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VIII APLEC DE LA 
SARDANA D’ESPLUGUES: 
un aplec de referència!

 TANIA MARTÍNEZ ens emociona a l’Esplugues Entra en Escena 
25-N crida conjunta al DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Esplugues s’uneix a la Setmana de la PREVENCIÓ DE RESIDUS

ELS DRETS DELS INFANTS 
PROTAGONISTES TOT AQUEST 

MES A LA CIUTAT



• 11 AULES TOTALMENT EQUIPADES. Classes molt reduïdes: 6-8 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
• READING CLUB: club de lectura en anglès. 
 1 sessió de dues hores al mes: lectura, acti vitats, debat i correccions

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

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de l’Avenç)
 ☎ 93 470 01 16  •   rosa@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

•  CLASSES DE CONVERSA per a adults
•  Grups reduïts. Acti vitats, debat i correccions
•  Sense matrícula i amb fl exibilitat d'horari
•  Tiquets de 4 hores de conversa
•  Prova de nivell i assessorament gratuït

Presentant aquest anunci al nostre centre et regalem una hora de conversa

ARE YOU TIRED OF GRAMMAR?   DO YOU WANT TO SPEAK ENGLISH?
HERE’S THE ANSWER FOR YOU
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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

EL MES DELS DRETS   
DELS INFANTS
Una extensa programació per 
informar i sensibilitzar

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA
El gat amb botes i Juana Doña
ENTREVISTA AMB TANIA 
MARTÍNEZ
La inquieta productora, dramaturga  
i actriu ens porta l’obra Juana Doña

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Tothom contra la violència masclista

VIII APLEC DE SARDANES
La cita més important a Esplugues 
de la dansa tradicional catalana més 
coneguda

JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ 
DE LA MALALTIA ALCOHÒLICA
MERCAT DE VELL DE L’AIDED
GRUP D'ESTUDIS: UN ESPLUGUÍ A 
LA BATALLA DE L’EBRE

L’AGENDA DIA A DIA
Totes les activitats de novembre  

ESPLUJOVE
El dia a dia del jovent d’Esplugues

SETMANA EUROPEA DE LA 
PREVENCIÓ DE RESIDUS (SEPR)
Esplugues es suma al moviment 
europeu per reduir deixalles i 
contaminació

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES

NOVA RECOLLIDA D'ALIMENTS

PREMI DELTA DE NARRATIVA

MUSEUS D'ESPLUGUES: ELS 
SECRETS DE LA RAJOLETA
CICLE DEDICAT A ENRIC SAGNIER

L’ENTITAT: Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael
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MES DELS DRETS DE L’INFANT

La importància 
de ser infant
Esplugues se suma a la celebració del 22è aniversari de la 
Declaració dels Drets dels Nens i Nenes de les Nacions Unides

E
ls infants són un col·lectiu es-
pecialment vulnerable; no obs-
tant això, sobre les seves es-
patlles descansa el nostre futur. 
Aquestes dues característiques 

intrínseques a la infància fan que sigui es-
sencial protegir-la per tal d’assegurar que 
tots els nens i les nenes tinguin l’accés 
garantit a un ple desenvolupament físic, 
mental i social.

És per aquesta raó que el 1959 les Nacions 
Unides van aprovar una Declaració dels 
Drets dels Nens i Nenes; primer moviment 
d’una iniciativa que va portar el 1989 a la 
signatura de la Convenció sobre els Drets 
dels Infants, un tractat internacional jurí-
dicament vinculant, que obliga al seu 
compliment a tots els països que s’hi han 
adherit. El que a la pràctica vol dir gairebé 
tots els Estats del món.

Diumenge, 20 de novembre, es com-
pleix el 22è aniversari de la Convenció 
dels Drets dels Infants; i és, normalment, 
la data en la qual es commemora aques-
ta fita. Esplugues vol demostrar el 
seu compromís afegint-se a la 
celebració; no obstant això, 
aquest any, amb motiu de 
les eleccions generals, 
aquesta es trasllada al 
dissabte 26. 

Tanmateix, la festa 
no es limitarà a les 
activitats previstes 
per al dia 26, sinó que 
Esplugues té preparada 
una programació dedi-
cada als drets de l’infant, 
que ocuparà tot el mes de 
novembre. ●

 De 17.30 h a 20 h

Espai La Baronda 

Auques sobre els drets de l’infant 
Escola Folch i Torres

Concert a càrrec de l’Escola 
Municipal de Música i de la Coral  

El cor de la Nit

Lectura manifest

22è ANIVERSARI DE LA 
CONVENCIÓ DELS DRETS 

DELS INFANTS

 12 h Parc Pou d’en Fèlix

Tallers de cultura popular
Tallers de jocs tradicionals

Tallers de participació
Lectura del manifest
Contes amb valors

De dimarts 8 a dijous 10
"No callis, digues-hi la teva" 
Gravació d’un vídeo contra la violència amb 
joves dels instituts La Mallola, Joanot Mar-
torell i Severo Ochoa.
Es projectarà a l’acte que se celebrarà el 
25 de novembre, a les 19 h, a la porta de 
l’Ajuntament.

De dijous 3 de novembre 
a dimarts 22 de desembre
De 18 a 20 h
Espai Jove Remolí
Taller jove: teatre social
Destinat a joves de 12 a 15 anys, els ofereix 
un taller d’interpretació i representació de la 
realitat que els rodeja.

Diumenge 6 
12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Esplugues Entra En Escena (eeee!): 
El gat amb botes
L’adaptació d’aquest conte infantil per part 
de la companyia Campi qui Pugui demostra 
que la fórmula recollida per Perrault segueix 
vigent, no solament per passar una bona 
estona, sinó també com a peu a refl exionar 
sobre temes tan vigents como la riquesa, 
l'honradesa o l’ambició.

Dimarts 8
De 18 a 21 h
Casal de Cultura 
Robert Brillas
"Educar-nos per 
educar"
Per a pares i mares 
interessats en trobar la seva manera 
d’educar. Els tallers s’impartiran fi ns el juny
Casal de Cultura Robert Brillas.

Dissabte 5 
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
L’Hora del Conte 
La rateta que escombrava l’escaleta 
i altres contes d’animals, a càrrec de
Blai Senabre. Què tenen en comú una ra-
teta molt presumida, un cargol amb mal de 
panxa i un bou que fa un pet? Doncs que 
són els protagonistes dels contes d'en Blai. 
Tres històries ben divertides i participatives 
que ens faran passar una bona estona.

Dimecres 9 
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Story Time
Contes i tallers en anglès per a infants a 
partir de 6 anys, a càrrec de Mary Hidalgo.

Dissabte 12 
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’Hora del Conte
Passejant pel món, a càrrec de moOon 
Mas, sobre el Dia dels drets de l’Infant.

Dimarts 15 
18 h
Biblioteca La Bòbila
L’Hora del Conte 
Amb Marga Socias.

Dimecres 16 
18 h
Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues
Conta-contes
no sexistes 
Per què els herois han 
de ser sempre homes i 
les dones han de quedar re-
legades a un paper passiu? Créixer en un 
ambient d’igualtat és important per tal que 
els infants tinguin les mateixes oportunitats 
i fonamentin les seves relacions en el res-
pecte. I per a això, res millor que desterrar 
els estereotips tradicionals i aprendre dels 
contes no sexistes per a nens i nenes de 
totes les edats.
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Una programació 
on els nens i les nenes 
són els protagonistes
  La celebració del 22è aniversari de la 

Convenció dels Drets dels Infants és una 
festa que, a Esplugues, s’allarga durant 
tot el mes de novembre. Reivindicar i 
difondre aquests drets és l’objectiu prin-
cipal, és per això que els nens i les nenes 
de totes les edats són els protagonistes de 
les activitats que s’han preparat.
Dissabte 26, serà el dia dedicat enguany 
a la declaració. Al matí els actes tindran 
lloc al parc Pou d’en Fèlix, on a partir de 
migdia se succeiran diversos tallers: de 
cultura popular, de jocs tradicionals i de 
participació. Així mateix, també es proce-
dirà a la lectura del manifest i a la narra-
ció de contes amb valors, on els personat-
ges del contes tradicionals se surten del 
guió habitual de les seves peripècies per 
manifestar-se a favor dels seus drets com 
a infants.

A la tarda, l’activitat es traslladarà a 
l’Espai La Baronda (de 17 a 20 h). Allà tro-
barem les auques sobre els drets de l’in-
fant de l’Escola Folch i Torres, el concert 
a càrrec de l’Escola Municipal de Música i 

de la Coral El Cor de la Nit, així com una nova 
lectura del manifest.

La programació no s’acaba aquí, ja que 
podrem trobar diverses activitats rela-
cionades al llarg del mes. Contes a 
dojo, tallers, teatre i més coses, con-
sulteu la nostra agenda! ●

Dijous 17  
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Contes Menuts
El llop, el garrí, l’ànec i l’oca,   
a càrrec d’Eva González. 
Versió francesa del conte dels tres porquets. 
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats 
d’un adult. Places limitades, cal inscripció 
prèvia.

Dissabte 19
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
L’Hora del Conte 
La de vermell, a càrrec de Sandra Rossi
La de vermell es mourà entre sis escenaris 
on transcorre la història de la inefable caput-
xeta.

Dimecres 23
17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues 
Story Time
Contes i tallers en 
anglès per a infants a 
partir de 6 anys, a 
càrrec de Mary Hidalgo.

Dimecres 23
De 18 a 19.30 h  
Casal de Cultura Robert Brillas
Conferència a càrrec de Jorge Ba-
rudy, psiquiatre i terapeuta familiar. Autor 
de diversos llibres sobre resiliència: la capa-
citat de l’individu per afrontar amb èxit una 
situació desfavorable, i per superar les cir-
cumstàncies adverses.

Divendres 25 
21.30 h
Espai Jove Remolí
Concert Jove contra la violència de 
gènere, a càrrec de Rusó Sala, guanyadora 
del certamen Esplugues m'Encanta

Dissabte 26 
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
L’Hora del Conte 
Els tres pèls del diable i altres ronda-
lles catalanes, a càrrec de Roger Cònsol.
Una rondalla catalana que pren motius mito-
lògics clàssics: una profecia, un rei dolent, un 
heroi que creix, un barquer que traspassa la 
gent cap a l’infern... però tot mesclat amb l’hu-
mor propi dels catalans, la ironia i aquell que es 
riu fi ns i tot del monarca i del mateix dimoni. 

Aquest novembre
Consell dels Infants
Saló de Plens
Alumnes en representació 
de diferents centres educa-
tius d’Esplugues adoptaran 
el paper protagonista per ma-
nifestar les seves necessitats i 
aprendre a expressar-se i a parlar en públic.
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ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA!

El cuento El gat amb botes y la desgarradora 
historia real de Juana doña, dos apuestas 
totalmente diferentes del eeee! para este mes
Teatro infantil multidisciplinar para ayudar refl exionar a los más pequeños sobre los valores de 
nuestra sociedad y un drama romántico para emocionar hasta el último asiento del patio se butacas 
componen la oferta de noviembre. Una programación breve, pero intensa.

 Un gato astuto con un par de botas nuevas y joven sin nada 
que perder resultan una mezcla infalible para explicar una 
buena aventura. La adaptación de este cuento infantil por 
parte de la compañía Campi qui Pugui demuestra que la fór-
mula recogida por Jacques Perrault sigue vigente, no sólo para 
pasar un buen rato arropados por una historia divertida, sino 
también como invitación a reflexionar sobre temas tan vigen-
tes como la riqueza, la honradez o la ambición.

El resultado es una obra de teatro para toda la familia que 
combina actores con marionetas y los acompaña con música en 
directo, canciones y bailes. Los espectadores podrán conocer al 
gato con botas y ver como, a cambio de no ser devorado por su 
hambriento y arruinado dueño, convierte al joven en el imagi-
nario Marqués de Carabás y le conduce a un final feliz gracias 
a su ingenio y a sus dotes de persuasión. La compañía respeta 
el argumento original del relato, pero introduce algunos cam-
bios para actualizarlo y acercarlo a la realidad contemporánea, 
introduciendo una nueva moraleja más educativa para los más 
pequeños, en lugar de la clásica que podría desprenderse del 
éxito de este felino embaucador. ●

El gat amb botes

gattoooooo aasasasasasttttututututttotototo c conon un par de botas nuevas y joven sin nada

EL GAT 
AMB BOTES 

Domingo 6 

 12 h

Casal de Cultura 

Robert Brillas 

 3€ (2x1) 
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 La compañía Enesecena nos presenta 
una obra emotiva y valiente de produc-
ción propia, basada en la vida real de 
Juana Doña Jiménez. Una joven que 
participó en la defensa de Madrid 
durante la Guerra Civil, donde conoció 
a Eugenio, el que sería su marido. El 
fin de la contienda, el fusilami-
ento de Eugenio y su condena 
a 30 años de cárcel se encar-
garon de romper los sueños 
de su juventud. Al final de sus 
días, la protagonista recuerda 
su pasado y hace partícipe al 
espectador de sus vivencias, 
de sus ideales, de su amor y 
sobre todo de su firme volun-
tad de no olvidar.

Este drama romántico que 
aborda la historia de las 
mujeres en las cárceles fran-
quistas, tiene una doble pro-
tagonista: la joven luchado-
ra de los años 30 y 40 y la 
anciana que se enfrenta a 
sus recuerdos. Se trata de 
una idea original de Tania 
Martínez escrita en cola-
boración con Javier Pérez, 
basada en los textos de Juana Doña. La obra 
está dirigida por Cristina Baeza y Javier Pérez y sobre el 
escenario encontramos a Juana Doña desdoblada en su 
yo joven (Tania Martínez) y anciano (Maribel Martínez) 
acompañada por un personaje metafórico “Alma”, que 
arropa a la protagonista con sus canciones. ●

Juana Doña: 
al otro lado del tiempo

ana Doña. LaL o obbbrbrbrbraaaaa 
za y Javier Pérez y sobre el

ar-
os
us 
a 

al 
, 

y 

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

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!

IVA inclòs

 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  

a 

JUANA DOÑA 

Domingo 13

 20 h

Casal de Cultura 

Robert Brillas 

 6 €
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• La sala del Casal de Cultura Robert Brillas disposa d’un 

 aforament limitat. 

• Reserva d’espai per a persones amb mobilitat 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  

Tania Martínez es una creadora inquieta 
muy ligada a la escena teatral de Esplugues. 
Es la fundadora de Enescena, la compañía 
que nos trae este mes “Juana Doña: al otro 
lado del tiempo” al Casal de Cultura Robert 
Brillas. La iniciativa es uno de los rasgos más 
característicos de Tania, que compagina las 
facetas de actriz, productora y dramaturga. 

Su anterior proyecto también pudo verse 
en Esplugues. Se trataba de “Callejeras”, un 
espectáculo que mezclaba teatro, comedia 
y cabaret, de la extinta compañía “Bitxos 
Teatre”, fundada por Tania Martínez y Cristina 
Baeza con el objetivo de promover el papel 
de la mujer en las Artes Escénicas.

El protagonismo femenino de “Callejeras” 
es compartido por la obra actual. Sin embar-
go esta rompe con la clave de comedia de 
la anterior, para adentrarse en una historia 
emotiva y dramática que basa su fuerza en 
la narración de hechos reales. Podremos 
disfrutar de Juana Doña el domingo 13, 
pero no es la única oportunidad, ya que la 
obra tiene varias sesiones programadas a 
lo largo del mes de diciembre.

Vives el teatro desde todas sus facetas 
¿cómo combinas el papel de productora, 
con el de dramaturga y actriz?

En realidad es un poco duro, necesito 
un descanso. Como ahora hay poco dine-
ro, debes hacerte cargo de muchas cosas. 
En mi primer proyecto me acompañaba 

Cristina Baeza, pero este es el primero soli-
tario como productora. Aunque en solitario 
sólo en la faceta de productora, ya que el 
resto del equipo me apoya en la totalidad 
del proyecto.

El feminismo y la valentía son dos 
constantes en tu trayectoria. ¿Crees que 
son los elementos que mejor definen tu 
trabajo?

Podríamos decirlo así, creo que soy una 
mujer valiente, porque tengo iniciativa, 
cuando tengo una cosa en la cabeza, tengo 
que hacerla. 

Soy feminista, sí, siempre creyendo que 
hombre y mujer son iguales. He tratado 
temas como la castración de la mujer en 
la sociedad en “No me castres” y con 
“Callejeras” traté a la mujer desde otra 
perspectiva muy diferente. Ahora “Juana 
Doña” es otra cosa, es una mujer feminis-
ta, emprendedora, valiente...

¿Cómo llegaste hasta Juana Doña, 
por qué la elegiste a ella? 

Llegué investigando, quería tratar el 
tema de las mujeres en las cárceles fran-
quistas y empecé a buscar información por 
Internet. Encontré varias mujeres, pero de 
ella me llamó la atención la fuerza de su 
nombre y su vida. El hecho de que se que-
dara aquí y no se exiliara y su historia de 
amor.

¿Cómo debe acercarse el especta-
dor a la obra? ¿Qué puede esperar de 
ella?

Hemos interpretado la obra tres veces, 
la gente se emociona mucho, llora. Es un 
tema que está todavía muy próximo, todo 
el mundo conoce la historia de alguien cer-
cano que pasó por algo similar. Así que 
invito al público a que se deje emocio-
nar, es un placer llorar en el teatro. Es un 
placer emocionarse tanto si es de alegría 
como de pena.

TANIA MARTÍNEZ

"Invito al público a que se deje emocionar"
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Esplugues se manifi esta 
contra la violencia 
machista

V
emos las cifras de víctimas en 
los medios de comunicación y 
la frialdad del dato numérico 
puede hacernos pensar de 
que se trata de un problema 

ajeno a nuestra realidad cotidiana. Sin 
embargo, la lucha por la igualdad entre 
hombre y mujer es algo que nos afecta a 
todos en todo aquello que hacemos. Es 
por ello que Esplugues sale a la calle el 25 
de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia Machista, para reivindicar el fi n 
de esta lacra social y contribuir a la visi-
bilización y sensibilización de esta forma 
tan desgarradora de desigualdad.

El acto principal será la tradicional 
lectura del manifiesto institucional en 
contra de la violencia machista que ten-
drá lugar el viernes 25 a mediodía en 
la plaza de Santa Magdalena, frente al 
Ayuntamiento. La jornada de lucha se 
completará por la tarde a las 19 h. en la 
misma plaza con una segunda lectura del 
manifiesto y una con centración ciudada-
na como acto reivindicativo contra este 
tipo de violencia. Asimismo, el Consell de 
les Dones y las asociaciones de mujeres 
de Esplugues representarán una coreo-

grafía y se proyectará un vídeo contra la 
violencia realizado dentro de las activida-
des del Esplujove.

La programación se completa a lo largo 
del mes con diferentes actividades de 
tipo educativo organizadas por el Consell 
Muncipal de les Dones. El jueves 10 se 
impartirá una conferencia a cargo de la 
terapeuta Carme Boo bajo el título Viatge 
a les emocions, dentro del ciclo Dijous de 
les Dones. La charla empezará a las 19 h., 
en el Casal de Cultura Robert Brillas. 

Crecer en un ambiente de igualdad es 
importante para que los niños y las niñas 
tengan las mismas oportunidades y basen 
sus relaciones en el respeto. Y para ello, 
nada mejor que desterrar los estereotipos 
tradicionales y aprender de los cuentos no 
sexistas para niños y niñas de todas las 
edades, que se explicarán el miércoles 16, 
a las 18 h., en la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues.

 Asimismo, se impartirá un taller en 
colaboración con la Policía Local destina-
do a enseñar algunas técnicas básicas de 
autoprotección y defensa personal para 
mujeres. Será el miércoles 16, de 4 a 8 de 
la tarde, en el Casal de Cultura Robert 

e

Brillas (la inscripción puede formalizarse 
en el CIRD Vil·la Pepita).

Esplugues participará así de una jorna-
da de sensibilización global. En línea con 
el esfuerzo de visibilización que promue-
ve una jornada como el 25 de noviembre, 
este año el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad ha lanzado una nueva 
campaña, No te saltes las señales. Elige 
vivir, que incide en la prevención a través 
de la sensibilización. El objetivo es ayudar 
a la víctima y a su entorno a detectar los 
signos de este tipo de maltrato y así actu-
ar. De este modo se publicita no sólo el 
servicio ofrecido por el teléfono de aten-
ción a las víctimas, el 016, sino también 
se fomenta la complicidad de la sociedad 
para erradicar esta violencia y lograr el 
rechazo social hacia los maltratadores.

Asimismo, este otoño se ha aprobado la 
creación de una euroorden de protección 
para las víctimas de la violencia de géne-
ro, que asegurará que cualquier medi-
da de seguridad dictada por un Estado 
miembro de la Unión Europea para prote-
ger a una persona amenazada, se ejecute 
automáticamente en cualquier otro país 
de la UE al que la víctima se traslade.●

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA

Viernes 25 

 12 h. Lectura manifi esto institucional 
en contra de la violencia machista.
Plaza Santa Magdalena

 19 h. Concentración ciudadana. 
Acto reivindicativo en contra de la 
violencia machista.
Plaza Santa Magdalena

PLAN RENOVE CALDERAS 2011

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 diciembre 2011 o bien cuando se agoten los recursos disponibles

La subvención la recibira el solicitante de l plan renove calderas2011 directamente de la Generalitat de 
Catalunya mediante transf. bancaria al nº de cuenta facilitado por el cliente.

✓ Instalaciones calderas de primeras marcas de bajo consumo y ecológicas. 
TODOS LOS GASTOS DE CERTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN ESTÁN INCLUIDOS EN NUESTROS PRECIOS.

CALDERAS DE CONDENSACIÓN: SUBVENCIÓN 350€

Tramitamos TODO EL EXPEDIENTE de la subvención
        (Usted solo tiene que esperar a cobrar los 350€)

PAVIPASOPAVIPASO   ☎ 653 843 366I N S TA L · L A D O R S 
A U T O R I T Z A T S  

LA PUBILLA   

 Cuina tradicional
 'Conejo al ajillo'

MENÚ DEL DÍA: 8,50€

MENÚ LABORABLES Y FESTIVOS: 16 i 20€
MENÚ ESPECIAL TAPAS: 15€ (min. 4 pers)

PLAT COMBINAT: 10,50€

ALMUERZOS A LA BRASA: 5,90€

Laborables de dimarts a divendres, de 9 a 12 h

MENÚ PER A GRUPS: Preus a consultar
TANCAT: Nits de diumenge. Dilluns

c. Pubilla Cases, 26 · ESPLUGUES • ☎ 93 371 99 03

 P públic

www.restaurantelapubilla.com

Menú especial del mes de 
degustació de tapes,
per a 4 persones mínim, 
amb 1 quilo de gambes 
a la planxa i molt més 
per 15€
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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

E
scau recordar un poema sobre la 
sardana de Joan Maragall, ara que 
s’acaba l’any d’homenatge en re-
cord del centenari de la seva mort. 

Tot i que el vers més recordat és un altre, la 
poesia també deia això: “és la dansa sence-
ra d’un poble que estima i avança donant-se 
les mans”. Li donem la raó al poeta. No-
més cal veure els centenars d’espluguins, 
espluguines i altres catalans i catalanes que 
cada any dediquen el primer diumenge de 
novembre a reunir-se a Esplugues i ballar 
la nostra dansa. 

Com és tradició, hi haurà tres cobles i, com 
és habitual en els últims aplecs, les cobles 
seran la Principal del Llobregat, la Ciutat 
de Cornellà i la Jovenívola de Sabadell. A 
la formació sabadellenca hi toca el flabiol el 
músic i compositor Ferran Carballido, que 
interpretarà per primera vegada en públic la 
seva nova sardana Supernova durant aquest 
aplec. Segons Guillem Eastaway, president 
de la Secció Sardanista de L’Avenç, estrenar 
una sardana sempre és un al·licient més a 
l’hora de preparar la trobada.

La principal novetat d’aquest any és, però, 

El VIII Aplec de la Sardana 
s’ubica defi nitivament al parc 
Pou d’en Fèlix
S’estrenarà la sardana Supernova,
del músic i compositor Ferran Carballido

el canvi d’ubicació. L’Aplec se celebrarà a 
la pista coberta del parc Pou d’en Fèlix, tal 
com es va decidir a última hora l’any passat. 
Després de l’experiència de l’anterior troba-
da, els membres de la Secció Sardanista han 
decidit que és un emplaçament ideal ja que 
els protegeix de la pluja sense sacrificar una 
bona sonoritat. La resta de la trobada serà 
com els altres anys. Hi haurà un concurs 
de colles improvisades, un dinar de ger-
manor que aquest any prepara la mateixa 
organització, taules i cadires per a qui es 
vulgui emportar el menjar, servei de bar i, 
com sempre, els visitants seran obsequiats 
amb pastes i vi bo, a mitja tarda. 

Com totes les tradicions, el món de la sar-
dana també necessita un procés de relleu 
generacional tot i que, com diuen, gau-
deix d’una mala salut de ferro. La Secció 
Sardanista de L’Avenç també necessita gent 
jove que s’involucri en el dia a dia de l’as-
sociació. En aquest sentit, animem a par-
ticipar-hi activament tots els espluguins i 
espluguines amics de la sardana, “la dansa 
més bella de totes les danses que es fan i es 
desfan”, com la descrivia Maragall. ●

VIII APLEC DE LA SARDANA 
D’ESPLUGUES

Diumenge 6 de novembre

Parc Pou d’en Fèlix – pista coberta

Matí, 10.30 h

1. JS GALANTEIG

2. CC NOIES POBLENOVINES

3. PL DILECTE MESTRE  

4. JS L’ ÀVIA TERESA 

5. CC FLAIRE DE CAVA 

6. PL EL PETIT ORIOL  

7. JS DOS CORS, UN SENTIMENT 

8. CC GIRONA AIMADA 

9. PL TRES VIOLES  

10. SC L’ APLEC CORDIAL 

D’ESPLUGUES 2008  

11. JS L’ ENCÍS DEL RIPOLLÈS  

12. CC MAR DE TOSSA  

13 . PL GINESTA FLORIDA  

Tarda, 16 h

1. JS AIRES AMERENCS   

2. CC HORES VISCUDES 

3. PL ANIVERSARI DAURAT 

4. JS SUPERNOVA (estrena) * 

5. CC ESTIMAT AMIC *  

6. PL PEDRAFORCA *   

7. JS L‘ APLEC DE VILAFRANCA    

8. CC RE(10)US JOVE **    

9. PL XAVI, ESFORÇ I SOMRIURE   

10. SC ARA ÉS L’ HORA DE BANYULS  

11. JS PETONS DE MATINADA    

12. CC PETITA OFRENA    

13. PL PER TORROELLA    

*Sardanes de lluïment
* * Concurs de colles improvisades. 
Set tirades

Hi haurà dinar de germanor al preu de 
15€. El nombre de places serà limitat. 
Les reserves es podran fer, fi ns al 2 de 
novembre, a la Merceria Montserrat (carrer 
Àngel Guimerà, 23, d’Esplugues) o al 
telèfon 93 371 32 82.



10  L'Agenda - novembre 2011

BREUSBREUS

Tres décadas sensibilizando 
sobre el alcoholismo
 La asociación Alcohólicos Rehabilitados 

de Esplugues (ARE) organiza la 26ª edición 
de la Jornada de sensibilització de malaltia 
alcohòlica. Este año el acto tiene un halo 
de celebración, dado que coincide con el 
30 aniversario de la entidad. Por este moti-
vo la jornada tendrá como tema central la 
labor desarrollada por la asociación duran-
te estas tres décadas para sensibilizar a la 
sociedad acerca de esta enfermedad, con-
tra la que hay que luchar día a día, ya que 
siempre existe el peligro de recaer.

Tras la apertura oficial, comenzarán las 
mesas de ponencia con una retrospectiva 
del trabajo que ha realizado ARE desde 
1979 hasta 2011. También está programa-
da otra mesa sobre el 30 aniversario com-
puesta por las personas que han presidido 
la entidad a lo largo de estos años. También 
se contará con una mesa con especialistas 
en trabajo social bajo el título Siempre es 
bueno recordar y una ponencia a cargo de 
un médico psiquiatra. 

Festa Infantil de la 
Tardor a l’Esbart
 L’Esbart Vila d’Esplugues organitza 

una festa oberta als més petits de la 
casa per celebrar el regnat de la tardor. 
La diversió estarà garantida amb actua-
cions, tallers, jocs de taula i moltes altres 
activitats. No hi faltarà una bona xocola-
tada per agafar forces per jugar tota la 
tarda i la companyia d’una de les grans 
protagonistes tradicionals de la tardor: 
la Castanyera de l'Esbart. 

Totes les persones que hi assisteixin 
han de portar objectes o motius relacio-
nats amb la tardor (fulles seques, casta-
nyes, moniatos, bolets, etc) per guarnir 
plegades el Casal. 

La cita és dissabte 12 (de 5 a 8 de la 
tarda) al Casal de Cultura Robert Brillas. 
Una activitat famili-
ar que ens farà gau-
dir de les tradicions 
catalanes típi-
ques d’aquesta 
època de 
l’any.

La història 
d’un espluguí 
a la Batalla 
de l’Ebre, en 
primera persona

 Pompeu Huguet va ser un soldat 
de lleva del bàndol republicà desta-
cat a la Batalla de l’Ebre. Tot i haver 
passat molts anys des d’aquella 
tràgica època, Huguet recorda amb 
vivacitat i precisió la seva experièn-
cia com a jove combatent. Ell mateix 
serà l’encarregat d’explicar-nos les 
seves vivències a la conferència 
"Pompeu Huguet, un espluguí a la 
Batalla de l’Ebre". L’acte estarà pre-
sentat per Santi Campo, president 
del Grup d’Estudis d’Esplugues, i 
comptarà amb una introducció his-
tòrica realitzada per Enric Giner, 1r 
tinent d'Alcaldia, sobre el que va ser 
el combat més llarg i cruent de la 
Guerra Civil.

La xerrada donarà pas a una ter-
túlia on podrà intervenir el públic. 
L’acte tindrà lloc dijous 3, a les 
19.30 h, al Casal de Cultura Robert 
Brillas.

La conferència està organitzada 
pel Grup d'Estudis d'Esplugues, una 
entitat que aposta per la realització 
d’aquest tipus d’activitats amb gent 
gran, protagonistes de la nostra his-
tòria, que poden d’aquesta manera 
traspassar al jovent la seva experi-
ència i mantenir així viva la memò-
ria d’un país.

Rastrillo Solidario AIDED
 La Asociación por la Igualdad para los 

Derechos de los Discapacitados (AIDED) 
pone en marcha una nueva edición de 
su Rastrillo Solidario. Este mercadillo 
benéfico abre sus puertas del sábado 26 
de noviembre al jueves 8 de diciembre 
y se podrá visitar en horario de maña-
na y tarde (de 10 a 14 h y de 16 a 20 h) 
en la sala de exposiciones del Casal de 
Cultura Robert Brillas. 

Una iniciativa organizada por la AIDED 
gracias a los objetos cedidos tanto por 
la ciudadanía como por comercios y 
empresas. Los beneficios obtenidos 
por la venta de estos productos estarán 
destinados a financiar las actividades 
de la AIDED en su lucha a favor de los 
derechos de las personas discapacita-
das, por lo que es una oportunidad de 
realizar una compra a buen precio y de 
contribuir a una buena causa con un 
mismo gesto.

Dissabte 12  de 17 a 20 h
FESTA INFANTIL DE LA TARDOR 
A L’ESBART

Casal de Cultura Robert Brillas

Del 26 de noviembre al 9 de diciembre 
 de 10 a 14 y de 16 a 20 h

RASTRILLO SOLIDARIO DE AIDED

Casal de Cultura Robert Brillas

Sábado 19  de 10 a 19 h.
XXVI JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ
DE MALALTIA ALCOHÒLICA
30 ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD
Edifi ci Cadí

CONFERÈNCIA: "POMPEU 
HUGUET, UN ESPLUGUÍ   
A LA BATALLA DE L’EBRE"

Dijous 3  19.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas

NFERÈNCIA: "POMPEU
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 1Dimarts
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  

2Dimecres
19 h
Balls tradicionals
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines 
Casal de Cultura Robert Brillas  [1€]

3Dijous

18 h
Conferència:
"Joan Miró i la seva vinculació amb 
Mont-roig" 
A càrrec de Lluís Alvarez Roman
Organitza: AUGGE
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós 
C. Raval de Sant Mateu, 46-48   
19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en Woody Allen
Toma el dinero y corre, de Woody Allen
Biblioteca La Bòbila   
19.30 h
Conferència: 
"Pompeu Huguet, un espluguí a la batalla 
de l'Ebre"
Presentació a càrrec de Santi Campo
Introducció històrica a càrrec d’Enric Giner
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas   

5Dissabte
11.30 h 
Conferència: 
"Superar l’estrès i la tensió amb sabiduria 
espiritual"
Activitats impartides per professors de la Asociación 
Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Activitat gratuïta 
Organitza: Asociación Espiritual Mundial Brahma 
Kumaris, col·labora Associació de Veïns La Plana
Associació de Veïns La Plana
C. Doctor Manuel Riera, 93

12 h
EL MES DELS DRETS DE L’INFANT

  L’HORA DEL CONTE
La rateta que escombrava l’escaleta i 
altres contes d’animals
A càrrec de Blai Senabre
Què tenen en comú una rateta molt presumida, un 
cargol amb mal de panxa i un bou que es fa un pet? 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

6Diumenge
De 10.30 a 19 h
VIII Aplec de la Sardana d’Esplugues
Amb l’actuació de la Principal del Llobregat, Ciutat 
de Cornellà i Jovenívola de Sabadell
Organitza: Secció Sardanista del Centre Cultural L’Avenç
Parc Pou d’en Fèlix   

6Diumenge
12 h
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
El gat amb botes
A càrrec de la companyia Campi qui pugui
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2x1]

De 19 a 21 h
Partit mixt de futbol sala
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
Escola Isidre Martí
10 h
Gran torneig de dards, diana electrònica
No cal representació. Organitza: ACAE
Local ACAE  c. Anselm Clavé, 90

7Dilluns
18.30 h
Visita a la col·lecció del doctor Jordi Setoain
Visita comentada a la col·lecció privada de ceràmica 
i terrissa que el doctor Jordi Setoain conserva a 
Esplugues. Aforament limitat (15 persones) 
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé
Organitza: AMPEL 
Trobada a la plaça Santa Magdalena 

8Dimarts
De 18 a 21h
EL MES DELS DRETS DE L’INFANT

  Educar-nos per educar
Casal de Cultura Robert Brillas   
De 20 a 21.15 h
Taller de lectura i recitació de poemes
A càrrec de Pep Moreno
El taller ens ofereix pautes i recursos per ajudar-nos a 
fer una bona lectura, recitació i interpretació de poe-
mes. La poesia és un llenguatge per parlar de la vida
Organitza: TIC. Espluga Viva
Espluga Viva   Sant Francesc Xavier, 7-9

9Dimecres
17.30 h
STORY TIME
A càrrec de Mary Hidalgo. Contes i tallers en anglès 
per a infants a partir de 6 anys
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
21 h
Audiovisual: Un tomb per l’Adriàtic
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9

10Dijous
18 h
Conferència: "Salut integral"
A càrrec d'Imma Nogués
Organitza: AUGGE
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós
C. Raval de Sant Mateu, 46-48

19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en Woody Allen
Delitos y faltas, de Woody Allen
Biblioteca La Bòbila  
19 h
DIJOUS DE LES DONES
Conferència: "Viatge a les emocions"
A càrrec de la terapeuta Carme Boo
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Casal de Cultura Robert Brillas 

11Divendres
19 h
Presentació del llibre
La Cua de Palla: retrat en groc i negre, 
de Jordi Canal i Artigas (director de La Bòbila) i Àlex 
Martín Escribà
Biblioteca La Bòbila  

12Dissabte
A partir de les 11 del matí i durant tot el dia
Taller de tions
Si teniu ganes de serrar, envernissar, cosir i en-
ganxar, ja ho sabeu, apunteu-vos a aquest taller.
Organitza: TIC. Espluga Viva
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9

12 h  
EL MES DELS DRETS DE L’INFANT

  L’HORA DEL CONTE
Passejant pel món , contes sobre el Dia 
Internacional dels Drets de l'Infant.
A càrrec de moOon Mas
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
17 h
Ball per a la gent gran
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas 
De 17 a 20 h
Festa infantil de la tardor
Festa oberta als més petits, on hi haurà actuacions, 
tallers, jocs de taula, xocolatada, la castanyera de 
l'Esbart i moltes activitats més. 
Organitza: Esbart Vila d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas  
18.30 h
Funció solidària Grease el Musical
Per passar una bona estona i col·laborar amb l’Obra 
Social Sant Joan de Déu. VENDA D’ENTRADES A: 
- Obra Social SJD

Hospital Maternoinfantil SJD
3a planta
Esplugues de Llobregat

- Botiga solidària 
Hospital Maternoinfantil
Esplugues de Llobregat

- Serveis Socials SJD
C. Cardenal Casañas, 6
Barcelona

- Parc Sanitari SJD
Punt d’informació – 4a planta, de 10 a 12 h
C. Dr. Antonio Pujadas, 42 - Sant Boi de Llobregat

Hospital Sant Joan de Déu - Auditori [25€]

13Diumenge
De 19 a 21 h
Partit mixt de futbol sala
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
Escola Isidre Martí

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
20 h
Juana Doña: al otro lado del tiempo
A càrrec de la companyia Enescena
Casal de Cultura Robert Brillas [6€]

15Dimarts
18 h 
L’HORA DEL CONTE
Amb Marga Socias
Biblioteca La Bòbila 

novembre 
2011

Aquest és un mes 
reivindicatiu a Es-
plugues. Ens mobi-
litzem a favor dels 
drets de l'infant, 
cridem plegats en 
contra de la violència 
masclista i reivindi-
quem un major res-
pecte pel medi am-
bient. Lluitem per un 
futur millor, però no 
oblidem el passat.
Esplugues no 
s’atura!
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16Dimecres
De 16 a 20 h
Taller d’autoprotecció i defensa personal 
per a dones 
Inscripcions: CIRD Vil·la Pepita
Organitza: Consell Municipal de les Dones i Policia Local 
d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas  
18 h
EL MES DELS DRETS DE L’INFANT

  Conta-contes no sexistes 
Per a nens i nenes de totes les edats
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Biblioteca Pare Miquel d´Esplugues 
19 h
CLUB DE LECTURA T10
Ragtime, d’E.L. Doctorow
Coordina: Carles Ferrer
Biblioteca La Bòbila 

17Dijous
EL MES DELS DRETS DE L’INFANT

  17.30 h
CONTES MENUTS
El llop, el garrí, l’ànec i l’oca
A càrrec d’ Eva González
Versió francesa del conte de Els tres porquets 
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’un adult
Places limitades, cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

 
18 h
L’Opera: el conte infi nit; La Traviata
A càrrec de Luca Chiantore
Organitza: AUGGE
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós
C. Raval de Sant Mateu, 46-48

19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en Woody Allen
La maldición del escorpión de jade, de Woody Allen
Biblioteca La Bòbila 

19.30 h
Parlem-ne amb l’autor: 
Jordi Puntí 
Jordi Puntí (Manlleu, 1967 la seva primera novel·la 
Maletes perdudes (Premi Llibreter 2010 i Premi Lletra 
d’Or 2011). La seva darrera obra és Els Castellans.

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

18Divendres
19.30 h
Sortida: Spa hotel Senator de Barcelona
Una hora i mitja per gaudir de les instal·lacions i 
sopar al mateix hotel [35€]
Per a més informació, truqueu al tel. 93 371 36 60
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

19Dissabte
XXVI JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ 
SOBRE LA MALALTIA ALCOHÒLICA
30 ANIVERSARI DE L'ENTITAT
10 h Obertura de la jornada
A càrrec de Pilar Díaz Romero (alcaldessa
d'Esplugues), Francesc Buqueras Bach (doctor en
medicina – psiquiatre i assessor tècnic de la FCAR
i d' ARE), Àngel Borreguero Solanilla (president de
l'Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues ARE)

10.30 h Retrospectiva de Are de1979 a 2011
Taula I: Ponents: Antoni Pérez Garzón (alcalde 
d’Esplugues de 1979 a 1998) i José Joaquim Poley 
García (metge especialista en medicina laboral)
Modera: Juan Garijo Esteve
12 h Siempre es bueno recordar
Taula II: Ponents: Carmen Pavia (treballadora social)  
Mabel Borrel (treballadora social) i Bienvenida Oliver 
(treballadora social) Modera: Francesc Xavier Buqueras
16 h
30 aniversari de l’entitat ARE
Taula III: Ponents: María Victoria Martín Martín 
(expresidenta de l’ARE) , Tomás Garrido Davila 
(expresident de l’ARE) , Ángel Borreguero Solanilla 
(president de l’ARE) i  Joan Garijo Esteve (expresident 
de FCAR i expresident de l’ARE)
Modera: Carmen Carbonell Borrell (psicóloga clínica 
del CAS FONTSANTA I DEL C.T. d’Esplugues)

18 h
Conferència: l'alcohol i les drogues als anys 
80, a càrrec del Dr. Ramón Rovira Mestre, metge 
psiquiatre. Modera: Francesc X. Buqueras Bach
19 h 
Cloenda, a càrrec de Sara Forgas Ubeda (presiden-
ta de Serveis a les Persones i regidora delegada de 
Serveis Socials, Salut i Polítiques de Família), Aisa 
Benajiba Ruiz (secretària de l'Associació d'Alcohòlics 
Rehabilitats d'Esplugues ARE), Josep Esteban Fábre-
gas (president de la Federació Catalana d'Alcohòlics 
Rehabilitats de Catalunya FCAR).
Hi col·laboren: Ajuntament d'Esplugues, Generalitat
de Catalunya - Departament de Governació i Adminis-
tracions Publiques i Caixa Catalunya
Organitza: Associació d'Alcohòlics Rehabilitats ARE
Edifi ci Cadí  
12 h
L’HORA DEL CONTE
La de vermell, a càrrec de Sandra Rossi
La de vermell es mourà entre sis escenaris on trans-
corre la història de la inefable caputxeta...
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
A DINNER DATE WITH ELVIS
19 h Elvis 70, Actuació de David Carrillo, solista 
del grup Elvis of Elvis (Lleida)

19.30 h Projecció:  
Memòries “20 anys de club Elvis” (1)
20 h Karaoke Elvis
21 h Elvis BCN
21.30 h Sopar i projecció 
Memòries “ 20 anys de club Elvis” (2)
23.45 h Concert: Augie Burr & The Elvis 
Tribute Band. Sopar i concert [32€] , reserves fi ns 
el dissabte dia 12, trucant al 628465771
Organitza: Club Elvis
Centre Cultural L’Avenç

20Diumenge
11, 12 i 13 h
16a Setmana de la Ciència
Vols conèixer com funcionaven els forns que van coure 
la ceràmica modernista? Doncs vine a fer un recorre-
gut pels Museus d’Esplugues. Activitat gratuïta
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica La Rajoleta
De 19 a 21 h
Partit mixt de futbol sala
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
Escola Isidre Martí

21Dilluns
9 h
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE 
RESIDUS (SEPR)
Taller d’educació ambiental
"Les Piles usades" 
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de Sigea
CEIP Folch i Torres

22Dimarts
21 h
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE 
RESIDUS (SEPR)
"Debat televisat sobre la prevenció de 
residus"
Amb la participació de professionals experts en el tema 
de les empreses: Codorniu, Urbaser, AMB-EMA i Sigea
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de l'ETV
Programa Atalaïar (ETV canal 36 TDT i canal 38 UHF) 

23Dimecres
17.30 h
STORY TIME
A càrrec de Mary Hidalgo. Contes i tallers en anglès 
per a infants a partir de 6 anys
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

De 18 a 19.30 h
EL MES DELS DRETS DE L’INFANT

  Conferència:
A càrrec de Jorge Barudy
Casal de Cultura Robert Brillas  
19 h
16a SETMANA DE LA CIÈNCIA
Xerrada: 
“Història tècnica d’un boicot que no hi va 
ser (o potser sí...)”a la fàbrica Pujol i Bausis. 
A càrrec de Pilar Giráldez i Màrius Vendrell, del 
grup Patrimoni UB, de recerca i estudis del patrimoni 
històric. Activitat gratuïta
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues i AMEL- Arxiu 
Municipal
La Masoveria de Can Tinturé
19.30 h
DONES QUE DEIXEN EMPREMTA   
Audiovisual: Les dones de la música
Un innovador viatge per la història a través del binomi 
dona - música
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel 
d'Esplugues i Associació de Dones de la Plana 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

24Dijous
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE 
RESIDUS (SEPR)
De 17 a 19 h 
"Tast d’aigua" Activitat per refl exionar sobre el 
consum de l’aigua envasada
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració del AMB-EMA
Plaça Santa Magdalena
18 h 
"Una visió de l’Univers"
A càrrec de Albert Morral
Organitza: AUGGE
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós
C. Raval de Sant Mateu, 46-48

24Dijous
19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en Woody Allen
Match Point, de Woody Allen
Biblioteca Bòbila  
19.30 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Lo que el corazón esconde, a càrrec de l’autora 
espluguina Encarnación Alcalde Brotons.
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

25Divendres
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE
12 h
Lectura del manifest institucional del dia 
internacional contra la violència masclista
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Plaça Santa Magdalena  
SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓ DE 
RESIDUS (SEPR)
9 h
Tallers d’educació ambiental
"Nadal sostenible"
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de l'Esplai 
Pubilla Cassa- Can Vidalet 
CEIP Folch i Torres
19 h
Acte reivindicatiu contra la violència 
masclista
Acte reivindicatiu de participació ciutadana contra la 
violència masclista 
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Plaça Santa Magdalena  

26Dissabte
LA FESTA DELS DRETS DE L’INFANT
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE L’INFANT

12 h   Tallers de cultura popular
Tallers de jocs tradicionals
Tallers de participació
Lectura del manifest                   
Contes amb valors                     

Què passaria si els personatges dels contes tradicionals 
sortissin de les seves històries per manifestar-se a favor 
dels seus drets con a infants?                      
Parc Pou d’en Fèlix      
12 h
EL MES DELS DRETS DE L’INFANT

  L’HORA DEL CONTE
Els tres pèls del diable i altres rondalles 
catalanes
A càrrec de Roger Cònsol
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  
LA FESTA DELS DRETS DE L’INFANT
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE L’INFANT
17 h
Auques sobre els drets dels infants
a l’Escola Folch i Torres 
Espai Baronda  c. de La Riba, 36                   

 



26Dissabte
LA FESTA DELS DRETS DE L’INFANT
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE L’INFANT
18 h
Concert
A càrrec de l’escola Municipal de Música i de la Coral 
El cor de la nit
19.45 h
Lectura manifest
Espai Baronda  c. de La Riba, 36               
De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Rastrillo Solidari
Fins al dijous 8 de desembre
Organitza: Asociación por la igualdad para los dere-
chos de los discapacitados (AIDED)
Casal de Cultura Robert Brillas 
11.30 h
Descobreix la Barcelona d'Enric Sagnier
Visita comentada a l’exposició “La ciutat de Sagnier. 
Modernista, eclèctica i monumental”, de la mà d’un 
dels comissaris de la mostra, Santi Barjau.
Activitat gratuïta. Places limitades
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Punt de trobada:
11 h, porta del CaixaForum
CaixaForum - Av. Marquès de Comillas, 6-8

21 h
TALLER DE DANSES
Taller de ball pla i danses de plaça
Organitza: TIC. Espluga Viva 
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9

17 h
Ball per a la gent gran
Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

27Diumenge
De 19 a 21 h
Partit mixt de futbol sala
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
Escola Isidre Martí
11.30 h
XXIV aniversari de l'entitat
Actuacions de cant i ball
Lliurament de la insígnia d’or i vi d’honor
Organitza: ACAE
Local ACAE  c. Anselm Clavé, 90 

29Dimarts
19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Las niñas perdidas, de Cristina Fallaràs
Coordina, Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila  

30Dimecres

19 h 
Acte de lliurament dels Premis Delta
VI Concurs de narrativa per a dones
Organitza: Premi Literari Delta
Biblioteca Pare Miquel d´Esplugues  

CURSOS I TALLERS
Dilluns, dimecres i divendres, de 18 a 20 h
Dimarts, de 18 a 22 h
Dijous, de 19 a 22 h
CURSOS DE BALL ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA
Country line dance (sense parella)
Balls llatins (sense parella)
Txa-txa-txa, Samba, Salsa, Bachata i molt més 
Balls de saló (amb parella)
Vals, Tango, Pasdoble, Txa-txa-txa i molt més
Reserves trucant al 629 55 77 10 - Silvia
Dansa del ventre
Reserves trucant al 626 62 62 32 - Maria José
Organitza: Associació de Veïns La Plana
AV La Plana c. Doctor Manuel Riera, 93 
Dissabtes 12, 19 i 26 de novembre d’11 a 
13.30 h 
Curs bàsic de pensament positiu i meditació  
Activitats impartides per professors de la Asociación 
Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Activitat gratuïta
Organitza: Asociación Espiritual Mundial Brahma 
Kumaris, col·labora Associació de Veïns La Plana
AV La Plana  c. Doctor Manuel Riera, 93 

TALLERS ESPLUGA VIVA
Tots els dimarts i divendres, de 17 a 20 h
Aula de Gralla 
Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Taller de música
Organitza: TIC. Espluga Viva

Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i 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. Té moltes propietats, ja 
que relaxa el cos i calma la ment. 

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Ludoteca diària
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Recollida a escoles

Els dimarts, de 17.30 a 19 h
Taller de cuina infantil
Per aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners 
i cuineres la imaginació i la innovació també tenen 
cabuda en aquest taller.

Els dimecres, de 17.30 a 19 h
Taller de repàs escolar
Reforç escolar en totes les matèries

Els dijous, de 17.30 a 19 h 
Taller de teatre infantil
Si vols passar-ho d’allò més bé, vine a fer teatre amb 
nosaltres. 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!

Els divendres, de 17.30 a 19 h
Taller de danses tradicionals
Vine a divertir-te i aprèn a ballar danses tradicionals. 
Ball pla, cercle, etc.
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva

Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
Rocòdrom
Per més informació, truqueu al 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva   
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9

CURSOS D'OCUPACIÓ
PROGRAMA CONNECTA’T
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) posa a 
disposició de les persones treballadores en situació 
d’atur el programa d’alfabetització digital Connecta't 
2011 per tal que puguin adquirir les competències 
digitals bàsiques que els permetin millorar el seu 
procés de recerca de feina. Modalitat A: "Introducció 
a l'entorn informàtic" (15 h). Modalitat B: "Eines per 
a la recerca de feina" (10 h). Per tal de poder-vos 
inscriure al programa, heu d'adreçar-vos a l’Ofi cina de 
Treball d’Esplugues, al c. Dr. Manuel Riera, 17
Programa cofi nançat amb el Fons Social Europeu
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

SORTIDES
Diumenge 6, 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. 
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Muntanya de Sant Pere Màrtir
Dissabte 12 novembre
EXCURSIONS BTT
De la Garriga a Cànoves pel pantà de Vallfornells 
(Vallès Oriental)
Excursions de muntanya col·lectives en BTT.
Cal fer inscripció prèvia al Centre Excursionista 
d’Esplugues. Per a més informació truqueu al 93 473 
39 09. Reserva de plaça fi ns al dimecres abans de 
l’excursió.
També podeu assistir a la preparació d’aquestes ex-
cursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h, 
al Centre Excursionista Espluga Viva, c. Sant Francesc 
Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: CEE - Espluga Viva

Diumenge 13 de novembre
EXCURSIONS DE MUNTANYA COL·LECTIVES 
EN AUTOCAR 
Volta a la Serra de Bufadors. Montesquiu. 
Osona
Cal fer inscripció prèvia al Centre Excursionista 
d’Esplugues. Per a més informació, truqueu al 93 473 
39 09. Reserva de plaça fi ns al dimecres abans de 
l’excursió.
També podeu assistir a la preparació d’aquestes ex-
cursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h, 
al Centre Excursionista Espluga Viva, c. Sant Francesc 
Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: CEE - Espluga Viva

Diumenge 23 d’octubre
CICLE “PETJADES I CAMINS”
Serra de Collserola per Molins de Rei (Baix 
Llobregat)
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva

Diumenge 27 de novembre
EXCURSIONS EN FAMILIA
Castanyer de les Nou Branques. Viladrau 
(Osona)
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
Sortida en cotxes particulars des de la plaça Santa 
Magdalena. 
Inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues. Per a 
més informació, truqueu al 93 473 39 09
Reserva de plaça fi ns al dimecres abans de l’excursió
També podeu assistir a la preparació d’aquestes ex-
cursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h, 
al Centre Excursionista Espluga Viva, c. Sant Francesc 
Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: CEE - Espluga Viva

Dissabte 19 i diumenge 20
Excursió a Roses
Sortida: 19, a les 10 h
Arribada: 20, a les 17.30 h 
Organitza: ACAE 

Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre
EXCURSIÓ DE CAP DE SETMANA 
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dissabte 26 i diumenge 27 de novembre
SORTIDA DE CAP DE SETMANA D’ HOTEL "SOL 
COSTA DAURADA" DE SALOU
Pensió completa amb beguda inclosa, (inclou ball 
popular i classes de tango argentí)
Places limitades
Inscripcions: 652 089 202 – matins, 93 473 95 79 - 
tardes [47€]
Organitza: Centro Cultural Standard Latino 

EXPOSICIONS
Fins al 5 de novembre, en horari de biblioteca
Exposició: 
30 aniversari de la Llar d’infants “El Sucre”
Al vestíbul, sala de lectura i sala d’exposicions
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Del 9 al 26 de novembre, en horari de biblioteca
Vitralls de Catalunya, exposició fotogràfi ca 
d’Antoni Llamas, a la sala d’exposicions
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Del 10 al 30 de novembre, en horari de biblioteca
Una il·lusió creativa: exposició de trencaclosques
Mostra de la producció del 2011 a càrrec de Josep 
Izquierdo, a la sala de lectura
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Fins al dijous 17 de novembre, de dilluns a 
dissabte, de 17 a 21 h
Exposició: “Mirades”
Mostra d’obres diverses  del grup d’artistes de Sant 
Just Desvern ARTsJUST 
Casal de Cultura Robert Brillas

Del dimecres 23 fi ns al diumenge 8 de gener 2012
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h 
(festius inclosos) 
Dimecres i dissabtes, de 16.30 a 20 h
El 25 i 26 de desembre, i l’1 i 6 de gener romandrà tancat
Exposició: "Els secrets de La Rajoleta"
L’Arxiu Municipal d’Esplugues organitza al Museu 
Can Tinturé la mostra de petit format, “Els secrets 
de La Rajoleta: fornades i colors”, dins dels actes de 
celebració de l’any de la química.
Dissabtes, entrada gratuïta
Organitza: AMEL- Arxiu Municipal
Museu Can Tinturé      
AGRUPAMENT ESCOLTA
Tots els dissabtes, de 17 a 19.30 h
Cau de dissabte
L’agrupament s’estructura per unitats segons les 
edats. El Cau és una manera de viure i una manera 
d’entendre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de 
la natura i s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir, 
esforç...
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9  
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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
novembre

L'Espai Jove Remolí i l'Ofi cina Jove d'Emancipació romandran tancats l’1 de novembre
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!!

O F I C I N A  J O V E 
D ’ E M A N C I PA C I Ó
TALLER LABORAL
Dimecres 23, de 18.30 a 20 h
‘’En que puc treballar aquest Nadal?”
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690. Taller gratuït.
Ofi cina Jove d’Emancipació  

TALLER DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimarts 8, 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 661 987 690
Ofi cina Jove d’Emancipació  

EXPOSICIÓ JOVE

Des de dimarts 15 novembre a dijous 15  
de desembre, de 17 a 20 h
Exposició: Esglai a la Mansarda
"La mà, imparable, sobre el paper fa ratllades amb 
formes defi nides, aquestes ens recorden coses familiars. 
L'exposició ens mostra algunes idees de l'autor 
autodidacta, estudiant d'Esplugues, portant-nos des 
de la tendra bellesa moribunda d'una vella, fi ns a una 
misteriosa escena a una mansió victoriana".
Inauguració: dimarts 15 de novembre, a les 19 h
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       

     

EIS

 
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 te n'informarem!

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 contac-
tar amb aquells joves que, com tu, volen millorar el seu 
coneixement d’un idioma conversant amb altres perso-
nes que l’utilitzen con a llengua habitual. Els intercanvis 
poden ser en qualsevol idioma: català, castellà, gallec, 
èuscar, anglès, àrab, italià, rus, alemany, francès, etc.
Les persones participants decideixen en quin idioma 
volen fer l’intercanvi, amb qui, on i quan.
Només cal que us inscrigueu. Servei gratuït

Esplujove 
de nit

Divendres 11, de 21:45 a 23:45h
Cupcackes
Aprèn amb l’Esplujove a cuinar els pastissets de 
moda: els cupckackes
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06 
Places limitades

Casal de Cultura Robert Brillas

Divendres 18, de 21.30 a 23.30 h
Refl exologia
Introducció al mapa dels punts refl exos dels peus, 
mitjançant els quals podem benefi ciar altres parts 
del nostre cos.
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06 
(places limitades)
Espai Jove Remolí  

Divendres 25, de 20.30 h
Concert contra la violència de gènere
Vine a gaudir del concert contra la violència de 
gènere amb la cantautora Rusó Sala, guanyadora 
del certamen Esplugues M’encanta
Plaça Santa Magdalena 

Pidces
Del dimarts 8 al dijous 10, en horari de pati
No callis, digues-hi la teva
Gravació vídeo contra la violència
Es projectarà a l’acte que es celebrarà el 25 de 
novembre a la porta de l’Ajuntament  
Instituts: La Mallola, Joanot Martorell i Severo Ochoa

Cinema Jove

Dimecres 9 i 23, de 18.30 a 20.30 h
Cinema & Crispetes
Vine a veure les teves pel·lis favorites a l’Espai Jove 
Remolí:
Dimecres 9 Transformers
Dimecres 23 Transformers 2
Vine i farem crispetes per a tots els assistents!
Sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí  

Dia contra la 
violència de 
gènere 

Joves contra la violència
T'agrada el teatre? Vols ser actor/iu per un dia? 
Potser protagonista del vídeo contra la violència de 
gènere que projectarem el 25 de novembre a la plaça 
Santa Madgalena. Apropa't a qualsevol dels punts i 
deixa el teu missatge. També pots gravar-te amb la 
teva web cam a casa i enviar-nos l'arxiu. Més infor-
mació de com participar a la web i xarxes socials.

Dimarts 8 i dimecres 9, de 17 a 21 h
A l'Espai Jove Remolí
Dijous 10 i divendres 11, de 17 a 20 h
A l'Ofi cina Jove d'Emancipació

Divendres 25, de 19 h
Joves contra la violència
Els i les joves volem mostrar el nostre rebuig a qual-
sevol tipus de violència i ho farem amb la projecció 
del vídeo No et callis, digues-hi la teva 
Espai Jove Remolí  

Taller jove 
Dimecres 30, de 18.30 a 20.30 h
Decoració de Nadal
Vine al Remolí i junts decorarem l’Espai Jove perquè 
faci goig aquestes properes festes de Nadal!
Sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí  

Taller jove: 
Teatre social

Dimecres, del 9 de novembre al 22 de 
desembre, de 18 a 20 h
Teatre social
Taller que ens endinsarà en el món del teatre i ens 
aportarà eines per resoldre confl ictes
Per a joves de 12 a 15 anys 
Places limitades
Reserva trucant al 93 372 97 06 o enviant un correu 
electrònic a jove.remoli@esplugues.cat
Últim dia d'inscripció dilluns 7 de novembre
Taller gratuït

Espai Jove Remolí             

Aula TIC: 
Creació musical

Els divendres 11,18 i 25, de 19 a 20.30 h 
Taller de creació musical
Si t’agrada la música i vols començar a fer les teves 
pròpies creacions, aprofi ta aquesta oportunitat.
Inscripcions fi ns al dijous 10 a informaticaremoli@
esplugues.cat
Espai Jove Remolí  
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MEDIAMBIENT

 La Setmana Europea de la Prevenció 
de Residus (SEPR) és un esdeveniment 
simultani arreu d’Europa que s’emmarca 
dins dels projectes del programa LIFE+ 
de la Comissió Europea. L'objectiu és 
organitzar accions de sensibilització 
sobre la prevenció de residus, ja que pre-
venir-ne la seva acumulació és la millor 
manera de tractar-los per protegir el 
medi ambient.

Enguany, la SEPR arriba a Esplugues 
del dissabte 19 al diumenge 27 de 
novembre, i inclourà diverses activitats: 
dos tallers d’educació ambiental, dilluns 
21 Les piles usades i divendres 25 Nadal 

sostenible a l’Escola Folch i Torres; 
dimarts 22 es televisarà un debat a ETV 
sobre la prevenció de residus i, finalment, 
dijous 24, de 17 a 19 h, es durà a terme 
una activitat per reflexionar sobre el con-
sum de l'aigua envasada amb el títol Tast 
d’aigua a la plaça Santa Magdalena.

El programa LIFE+ és la continuació 
de LIFE, iniciativa engegada per la Unió 
Europea el 1992, que finança projectes 
destinats a aplicar la legislació i la políti-
ca mediambiental, així com a integrar el 
respecte pel medi ambient en la resta de 
polítiques, per tal de fomentar un desen-
volupament més sostenible. ●

Decàleg per contaminar 
menys el planeta: 
com reduir residus 
en 12 accions senzilles

Utilitzeu bosses reutilitzables1. 

Poseu un rètol de 2. No volem publici-
tat a la bústia

Eviteu el malbaratament alimentari3. 

Compreu a granel o en format gran4. 

Compreu productes ecodissenyats 5. 
(sense bateries, mínim d'embalat-
ge, etc.) 

Beveu aigua de l'aixeta 6. 

Eviteu la impressió i, si és necessa-7. 
ri, feu-la a doble cara

Feu compost8. 

Utilitzeu productes recarregables 9. 
(piles, bolígrafs, etc.) 

Doneu els estris i la roba que no feu 10. 
servir

Llogueu les eines de poc ús o dema-11. 
neu-les en préstec 

Repareu els aparells espatllats12. 

Esplugues se suma a 
la Setmana Europea 
de la Prevenció 
de Residus
Es faran accions per reduir residus tan 
quotidians com ampolles d’aigua o piles
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Dijous 3  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en Woody Allen. 
Toma el dinero y corre, de Woody Allen

Dijous 10  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en 
Woody Allen. Delitos y faltas, 
de Woody Allen

Divendres 11  19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
La Cua de Palla: retrat en groc i 
negre, de Jordi Canal i Artigas 

/ Àlex Martín Escribà

Dimarts 15  18 h
L’HORA DEL CONTE
amb Marga Socias

Dimecres 16  19 h
CLUB DE LECTURA T10
Ragtime, d’E.L. Doctorow. 
Coordina: Carles Ferrer

Dijous 17  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en Woody Allen. La 
maldición del escorpión de jade, de Woody Allen

Dijous 24  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE
Rastres de cinema negre en Woody Allen. 
Match Point, de Woody Allen

Dimarts 29  19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Las niñas perdidas, de Cristina Fallarás. 
Coordina: Jordi Canal

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES NOVEMBRE 2011

L'autora del mes
Irène Némirovsky 
(Kiev, 1903 - Auschwitz, 
1942) va arribar a París 
el 1919 fugint de la 
Revolució Russa. Allà 
va desenvolupar una 
brillant carrera literària, que 
va quedar estroncada amb la seva 
deportació a Auschwitz, on va escriure 
Suite francesa, obra publicada de ma-
nera pòstuma el 2004, que va revifar 
l’interès per Némirovsky, com una de 
les grans escriptores del segle XX.
Hi haurà una exposició bibliogràfica 
d’Irène Némirovsky durant tot el mes. 

Dissabte 5  12 h
L’HORA DEL CONTE
La rateta que escombrava l'escaleta i altres 
contes d'animals, a càrrec de Blai Senabre

Dimecres 9   17:30 h
STORY TIME
Contes i tallers en anglès per a infants a partir 
de 6 anys, a càrrec de Mary Hidalgo

Dissabte 12   12 h
L’HORA DEL CONTE
Passejant pel món, a càrrec de moOon Mas, 
sobre el Dia dels drets dels infants

Dimecres 16   18 h
CONTA-CONTES NO SEXISTES 

Dijous 17    17:30 h
CONTES MENUTS
El llop, el garrí, l’ànec i l’oca, a càrrec d’Eva 
González. Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats 
d’adult. Places limitades, cal inscripció prèvia.

Dijous 17   19:30 h
PARLEM-NE AMB L’AUTOR
Jordi Puntí, jove narrador Premi Llibreter 2010 
i Premi Lletra d’Or 2011 

Dissabte 19   12 h
L’HORA DEL CONTE
La de vermell, a càrrec de Sandra Rossi

Dimecres 23   17:30 h
STORY TIME
Contes i tallers en anglès per a infants a partir 
de 6 anys, a càrrec de Mary Hidalgo

Dimecres 23   19:30 h
DONES QUE DEIXEN EMPREMTA
Les dones de la música

Dijous 24 19.30 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Lo que el corazón esconde, a càrrec de l’autora 
espluguina Encarnación Alcalde Brotons.

Dissabte 26   12 h
L’HORA DEL CONTE
Els tres pèls del diable i altres rondalles cata-
lanes, a càrrec de Roger Cònsol

Dissabte 26   12 h 
CLUB DE CONVERSA I LECTURA EN ANGLÈS
Una hora i mitja de conversa, activitats i lec-
tures a càrrec d’Oscar Sisqués i Chris Brown. 
Places limitades, cal inscripció prèvia.

Dimecres 30 19 h 
LLIURAMENT DEL VI PREMI LITERARI DELTA

EXPOSICIONS

Fins dissabte 5, al vestíbul, sala de lectura i 
sala d’exposicions. 30 aniversari de la Llar d’in-
fants “El Sucre”

De dijous 10 a dimecres 30, a la sala de lectura
"Una il·lusió creativa: exposició de trencaclos-
ques". Mostra de la producció del 2011 a càrrec 
de Josep Izquierdo.

De dimecres 9 a dissabte 26, "Vitralls de 
Catalunya", exposició fotogràfi ca d’Antoni 
Llamas. A la sala d’exposicions

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), posa 
en disposició de les persones treballadores en 
situació d’atur  els cursos  "Introducció a l'entorn 
informàtic"  i "Eines per a la recerca de feina" dins 
del programa Connecta't.

Cal inscriure’s a l’Ofi cina de Treball d’Esplugues 
al carrer Dr. Manuel Riera, 17

Programa cofi nançat amb el Fons Social Europeu.
Comentari de Persuasió, de Jane Austen

BIBLIOTECA PARE MIQUEL 

BIBLIOTECA LA BÒBILA 
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BIBLIOTECA PARE MIQUEL

Les dones de la música
El paper de la dona a 

la història de la músi-
ca no ha rebut l’aten-
ció que es mereix. 
L’activitat Les dones 
de la música recupe-
ra la figura d’algunes 
de les compositores 
més destacades. Un 
repàs que ens por-
tarà des del neolític, 

gràcies a la recerca que han fet de la sonoritat 
d’aquesta etapa historiadors i antropòlegs, 
fins als nostres dies. Un viatge que combina 
el rigor històric amb una posada en escena 
teatralitzada, on les mateixes compositores 
donaran a conèixer la seva obra i la seva vida 
acompanyades de documents audiovisuals. 
Una dotzena d’autores, entre les quals des-
taquen Barbara Strozzi, Clara Schumann o 
Fanny Mendelssohn.

L’activitat forma part del cicle Dones que 
deixen empremta i l’organitzen el Club de 
Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues i 
l’Associació de Dones de la Plana amb l’ob-
jectiu de reivindicar la dona compositora al 
llarg de la història.

Així mateix, us informem que la bibliote-
ca també acollirà el lliurament del VI Premi 
literari Delta de narrativa escrita per dones. 
Podeu consultar més detalls a El Pont. ●

BIBLIOTECA LA BÒBILA

La cua de palla: 
retrat en groc i negre

Qui no ha tingut a les mans aquests petits 
llibres de portada groga i negra que recopi-
len els grans títols de la novel·la negra? La 
col·lecció La Cua de Palla ens ha portat en 
català durant gairebé 50 anys el millor del 
gènere. La publicació La Cua de Palla: retrat 
en groc i negre vol convertir-se en un assaig 
de referència del que ha estat la història de 
la col·lecció de novel·la criminal més impor-
tant de Catalunya. Els seus autors, Jordi 
Canal i Artigas (Berga, 1955), director de la 
biblioteca la Bòbila, i Àlex Martín Escribà 
(Barcelona, 1974), professor de llengua i 
literatura catalanes, han compilat, analitzat, 
explicat i il·lustrat la gran repercussió que 

La Cua de Palla ha tingut 
i encara té en el nostre 
imaginari col·lectiu. ●

Dimecres 23   19:30 h
DONES QUE DEIXEN EMPREMTA
Les dones de la música

Divendres 11   19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
LA CUA DE PALLA: RE-
TRAT EN GROC I NEGRE
de Jordi Canal i Artigas / 
Àlex Martín Escribà
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  La campaña Ajuda’ns a ajudar, impul-
sada por Cáritas, Cruz Roja y Asociación 
Cristiana Vida,  con el  apoyo del 
Ayuntamiento de Esplugues, se cele-
brará este año del 21 de noviembre al 
3 de diciembre. La iniciativa, que tiene 
como objetivo la recogida de alimentos 
para las familias de la ciudad con menos 
recursos, se lleva a cabo con la colabo-
ración de los centros educativos de la 
ciudad, para sensibilizar desde la escu-
ela sobre la necesidad de contribuir a la 
cohesión social, así como de las entida-
des que se quieran sumar. 
El año pasado, la campaña logró recoger 

6.700 kilogramos de alimentos básicos, 
como arroz, leche, aceite, legumbres y 
cereales, entre otros. 

CENTROS EDUCATIVOS Y SUPERMERCADOS
La campaña en los centros educativos 
durará hasta el 1 de diciembre, mientras 
que los días 2 y 3 de diciembre se colo-
carán puntos de recogida en las entradas 
de los supermercados que se quieran 
adherir.
Más información: Cáritas (93 371 88 87), 
Cruz Roja (93 371 82 02), Asociación Vida 
Cristiana (c/ Miramar, 4) y Ayuntamiento 
(93 371 33 50, ext. 400). ●

 Nueva edición de la 
campaña de  recogida 
de alimentos
 A partir del 21 de noviembre, en los centros educativos de la ciudad

  La edición anterios de la campaña logró recoger 6.700 kilogramos de alimentos

BREUS

 Robatori de loteria de Nadal 
de l’Agrupació de Pescadors 
de L’Avenç
 L’Agrupació de Pescadors de L’Avenç 

ha denunciat el robatori d’un talonari de 
loteria de Nadal, de 47 butlletes, que es 
va produir a la població de Vilanova i la 
Geltrú. El talonari correspon al número 
51.887 per al proper sorteig de Nadal, 
previst per al 22 de desembre d’en-
guany. La numeració de les butlletes 
robades està compresa entre el 404 i 
el 450, ambdós inclosos. L’Agrupació 
de Pescadors de L’Avenç informa que 
aquestes butlletes han quedat anul-
lades per al sorteig.

 Concert benèfic de la 
Fundació Finestrelles
 La Fundació Finestrelles, d’Esplugues, 

dedicada a treballar per la discapacitat 
intel·lectual, celebra el 3 de novembre 
el seu acte benèfic anual. Enguany, la 
Fundació presenta un espectacle únic 
de la mà de la cantant Monica Green i 
de l’artista Pep Bou. L’acte tindrà lloc a 
les 20 hores, a l’Auditori de Caixa fo rum 
de Barcelo na. 
Es tracta d’una funció irrepetible que 
fusiona la veu càlida i profunda del jazz 
i el soul de Green, i la màgia i l’emoció 
de les creacions de sabó de Bou. 
La reserva de localitats es pot fer tru-
cant al 93 371 34 41 o bé enviant un mail 
a info@fundaciofinestrelles.com. El preu 
de les entrades és de 50 euros. També 
es pot col·laborar amb un seient de Fila 
0 si no s’hi pot assistir. (Compte bancari: 
2100 0555 37 0200789095).
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 18 obres opten al  Premi Delta 
de Narrativa per a Dones
  El proper 30 de novembre, l’Ajuntament 

d’Esplugues serà la seu de l’acte del lliu-
rament del Premi Delta de Narrativa per a 
Dones, que enguany arriba a la sisena edi-
ció. A aquesta convocatòria s’hi han presen-
tat un total de 18 obres, 5 d’elles registrades 
al consistori espluguenc. La resta derelats 
han estat presentats als ajuntaments de 
Sant Boi, Castelldefels, El Prat, Sant Vicenç, 
Begues i Viladecans.

L’objectiu del Premi Delta, de convocatòria 
biennal, té com a objectiu visibilitzar, donar 
a conèixer i fer un reconeixement públic de 
les obres literàries realitzades per dones.

La iniciativa, nascuda l’any 2000, implica 
actualment 11 ajuntaments de la comarca 
del Baix Llobregat, units pels compromís de 
promoure la igualtat d’oportunitats en l’àm-
bit creatiu de la literatura. ●

DONES
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MUSEUS

•  ODONTOLOGÍA: Dedicación preferente IMPLANTES: Prótesis sobre implantes y de precisión

 Servicio de Odontología General, Odontopediatría,

 Periodoncia y ORTODONCIA: Nuevo Ortodoncia invisible.

• ESTÉTICA DENTAL: Nuevo Especialistas en blanqueamiento. 
 Centro especializado Quick White. Brillantitos dentales

•  ESTÉTICA FACIAL: Bótox, relleno de labios y alisado de arrugas.

FINANCIACIÓN DIRECTA desde el mismo Centro. Se aceptan MUTUAS

CENTRO MÉDICO

VALLEJO & FERRER
1as visitas gratuitas y presupuestos sin compromiso

ORTOPANTOMOGRAFÍAS y TELERADIOGRAFÍAS DIGITALES 

Avda. Cornellà, 57, 1º 2ª • ESPLUGUES 93 473 55 09

 Pessebres del món a 
Can Tinturé
 Els Museus d’Esplugues ja estan pre-
parant les activitats per celebrar el 
Nadal i, com cada any, Can Tinturé 
exposarà un pessebre de ceràmica ori-
ginari d’algun indret remot del món. 
Durant les edicions anteriors, s’hi 
han exposat naixements de Bolívia, 
Portugal, EUA, Mèxic o Peru. Les per-
sones interessades a col·laborar amb 
aquesta iniciativa i mostrar els seus 
pessebres, de ceràmica o de fang, 
poden contactar amb el museu tru-
cant al 934 700 218 o enviant un mis-
satge a l’adreça de correu electrònic 
museucantitnture@esplugues.cat.

 Una nova exposició descobreix 
els secrets químics de la ceràmica 

  Els Museus d’Esplugues (MEL) i l’Arxiu 
Municipal s’han adherit a la celebració de 
la 16a Setmana de la Ciència, del 18 al 27 de 
novembre. Aquesta iniciativa està coordi-
nada per la Fundació Institució Catalana de 
Suport a la Recerca i, enguany, es sumarà a 
la commemoració de l’Any Internacional de 
la Química.
La contribució dels MEL i de l’Arxiu a aques-
ta celebració serà una activitat que incidirà 
en el nexe comú de la química i la ceràmi-
ca: Els secrets de La Rajoleta: fornades i 
colors. Aquesta exposició podrà visitar-se 
al Museu Can Tinture del 23 de novembre 
al 8 de gener.

ELS LLIBRES SECRETS DE LA RAJOLETA
 La mostra s’ha construït a partir dels “llibres 
secrets” de l’antiga fàbrica Puol i Bausis, 
que atresora l’Arxiu Municipal d’Es plugues. 

Entre el ric conjunt d’esbossos, catàlegs 
i projectes, entre d’altres documents, s’hi 
conserven una sèrie de llibres, no gaire 
coneguts pels investigadors, que recullen 
els secrets i les fórmules dels esmalts i els 
colors que van fer de les ceràmiques indus-
trials d’Esplugues un referents de producció 
de gran qualitat i modernitat.

Els secrets de La Rajoleta: fornades i colors 
permetrà copsar, per exemple, l’abast de la 
descoberta de colors com l’anomenat ‘verd 
Gaudí’ i d’altres de noms curiosos. També 
es posaran a l’abast del gran públic les 
observacions que es feien a través de les 
fornades. ●

 Els MEL i l’Arxiu Municipal s’adhereixen a la celebració de l’Any Internacional de la Química

 Els ‘secrets’ de La Rajoleta al 
descobert, del 23 de novembre 
al 8 de gener

 Imatge d’arxiu d’una exposició 
sobre la història de les rajoles 
al Museu Can Tinturé
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DISSENY DE PÀGINES WEB

NOMBRE DE PLACES:
Aquesta acció formativa està
prevista per a 12 persones,

representants d’entitats de la ciutat
d’Esplugues.

En les sol·licituds d’inscripció han
d’incloure’s les dades següents:

Nom de l’entitat
Nom de la persona assistent al

curs
Telèfon de contacte
Adreça de correu

electrònic.

EL PROJECTE
entitats.esplugues.cat

Les entitats d'Esplugues molt aviat
podran accedir al seu propi espai a

Internet d'una manera senzilla i
assequible. L'Ajuntament està

treballant en la posada en marxa
del nou projecte

entitats.esplugues.cat, un
portal associatiu de la
ciutat, inclòs al portal

de la Diputació

 COM PUC
FORMALITZAR LA

INSCRIPCIÓ?
telèfon

93 371 33 50, ext. 411
(Participació Ciutadana)

• Enviant un correu electrònic a
cbarroso@esplugues.cat

Les inscripcions seran
ateses per rigorós ordre

d’arribada

TALLER DATES LLOC I DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ

Primera fase de formació:
disseny de pàgines web

14, 16, 18,
21, 23 i 25
de
novembre

Centre Municipal
Puig Coca
Petit Parc de
l’Amistat, s/núm.

9 de novembre

Segona fase: assessorament i
actualització de continguts

28 i 30 de
novembre i
1 de
desembre

Centre Municipal
Puig Coca
Petit Parc de
l’Amistat, s/núm.

Entitats que han rebut
la formació (1a i 2a
edició)

Totes les sessions tindran lloc en un mateix horari: de 19 a 21.30 hores
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MUSEUS

Descobreix la Barcelona 
d’Enric Sagnier

 Els Museus d’Esplugues organitzen 
un cicle dedicat a l’obra de l’arquitecte 
Enric Sagnier, amb motiu de l’exposició 
"La ciutat de Sagnier. Modernista, eclèc-
tica i monumental", que es pot veure al 
CaixaForum de Barcelona fins al 8 de 
gener de 2012.

El cicle s’inicia amb una visita a l’ex-
posició, el dissabte 26, a les 11.30 h. 
L’activitat comptarà amb la presència 
de Santi Barjau, un dels comissaris de 

la mostra. La participació és gratuïta, 
però cal inscriure’s prèviament al Museu 
Can Tinturé o al telèfon 93 470 02 18. 
Per tal d'entrar a l'exposició plegats, el 
punt de trobada s'ha fixat a l'entrada del 
CaixaForum, a les 11 h.

Paga la pena acostar-se a aquesta mos-
tra, que rescata de l’oblit una de les figu-
res més representatives de la Catalunya 
del tombant de segle. Un arquitecte de 
projectes camaleònics que va modelar 

Dissabte 26  11.30 h

DESCOBREIX LA BARCELONA D’ENRIC 
SAGNIER

CaixaForum de Barcelona

l’aspecte d'una Barcelona immersa en 
l’espiral de canvi de finals del segle XIX 
i principis del XX. L’obra de Sagnier és 
especialment prolífica, tal com demos-
tra un audiovisual a l’inici de l’exposició 
que, sense treva, va repassant totes les 
creacions d’aquest arquitecte, mentre el 
visitant es meravella en descobrir-ne la 
quantitat i la qualitat. 

Són seves construccions públiques de 
tipus monumental com l’icònic temple 
expiatori del Tibidabo, que ha redibuixat 
el relleu barceloní o el Palau de Justícia 
i la Nova Duana. Tanmateix, eren els 
encàrrecs privats els més habituals al seu 
estudi: la seu de la Caixa de Pensions a 
Via Laietana i nombrosos edificis d’habi-
tatges de l’Eixample, que de ben segur 
han cridat l’atenció dels passejants en 
diverses ocasions, encara que en desco-
neguessin l’autoria. 

El treball de Sagnier no es limita als car-
rers de Barcelona, per la qual cosa, la mos-
tra inclou les diferents cases unifamiliars 
que va projectar fora de la capital i, fins i 
tot, els seus projectes de tipus funerari.

L’estil de Sagnier va evolucionar des 
d’uns trets eclèctics, propis de les darreri-
es del segle XIX, passant pel Modernisme 
i la reinterpretació de formes clàssiques 
d'influència francesa. Finalment, va forjar 
un segell d’identitat pròpia, cosa que el 
va fer un dels arquitectes preferits de la 
burgesia catalana d'aquest període.

El cicle finalitzarà el dimecres 14 de 
desembre, amb una xerrada a càrrec de 
la historiadora de l’art, Teresa-M. Sala. ●

 

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial

nom nen/nena:      data de naixement:                                   nom pare/mare:

domicili:               telèfon:

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷  Edat de participació: infants nascuts  
 els anys 2001, 2002 i 2003.

✷  Forma de participació: s'entrarà
  en l’esmentat sorteig emplenant
 aquestabutlleta a partir del 21 de
 novembre (només s'admetrà una butlleta 
 per participant) i dipositant-la a les
 bústies que trobareu als Punts d’Atenció a 
 la Ciutadania (casa consistorial, Policia
 Local i Edifici Molí). Es podran entregar
 fins al dijous 15 de desembre. 

✷  Sorteig públic: es farà el divendres   
 16 de desembre, a les 20 hores, a la   
 Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.

✷  Es contactarà amb els premiats per
 confirmar la seva participació  
 i comentar detalls relatius a   
 l'activitat.

✷  Condició imprescindible: que els
 pares acompanyin la carrossa com a  
 patges (caminant amb les torxes al   
 voltant de la carrossa).
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CENTRO CULTURAL 
ANDALUZ PLAZA 
MACAEL

Plaza Macael, Local 4.

08950 Esplugues

 

Tel. / Fax: 93 372 51 01

La tradició i la cultura 
dels catalans andalusos 
o dels andalusos catalans

A
questa entitat d’Esplugues 
s’ha convertit en una de les 
més actives del nostre teixit 
associatiu, i els seus mem-
bres no només fan coses per 

als seus socis i sòcies, sinó que compar-
teixen tota la seva activitat amb la resta 
d’espluguins i espluguines. D’aquesta ma-
nera, el Centro no només ens permet viure 
plenament la cultura andalusa, sinó que 
també exerceix una funció de cohesió so-
cial al barri de Can Vidalet, on té el seu lo-
cal. És per això que l’any 2003 varen rebre 
el premi El Pont a l’entitat més dinàmica, 
en reconeixement a la seva feina.

La música i el ball són trets que reforcen 
la identitat d’Andalusia. En aquest sentit, 
el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
compta amb dos grups de ball de deu i onze 
persones, que preparen les seves actuacions 
amb molt d'entusiasme i harmonia, així com 
també d’un coro rociero, format per altres 15 

artistes. A més, durant el Carnestoltes, l’en-
titat sempre presenta un grup de chirigotes i 
una comparsa, que dóna aquell toc salat que 
només la gent del sud sap donar.

Durant l’any, celebren el dia de la Cruz de 
Mayo i el Día del Socio, sempre amb la músi-
ca i el ball com a protagonistes. També tenen 
equips de futbol sala i, per Nadal, represen-
ten un pessebre vivent, que comencen a 
preparar durant aquest mes de novembre. 
Durant les festes de Nadal, prop de 1.200 
persones veuen la seva representació del 
naixement de Jesús.

Tot i això, l’esdeveniment més important 
per a l’entitat és la celebració del Día de 
Andalucía, cada 28 de febrer. Durant l’inici 
de la festa, es fa el nomenament de l’andalús 
de l’any i el vino de honor. A partir d’aquí, 
comencen tot d’actes que converteixen 
Esplugues en una festa per als cinc sentits: 
sardinada popular, degustació de migas, fla-
menc, actes litúrgics, etc. ●

ENTITATS

Un de cada sis andalusos viu fora 
de la seva comunitat. A més, quasi 
la meitat del total de la població 
andalusa emigrada viu a Catalunya. 
Gràcies a això, ciutats com la nostra 
s’enriqueixen gràcies a les seves 
tradicions i costums. Un exemple 
d’això és el Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael, inaugurat l’abril de 
l’any 1988. 
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ESPORTS

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Dissabte 5 20.30 h Futbol sala masculí CCA PL. Macael - Bar Mi Casa

Dissabte 19 20.30 h Futbol sala masculí CCA PL Macael - Pr. St. Feliu LL.

ESPORTS

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Dissabte 5 17.30 h Handbol masculí H. Esplugues - CE Vendrell

Dissabte 5 19.30 h Futbol sala femení AEP Esplugues - AE Vallirana

Diumenge 6 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Manyanet LC 

Dissabte 12 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - AEJ Riera

Diumenge 13 12.30 h Voleibol femení CV Esplugues - Universitat d'Alacant

Dissabte 19 17.30 h Handbol masculí H. Esplugues - Dominicos Zaragoza

Dissabte 19 19.30 h Futbol sala femení AEP Esplugues - Pony's FS

Diumenge 20 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Ciutat Vella

Dissabte 26 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - Sant Cugat

Diumenge 27 12.30 h Voleibol femení CV Esplugues - CV Alzira

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS NOVEMBRE 2011 
(CATEGORIA SENIOR)

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dissabte 5 20 h Futbol masculí Krill - CF Can Cervera - CF Nouvalles Ath. 

Diumenge 13 12 h Futbol masculí F.A. Espluguenc - U.D. Unificacion 
Bellvitge

Dissabte 19 20 h Futbol masculí Krill - CF Can Cervera - CF Vallvidrera 
Senglars

Diumenge 20 12 h Futbol masculí F.A. Espluguenc - U.D. Vallirana 

ACTIVITATS DINAMITZADES

CEIP Can Vidalet
de 10.30 a 13 h:

– Dissabte 5: Handbol
– Dissabte 12:  Hoquei
– Dissabte 19:  Raquetes
– Dissabte 26:  Jornada festiva

CEIP Folch i Torres
de 10.30 a 13 h:

– Dissabte 5: Ultimate
– Dissabte 12:  Handbol
– Dissabte 19:  Hoquei
– Dissabte 26:  Raquetes

La Cavalcada de Reis és l'esdeveni-
ment més important de la ciutat per a 
petits i grans, ja que desperta en tot-
hom il·lusió i alegria. La vinguda de Ses 
Majestats és una gran festa, tant és així 
que desperta les ganes d’assistir-hi: no 
solament com a espectador, sinó també 
a participar-hi activament.

Si voleu formar part de la cavalcada i 
ser-ne voluntaris, viureu una experiència 
única formant part d’un esdeveniment 
màgic, que farà passar una bona estona 
a tots els nens i les nenes d’Esplugues.

Feu la vostra inscripció per participar 
com a voluntaris a la Cavalcada de Reis 
i acompanyar la comitiva de SSMM els 
Reis d’Orient. Per tal de formalitzar-la, 
cal emplenar la butlleta que acompa-
nya aquest text i lliurar-la a les bústies 
que trobareu als Punts d’Atenció a la 
Ciutadania (casa consistorial, Policia 
Local i Edifici Molí).

 D’aquesta manera 
entrareu en el sorteig per 
ser membres de la desfilada més 
fantàstica de l’any. Recordeu que 
les places són limitades i que podeu 
lliurar la butlleta des de dilluns 21 
de novembre fins dijous 15 de 
desembre. L’únic requisit per par-
ticipar-hi és que heu de ser majors 
de 16 anys. Si encara no heu fet 
els 18, haureu d’aportar l’auto-
rització paterna/materna. 

El sorteig públic de places 
es realitzarà divendres 16 de 
desembre a les 20.30 h a la bibli-
oteca Pare Miquel d'Esplugues.

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 12 18.15 h Futbol masculí Can Clota C.F. - C.D. Pujadas 

Diumenge 13 12 h Futbol masculí C.F. Can Vidalet - Horta U. At.

Dissabte 19 18.15 h Futbol masculí Can Clota, C.F.  - C.F. Independiente
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Visqueu una Visqueu una 
cavalcada màgica!cavalcada màgica!

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per ser voluntari de la Cavalcada: 

Nom i cognoms:                                                          edat:

domicili:                                                telèfon:   

 




