avenç
Ho organitza: Secció Sardanista de L’Avenç C.C.
Dissabtes, 9 i 16 de noviembre, d’11 a 13 h
Local AV La Plana-Montesa Dr. Manuel Riera, 93
Curs de pensament positiu i meditació:

‘¡Eres lo que piensas!’
Curs gratuït. Ho organitza: AV La Plana-Montesa

JORNADES CULTURALS
TALLERS DE DECORACIÓ NADALENCA
Casal de Cultura Robert Brillas
Divendres, 8 de novembre, a les 19.30 h

Art floral
Presentat per Floristeria Daymo i realitzat per
David Ripoll i Mas.
Dimecres, 13 de novembre, a les 19.30 h

El sabó fet art
Presentat i realitzat per Carme Miracle i Vives.
Ho organitza: Cercle Artístic i Floristeria Daymo

TALLERS L’AVENÇ CENTRE CULTURAL
Informació a secretaria de 16.30 a 20 h. T. 935 135 445
Àngel Guimerà, 27-29 - centreculturalavenc@gmail.com
Dilluns, de 20 a 21.15 h
[socis 17 €/mes] [no socis 20 €/mes]

Taller de meditació
Observar, sentir, ser... Es comencen les classes despertant el cos amb estiraments senzills, després es gira
l'atenció a l'interior i, amb un somriure, s'escolta la
respiració; tot mirant-se d'un altra manera es descobreix un paisatge de colors. Quietud i presència.

SORTIDES
Diumenge, 2 de novembre, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir

Visita a la bateria de Sant Pere Màrtir
Recorregut per la història de la muntanya i el paper
de les defenses antiaèries existents durant la Guerra
Civil. Dificultat mitjana-alta. Es recomana portar roba i
calçat adient. Lloc de trobada: plaça Mireia
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al Museu Can
Tinturé o trucant al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Diumenge, 10 de novembre, consulteu horari
Sortida en cotxes particulars

EXCURSIONS EN FAMILIA

Volcà de Vilobí D’Onyar (La Selva)
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.
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista
d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473
39 09. Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a les
20.30 h, al Centre Excursionista Espluga Viva. C/ Sant
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Ho organitza: CEE – Espluga Viva
Dissabte, 16 de novembre, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir

COLLSEROLA, FESTA DEL PARC NATURAL

Itinerari Sant Pere Màrtir i la
Telegrafia Òptica
Recorregut temàtic per la muntanya de Sant Pere
Màrtir, on descobrireu la importància que va tenir la
seva torre de telegrafia òptica, construïda a mitjans
del s. XIX comunicant la línia de Barcelona a Lleida.
Lloc de trobada: Plaça Mireia. Lloc de trobada: plaça
Mireia. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al Museu
Can Tinturé o al 93 470 02 18
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Diumenge, 17 de novembre, consulteu horari
Sortida en autocar des de la Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Serra de Busa (Solsonès)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal
fer inscripció prèvia. Per a informacions i inscripcions,
vegeu la informació de les "Excursions en família".
Ho organitza: CEE – Espluga Viva

De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

Dimecres, de 20.15 a 21.30 h
[socis 25 €/mes] [no socis 29 €/mes]

Ball per a la gent gran

Professor: Lluís Vila – Ballaswing

Diumenge, 24 de novembre, a les 8 h
Sortida en cotxes particulars

Dimarts i dijous, de 17.30 a 19.30 h
[8 €/hora]

PETJADES I CAMINS

Lindy Hop

Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
23 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[5€] amb consumició

Ball Folk

Classes de reforç escolar
Primària, secundària i batxillerat. Grups reduïts
(màxim 4 alumnes). Explicacions individualitzades.

El Llobregat: el naixement domesticat
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Ho organitza: CEE – Espluga Viva

Ho organitza: TiC Espluga Viva i L'Avenç Centre Cultural

DIUMENGE 1 DESEMBRE
19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[6 €] [Socis i sòcies 5 €] amb consumició

CICLE ONAIR JAZZSERIES A L'AVENÇ

Concert amb el grup Cat Tower
Aquesta formació neix amb les ganes de retre homenatge a una de les més mítiques bandes de Funky i
Soul, Tower of Power. Els seus concerts son una hora
i mitja de ritme frenètic sense cap concessió, pura
energia Funk. Punts de venda d’entrades anticipades: L'Avenç (secretaria, de dilluns a divendres de
16.30 a 20 h) i Escola de Música Amalgama (de dilluns
a divendres de17 a 20 h).
Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural

CURSOS i TALLERS
Dilluns, 11 de novembre, de 18 a 21 hores
Casal de Cultura Robert Brillas
Taller: 'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar.

XXVIII Jornada de sensibilització sobre
la malaltia alcohòlica
X L'Associació

Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues continua la seva tasca per ajudar i
conscienciar les persones i els familiars que
pateixen aquesta malaltia. L'acte comptarà
amb la presència de l'alcaldessa, Pilar Díaz,
amb el president de la Federació Catalana
d'Alcohòlics Rehabilitats de Catalunya, Josep
Esteban Fàbregas, a més d'experts en àmbits
de salud o justícia. Podeu consultar la programació completa de la jornada al Dia a dia.●
XXVIII JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA MALALTIA ALCOHÒLICA
Dissabte, 23 10 h • Casal de Cultura Robert Brillas
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Diumenge, 24 de novembre, a concretar

EXCURSIONS EN BTT

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Serra de Prades . Ruta dels Císter
(Conca de Barberà)
Excursions de muntanya col·lectives en bicicleta de
muntanya. Cal fer inscripció prèvia. Per a informacions
i inscripcions, vegeu la informació de les "Excursions
en família".Ho organitza: CEE – Espluga Viva

EXPOSICIONS
Del 4 al 30 de noviembre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Exposició fotogràica:
'Cases de muntanya', d'Antoni Llamas
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Del 6 al 19 de novembre
Casal de Cultura Robert Brillas

Mostra anual col·lectiva 2013

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
ELS CLUBS DE LECTURA
DE LA PARE MIQUEL

DIES DE CONTE

Els dies 9, 16, 23 i 30

Places limitades. Cal reserva prèvia

(Vegeu informació al Dia a dia)

Dimarts 5

Dimecres 6, 13 i 20

18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark
Faddon
Christopher Boone, un noi autista de quinze anys,
troba el gos de la veïna mort i decideix investigar-ne les causes. Per fer-ho, haurà de superar la
seva animadversió a parlar amb els adults i els
desconeguts.

Dijous 14

19 h

Exposició que mostra les obres del Cercle Artístic
d'Esplugues, comissariada per Victòria Sintes.
Inauguració: dimecres 6, a les 19.30 h
Ho organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Homes i ratolins, de John Steinbeck
Ambientada a la Califòrnia dels anys 30, aquesta
és una història dura que contrasta amb la tendresa
que demostren alguns personatges i la profunda
humanitat amb què Steinbeck els tracta.

Del 15 al 28 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Dijous 28

Exposició: ’10

mirades. La visió de la
discapacitat des de diferents punt
de vista’

Exposició itinerant cedida per CordiBaix, Federació
d’Associacions i Patronats de persones amb discapacitat i/o trastorn mental del Baix Llobregat.
Inauguració: dimarts 19, a les 19 h.
Ho organitza: Acció Social

Fins al 15 de desembre • Museu Can Tinturé

10 ANYS A CAN TINTURÉ!
Exposició: ‘Noves

mirades. Col·lecció de
rajola de mostra de Salvador Miquel’

Nou recorregut per la col·lecció de Salvador Miquel,
amb rajoles no exposades fins ara, i documents inèdits
sorprenents. De dimarts a diumenge de 10 a 14 h i dimecres i dissabte, de 16.30 a 20 h. Entrada lliure dissabtes.
Ho organitza: MEL i Associació Catalana de Ceràmica

Dimecres 20

19,30 h.

XERRADA, TALLER I INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
El hobby del trencaclosques, a càrrec de Josep
Izquierdo
Una introducció a la tècnica de resoldre els puzzles
dels més senzills als més complexos, amb la possibilitat d’iniciar, si hi esteu interessats, un taller
de construcció de trencaclosques. Amb aquesta
xerrada s’inaugurarà l’exposició dels darrers trencaclosques elaborats per Josep Izquierdo.
Exposició oberta fins al 14 de desembre.

19.45 h

HOMENATGE A WAGNER

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Wonder, de R.J. Palacio
Una novel·la per a tots els públics que fomenta
valors com la generositat, l’amabilitat, l’aprenentatge, el valor i la superació de l’adversitat. El seu
protagonista és l’August Pullman, un nen de deu
anys que pateix deformitats a la cara.

Dimecres 13

19.30 h

PROJECCIÓ PEL·LÍCULA
'PARSIFAL’
Projecció de la pel·lícula Parsifal, una joia de la
cinematografia catalana, amb l’assistència de la
vídua de Daniel Mangrané, director de la pel·lícula.

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Del 19 de novembre fins al 14 de desembre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Exposició: 'El hobby del trencaclosques', de Josep Izquierdo Ruiz
Mostra dels trencaclosques realitzats per Josep
Izquierdo al llarg del 2013.
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

17.30 h

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès per a infants
(Vegeu informació al Dia a dia)

CICLE DE CINEMA NEGRE:
'GENERACIÓ MILLENIUM'

Dimecres 20

19 h

Las marismas, de Batasar Kormákur

CLUB DE LECTURA T-10
Morfina, relats d'un jove metge, de Mikhaïl
Bulgàkov

Divendres 15

Dimarts 26

Divendres 8

19 h
19 h

Divendres 22

19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
El asesinato de los marqueses de Urbina, de
Mariano Sánchez Soler. Premi L'H Confidencial '13

Un cuerpo en la nevera, d'Alexander Eik

19 h

Beck. El ojo de la tormenta, d'Harald Hamrell

Els dijous 20
Divendres 29

19 h

Dinero fácil, de Daniel Espinosa

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

19 h

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Cal inscripció prèvia

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET
Dissabte 2

16 h

Futbol sala femení CCA PL. Macael – AE Empemta

Dissabte 2

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – AC Sansur

Dissabte 16

19 h

Fut sala masc CCA PL Macael – AE Les Botigues de Sitges

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

Dissabte 23

19 h

Futbol sala femení CCA PL. Macael – Arrahona

Dissabte 2

19 h

Handbol masculí H. Esplugues – UE Sarrià

Dissabte 30

16 h

Futbol sala femení CCA PL. Macael – Catalonia ASM

Dissabte 9

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – CE El Papiol

PARTITS FUTBOL

Dissabte 9

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Centelles CFSF

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 10

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – CVB Barça

Dissabte 02

18.15 h

Fut masc Krill-Can Cervera C.F. – Col.Alemán S. Alberto, AC

Diumenge 10

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - BC Sant Joan Despí

Diumenge 10

12 h

Fut masc Espluguenc, F.A - Sant Esteve Sesrovires FC

Diumenge 10

19.15 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – BF Cornellà

Dissabte 16

20 h

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

Dissabte 16

19 h

Volei femení CV Esplugues – Elche CF Voleibol

Diumenge 24

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Gornal, UD

Dissabte 23

16 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Caspe

Dissabte 30

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – San Pancracio, UD

Dissabte 23

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Pallejà FS

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 24

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – CN Sabadell

Dissabte 02

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. – Milan Hospitalet AEC

Diumenge 24

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – AE Aula

Diumenge 10

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Juventud Prat

Diumenge 24

19.15 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – CB Begues

Dissabte 16

18.15 h

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

Dissabte 30

19 h

Handbol masculí H. Esplugues – H. Sant Esteve

Diumenge 24

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Unificación Bellvitge, UD

Dissabte 30

19 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Castellbisbal

Dissabte 30

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. – Bético Esperanza, CF
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Esplujove de nit

TIC formació
Dimarts 5 i 19, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Currículum creatiu
És important que el nostre currículum destaqui, per això aprendrem nous dissenys
i noves formes de presentar-nos! Porta el
teu CV i l’assessora informàtica t’ajudarà.
Servei obert, no necessita inscripció
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

L'Àgora de DIAS

Si vols fer de voluntari, si tens ganes
d'implicar-te en algun projecte, pots
trobar tota la informació en el cicle d'accions formatives "Àgora". Cada mes
l'associació DIAS organitzarà sessions
formatives per reflexionar sobre temes
de l'actualitat. Les properes formacions
són: Violéncia de gènere, salut i nutrició i
addiccions. Gratuït. Dirigit a joves de 17
a 30 anys. Places limitades.Més informació i inscripcions a info@dias.cat:
Dilluns 11, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Violència de gènere
Dilluns 25, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Divendres 15 i 22, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Realització d’un curtmetratge

Divendres 8, a les 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Concert nit punk
Concert dels grups Subtravelios, KDS i
Steelboots. Preu: 6€. Aforament limitat.

Ho organitza: Esplurock Associació
Divendres 22, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Taller de sushi

Esplujove de tarda
Dimarts 19 i 26, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí

Fofuches
Taller per fer-te
un expert de
fofuches i dominar el material
goma-eva a la
perfecció! Les
possibilitats de
creació i personalització d’aquestes nines són
infinites! (cal fer les dues sessions d’1,5
hores per acabar la nina).
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït,
cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06

Tens ganes de realitzar un curtmetratge
per al dia internacional contra la sida?
Vine i participa! Producció del curt: 15 de
novembre. Edició: 22 de novembre. Dirigit
a joves de 16 a 35 anys. Gratuït, cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06
Dimarts 12 i dimarts 26, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Ofimàtica

Salut i nutrició

Ho organitza: Associació DIAS

“Esplujove diu
NO a la Violència
masclista”

Una experiència exòtica on podràs elaborar la recepta estrella de la gastronomia
japonesa: El sushi. Dirigit a joves de 16 a
35 anys. Gratuït, cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06

Exposició SIDA
Del 26 de novembre al 13 de desembre
Espai Jove Remolí

Sex i no Sex
Amb motiu del
Dia Internacional
Contra la Sida us
oferim una exposició entorn del
VIH/Sida,d’altres
ITS i de la sexualitat en general, posant a l’abast dels joves,
elements informatius i educatius per a la
promoció d’hàbits saludables i de prevenció de riscos.

Tens dubtes amb el programari essencial
del paquet Office? Vine i t’ajudarem a
dominar totes les eines bàsiques d’ofimàtica! Servei obert, no necessita inscripció
prèvia. Dirigit a joves de 12 a 35 anys
Dijous 21, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Edita i comparteix vídeos
Presentarem algunes tècniques d’edició
de vídeo i com penjar i compartir aquests
on-line. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça trucant al 93
372 97 06
Del 22 de novembre al 20 de desembre
Espai Jove Remolí
Exposició: 'El Cos'
Fotografies finalistes del concurs 'El Cos'
sobre reflexions i solucions creatives enfront
un tema tan ampli i complex com el cos.
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandrà tancat
l'1 de novembre
ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

Del 4 al 29 de novembre
Oficina Jove d'Emancipació
Exposició:

'Happiness for Sale'
Una exposició
de Nien Boots,
nascuda a
Holanda l’any
1984. Formada
en estudis
Culturals i
Socials per la
Universitat
d’Amsterdam i
Arts Aplicades
al Mur a l’Escola
Massana de Barcelona. Amb motiu del
mes contra la violència masclista l’artista ens presenta aquesta proposta que
transmet el següent missatge:
"No esperis fins que un príncep et vingui
a rescatar, gran part de la felicitat està a
les teves mans, decideix ser feliç!"
Del 20 al 29 de novembre
Oficina Jove d'Emancipació
Espai Jove Remolí

Punt temàtic contra la
violència masclista
Apropa’t al punt temàtic sobre la violència masclista i adherir-te a la campanya que es fa a la ciutat.
Diumenge 24, a les 10 h
Sortida plaça Santa Magdalena

I Marxa del Baix Llobregat
contra la violència masclista
Arribada Consell Comarcal del Baix
Llobregat (Parc de Torreblanca, Sant
Feliu de Llobregat)

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

Dilluns 25, de 19 a 20 h
Plaça Santa Magdalena

Prou a la violència masclista

TA L L E RS
Dijous 21, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dijous 28, de 18.30 a 20.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dimarts 19, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Compres per Internet i
contractació electrònica

Ungles boges

Vols estalviar temps alhora de fer les
teves compres? Internet pot estalviar-te
molt de temps i és totalment segur si ho
empres de la forma adequada. En aquest
taller aprendràs a fer de forma segura
compres i gestions a la xarxa. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys. Gratuït, cal reservar
plaça trucant al 661 987 690

En aquest taller aprendràs a fer una
manicura bàsica, pintar i decorar les teves
ungles amb les últimes novetats de la
temporada. T’ho perdràs? Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Gratuït, cal reservar plaça
trucant al 661 987 690.

Divendres 29, de 10 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Vídeo currículum
Escriure una carta i enviar el teu currículum ja no és suficient. Per augmentar les
possibilitats, el millor que pots fer és un
vídeo de presentació. No qualsevol tipus
de vídeo, un vídeo atractiu! Des de l'Oficina Jove d'Emancipació s'organitza una
jornada per preparar la teva vídeo presentació, amb la possibilitat de gravar-ho.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït, cal
reservar plaça trucant al 661 987 690.

De què puc treballar aquest
Nadal?
Vols aprofitar la temporada de vacances
de Nadal per treballar? T’expliquem on
s’amaguen les ofertes de temporada i a
on trobar-les, quines són les empreses
que busquen personal durant el període
nadalenc i com participar en aquest processos de selecció. Dirigit a joves de 16 a
35 anys. Cal reservar plaça trucant al 661
987 690. Gratuït

Presentació del vídeo realitzat per joves
de la ciutat, per commemorar el dia
internacional contra la violència masclista. Lectura del manifest i actuació
de dansa i representació d'Associacions de Dones.

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