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EN ESPLUGUES ESTAMOS
DE FIESTA MAYOR

U

n año se hace larguísimo, ¿verdad? Por suerte ya han pasado
365 días y vuelve a ser Fiesta
Mayor en nuestra ciudad. Aquí
te proponemos algunas de las
citas ineludibles de estos cuatro días. El
resto, como siempre, lo encontraréis en el
programa que recibiréis en vuestras casas
¡Buena fiesta a todos!

TOUR 40
Viernes 19 – 22.30 h
c. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
Un espectáculo audiovisual
y musical. Así
podríamos
definir la fiesta que los 40
Principales
ncen
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ende
en
d r
prepara para e
encender
fie
i sta
a a base
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0 plantará
l
á un escenarollo y éxitos. T
Tour 4
40
rio espectacular con pantallas con efectos
3D que acogerá las actuaciones de los Dj
Ernest Codina, Adrià Ortega y Roger
Carandell.

DUENDES CON ARTE
Raimundo Amador
Domingo 21 – Todo el día
Parc de la Solidaritat
El protagonista de Duendes con Arte de
este año hace más que justicia al nombre
del festival, que cuenta con Raimundo
Amador (20.30 h) como gran estrella. Uno
de los máximos exponentes del flamenco,
blues y rumba y todas las mezclas que puedan generarse a través de estos tres géneros. El músico sevillano toca acompañado
de Lin Cortés, según los expertos “el músico más prometedor del panorama flamenco
fusión”. La Associació Benèfica i Cultural
d’Esplugues Gent Constructiva organiza
el festival en beneficio de la Unidad de
Enfermedades Neuromusculares de Sant
Joan de Déu, la Fundación Alba Pérez (contra el cáncer infantil) y l’Associació Catalana
Lupus E.G. Además de Amador, también
tocarán Al-Andalus y Raúl Pulido y actuará el CCA Plaza Macael y Marismas del
Guadalquivir.

BLAUMUT

MERCADO Y FIESTA
ESPLUGAS CITY
Del viernes 19 al lunes 22
C. Església/c. Montserrat
El 50 aniversario del poblado de los estudios Bálcazar también tendrá su protagonismo dentro de la Fiesta Mayor. El far
west se apodera del mercado medieval y
los caballeros con espada dan paso a los
pistoleros, que encontraréis en las calles
Església y Montserrat. Además, el parque
dels Torrents volverá a ser escenario de
una gran fiesta, como ya vivimos en junio,
durante el sábado 20 y el domingo 21.
DE TAPAS POR ESPLUGUES
Para aquellos que no querréis perderos ni
un minuto de fiesta o pasarlo en la cocina
os recordamos que podéis coger fuerzas
participando en la ya habitual Ruta de
Tapes por más de 50 restaurantes y bares
de la ciudad, probando diversas tapas
más una bebida a 1,90 € (del 19 al 28 de
septiembre, de 12 a 15 h. y de 18 a 21 h.)
o, como novedad, en la Nit de tapes al
Mercat de La Plana (sábado 20, de 19 h
a 24 h), donde podrás degustar las diferentes especialidades de cada parada en
una cita gastronómica única y al fresco de
la noche.

BLAUMUT
Sábado 20 – 23 h
c. Sant Antoni Mª Claret – c. Bruc
Con un solo disco, Turista (2012, Picap),
Blaumut se han convertido en uno de los
grupos de primera línea del panorama de la
música en catalán. Según se describen ellos
mismos, la música llena de imágenes, los
arreglos de instrumentos clásicos de cuerda
y el sonido de instrumentos curiosos forman
su atmósfera propia y especial. Tendremos
ocasión de cantar en directo temas como
Bicicletes o Pa amb oli i sal, entre otros.
Luego la fiesta continua con el grupo:
LA TERRASSETA DE PREIXENS
Sábado 20 – 00.30 h
c. Sant Antoni Mª Claret – c. Bruc

Del viernes 19
al lunes 22
la ciudad se llena
de música, color
y alegría

EFECTO PASILLO
Domingo 21 – 22 h
c. Sant Antoni Ma Claret – c. Bruc
Los de Gran Canaria se han convertido en
una de las bandas más exitosas del pop
estatal, especialmente con sus canciones
Pan y mantequilla, No
importa que llueva y
Funketón. Después
de hacer gira por
Latinoamérica,
ahora siguen girando presentando en
directo El misterioso caso del
Efecto Pasillo,
disco que editaron en 2013.

PIROMUSICAL
Lunes 22 -22.30 h
Plaza Catalunya
El momento agridulce de la fiesta. Toca
decir hasta pronto a unos días llenos de
fiesta, pero lo hacemos a lo grande, con
fuegos artificiales y música que este año,
cómo no, será una recopilación de bandas
sonoras del Oeste. ●

LA FESTA MAJOR
DE LES ENTITATS
El teixit associatiu d’Esplugues aporta la tradició
i la cultura, complements perfectes i imprescindibles
per les activitats i concerts més populars. Aquí en teniu
un resum breu.
DIVENDRES 19
El so d’una gralla que assaja, les mirades
de complicitat, els nervis..., tot són símbols
que ens insinuen que la festa comença. Una
xocolatada del Centro Aragonés s’avança al seguici, però la celebració comença
oficialment amb el pregó a la plaça Santa
Magdalena. Enganxem el tret de sortida
amb el correfoc-cercatasques, i acabarem
la nit al parc de les Tres Esplugues amb
música.
DISSABTE 20
Vam anar a dormir tard però és el primer
matí i ens llevem d’hora perquè ens espera el concurs de truites i la degustació de
plats típics andalusos de l’ACAE. Un cop
refets, ens tornem a posar en marxa amb la
cercavila infantil de Sant Mateu. Els més
petits s’enfilaran als inflables, faran voltes
amb poni, tartana o s’enfilaran al tren de
vapor en viu mentre els grans són a la XX
Trobada de Puntaires, al parc Pou d’en
Fèlix. La cita següent serà el concert vermut al Robert Brillas i, després, una petita
treva fins a la tarda i cercavila festiva de
Sant Mateu, patró de la ciutat i de la festa,
i la XIX Diada Bastonera.
Si els bastoners de la Palma de Cervelló,
de Terrassa i d’Esplugues us fan venir
ganes de moure-us, ho podreu fer amb la
4a Trobada Country i LineDance. Seguim!
Contes infantils, jotes i prediada castellera. Botifarra, motos custom i actuació de
Taller Flamenco. Tota la ciutat en marxa i
de festa, a tots els racons.
Encararem la nit de dissabte amb el
correfoc infantil i més tard amb el correfoc gran de Festa Major, que després de
la tabalada i el lluïment final tindrà com a
cirereta del pastís un ball popular amb A
Folk Lent. A la nit, música d’orquestra amb
Parfills amb la Penya Barcelonista o fi de
festa al parc de les Tres Esplugues amb els
concerts de Festes Populars d’Esplugues.

MESKVINS

DILLUNS 22
Ens permetem aixecar-nos un pèl més
tard. Tenim un sentiment estrany al cos.
Encara és festa, però s’acaba. Havaneres
i rom cremat, percussió i l’espectacle piromusical.
DISSABTE 27
Alguns actes encara s'allarguen en el
temps. Representació del musical Fes-ho
realitat i concert del grup Amnèsia de
l’Escola Municipal de Música. Ara sí ja
és el final. Fins a l’any vinent. ●

C/ Rovellat, 22-24
Tel. 93 371 46 35
08950 ESPLUGUES

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

DIUMENGE 21
Ens costa molt més que ahir
perquè tenim més fatiga a les
cames, però no defallim. Si hi
hagués un carnet de fidelitat
amb la festa, en tindríem un! Ens
llevem d’hora i ens retrona el cos
amb les matinades amb petards,
esmorzem fort amb el XXXVII concurs de menjadors de mongetes amb
botifarra i participarem en la 30a edició de la Marxa Accessible d’Educació
Viària amb la nostra bicicleta. Això si
no volem assistir a la missa baturra del
Centro Aragonés i
a la concentració
i cercavila que
faran després.
Ens afegim al
Seguici de la XXI
Diada Castellera
amb els Castellers de Sants,
els Capgrossos
de Mataró i
els Castellers
d’Esplugues.
I de la plaça
Magdalena
passem al parc
Pou d’en Fèlix
per escoltar les
bandes de l’Escola Municipal de Música,
que també serà protagonista a la tarda
amb l’actuació de la coral Sons i Veus i del
Grup de guitarres. Espectacle d’humor,
gran ballada de Festa Major amb l’Esbart
Vila d’Esplugues, sardanes, presentació
de l’Assoc. Cultural Taras Shevchenko,
amb la presència del cònsol d’Ucraïna, concert de cant coral amb la SCC La Coloma,
i altre cop acabem la festa al parc de les
Tres Esplugues.

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

Dilluns T A N C A T
Dimarts, Dijous i Divendres de 9.30 a 19 h
Dimecres de 9.30 a 21 h • Dissabte de 9 a 13 h
Per fer treballs tècnics arribeu 2 hores abans del tancament

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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L esport, fonamental
a la nostra Festa Major

des a la pista de L'Avenç i al carrer Àngel
Guimerà, respectivament. D'altra banda,
a la pista de L’Avenç trobareu a la vostra
disposició fitxes i taulers de grandària
gegantesca.
FESTIVAL ESPORTIU I MUSICAL
PER A TOTHOM
Un any més la plaça Catalunya es converteix en l'escenari idoni perquè els esportistes del Club de Gimnàstica Artística Les
Moreres ens mostrin els seus millors exercicis. Tot seguit, us arribarà el torn de suar
la samarreta a vosaltres amb les classes de
zumba a càrrec de Duet Esplugues. ●
(Trobareu tota la informació al programa de Festa Major que rebreu a casa)

X Malgrat

el que diguin, la festa i l'esport
són compatibles i a Esplugues els sabem
combinar còmodament. El programa de la
Festa Major inclou diversos esdeveniments
esportius, alguns d’ells fora dels dies centrals de la festa, per arrencar la temporada
unint l'esperit festiu i el competitiu.

ELS CAMPS I LES PISTES TREUEN FUM
Voleibol, bàsquet, futbol i futbol sala. Els
equips de la nostra ciutat ens demostraran que han tornat en plena forma de les
vacances en els partits i tornejos que s'han
organitzat per als dies previs i durant les
festes.
Potser la competició més destacada
d'aquestes jornades és el XXIX Torneig
Ciutat d'Esplugues d'Handbol, on més d'una
desena d'equips juvenils d’alt nivell, entre
els quals es troben els dos equips del nostre
club, lluitaran per endur-se el torneig.

TORNEIG DE TENNIS TAULA
Aquesta és una competició oberta a tothom: per als que sempre van tenir una taula
de ping pong a casa i per als que no, però
sempre la van voler. La Secció de Tennis
Taula de L'Avenç organitza aquest Torneig
de Festa Major, que se celebra durant el
matí del dissabte 13 al Complex Esportiu
Municipal Les Moreres. Podeu inscriureus-hi de forma gratuïta fins al dimecres
10 en persona a L'Avenç Centre Cultural o
també trucant al 93 513 54 45 o enviant un
correu a activitatsavenc@gmail.com
ESCACS A L'AIRE LLIURE
Un any més els escacs surten al carrer
per acostar aquest esport d'estratègia a
tothom. Així, tindran lloc el IV Torneig
Escolar d'Escacs i la quarta edició del
Torneig Gaudim dels Escacs al Petit Parc
de l'Amistat, així com partides lentes i ràpi-

TORNEIG DE TENNIS TAULA
FESTA MAJOR
Dissabte 13 De 9 a 15 h
Complex Esportiu Municipal
Les Moreres
Inscripcions gratuïtes, de l'1 al 10 de
setembre, de dilluns a divendres, de 16 a
20 h, al Centre Cultural L'Avenç.
C. Àngel Guimerà, 27-29 - Tel: 93.513 54 45
- activitatsavenc@gmail.com

FESTIVAL ESPORTIU I
MUSICAL PER A TOTHOM
Dissabte 20, de 18.30 a 20 h
Plaça Catalunya

es
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p
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Tot el que necessites

per estar bé
a casa teva

Et proposem les idees segons les teves necessitats
i coordinem l'obra de principi fins al final

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

XIX TORNEIG CIUTAT
D’ESPLUGUES D'HANDBOL
Divendres 19, de 17.30 a 20.30 h
Dissabte 20, de 9 a 22 h
Diumenge 22 de 9 a 13.30 h
i de 16 a 20.30 h
Complex Esportiu Municipal
Les Moreres

Fusteria
Mobiliari a mida
Fusteria alumini
Parquet
Tèxtils...

Montse Marqués
Interiorista

Montse Garcia
Interiorista

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

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

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

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL

ONZE DE SETEMBRE

BALLS, OFRENES, PARLAMENTS I SARDANES PER
CELEBRAR LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
X

A Esplugues convertim l’Onze de
Setembre, Diada Nacional de Catalunya,
en una jornada que combina tradició,
política i solemnitat. Així doncs, la ciutat
s’engalana per celebrar la festa a base de
cants, balls, ofrenes, parlaments i sardanes.
La marxa de torxes durant la revetlla,
que va des de l’Ajuntament fins al monument de l’Onze de Setembre i a la qual
s’hi sumen altres poblacions com la de
Sant Just, marca l’inici d’una programació que es manté fidel a la d’altres anys.
La festa de l’endemà arrenca al migdia,
al parc Onze de Setembre, amb l’acte institucional compost per les actuacions de
les corals Musicorum i La Coloma i per les
ofrenes florals obsequiades per les nostres entitats. A continuació, arriba el torn
de les danses: tant l’Esbart Vila d’Esplugues com la Colla de Bastoners i la Secció
Sardanista de L’Avenç, presenten els seus
balls-ofrena. Enguany, els sardanistes,
juntament amb el públic assistent, ballaran La flama de la sardana, composTA
pel músic TomÀs Gil i Membrado, que va
morir el passat mes de juny als 99 anys.

“És un dels compositors de sardanes més
destacats i el més prolífic –n’ha compost
més de 1.300–. Amb aquesta interpretació li voldríem retre un emocionat record”,
comenta el president de la secció, Guillem
Eastaway.
Abans que la Societat Coral Centenària
La Coloma tanqui l’acte amb una emotiva interpretació dels Segadors, l’himne
nacional de Catalunya, l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, llegirà la declaració
institucional.

La Fiesta Mayor del barrio de La Plana
nos invita a bailar y a divertirnos
X El barrio de La Plana nos hace más llevadero el trance de tener
que dejar atrás las vacaciones para entrar de cabeza en las
jornadas laborales. Gracias a las numerosas actividades
que han organizado para su fiesta mayor, durante
el primer fin de semana de septiembre, podremos
seguir disfrutando del ambiente festivo y relajado
del verano en compañía de vecinos y amigos.
L’Associació de Dones del barrio pregona, el
viernes 5, el inicio de unas fiestas que vienen
marcadas por el baile y la programación infantil.
Tras ellas, la canción ligera de Maika Moreno, el
coro rociero Por Derecho y la discoteca móvil cerrarán la primera noche de celebraciones.
El pasacalles de los geganters despierta el sábado
6, una jornada muy completa en la que también habrá
sardinada popular al mediodía y las actuaciones del grupo
de percusión Atabalats y las sevillanas del Taller Flamenco. A
continuación, el baile será el protagonista en la Rambla del Carme con danzas country,
latinas, del vientre y de Bollywood.
Las actividades del domingo 7 están pensadas para que los niños y niñas disfruten de
las fiestas tanto o más que los mayores. Durante todo el día podrán jugar en los toboganes gigantes y los castillos hinchables del parque infantil, así como reír con los payasos
y los títeres de la compañía ¾ de 15 por la tarde.
En esta última jornada también se dan cita la carrera que organiza el Club d’Atletisme
Can Mercader, la actuación del Esbart Vila d’Esplugues y las habaneras a cargo del grupo
Son de l’Havana.
Podéis consultar todas las actividades en el Dia a Dia. ●

FIESTA MAYOR DE LA PLANA
Del viernes 5 al domingo 7. Rambla del Carme

A la tarda, la secció local de l’Assemblea
Nacional Catalana organitzarà l’anada
conjunta cap a la V, que la secció general
d’aquesta entitat té previst dibuixar entre
l’avinguda Diagonal i la Gran Via de Les
Corts Catalanes de Barcelona. Com l’any passat, es farà una foto aèria a les 17.14 hores.
Esplugues té assignat el tram número 37.
De tornada, no oblideu passar pel parc
Onze de Setembre, on us espera la Secció
Sardanista per acabar junts la Diada amb la
tradicional ballada de sardanes. ●

Dimecres 10 21.30 h
MARXA DE TORXES
Plaça Santa Magdalena
Dijous 11
12 h ACTE INSTITUCIONAL
19.30 h BALLADA
DE SARDANES
Parc Onze de Setembre

EL SOPAR DE GERMANOR
DEL CARRER DE L’AVENÇ
DÓNA CALIU
X Després de les vacances, els veïns
i veïnes de la ciutat tenen una cita
ineludible al carrer Mossèn Jacint
Verdaguer. El sopar de germanor ja fa
32 anys que reuneix a desenes de persones perquè, tot sopant, es retrobin i
es posin al dia o donin la benvinguda
a les noves incorporacions.
Així doncs, el dissabte 13, a les 9 del
vespre, una llarga fila de taules i cadires donaran caliu al carrer de L’Avenç.
En aquesta ocasió, el músic Miquel
Jiménez amenitzarà la vetllada amb
un repertori que convidarà a més d’un
a aixecar-se de la cadira per treure a
ballar la parella.
El preu del tiquet és de 16 euros per
als adults i de 8 euros per als infants.
El grup de veïns i veïnes de l’organització els venen els dies 1, 2, 3, 4,
5, 8 i 9 de setembre, de 18 a 21 h, al
mateix carrer.
L’endemà, a la tarda, els més petits
de la casa també tenen l’oportunitat
de retrobar-se amb els amics mentre
juguen i s’empastifen de xocolata.
FESTA DE VEÏNS
DEL CARRER DE L’AVENÇ
Dissabte 13 - Sopar 21 h
Diumenge 14 - Festa infantil 17 h
c. Mossèn Jacint Verdaguer
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Busca el teu taller entre l’ampli ventall de propostes!
setembre / desembre
ESPAI JOVE
REMOLÍ

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ

(de 16 a 35 anys)

de 16 a 35 anys

• Pilates

• Conversa en anglès

CASAL
DE CULTURA
ROBERT BRILLAS
A partir de 16 anys

Dilluns, de 19 a 20.30 h

Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Bollywood

• Ioga

• Zumba

Dilluns, de 20
a 21.30 h

Dimarts, de 19 a 20.30 h

Dimarts, de 19 a 20.30 h

• Desenvolupa la teva intel·ligència
emocional amb PNL

• Massatge relaxant

Dimecres, de 19 a 20.30 h

Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Mitja i ganxet XL (*)

• Cuina de temporada per a persones
emancipades (*)

Dimecres, de 19 a 20.30 h
• Fusió Bolliwood-jazz

Dijous, de 19.30 a 21.30 h

Dijous, de 20.15 a 21.45 h

• Conversa en francès

• Salsa

Divendres, de 19 a 20.30 h

Divendres, de 19 a 20.30 h

INSCRIPCIONS TALLERS

Horaris:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h
Les inscripcions també es poden formalitzar
per internet a www.esplugues.cat

Del 8 al 19 de setembre
Inici dels tallers: setmana del 29/9
Lloc:
• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Central. Pl. Santa Magdalena, 24

Preus:
• Joves de 16 a 35 anys:
18,40 € (no residents: 47,19 €)

• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Can
Vidalet. Rambla Verge de la Mercè, 1. Tel.
900 300 082

• Adults +35 anys: 53,25 €
(no residents: 67,60 €)
(*) suplement de 15 €

+ info a l’Espai Jove Remolí
i la Oﬁcina Jove d'Emancipació

MÉMSACIÓat

R
.c
INFO.esplugues
www

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta.
Inici del curs:
29 de setembre
• Curs d’iniciació a la
ceràmica

Dilluns, de 10 a 13 h
Dimarts, de 17.30 a 20.30 h
Dimecres, de 17.30 a 20.30 h
• Ceràmica per a nens

Dijous, de 17.30 a 19 h
Divendres, de 17.30 a 19 h
• Seminari d’escultura
i modelat

Dimecres, de 19 a 20.30 h
• Seminari Torn i esmalt

Dilluns, de 17.30 a 20.30 h
• Seminari de joieria
ceràmica

Del 30 de setembre
al 4 d’octubre
Dimarts, de 10 a 13 h
• Seminari de ceràmica
nadalenca

De l’11 de novembre al 23
de desembre
Dimarts, de 10 a 13 h
• Seminari de Nerikomi
i Neriage

Del 2 d’octubre al 6
de novembre
Dijous, de 17.30 a 20.30 h
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• Seminari de Mishina

Del 13 de novembre al 18
de desembre
Dijous, de 17.30 a 20.30 h
• Serveis:

- Autoservei
Dilluns, dimarts i dijous,
de 10 a 13 h
Dilluns, dimarts i dimecres,
de 17 a 20.30 h;
dijous, de 15 a 20.30 h
- Biblioteca especialitzada
Dilluns, dimarts i dijous,
de 10 a 13 h
De dilluns a divendres,
de 17 a 20.30 h;
dijous, de 15 a 20.30

• Seminari de roba i feltre

Dijous, de 15 a 17 h
• Seminari de paper i cartró

Dijous, de 19 a 20.30 h
• Seminaris de diferents
disciplines

Divendres, de 19 a 20.30 h

PROGRAMACIÓ
OCTUBRE – DESEMBRE
• Seminari de pintura
i tècniques decoratives

Dimarts, de 18.30 a 20.30 h
• Taller per famílies

Dimecres, de 17.30 a 19 h
• Seminari de creacions
en pastes polimèriques

Dijous, de 10 a 12 h

• Perfeccionament /
procediments pictòrics

Dijous, de 19 a 21 h
• Iniciació /perfeccionament
a l’aquarel·la i la tinta
xinesa

Dimarts, de 10 a 11.30 h
• Iniciació a la tempera
(gouache)

Dimecres, de 10 a 11.30 h

TALLER MUNICIPAL
DE PINTURA I DIBUIX

• Bases de pintura i dibuix

CURSOS NORMALITZATS
D’OCTUBRE A JUNY

CURSET D’EXPRESSIÓ
PLÀSTICA – NENS I NENES

A partir de 12 anys

De 9 a 13 anys

• Iniciació

Dijous, de 17 a 19 h

Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h

TALLERS + ART

• Tel. 93 372 04 16

• Desenvolupament i
realització de projectes

Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h
CURSOS MONOGRÀFICS
TRIMESTRALS
• Introducció al paisatge

Dimecres, de 12 a 13.30 h

• Modelatge i construcció,
estampat, monotip,
linogravat, marqueteria,
esmalts freds i joieria
• Introducció al dibuix de
base i acadèmic
• Tècniques de caricatura,
còmic i il·lustració

Dimarts, de 17 a 19 h
• Iniciació a la pintura

Dimarts, de 19 a 21 h
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CIRD -VIL·LA PEPITA
• Informàtica nivell 1

Dilluns, de 10 a 11.30 h
Data d’inici: 6 d’octubre
25,46 € (no residents: 50,93 €)
• Internet pràctic

Dilluns, d’11.30 a 13 h
Data d’inici: 6 d’octubre
25,46 € (no residents: 50,93 €)
• Escriptura creativa:
imaginació i tècniques

Dimarts, de 10 a 11.30 h
Data d’inici: 7 d’octubre
20,37 € (no residents: 35,65 €)
• Aprèn a utilitzar Facebook

Dijous, de 10 a 11.30 h
Data d’inici: 9 d’octubre
25,46 € (no residents: 50,93 €)

Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • C. Sant Francesc Xavier, 1 • 93 371 33 50 (ext. 190)
• Retoc d’imatges i Power Point

Dijous, d’11.30 a 13 h
Data d’inici: 9 d’octubre
25,46 € (no residents: 50,93 €)
• Creixement personal

Dijous, de 16 a 17.30 h
Data d’inici: 2 d’octubre
33,62 € (no residents: 61,12 €)
• Creixement personal

Dijous, de 17.30 a 19 h
Data d’inici: 2 d’octubre
33,62 € (no residents: 61,12 €)
INSCRIPCIONS:
• Del 8 al 19 de setembre.
• Els tres darrers dies d’inscripció
es podran inscriure les usuàries

no residents a Esplugues.
• Per confirmar la inscripció és
necessari acreditar haver efectuat el pagament en un màxim
de tres dies hàbils. Si no s’arriba
al 90% de la cobertura de les
places, el taller es pot anul·lar.
• Màxim 4 inscripcions per persona.
• No es retornaran els diners de la
matrícula si no és per anul·lació
del taller.
• L’organització es reserva el dret
de fer canvis en la programació.
Les inscripcions es realitzen als
Punts d’Atenció a la Ciutadania
(PAC). Veure informació a la
pàgina anterior

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
TALLERS DEL PRIMER
TRIMESTRE
INICI DEL CURS:
23 DE SETEMBRE

• Harmònica Blues

TALLERES TRIMESTRALS

• Rock

Propostes formatives de curta
durada per apropar la pràctica
artística a tothom.

Dilluns 20 h
• Jazz improvisació

Divendres 20 h
Dimarts 21 h
CURSOS NORMALIZATS

Per a alguns tallers no es
requereix coneixements previs
de música.

De setembre a juny

• Guitarra amb acords 1

• Música per als més petits

Divendres 20.15 h
• Guitarra amb acords 2

Dijous 20 h
• Guitarra amb acords 3

Dijous 21 h
• Gralla iniciació

Dijous 20.15 h
• Gralla avançat

Dijous 21 h
• Informàtica musical

Dimarts 21 h
• Musicoteràpia

Horari a convenir

Per a totes les edats, totes les
músiques i totes les necessitats.
Tallers de música en família, per
a nens i nenes en companyia de
pares/mares.
Taller 1. Sol, solet
(4 a 12 mesos)
Dimecres 16.45 h
Taller 2. Cinc pometes
(1 a 2 anys)
Dimarts 16.45 h
Taller 3. Escarabat,
bum, bum
(2 a 3 anys)
Dijous 16.45 h

• Música i moviment
(3 a 5 anys)

• Interpretació i moviment

Dilluns 19 h

Música i moviment 1
(3 anys)
Dimecres, dijous i divendres
17.30 h

• Música, tècnica vocal i cant

Música i moviment 2
(4 anys)
Dilluns i divendres 17.30 h

INSCRIPCIONS:

Música i moviment 3
(5 anys)
Dilluns i dimecres 17.30 h
Coral L’Esplugueta
(optativa per a infants
de 4 i 5 anys)
Dimarts, 17.30 h
• Formació Musical Bàsica

(6 a 11 anys)

Divendres 19.30 h

Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel.: 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat
Horari:
Matins: dilluns i dimecres,
de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns
a divendres,
de 16 a 21 h

• Música Jove (12 a 17 anys)
• Pràctica Musical

(a partir dels 18 anys)
• Taller: música i interpretació
per a joves

Espai d’aprenentatge a través
d’un projecte de producció, que
es representarà en el darrer
trimestre del curs. Inclou dues
sessions:

VIU EL TEU PATRIMONI
MUSEUS I ARXIU
VISITES GUIADES ALS MUSEUS

Tots els diumenges
• Visita combinada al Museu
Can Tinturé i al Museu de
Ceràmica La Rajoleta

Tots els diumenges, a les 11
i a les 12 h
ACTIVITATS FAMILIARS

Diumenges, prèvia inscripció
• ‘Barbotina i els secrets
de la ceràmica’

Visita teatralitzada per famílies

(entre 3 i 6 anys)
1r diumenge de mes 11.30 h
• ‘Gaudí i Esplugues.
Descobreix el trencadís’

Visita dinamitzada per famílies
(entre 7 i 12 anys)
Últim diumenge de mes 12 h
VISITA L’ARXIU MUNICIPAL
D’ESPLUGUES

De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h
Dimecres i dijous, de 17 a 19 h.
Visites guiades prèvia concertació al 93 473 44 12

ITINERARI PER LA BATERIA
ANTIAERIA DE SANT PERE
MÀRTIR

1r diumenge de mes 11 h
Inscripció prèvia

Arxiu Municipal d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 38
Tel. 93 473 44 12

INFORMACIÓ I RESERVES
MEL. Museus d’Esplugues
de Llobregat
Can Tinturé i La Rajoleta
C. Església, 36
Tel. 93 470 02 18
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat
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Setembre 2014

Dia
a Dia
1 DILLUNS
Fins al 7 de setembre d’11 a 20 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

Piscines d'estiu
Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu.
Fins al 10 de setembre
L’Avenç Centre Cultural

Inscripcions al torneig de tennis
taula de Festa Major
Inscripcions gratuïtes al torneig que se celebrarà el
dissabte 13, de 9 a 15 hores, al Complex Esportiu
Municipal Les Moreres. Activitat esportiva de participació oberta a tota la ciutadania. Informació i
inscripcions a: L’Avenç Centre Cultural, de dilluns a
divendres de 16 a 20 h c/ Angel Guimerà, 27-29 (telèfon: 93 513 54 45 o c/e: activitatsavenc@gmail.com)
Organitza: Secció de Tennis Taula L’Avenç

7 DIUMENGE

FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme
D’11 a 19 h • Parc infantil (tobogans
gegants, castells inflables, etc)
D’11 a 13 h • Acte amb la col·laboració

de McDonald’s
11 h • Futbol de botons
11 h • Taller amb l'Esplai Espurnes
11 h • Cilindros Rebeldes
11 h • Cursa, a càrrec del Club d’Atletisme
Can Mercader.
17 h • Festa infantil amb pallassos i titelles de la companyia 3/4 de 15
17 h • Actuació de l’Esbart Vila d’Es-

plugues
20.30 h • Cantada d'havaneres amb
Son de l’Havana, amb tastet de rom
cremat
Ho organitza: AV La Plana – Montesa
A LA PÀGINA 5

11.30 h
Museu Can Tinturé

DIUMENGES EN FAMÍLIA! DE 3 A 7 ANYS
Visita teatralitzada:

'Barbotina i els secrets de la ceràmica'

5 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme
22 h Pregó de festa

a càrrec de l’Associació de Dones de la Plana

Barbotina és filla de l’aigua i la terra, i viu amagada a
les fàbriques i tallers dels ceramistes. Us proposa un
passeig màgic per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, La
Rajoleta, que us descobrirà els secrets d’un ofici molt
antic i ple de misteris. Inscripció prèvia al Museu Can
Tinturé o al 93 470 02 18. Consulteu preus i promocions.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

22 h Diverses actuacions:

Maika Moreno (cançó lleugera i cobla)
Por derecho (coro rociero)
ACAE (Associació Cultural Andalusa d'Esplugues)
00 h • Discoteca mòbil
Organitza: AV La Plana - Montesa
A LA PÀGINA 5

6 DISSABTE

18 h
L’Avenç Centre Cultural
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Concert: Cor Exaudio
El cor igualadí, format per 28 veus femenines i dirigit per
Júlia Sesé, va néixer l’any 1996 i ja compta amb diversos
reconeixements com el primer premi al Concurs Coral
Internacional de Malgrat de Mar de l’any 2011. El seu
repertori se centra principalment en els compositors dels
segles XX i XXI, en destaquen obres a cappella de Josep
Vila i Casañas, la Messe des pêcheurs de Villerville de
G.Fauré, A Ceremony of Carols de B.Britten, Dancing Day
de J.Rutter i Seven Part-Songs de G.Holst. Per a aquesta
vetllada a L’Avenç el cor ha preparat tres estrenes i us
convida a venir a descobrir-les.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

10 DIMECRES
21.30 h • Des de la plaça Santa Magdalena
fins al parc Onze de Setembre

Marxa de torxes
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme
11.30 h • Cercavila amb la Colla de
Geganters i la Colla de Bastoners
12 h • Sardinada popular
12.30 h • Actuació: Atabalats
20 h • Taller de flamenc (balls de sevillanes)
22.30 h • La nit de ball a la Plana amb
l’orquestra Impakto
00 h • Exhibició de diversos balls:
llatins, country, dansa del ventre i bollywood, a càrrec
dels Amics del Ball de l'Associació de Veïns La
Plana - Montesa.
Organitza: AV La Plana - Montesa
A LA PÀGINA 5
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Concentració davant de l’Ajuntament d’Esplugues per
marxar fins al monument a l’11 de setembre.
Organitza: Assemblea Nacional Catalana

11 DIJOUS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
De 9 a 20 h - Pistes Municipals de Petanca
carrer Dr. Turró

Trofeu Social de Petanca La Diada
Organitza: Club Petanca Recreatiu Esplugues

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

12 h ACTE INSTITUCIONAL
Parc Onze de setembre
12.05 h • Actuació de la Coral Musicorum
12.10 h • Actuació, a càrrec de la Societat
Coral Centenària La Coloma
12.15 h • Ofrenes florals
12.35 h • Balls ofrenes, de l'Esbart Vila d'Esplugues (ball i poema) i de la Colla de Bastoners
12.45 h • Ballada de La flama de la

sardana
A càrrec de la Secció Sardanista de L'Avenç
12.50 h • Lectura declaració institucional,
a càrrec de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz
12.55 h • Interpretació d'Els
Segadors, a càrrec de la Societat Coral
Centenària La Coloma
19.30 h - Parc Onze de setembre

Ballada de sardanes amb la cobla
Baix Llobregat, a càrrec de la Secció
Sardanista de L'Avenç
A LA PÀGINA 5

13 DISSABTE
21 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer
[16 €] [Menors 8 €]

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ

XXXII Sopar de germanor del carrer
de L’Avenç
Venda de tiquets al mateix carrer els dies 1,2,3,4, 5, 8 i
9 de setembre, de 18 a 21 h. Hi haurà ball a càrrec del
músic Miquel Jiménez.
Col·laboren: Bumbutea, Casellas Centre Dietètic, Corpo
Bello, Creix el Taller, El Rincón del Ocio, La Gallina
Paperina, Perruqueria Soco i Ubud Artesania.
Organitzen: Veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer
A LA PÀGINA 5

21 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Sopar de benvinguda i karaoke
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

14 DIUMENGE
17 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
Festa infantil amb xocolatada i jocs
Ho organitza: Veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer
A LA PÀGINA 5

18 h • L’Avenç Centre Cultural
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Musical: Pick Road
Aquest és un thriller musical en català, de la companyia Jo Teatre, dirigida pel jove cantant i actor Jordi
Masegur. Abans d'estrenar-se a Barcelona, l'obra
trepitja l'escenari de L'Avenç amb una peça de petit
format (sis actors i tres músics) que situa la història al
1900 a Londres.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

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

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

19
1
9 DIVENDRES
DIVEN

22 DILLUNS
Fins al dilluns 29
Consulteu horaris (a esplugues.cat i/o al 900 30 00 82)

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)

Campanya foment del transport
públic urbà
De dilluns a divendres: Línia EP1 (Esplugues Barcelona), Línia EP2 (El Gall – La Miranda – Ciutat
Diagonal) i Línia EP3 (Finestrelles – Centre – El Gall).
Es repartirà una funda simple per a la targeta amb la
imatge de la SMSS fins a exhaurir existències.
Organitza: l’Ajuntament d'Esplugues amb la collaboració de Soler Sauret.
Vegeu tota la informació al Programa de
Festa Major que rebreu a les vostres llars

De 8 a 20 h • Carrer Cedres

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)
“FEM EL CARRER MÉS NOSTRE”

Dia Sense Cotxes
Dia de sensibilització (internacionalment se celebra el
diumenge 22 de setembre) sobre la problemàtica de
l’ús del cotxe privat. Tancament al trànsit del carrer
Cedres (entre els carrers Molí i Serra del Cadí)
Organitzen: Ajuntament amb la col·laboració de la
Fundació SIGEA
A PEU DE PÀGINA

De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Jardins de Can Tinturé

FESTA MAJOR AL MUSEU!

Portes obertes a Can Tinturé
Portes obertes al Museu Can Tinturé i a l’exposició
temporal ‘La ceràmica a les cases de 1714’.
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

20 DISSABTE
De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Jardins de Can Tinturé

FESTA MAJOR AL MUSEU!

Portes obertes a Can Tinturé

A PEU DE PÀGINA

Fins al divendres 26 • Dilluns, de 10 a 12 h
Dimarts i dijous, de 17 a 19 h
C/ Laureà Miró amb avinguda de Cornellà
(davant del pont d'Esplugues)

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)
“FEM EL CARRER MÉS NOSTRE”

Campanya contaminació acústica
dels vehicles amb 2 rodes (4t control)
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la DIBA
De 10 a 14 i de 17 a 20 h
Museu Can Tinturé

19 h • CIRD Vil·la Petita

DIJOUS DE LES DONES
Conferència:

'El perquè del creixement personal'
A càrrec de la terapeuta Carme Boo.
Organitza: CIRD Vil·la Petita

25 DIJOUS
12 h • Sortida: plaça Santa Magdalena

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)
“FEM EL CARRER MÉS NOSTRE”

Cursa de transports a la regió
metropolitana de Barcelona
Sortida des de la plaça Santa Magdalena (davant
de l’Ajuntament) arribada a un punt a determinar de
Barcelona. Inscripcions i informació: fins al divendres, 19 de setembre, al tel. 93 371 33 50 (de 9 a 14 h) i
dsanchez@esplugues.cat.
Organitza: Associació per a la Promoció del Transport
Públic (PTP).
A PEU DE PÀGINA

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

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

FESTA MAJOR AL MUSEU!

Portes obertes a Can Tinturé i a l’exposició temporal ‘La ceràmica a les
cases de 1714’
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

24 DIMECRES
10 h • Sortida al parc de La Fontsanta
(al costat pati de l’escola Lola Anglada)

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)

Caminada saludable
Recorregut d’una hora aproximadament per fomentar
l’exercici físic. Organitza: Ajuntament amb el Programa
de dinamització comunitària de la gent gran.

22 h
L’Avenç Centre Cultural

50è ANIVERSARI ‘ESPLUGAS CITY’
Projecció pel·lícula: Pistoleros de Arizona
Projecció de la primera pel·lícula que es va rodar
a ‘Esplugas City’ l'any 1964. Una peça d’Alfonso
Balcázar. Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Portes obertes al Museu Can Tinturé i a l’exposició
temporal ‘La ceràmica a les cases de 1714’.
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

21 DIUMENGE
De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Jardins de Can Tinturé

FESTA MAJOR AL MUSEU!

Portes obertes a Can Tinturé
Portes obertes al Museu Can Tinturé i a l’exposició
temporal ‘La ceràmica a les cases de 1714’.
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat
10 h • Plaça Santa Magdalena, 5-6

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)
“FEM EL CARRER MÉS NOSTRE”

Marxa Accessible d’Educació Viària
Activitat per sensibilitzar sobre l’ús responsable de la
bicicleta. Es repartiran obsequis commemoratius fins a
exhaurir existències. Arribada al parc Pou d’en Fèlix.
A PEU DE PÀGINA

12 h • Casal de Cultura Robert Brillas

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)
“FEM EL CARRER MÉS NOSTRE”
Campanya de foment del transport públic urbà
Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible.
Es repartiran detalls amb la imatge de la SMSS fins a
exhaurir existències.
A PEU DE PÀGINA

Fem el carrer més nostre
X Esplugues viurà una nova edició d’aquesta iniciativa que proposa una recerca
sobre noves formes de mobilitat per allunyar-nos de l’ús del cotxe particular i
acostar-nos a un transport més sostenible, segur i saludable. Entre les activitats d’enguany destaquem la 30a edició de la Marxa Accessible d’Educació
Viària (diumenge 21); el Dia sense cotxes (dilluns 22), on quedarà tancat
el trànsit del c. Cedres entre el Molí i Serra del Cadí; diferents campanyes de
foment del transport públic urbà (del 22 al 29) i de control de contaminació acústica de vehicles de dues rodes (del 22 al 26); una caminada saludable (dimecres
24); una original cursa de transports per comparar la despesa energètica, els
costos i el temps de desplaçament entre el transport públic i el privat (dijous
25); o una passejada interurbana en bicicleta per 7 municipis (diumenge 28).
També relacionat amb la sostenibilitat, dilluns 22 de setembre es durà a terme
la Festa d’Aigües als jardins de Can Tinturé. Els infants entre 0 i 12 anys podran
divertir-se amb jocs d’aigua per a tota la família mentre aprenen com arriba l’aigua
a les cases. Els assistents seran obsequiats amb un got d’aigua plegable. Vegeu
totes les activitats a l'agenda Dia a Dia. ●

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA • Del 21 al 28 de setembre
PASSEJADA EN BICICLETA • Diumenge 28 / FESTA D’AIGÜES • Dilluns 22
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28 DIUMENGE

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

De 10 a 13 h • Sortida de L'Hospitalet

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA (SMSS)
“FEM EL CARRER MÉS NOSTRE”

Passejada urbana en bicicleta
Itinerari en bicicleta per set municipis metropolitans.
Sortida a les deu del matí del parc de la Marquesa (l’Hospitalet). A les 10.15 h. està previst el seu pas per la plaça
Santa Magdalena (davant la casa consistorial). Arribada a
les dotze del migdia al parc de Torreblanca (Sant Feliu de
Llobregat – Sant Just Desvern). Recorregut aproximat de
20 km. Per a majors de 10 anys. Cal portar casc protector.
Més informació al telèfon gratuït d’atenció ciutadana:
900 300 082. Organitzen: Ajuntaments de l’Hospitalet,
Sant Just Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Joan Despí,
Sant Feliu i Esplugues.
11 h • Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Matinal flamenca dedicada a
Catalunya i dinar
Dinar típic amb pagament previ, podeu reservar els
tiquets del 10 al 24 de setembre al CCA Plaza
Macael, Local núm. 4, tel: 93 372 51 01.
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
12 h • Museu Can Tinturé

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
Discoforum
Dimecres 24, a les 19 h
Estètiques musicals III: El nacionalisme musical
Els dimecres, la música envaeix la biblioteca amb les
habituals audicions discogràfiques comentades, que
organitzen el Club de Música Clàssica Pare Miquel
d’Esplugues. En aquesta ocasió us proposen un espectacular viatge a través de la música nacionalista a
partir de la selecció musical i l'elaboració de textos de
Francesc Coma Casajuana.
Dissabte 27 de setembre, al matí (consulteu hora)
Avinguda de Cornellà, 17-19 Edifici Símbol Torre-B

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

Classe oberta de dansa integrada
per a persones discapacitades a
nivell físic, psíquic o sensorial del
projecte 'DANSA SENSE LÍMITS'

Visites guiades als Museus d’Esplugues

Més informació: al 93 499 02 33 de 17.30 a 19.30 h, o
bé enviant un correu electrònic a info@dansaxtots.org
Organitza: Associació Catalana d’Amics de la Dansa

i Esplugues.
Descobreix el trencadís'

Espectacle de teatre: Fuga
Amb la companyia Endoll Teatre. La peça explica la
història d'un ministre del govern que acaba de dimitir
en veure’s embolicat en un escàndol de corrupció que
ha engegat en orris la seva carrera política.
Organitza: Companyia de teatre Endoll

Tots els diumenges es realitzen visites guiades al
Museu Can Tinturé (12h) i al Museu de Ceràmica "La
Rajoleta". Veniu a descobrir-hi l’art de la ceràmica!
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL
Dissabte i diumenge, 13 i 14 de setembre

SORTIDA DE CAP DE SETMANA D’ALTA
MUNTANYA

Visita i taller: 'Gaudí

18 h • L’Avenç Centre Cultural
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]

SORTIDES

DANSA X TOTS, DE L’ASSOCIACIÓ
CATALANA D’AMICS DE LA DANSA

DIUMENGES EN FAMÍLIA! DE 8 A 12 ANYS
A través d’una visita guiada a la fàbrica Pujol i Bausis,
descobrireu en família, què tenen en comú el Parc
Güell i "La Rajoleta", i coneixereu la vinculació que
Gaudí va tenir amb Esplugues. Després del recorregut,
es realitzarà un taller de trencadís, una de les tècniques més destacades del Modernisme. Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18. Consulteu
preus i promocions.
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

Tallers: 'Fem western'
Dissabtes 20 i 27, a les 12 h
S'escenifiquen algunes escenes pròpies dels
westerns utilitzant disfresses i maquillatge.
Per a infants de 6 a 10 anys. Places limitades.

Artiga de Lin i Forau d’Aigualluts
(la Vall d’Aran)

CASAL
De l’1 al 12 de setembre • Consulteu horaris
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Casal de setembre: A l’aventura…
Es podran aprendre nocions bàsiques d’escalada, fer de
xef o jugar als ponts del Naturparc, entre d’altres activitats. Inscripcions a l’Espluga Viva (c/Sant Francesc
Xavier 7-9, de 16 a 20 h), trucant al tel. 93 473 39 09 o
enviant un c/e a: secretaria@esplugaviva.cat.
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva

Recorregut pel Coth de Toro i Coth d’era Picada.
Cal estar federat o demanar una llicència temporal. Per
a més informació truqueu al 93 473 39 09 o al c/ Sant
Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Diumenge, 14 de setembre, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena

PETJADES I CAMINS

Entre fortaleses i barraques
Súria (Bages)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09 (c/ Sant
Francesc Xavier, 7-9).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

CURSOS i TALLERS
Dimarts, 30 de setembre i 2 d’octubre, de 14 a 16 h
CIRD Vil·la Petita
Taller: 'Màrqueting a internet: un món

de possibilitats al teu abast'
A càrrec d'Eva Cuende. Coneixements bàsics i fonamentals del màrqueting online i les xarxes socials.
Eines bàsiques per poder-les utilitzar en el teu negoci.
Més informació a http://xarxadones.entitats.esplugues.cat o al c/e xde.esplugues@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores
Tots els dissabtes a la tarda de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier, 7

Agrupament Escolta Espluga Viva
L'Agrupament pertany a l’associació laica d’escoltisme Escoltes Catalans. Cada trimestre es fan dues sortides de cap de setmana, amb tendes de campanya.
Els nens i nenes del CAU es divideixen en unitats,
grups per edat. Per a més informació truqueu al
93 473 39 09 de 16 a 20 h de la tarda.

TALLERS I SERVEIS ESTABLES DURANT
TOT L’ANY • ESPLUGA VIVA
Inscripcions al mateix local (Sant Francesc
Xavier, 7) o trucant al 93 473 39 09 de 16 a 20 h
Inici: 30 de setembre
Per a infants: LUDOTECA DIÀRIA, de 17 a 19 hores,
GUITARRA, CUINA EN ANGLÈS, PERCUSSIÓ I
RITME, TEATRE I REFORÇ ESCOLAR.
Per a joves i adults: GUITARRA I BAIX, GRALLA,
TAI-TXI, LECTURA I RECITACIÓ DE POEMES,
INICIACIÓ ESCALADA I ANGLÈS PER VIATJAR
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El CCA Plaza Macael calienta motores con
vistas a su primer cuarto de siglo de vida
X

El Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael celebra su 25 aniversario. Des
de 1989 la entidad ha sido un referente de la cultura andaluza y no quiere
dejar pasar la efeméride para rememorar los primeros pasos, su presente, así como futuros proyectos de la
entidad.
La fecha escogida es el 11 de octubre, por lo que habrá tiempo de hablar
de manera amplia de ello, pero empezad a marcar el día en el calendario.
La entidad ha preparado distintas actividades en el Pavelló Poliesportiu de
Can Vidalet.
Para completar la celebración, ese mismo día tendrá lugar una cena de la que
podréis comprar los tíquets del 8 al 30 de septiembre en el Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael, en el número 4 de la plaza dedicada a esta ciudad almeriense hermanada con Esplugues, de 17 a 21 h. Para más información, también
podéis llamar al 93 372 51 01. El precio de la cena es de 30 €. ●
Sábado 11 de octubre

A partir de las 18 h

25 ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet
Reserva de plazas para la cena hasta el martes 30 de setiembre

Dissabte, 20 de setembre, hora a concretar
Punt de trobada a concretar

EXCURSIONS BTT.

17 de setembre, a les 19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Passeig per la zona agrària del
Llobregat: Sant Boi – el Prat

18 de setembre, a les 19 h
Centre Municipal Puig Coca

Excursions de muntanya col·lectives en BTT. 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).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Diumenge, 22 de setembre, a les 11h
Lloc de trobada: plaça Mireia

FESTA MAJOR AL MUSEU!

Dissabte, 27 de setembre, a les 9 h
Plaça Santa Magdalena

Visita a Torroella de Montgrí
Fundació Mascort (exposició de ‘Rajoles, plafons i
socarrats’, acompanyats pel comissari Josep Antoni
Cerdà) i Fundació Vila Casas al Palau Solterra
(s. XV) (exposició de fotografies d’Agustí Centelles
‘Retrats de guerra’). Dinar. Inscripció al Museu de Can
Tinturé a partir del 16 de setembre. Màxim 30 places.
Organitza: Els Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues (AMPEL)

A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries existents. Es parlarà de la seva funció i del paper
que van tenir. Dificultat mitjana-alta, es recomana portar roba i calçat adient. Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat
Dissabte, 27 de setembre, a les 9 h
Plaça Mireia

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

Esplugues i Sant Just, memòria compartida
Recorregut guiat que posa en connexió la defensa
activa, a través de la bateria antiaèria de Sant Pere
Màrtir a Esplugues i la defensa passiva, descobrint
un refugi que es conserva a Sant Just Desvern, de la
Guerra Civil espanyola. Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

EXCURSIONS EN AUTOCAR

El Roc de Frausa i el GR-10 francès
(Alt Empordà)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Per a
informació i inscripcions consulteu l’activitat anterior.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS
Tots els dissabtes, de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes a l'exposició:
‘La ceràmica a les cases de 1714’
Entrada gratuïta. Un passeig per la ceràmica de les
cuines i les taules de les cases de principis del s. XVIII.
Hi ha un àmbit dedicat a les cases existents a l'Esplugues d’aquella època.
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL
Fins al 30 de setembre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

50 ANYS 'ESPLUGAS CITY'
Exposició itinerant: 'Esplugas City'
Amb la col·laboració del Consell dels Infants

TIC formació
Dijous 18, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Edita i comparteix el video
de les teves vacances

Dimecres 24, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Tast de cerveses
Vols aprendre a distingir els diferents
tipus de cerveses? I descobrir les seves
característiques? Sabor, aroma, textura,
matisos... Dirigit a joves de 18 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)
Dijous 25, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Costura de supervivència
Aprèn coneixements bàsics de costura d’una manera senzilla i pràctica.
Aprendrem a fer petits retocs a la nostra
roba: cosir botons, vores o cremalleres.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit
Divendres 26, de 21.30 a 23 h
Espai Jove Remolí

Cabaret
En aquest taller els usuaris podran aprendre a ballar l’estil cabaret i captar l’essència d’aquest món que va acompanyat de
màgia, humor i sensualitat. Dirigit a joves
de 18 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Es presenta a la ciutadania un procés que permet debatre i decidir el destí, d'aproximadament,
180.000€ del pressupost d'inversions, per tal que
en pugui conèixer la mecànica del procés, les
seves singularitats i l'experiència de la ciutadania
que va participar a l'edició passada.

Diumenge, 28 de setembre, a concretar
Sortida: plaça Santa Magdalena

Itinerari. La bateria antiaèria de
Sant Pere Màrtir

Esplujove de tarda

Sessions informatives del procés
"Pressupost Participatiu"

Presentarem algunes tècniques d’edició
de vídeo i com penjar-lo i compartir-lo
on-line. Per a aquest taller els participants
hauran de portar el seu ordinador amb el
programa. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)
Divendres 26, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Inscripcions obertes per als tallers del
Programa per a la Salut de Impulsar
Valors: 'Renacer'
'Renacer' és un programa integral adreçat a les
dones, que pateixen o han patit càncer, i a les
seves famílies. Té l'objectiu de:
1 - Aclarir dubtes i temors sobre aquesta situació
2 - Aflorar els recursos personals que ens permeten
superar límits
3 - Augmentar l'harmonia, força i equilibri a través del cos
4 - Incrementar la comprensió de la realitat que vivim
5 - Descobrir i gestionar les emocions i estats emocionals
6 - Millorar la qualitat de vida, l'afectivitat i el benestar
global

El programa consta de 4 tallers, distribuïts en
4 setmanes (1 taller per setmana de 3 hores de
durada), que es faran els dimecres, del 5 al 26 de
novembre, de 10 a 13 h, a Vil·la Pepita
Inscripcions als PACs (telèfon: 900 300 082)

TIC Serveis

Durant tot el mes, de 19 a 21h
Espai Jove Remolí

Suport TIC i multimèdia
• Dimarts 9: Ofimàtica
• Dimarts 16: Currículum creatiu
• Dimarts 23: Suport a la creació
digital
Per a algunes de les activitats el participant ha de portar el seu ordinador portàtil
amb el programari instal·lat.
No requereix inscripció prèvia. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys.

Edita les teves fotografies i
comparteix-les

Taller d'elaboració de pa
En aquest taller aprendràs a fer el teu
propi pa casolà d’una forma sana, senzilla i divertida! T’hi apuntes? Per a joves
de 16 a 35 anys. Activitat gratuïta, cal
reservar plaça (*)

Vols deixar de fumar?
Si has decidit que vols deixar de fumar,
des de la Oficina Jove t’ajudem donant-te
pautes i recursos per tal d’aconseguir-ho!
Per a joves de 16 a 35 anys. Activitat gratuïta, cal reservar plaça (*)

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

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

Dimarts 23, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove Emancipació

Dimarts 30, de 18 a 20 h
Oficina Jove Emancipació

Presentarem algunes tècniques d’edició
de fotografies i com compartir-les on-line.
Per a aquest taller els participants hauran
de portar el seu ordinador amb el programa. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

Espai Jove Remolí

TA L L E RS

(*) Per formalitzar la inscripció a
les activitats cal trucar al
telèfon 661 987 690
(de dll a dv, de 17 a 20h) o enviar
un correu electrònic a
jove.emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
l'11 i 22 de setembre

Informació dels Tallers
Joves a la pàgima 6
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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

Amb el suport de:
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