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XI APLEC DE LA SARDANA D’ESPLUGUES - 2 DE NOVEMBRE

Una gran diada per celebrar
el 50è aniversari de la Secció
Sardanista de L’Avenç

D

urant aquest any, del qual en
comencem a esprémer les
últimes setmanes, han estat moltes les activitats
que s’han fet en honor
al mig segle de vida de la Secció
Sardanista de L’Avenç: des de la
taula rodona organitzada pel Grup
d’Estudis d’Esplugues (que podeu
recuperar de forma íntegra al seu
canal de Youtube); passant per una
jornada amb xocolatada, una ballada, una fideuà i una obra de teatre;
l’ofrena d’un clau al mur d’homenatge a Pep Ventura, músic i compositor impulsor de la sardana, durant la
63a Trobada Sardanista a Montserrat;
i les activitats d’altres entitats com el
concert dels Amics de la Música. Això, a
més de les ballades habituals de l’entitat.
Queda, però, una de les cites més importants de l’agenda sardanista d’Esplugues:
l’Aplec. Si bé el novembre passat, l’Aplec
d’Esplugues va ser un dia molt especial
per l’efemèride dels seus primers deu anys,

Es ballen dues sardanes
compostes pel desaparegut
Tomàs Gil, que havia dedicat
algunes obres a Esplugues
enguany, aquesta ballada també serà una
jornada amb una càrrega emotiva important
pel 50è aniversari de l’entitat. La fórmula,
però, és la mateixa que fa que cada una de
les deu edicions hagin estat tan reeixides:
tres cobles, dinar de germanor, concurs de
colles, berenar...
El seu president, Guillem Eastaway, descriu l’èxit dient que l’aplec “ha nascut amb
bon peu”. Però si aquesta ballada ha nascut
i crescut amb força és perquè ha tingut uns
bons progenitors, tot i que el president sempre defuig de penjar-se medalles recordant
que no ha fet res més que continuar la feina
de les altres juntes i presidents.

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€
MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Cada 9 menús en donem
1 de gratuït, i a més a
més, una ampolla de
cava brut nature.
Tenim vermuts amb
productes Espinaler.
Servei de terrassa

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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50è ANIVERSARI DE LA
SECCIÓ SARDANISTA
DE L’AVENÇ

Diumenge 2
Centrant-nos en el pròxim diumenge 2 de
novembre, les cobles de l’aplec seran velles
conegudes: la Principal del Llobregat,
la Ciutat de Cornellà i la Jovenívola de
Sabadell. Donant un cop d’ull al repertori,
destaquem la sardana Doll d’amor de Joan
Hostench, guanyadora del premi popular
de la Sardana de l’any 2013, i també dues
composicions de Tomàs Gil i Membrado
(les dues sardanes que tocaran juntes les
cobles), en un petit homenatge de la Secció
Sardanista a aquest músic prolífic, que va
morir fa pocs mesos i que havia dedicat
algunes sardanes a Esplugues, a més de
participar en alguns aplecs de la nostra
ciutat.
DARRERES ACTIVITATS DE L'ANY
Més enllà de l’aplec, encara queden
dues activitats que poden incloure’s en
la celebració del 50è aniversari de la secció. La primera, el diumenge 16 d’aquest
mes, es tracta d’una jornada on la Coral
Centenària La Coloma i l’Esbart Vila

10.30 h matí i 16.30h tarda
XI APLEC DE LA SARDANA
D’ESPLUGUES

Parc Pou d’en Fèlix
Diumenge 16 18 h
Homenatge de la Societat Coral
Centenària “La Coloma”
i l’Esbart Vila d’Esplugues
a la Secció Sardanista
L’Avenç – sala Joan Brillas
d’Esplugues homenatjaran els sardanistes. La segona i última serà el concert del
desembre, amb la cobla Ciutat de Girona.
Des de L’Agenda esperem que l’entitat en
faci moltes més, i que continuï augmentant
el nombre d’afiliats, més encara si aquests
aconsegueixen baixar la mitjana d’edat,
cosa que està passant els últims anys, fet
que augura molts anys de contrapunts a
Esplugues. ●

ESPLUGUES, PUNT
DE SORTIDA I ARRIBADA
DE LA ULTRATRAIL
DE COLLSEROLA
Menys asfalt i més quilòmetres a la segona edició de la cursa,
que vol demostrar que córrer per la muntanya és sinònim de
respectar l’entorn natural

E

l Parc Natural de Collserola, tresor natural i pulmó
d’Esplugues, torna a acollir
per segona vegada consecutiva la cursa de llarga distància
Ultratrail (ultramarató de muntanya). La
competició ha tingut tant d'èxit que, a
un mes de celebrar-se, les places estaven exhaurides. Per sort, aquí la viurem
com mai, perquè aquest any tenim l’honor de disparar el tret de sortida i rebre els guanyadors a la meta, situada al
Complex Esportiu Les Moreres. Això
serà dissabte 22; però, dia abans, –divendres 21, de 17 a 22 hores– se celebra
en el mateix establiment la Fira del corredor, oberta a tothom i d’accés gratuït.
Es tracta d’una mostra en què marques
i botigues exposen material esportiu.
A banda que Esplugues és la seu principal, la nova edició arriba amb nove-

tats: s’han fet canvis en el recorregut
per tal que no hi hagi tants trams d’asfalt i perquè sigui més llarg. S'hi fan
tres proves: la Ultratrail pròpiament
dita passa de 74 km a 80 km i compta
amb un desnivell de 2.720 metres, la
Mitja Volta (de 45 km i 1.700 m) i la
Popular (23 km i 1.200 m.) sumen dos
quilòmetres cadascuna.
Recordem que la cursa Ultratrail
recórrer de forma circular el parc natural, de tal manera que voreja els marges
dels nou municipis que en formen part
(Esplugues, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Just Desvern, Molins de Rei, El Papiol,
Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del
Vallès, Montcada i Reixac i Barcelona).
L'objectiu de la cursa és respectar l’entorn natural, per això es destinen dos
euros de cada inscripció a la conservació de camins del parc. ●

MARC RÀFOLS
Cofundador del club
La Nova Fita, entitat
organitzadora de la
cursa
“Des del nostre club, que
està a Vallvidrera (dins
del Parc de Collserola), ens feia gràcia que
en un entorn tan metropolità es pogués fer
una cursa de llarga distància. Això no es
pot fer a gaires ciutats i el recorregut és
preciós"

TONI
SERRALLONGA
Atleta i corredor
de l'Ultratrail
"M'agrada córrer
en aquesta cursa
perquè estàs al
costat de casa i, per molt que faci
quinze anys que corro pel parc, sempre
acabo trobant racons que no he vist
mai, sembla que estigui aïllat del
món"

HELLY HANSEN
ULTRATRAIL
COLLSEROLA
Dissabte 22, a partir
de les 7 hores
Complex Esportiu Municipal
Les Moreres

MONTSE
ZAMORA
Regidora d'Esports
de l'Ajuntament
d'Esplugues
"Per a Esplugues
és tot un honor
ser la seu d'aquesta prova esportiva
tan especial, on el que prima és la
participació i el respecte a l'entorn"

VI MOTOR BAIX CLÀSSIC ESPLUGUES

Passió pels vehicles clàssics
XMotocicletes

Gilera, Vespa, Montesa, Ossa, Bultaco... Relíquies
dels anys seixanta i setanta i, fins i tot, del 1945 circularan un any
més pels carrers de la vila. El VI Motor Baix Clàssic ja és aquí, i
en aquesta edició s’ha fet una invitació extensiva a centenars de
propietaris de motocicletes i cotxes antics d’arreu de Catalunya.
A Esplugues en són una vintena! Per saber quantes hi assistiran,
caldrà esperar al diumenge 16, a les 10 del matí.
El punt de trobada és la plaça Santa Magdalena, on, durant una
estona, nostàlgics i aficionats als vehicles clàssics podran veure’ls
de prop i compartir amb els assistents el procés de restauració i
altres curiositats. Des de Moto Club Esplugues, entitat organitzadora de l’activitat, comenten que qui tingui una moto moderna
i vulgui unir-se a la desfilada serà benvingut. “Els donarem feina
segur, ja sigui obrint camí o ajudant amb les avaries que hi hagi”,
diu el president de l’entitat, Xavier Ribó. ●

VI MOTOR BAIX CLÀSSIC ESPLUGUES 2014
Diumenge 16 De 10 a 13 h
Sortida: plaça Santa Magdalena i carrers del municipi
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Caminando hacia una sociedad
sin violencia contra las mujeres

XUn año más, el Día Internacional Contra
la Violencia Machista (martes 25) nos
recuerda que aún queda mucho camino por
recorrer hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Es momento de
salir a la calle y caminar hacia este objetivo
en la marcha que se organiza por segundo
año consecutivo desde los ayuntamientos
de la comarca. Toda la ciudadanía está
invitada a unirse a la marcha en la plaza
Santa Magdalena, el domingo 23 a las 10
de la mañana, y llegar hasta el parque de
Torreblanca en Sant Feliu.
El grito de “¡prou a la violència!” vuelve
a resonar en la conmemoración de este día,
en el que hay poco que celebrar y mucho
que reflexionar: en lo que va de año han
muerto 42 mujeres a manos de hombres
en España, siendo Catalunya la comunidad
con más asesinatos (nueve). Respecto al
número de denuncias, en el primer trimestre de 2014 se registraron 492 en el Baix
Llobregat, la gran mayoría (80%) presentadas por la misma víctima.
Como es habitual, Esplugues organiza,
además de la marcha, varios actos el mismo
día 25. Al mediodía se hará una lectura del
manifiesto delante del Ayuntamiento, texto

que se volverá a escuchar en el acto reivindicativo de las 7 de la tarde organizado en
el mismo lugar.
Este año Joventud, que siempre programa actividades para la ocasión, trabajará
a partir de la propuesta de los y las jóvenes que participaron en la VII Audiencia
Pública, donde decidieron el lema de la
campaña: "Obre el cor però no a cops".
Este es el tema central en torno al cual los
participantes elaboran un video y realizan
un taller propuesto por ellos donde expresan sus ideas en relación a la violencia
machista. Podéis consultar la manera de
participar en estas actividades en el apartado Esplujove. ●

II MARXA DEL BAIX
LLOBREGAT CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Domingo 23 10 h.
Plaza Santa Magdalena

LECTURA DEL MANIFIESTO
Martes 25 12 h.
Plaza Santa Magdalena

Ópera para todo el mundo y a favor de la
Fundació Finestrelles
X La Fundació Finestrelles, que promueve

la defensa de los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad intelectual,
organiza su acto benéfico anual. Para la ocasión, el periodista especializado en ópera y
presentador del programa En clau de vi del
Canal 33, Marcel Gorgori, ha creado el concierto de ópera Només per a uns quants?,
que, como su título indica, quiere poner de
manifiesto que todo el mundo puede entender este género musical.
Bajo la dirección de Daniel Antolí, una
orquesta de 50 músicos y un coro formado por 35 cantantes y cuatro solistas
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interpretarán piezas de algunos de los
maestros más reconocidos de la ópera:
Bizet, Bellini, Puccini, Verdi y Händel.
Los socios de la fundación obtendrán
un 10% de descuento en su entrada, con
lo que la organización invita al público a
hacerse amigo antes del día del concierto,
el martes 4 de noviembre. Las entradas
se pueden adquirir llamando al teléfono
93 371 34 41 o enviando un correo electrónico a info@fundaciofinestrelles.com.
Cabe recordar que también se puede realizar una aportación en la cuenta bancaria
2100 0555 34 0202162137. ●

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

ACTO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
Martes 25

19 h.

Lectura del manifiesto,
proyección del vídeo
de Esplujove, actuación y
clausura a cargo
de las entidades de mujeres.

NOMÉS PER A
UNS QUANTS?,
acto benéfico a favor
de las personas
con discapacidad
intelectual
Martes 4
20.30 h.
Trucar 665 81 99 69
Sala Barts de
Barcelona
(Av. Paral·lel, 62)

Rafael Nadal i l’obra de Paco Candel,
protagonistes a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’expresident José Montilla, amic de Candel, presenta el llibre Oda poética,
obra pòstuma d’un dels referents de l’etapa de la transició
X Aquest

mes la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues acull
dos escriptors i periodistes de referència d’abans i d’ara:
Francesc (Paco) Candel i Rafael Nadal, respectivament.
El primer, desaparegut fa quatre anys, és autor d’obres tan
conegudes com Els altres catalans. El novel·lista i assagista, que va ser un dels personatges cabdals en l’àmbit de la
cultura i la política durant la Transició, també va col·laborar
en diversos diaris i revistes com Tele Exprés, Serra d’Or o el
diari Avui. Nadal, en canvi, és una de les veus de l’actualitat.
Actualment escriu a La Vanguardia, col·labora a RAC1, TV3
i 8TV, i té alguns premis en el camp de la comunicació, així
com de la literatura, un món en el qual s’hi ha estrenat fa
relativament poc amb la publicació de tres obres en els tres
últims anys.
Aquest any se celebra el cinquantenari de la publicació d’Els altres catalans, un
assaig que s’ha convertit en un document històric de la immigració a Catalunya, i que
Candel va escriure fruit del testimoni de viure al que llavors s’anomenava suburbis, dels
quals ell mateix va formar part. Coincidint amb aquesta celebració, l’editorial Carena ha
publicat Oda poética, una antologia de la seva obra en vers que descobrireu de la mà
de l’expresident José Montilla, gran amic de Candel, i de la que va ser la companya de
l’autor, Joana Gardés. La presentació és el dijous 13, a les 19.30 h.
Rafael Nadal és relativament nou en el món literari –el 2011 es va iniciar amb el recull
de relats curts Els Mandarins– tot i així, és bastant prolífic. El periodista ha publicat Quan
érem feliços (2012), obra guanyadora del Premi Josep Pla i, al 2013, Quan dèiem xampany, guardonada amb el 11è Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada. El dimecres
19 (19.30 h), coneixereu la seva obra, més a fons i en primera persona. ●

PRESENTACIÓ ODA POÉTICA
(ANTOLOGIA DE L’OBRA
DE PACO CANDEL)
Intervenen Joana Gardés
i l’ex-President José Montilla
Dijous 13
19.30 h

PRESENTACIÓ DE L’OBRA
DE RAFAEL NADAL
amb la presència de l’autor
Dimecres 19 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Vols ser voluntari a la
Cavalcada de Reis?
Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient
busquen persones voluntàries per a la
seva Cavalcada al seu pas per Esplugues.
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més
important de la ciutat per a petits i grans. Si voleu formar part de la cavalcada i ser-ne voluntaris, feu la vostra
inscripció per participar-hi enviant un correu electrònic a
fcastillo@esplugues.cat o trucant al 93 371 33 50 (ext. 2434).
uesta manera sereu membres de la desfilada més
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2015?
✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania.
✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2004, 2005 i 2006.
✷ Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant
aquesta butlleta a partir del 24 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 11 de desembre.
✷ Sorteig públic: es farà el divendres 12 de
desembre, a les 20 hores, a la
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.
Biblio
contactarà amb els premiats pe
per
✷ Es con
conﬁrmar la seva participació
conﬁr
ói
comentar detalls relatius a
comen
l'activitat.
l'activ
✷ Condició
Condi
imprescindible:
que el
els pares o mares
acomp
acompanyin la carrossa
com a patges (caminant a
amb les torxes
al volt
voltant de la
carros
carrossa). ●

Emplena
E
Em
plena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial
nom
n
om nen/n
nen/nena:
data
d
ata de naixement:
na

telèfons:

domicili:
nom pare/mare:
pare/m
novembre 2014 - L'Agenda 5

Novembre 2014

11.30 i 12.30 h
Parc de la Fontsanta

JUGATECAMBIENTAL
• D’11.30 a 12.30 h
Itinerari:

‘Visitem els horts de Pont Reixat’
• De 12.30 a 14 h

Dia
a Dia

‘Aprenem a fer oli d'orenga’
Organitza: Ajuntament d’Esplugues, amb la collaboració de l'AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí
19 h • Casal de Cultura Robert Brillas

PROGRAMACIÓ ARRELA’T 2014

Concert de Las Migas
Las Migas són un quartet amb segell propi. La cantaora
Alba Carmona s’uneix al violí de Roser Loscos i a les
guitarres de la sevillana Marta Robles, la veterana del
grup i Alicia Grillo.Organitza: TiC Espluga Viva

3 DILLUNS
1 DISSABTE
Inscripció d'11 a 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

XXXII CONCURS DE PANELLETS
Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre
13 h • Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

PROGRAMACIÓ ARRELA’T 2014

Concert Vermut
amb “Heura Gaya (veu) i Blai Casals (acordió)”
Organitza: TiC Espluga Viva
De 17 a 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Festa infantil de la tardor
Jocs, xocolatada, castanyes, actuacions i la castanyera
de l'Esbart. Tots els participants han de dur algun
element tradicional de la tardor per a guarnir el casal.
Entrada gratuïta. Organitza: Esbart Vila d’Esplugues
A partir de les 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural

PROGRAMACIÓ ARRELA’T 2014

Taller de gloses amb Caterina Canyelles
21 h • Soparglosat amb OMG
(Orquestrina Molinenca de Glosa)
Organitza: TiC Espluga Viva
De 20 a 1 h de la matinada
Carretera de les aigües

2a Cursa Nocturna de Collserola
Es realitza un trajecte en autocar des de la plaça
Mireia (Esplugues del Llobregat) fins a la zona del
Mirablau (a prop de la sortida de la cursa). Cada 15
minuts sortiran 2 autocars amb 100 corredors del
mateix nivell. Fan 600 metres d’escalfament des
d’aquella zona fins al pla de les Maduixeres on hi ha
la sortida.
Per a més informació: http://lanocturnadecollserola.cat
Organitza: Associació Amics del Running Urbà
23 h • L’Avenç Centre Cultural

Fins al divendres 7
D’11 a 12 i de 17 a 18 h
Parc Pou d’en Fèlix (costat pista)
Mesurament del soroll produït per les motos i motocicletes.
Fins al divendres 28
Hores concertades per telèfon
Centre NeuroEsplugues
C/Mossèn Jacint Verdaguer, 7

Tens problemes de memòria?
On he posat les claus? He apagat el llum? Com es
diu això? Controls gratuïts de memòria (del 3 al 28 de
novembre). Hores concertades trucant al tel. 93 004 01 02

4 DIMARTS
19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

6 DIJOUS
De 18 a 20 h
Escola d’Adults Eugeni d’Ors C/ Cedres, 38, 2n

SESSIONS D'ACOLLIDA A NOUVINGUTS

Tallers de preparació i assessorament per a la reagrupació familiar
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082,
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'La passió de Subirachs' A càrrec d'Imma
Fontanals.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h • Edifici Municipal Puig Coca
C/ Petit Parc de l’Amistat, s/n

ADAPTA’T AL CANVI:
MARCA LA DIFERENCIA
Ponència:

Més informació: http://xarxadones.entitats.esplugues.cat/ o al c/e xde.esplugues@gmail.com
Organitza Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues,
amb la col·laboració de Bumbutea.

A càrrec de Cuende Consulting. Reserva de places:
info@cuendeconsulting.com / www.cuendeconsulting.com o al telf. 636 042 481. Places i aforament
limitat. Assistència gratuïta

20.30 h
Sala Barts de Barcelona Av. Paral·lel, 62
Concert benèfic:

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada:

‘Només per a uns quants’

‘Educació, patrimoni i compromís local’

Acte benèfic a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual. Concert d’òpera creat pel periodista
Marcel Gorgori.
Organitza: Fundació Finestrelles

5 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

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

‘Com captar l’atenció dels teus clients’

Ponent: Tània Martínez Gil, llicenciada en història i
doctorada en Didàctica de les Ciències Socials.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

7 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE
“DAVID GOODIS AL CINEMA”
La senda tenebrosa, de Delmer Daves

8 DISSABTE
8 h • Plaça Macael, local 4

Inici muntatge pessebre vivent
Més informació: 93 372 51 01 o a la pàgina web www.
ccaplazamacael.com
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Yacine Belahcene Benet, es reinventa
una vegada més amb un só, rocker, urbà, dur però
sofisticat alhora.. Organitza: TiC Espluga Viva

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

2 DIUMENGE

50È ANIVERSARI ESPLUGAS CITY
L'HORA DEL CONTE

10.30 h i 16.30h
Parc Pou d’en Fèlix
19 h • La Masoveria de Can Tinturé

XI Aplec de la Sardana d’Esplugues

VI Taller d'identificació d'imatges

Ballada de tres cobles, dinar de germanor, concurs de
colles i berenar.
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Visualització d'imatges del fons fotogràfic de l'arxiu
per reconèixer i identificar l’esdeveniment, la data, el
lloc i les persones que hi apareixen.
Organitza: Arxiu Municipal d'Esplugues
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A càrrec de la psicòloga Elena Pérez Martín. Sobre
què són les emocions i com influeixen en la vida diària. Es realitzen diversos exercicis pràctics per aprendre a gestionar emocions com ara l'estrès i l'angoixa,
la tristesa o l'enuig. Durada aproximada: 90 minuts.
Places limitades
Organitza: Elena Pérez Martín, psicoteràpia d’adults,
amb la col·laboració de Xarxa de Dones Emprenedores
d'Esplugues

Converses inspiradores amb
Margarita Legorburu Bella

Concert de Yacine & The Oriental
Groove. Un missatge positiu en temps difícils.

A LA PÀGINA 2

taller

de psicologia i autoajuda’

4r control soroll dels vehicles 2 rodes

PROGRAMACIÓ ARRELA’T 2014

50è ANIVERSARI DE LA SECCIÓ
SARDANISTA DE L’AVENÇ

19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Taller: ‘El món de les emocions:

Esplugues City, a càrrec de Santi Rovira
Sessió basada en record als estudis d'Esplugues City
que van ser a la nostra ciutat fa cinquanta anys!
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

17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

9 DIUMENGE
De 12.30 a 14 h
Parc de la Fontsanta

JUGATECAMBIENTAL

Fem una cursa d’orientació familiar
Organitza: Ajuntament d’Esplugues, amb la collaboració de l'AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas - sala d’actes

50È ANIVERSARI ESPLUGAS CITY
Projecció pel·lícula: El hombre que mató
a Liberty Valance
De John Ford,1962. Aquest western memorable, considerat com un dels millors de la història del cinema, va
marcar una fita en la tradició del gènere, amb la seva
transgressió dels codis.

11 DIMARTS

CONTES MENUTS

JUGATECAMBIENTAL

Emociona't, a càrrec de Sara Fuente

• D’11.30 a 12.30 h
Itinerari: ‘Les vinyes de la Fontsanta’
• De 12.30 a 14 h ‘Pintem un quadre amb

Us agraden les cantarelles, els rodolins, les cançons,
els jocs de falda i els llibres? Una estona per crear i
enfortir vincles. Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una persona adulta
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'El Yihaidisme, el perill de l'islamisme radical', a càrrec de Rafael Mateos.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la collaboració de l'AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí
18 h
L’Avenç Centre Cultural – sala Joan Brillas

50 ANIVERSARI SECCIÓ SARDANISTA
DE L'AVENÇ

Homenatge de la Societat Coral
Centenària “La Coloma” i l’Esbart Vila d’Esplugues a la Secció
Sardanista. Organitza: Esbart Vila d’Esplugues i

Oda poètica de Paco Candel
Presentació de l'obra pòstuma, Oda poètica de
Francisco Candel, i cinquentenari de la publicació
d’Els altres catalans. Amb la presència de l'expresident José Montilla, amic personal de Paco Candel.
A LA PÀGINA 5

14 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE

A LA PÀGINA 2

18 DIMARTS
De 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita
Taller: ‘T’ajudem a emprendre’
Dirigit a emprenedores que vulguin conèixer les diferents tipologies d’empresa per tal que puguin triar
la millor opció tant a nivell fiscal, laboral, despeses
addicionals, responsabilitats, nova llei fiscal, etc. A
càrrec d'Adela Sánchez. Més informació: http://
xarxadones.entitats.esplugues.cat/ o al c/e xde.
esplugues@gmail.com.
Organitza Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

“DAVID GOODIS AL CINEMA”

18 h • Biblioteca La Bòbila

Al caer de la noche, de Jacques Tourneur

L’HORA DEL CONTE

Contes en clau de Rodari, amb Joan Boher

15 DISSABTE

De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [socis i sòcies 2 €]

19 h
Biblioteca La Bòbila

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas - sala d’actes

i
compromís en temps de crisi’
A càrrec de Sor Lucía Caram, que s’ha guanyat
l’apel·latiu de monja revolucionària pel seu treball amb
les persones necessitades i la crítica voraç cap a la
classe política, a qui culpa de la crisi que viu Espanya.
Des del seu compte de Twitter, que la va catapultar
a l’escena mediàtica (actualment col·labora a TV3 i
Ràdio 4 o Cuatro) i on compta amb més de 140.000
seguidors, envia missatges punyents contra dirigents
i banquers, alerta de les injustícies del món i dóna
esperança amb exemples de solidaritat i compromís.
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues

17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

La Maleta Portàtil. Emelian i altres contes de Tolstoi

Emelian i el timbal buit, a càrrec de Cia.

20 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada col·loqui: ‘Solidaritat

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

12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

50È ANIVERSARI ESPLUGAS CITY
Projecció pel·lícula: Las

aventuras de

Jeremiah Johnson
De Sidney Pollack, EUA, 1972. Pel·lícula inspirada en la vida
de John Johnson, un soldat desertor que es va refugiar a les
Muntanyes Rocoses a viure enmig de la naturalesa.

CLUB DE LECTURA T-10
“ANGLATERRA. LITERATURA I HUMOR”

Indecències / Dos historias nada
decentes, d’Alan Bennett. Coordina: Carles Ferrer
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.
19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Trobada amb l'autor: Rafael Nadal
Patrocina: Institució de les Lletres Catalanes
A LA PÀGINA 5

20 DIJOUS
De 17.30 a 19 h • Plaça de la Bòbila
Av. Severo Ochoa de L’Hospitalet de Llobregat

12 DIMECRES
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada: ‘Tinença responsable

l'ajuda de la natura’

Societat Coral Centenària “La Coloma”
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

De 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita
Taller: ‘T’ajudem a emprendre’
Dirigit a emprenedores que vulguin conèixer les diferents tipologies d’empresa per tal que puguin triar
la millor opció tant a nivell fiscal, laboral, despeses
addicionals, responsabilitats, nova llei fiscal, etc. A
càrrec d'Adela Sánchez. Més informació: http://
xarxadones.entitats.esplugues.cat/ o al c/e xde.
esplugues@gmail.com.
Organitza Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

11.30 i 12.30 h • Parc de la Fontsanta

25è ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ
DELS DRETS DE L’INFANT

d'ani-

mals de companyia’
Organitza: AV El Centre i col·labora SOS Galgos

13 DIJOUS
De 10 a 13 h
Centre Municipal Puig Coca C/ Vallerona, 25
Inscripció al curs: ‘Com funciona el teu

mòbil o tablet?’
El curs, destinat a la gent gran, es realitza els dies
24 i 26 de novembre de 10 a 12 hores a la Biblioteca
Pare Miquel d’Esplugues (c/ Àngel Guimerà, 106-108).
Màxim 12 alumnes.
Organitzen: Fundació Pere Tarrés, Fundación Vodafone
España i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

De 19 a 22 h
Complex Esportiu Les Moreres

VII Trofeu de Grups de Patinatge
Artístic Ciutat d’Esplugues
Competició per a equips de patinatge artístic on
participen uns deu clubs d'arreu de Catalunya.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

16 DIUMENGE
De 10 a 13 h
Plaça Santa Magdalena i carrers del municipi

VI Motor Baix Clàssic Esplugues
Acte per difondre i fomentar la participació als aficionats als vehicles clàssics.
Organitza: Moto Club Esplugues
A LA PÀGINA 3

Disculpeu les molèsties, estem
jugant per a vosaltres
Acció reivindicativa pel dret al lleure i al joc. Vine a
jugar en família a la plaça de la Bòbila. La Federació
Catalana de l'Esplai aprofita l'efemèride per reforçar la
tasca en favor dels drets de l’infant que desenvolupen
des dels centres d’esplai.
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Fantasias Walt Disney', a càrrec de Pere
Andreu Jariod.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
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21 DIVENDRES

23 DIUMENGE

A partir de les 15 h • CEM Les Moreres

Ultratrail Collserola
15-22 h • Recollida de dorsals de totes les curses*
17-22 h • Fira del corredor
* Els dorsals de l’Ultratrail Collserola 80 km només
es podran recollir divendres. Més informació: http://
utcollserola.com/. Organitza: La Nova Fita
A LA PÀGINA 3

19 h • Biblioteca La Bòbila

10 h
Plaça Santa Magdalena (sortida)

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA

II Marxa del Baix Llobregat contra la
violència masclista
Recorregut fins al parc de Torreblanca de Sant Feliu
de Llobregat (12 h), on la marxa s’uneix amb altres
municipis de la comarca del Baix Llobregat. Organitza:
Consell de les Dones del Baix - CIRD Vil·la Pepita
A LA PÀGINA 4

CICLE DE CINEMA NEGRE
“DAVID GOODIS AL CINEMA”

Tirad sobre el pianista, de François Truffaut

De 12.30 a 14 h
Parc de la Fontsanta

JUGATECAMBIENTAL

22 DISSABTE
Sortida i arribada: CEM Les Moreres

Ultratrail Collserola

Fabriquem caixes-niu per als ocells i
pengem-les al parc
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la collaboració de l'AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí

7 h • SORTIDA de l’Ultratrail Collserola 80 km
8.30 h • SORTIDA de la Mitja Volta 45 km
10 h • SORTIDA de La Popular 24 km
11.30 h • Hora estimada d’ARRIBADA dels primers classificats de La Popular
12 h • Hora estimada d’ARRIBADA dels primers
classificats de la Mitja Volta
13.30 h • Hora estimada d’ARRIBADA dels primers classificats de l'Ultratrail
17 h • Entrega de premis al centre de competició
23 h •Tancament de meta
Més informació: http://utcollserola.com/
Organitza: La Nova Fita
A LA PÀGINA 3

18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[8 €] [socis i sòcies 6 €]
Teatre: La nit de les tribades
Sota la direcció de Francesc Amaro. Assistim a un
intent d'assaig de La més forta amb un testimoni
d'excepció: el seu autor, August Strindberg. Un assaig
que mai no s’acaba de dur a terme per les desavinences entre August, la seva dona Siri i una amiga d'ella,
Marie Caroline. Organitza: Grup Kadiram Teatre.

A partir de les 10 h
Casal Robert Brillas

18 h • Centre Municipal Puig Coca

Jornada de sensibilització de l'ARE

Acte de presentació parelles lingüístiques del Voluntariat per la Llengua

Conferències, taules rodones i xerrades entorn a l’alcoholisme i la rehabilitació.
Organitza: Associació d'Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues (ARE) i l’Ajuntament d’Esplugues
A LA PÀGINA SEGÜENT

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la Igualtat pels
Drets dels Discapacitats)
(davant mercat)

25è ANIVERSARI DE LA CONVENCIÓ
DELS DRETS DE L’INFANT

Disculpeu les molèsties, estem
jugant per a vosaltres
Acció reivindicativa pel dret al lleure i al joc. Vine a
jugar en família als carrers d'Esplugues. La Federació
Catalana de l'Esplai aprofita l'efemèride per reforçar la
tasca en favor dels drets de l’infant que desenvolupen
des dels centres d’esplai.
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

H2O, planeta SOS, a càrrec de Sandra Rossi
La súper nau espacial del planeta Gris s’endinsa a l’espai. Els seus tripulants, el poble dels grisos, busquen
un planeta amb aigua.
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
17.30 h
Pàtums i Memas C/ de Josep Miquel Quintana, 27
Xerrada: ‘Una dona empoderada con-

tra la violència de gènere’
A càrrec de Maria Alicia Machu.
Més informació: http://xarxadones.entitats.esplugues.cat/ i xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues
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Organitza: Servei Local de Català d'Esplugues

25 DIMARTS
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA

Fins al 8 de desembre
De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

D’11 a 14 h • Rambla del Carme

24 DILLUNS

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Simone de Beauvoir, entre filosofia i
vida', a càrrec de Marta Segarra.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h• Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Projecció del documental sobre les
entitats d’Esplugues
De 20.30 a 22.30 h
Restaurant La Pubilla C/Pubilla Cases, 24-26

Networking al comerç (fem xarxa)
Trobades que es realitzen un normalment la tercera
setmana del mes, al comerç del municipi, per per poder
interactuar i tenir l'oportunitat de donar-se a conèixer
personalment i professionalment a la resta d'assistents.
La novetat és que la trobada té lloc al mateix establiment on s'exerceix l'activitat professional.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

28 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE
“DAVID GOODIS AL CINEMA”
El furor de la codicia, d’Henri Verneuil
21.30 h
L’Avenç Centre Cultural

Sopar de soci
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

29 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

Plaça Santa Magdalena
12 h

La maleta dels contes, amb Blai Senabre.

Lectura del manifest contra la violència masclista

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

19 h

Acte contra la violència masclista
Lectura del manifest i acte reivindicatiu
Organitza: CIRD Vil·la Pepita - Joventut
A LA PÀGINA 4

19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

La chica que llevaba una pistola en
el tanga, de Nacho Cabana
Premi L’H Confidencial 2014. Coordina: Jordi Canal

26 DIMECRES

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
20 h
Església de Santa Magdalena

Conte de Nadal, de Charles Dickens
Amb música de P. Williams, A. Menken, J. Debney i D.
Elfmant. Veus: Coral Musicorum, SOM·night i El
Cor de la Nit. Adrià Aguilera (piano), Oriol Roig (narrador) i Sònia Gatell (directora)
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
21 h
Plaça Macael, local 4

De 16 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Loteria familiar i concurs de truites

Taller d’autoprotecció i defensa personal per a dones (7a edició)

22 h • Sopar de convivència i ball
Més informació: 93 372 51 01 o a la pàgina web www.
ccaplazamacael.com
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

A càrrec del Servei de Policia Local.
Inscripcions al CIRD Vil·la Pepita, c/ Sant Francesc
Xavier 1, tel. 93 371 33 50 - ext. 2190. Per a la seva
realització caldrà un nombre mínim d’inscripcions.
Organitzen: CIRD Vil·la Pepita i Servei de Policia Local

De 20.30 a 21 h • Presentació de truites

30 DIUMENGE

19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

D’11 a 17 h
Parc Pou d’en Fèlix

DISCOFÒRUM

ESPLUGUES TOCA PER LA MARATÓ

L’encís de la unió, el cor

Jornada solidària relacionada per recaptar fons per a la
23a edició de La Marató de TV3, que tindrà lloc el 14
de desembre i estarà dedicada a les malalties del cor.

Característiques, història, sentit i riquesa musical. 1a
part, a càrrec d’Elvira Santiago. Un primer recorregut per la història del cant coral, la veu col·lectiva de
la música. Organitza: Club de Música Clàssica Pare
Miquel d'Esplugues

D’11 a 14 h • Tallers solidaris
Per fer instruments reciclant materials i pintures
D’11 a 11.45 h

Cercavila informativa i captadora de
totes les colles de percussió

D’11 a 14.30 h

Servei de bar: vermut solidari
De 12 a 14.30 h

Actuació de les colles participants
De 14.30 a 16 h • Botifarrada solidària
Venda anticipada dels tiquets enviant un c/e a drumsdesplugues@gmail.com
De 15.30 a 17 h • Festeta amb DJ
Organitza: Drums d’Esplugues i Ajuntament d’Esplugues
11.30 i 12.30 h • Parc de la Fontsanta

JUGATECAMBIENTAL
D’11.30 a 12.30 h • Itinerari:

‘Les vinyes i el seu profit alimentari’
De 12.30 a 14 h • ‘Adopta un ratpenat’
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la collaboració de l'AMB i l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Dies 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de novembre, de 19 a 21 h
Centre Municipal Puig Coca Petit Parc de l’Amistat, s/n

PROGRAMA FORMATIU ADREÇAT A LES
ENTITATS D'ESPLUGUES

Disseny de pàgines web WordPress
1a. fase (dies 11, 13, 18 i 20): Disseny de pàgines
web (WordPress). Coneixement a nivell usuari d’eines
ofimàtiques. 2a. fase (dies 25 i 27): Revisió elements
generals WordPress i noves prestacions. Per a entitats
que han rebut la formació sobre WordPress.
Inscripcions (màxim 12 persones): al telf. 93 371 33 50,
ext. 2431o c/e cbarroso@esplugues.cat. Les inscripcions seran ateses per rigorós ordre d’arribada.
Dilluns i dimecres, 24 i 26 de novembre, de 10 a 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
C/ Àngel Guimerà, 106-108
Curs per a gent gran: ‘Com funciona el

teu mòbil o tablet?’

CURSOS i TALLERS
Tots els dimarts de novembre, de 10.30 a 12.30 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis [30€], no socis [50€]
Seminari de música: ‘Passió per la música’
A càrrec de Francisco Lozano Winterhalder.
Places limitades. Programa i temàtica: 'Breu història
de la música', 'El món de l’òpera', 'Paisatges corals',
'La música per a piano', 'Meravelles del ballet' i
'L’univers simfònic'.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran d’Esplugues, AUGGE

Inscripcions: dijous, 13 de novembre, de 10 a 13
h, al Centre Municipal Puig Coca (c/ Vallerona, 25).
Màxim 12 alumnes.
Organitzen: Fundació Pere Tarrés, Fundación Vodafone
España i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
Dilluns, 24 de novembre, de 16.30 a 20.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

SORTIDES
Dissabte i diumenge, 15 i 16 de novembre
Hora a concretar

Excursió de cap de setmana
Més informació: 93 372 51 01 o a la pàgina web
www.ccaplazamacael.com.
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Diumenge, 16 de novembre,, a concretar
Sortida: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Ruta dels contrabandistes
(Bescaran. Alt Urgell)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. 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

CURSOS GRATUÏTS COMERÇ

Dissabte, 23 de novembre, hora a concretar
Punt de trobada a concretar

Xarxes socials i web 2.0 al comerç

EXCURSIONS BTT.

Visió de Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing. Què puc fer?
Places limitades, inscripció per rigorós ordre d'arribada
o trucant al telf. 93 372 04 16 ext. 1641 o 1623 o c/e:
pvilchez@esplugues.cat.Organitza: Xarxa de Dones
Emprenedores d'Esplugues

Vic, el seu entorn i la seva història.

Trobades dels grup de conversa
Xerrem

Dimecres, 26 de novembre, de 13.30 a 17.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Diumenge, 23 de novembre, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena

Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua – CAL

CURSOS GRATUÏTS COMERÇ

PETJADES I CAMINS

La botiga on-line al mòbil

Camins perduts del Garraf, Gavà
(Baix Llobregat)

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Local de l'Espluga Viva

Cada dimarts, de 17.30 a 18.30 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Gimnàstica suau i relaxant

Places limitades, inscripció per rigorós ordre d'arribada
o trucant al telf. 93 372 04 16 ext. 1641 o 1623 o c/e:
pvilchez@esplugues.cat.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Per
a informació i inscripcions consulteu l’activitat
“Excursions en autocar”.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

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

Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per persona no sòcia.
Organitza: Dones Actives Espluguines
Cada dimecres de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona [3€] no sòcis i sòcies.
Organitza: Dones Actives Espluguines

Xerrades per recordar la gravetat de
l’alcoholisme

Cada dimarts, a partir del 14 d'octubre, de 19 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural

X L’adicció a la l’alcohol comporta greus perjudicis per al cos, per a la ment, per

Curs de sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys. El
curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin o no
nocions de ballar sardanes. Inscripció gratuïta al mateix
lloc on s’imparteix. Organitza: Secció Sardanista de
L'Avenç Centre Cultural
Dimecres, del 5 al 26 de novembre, de 10 a 13 h.
CIRD Vil·la Pepita

Programa per a la Salut de Impulsar
Valores: 'Renacer'
Renacer és un programa integral adreçat a les dones
que pateixen o han patit càncer, i les seves famílies.
Objectius:
- Aclarir dubtes i temors sobre aquesta situació.
- Aflorar els recursos personals que ens permeten
superar límits
- Augmentar l'harmonia, força, i equilibri a través del cos
- Incrementar la comprensió de la realitat que vivim
- Descobrir i gestionar les emocions i estats emocionals
- Millorar la qualitat de vida, l'afectivitat i el benestar global
Durada del programa: 4 tallers, distribuïts en 4 setmanes (1 taller per setmana de 3 h de durada)
Inscripcions: al telèfon gratuït 900 300 082 o als
Punts d’Atenció al Ciudatà (plaça Santa Magdalena, 24
i rambla Verge de la Mercè, 1)

a la personalitat i per a l’entorn dels qui la pateixen. Per això és tan important
recordar que l’alcoholisme és una malaltia de la qual ens en podem sortir, com
ho fa la jornada de sensibilització que organitza l’Associació d'Alcohòlics
Rehabilitats d'Esplugues (ARE), amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues, el proper dissabte 22.
Diversos professionals de l’àmbit de la
medicina i la psicologia així com d’entitats
dedicades a donar suport a la rehabilitació
d’alcohòlics participen en aquesta jornada. La inauguració serà a càrrec de l’alcaldessa, Pilar Díaz; el president de l’ARE,
Juan Garijo; i el doctor en Medicina i
assessor tècnic d’aquesta entitat espluguina, Francesc Xavier Boqueras. Tot
seguit arribarà el torn d’una conferència i una taula rodona en què es tractaran
els següents temes i títols: Complicacions del fetge en la malaltia alcohòlica,
Procés d'acollida del malalt alcohòlic, Alcohol i personalitat, La malaltia alcohòlica en Atenció Primària i Quaranta-tres anys d'abstinència.
Posaran el punt i final a la jornada la presidenta d'àmbit dels Serveis a les Persones
i regidora de Serveis Socials i Salut Pública de l’Ajuntament, Sara Forgas, la
secretària d’ARE, Aisa Benajiba, i el president de la Federació Catalana d'Alcohòlics Rehabilitats de Catalunya, Josep Esteban Fábregas.●
JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ARE
Dissabte 22 A partir de les 10 h • Casal de Cultura Robert Brillas
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Diumenge, 23 de novembre, de 9.30 a 14 h
Sortida: plaça Santa Magdalena

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Visita guiada a la Reserva Natural
del Delta del Llobregat
Observació de les aus. Cal inscriure's a Ubud
Artesania (c/Joaquim Rosal,22) o enviant un correu a
icvesplugues@gmail.com. Places limitades. Es recomana portar calçat còmode i binocles.
Organitza: ICV Esplugues

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
A concretar

DIES DE CONTE Els dies 8, 13, 15, 22 i 29
(Vegeu informació al Dia a dia)

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: ODA POÈTICA
OBRA PÒSTUMA DE PACO CANDEL

Amb la presència de José Montilla

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès
per a infants

(Vegeu informació a la pàgina 5)

EXPOSICIONS

Dimecres 19

Fins al 15 de novembre
Casal de Cultura Robert Brillas

19.30 h

Els dies 5 i 19

TOBADA AMB L'AUTOR: RAFAEL NADAL
(Vegeu informació a la pàgina 5)

Mostra anual col·lectiva 2014
de les obres del Cercle Artístic

(Vegeu informació al Dia a dia)

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
Del 25 de novembre al 5 de desembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Els divendres

CICLE DE CINEMA NEGRE

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA: La

'Esplugues projecta i roda solidaritat'

Els dies 7, 14, 21 i 28

chica que llevaba una pistola en el tanga

(Vegeu informació al Dia a dia)

De Nacho Cabana. Premi L’H Confidencial 2014
Coordina: Jordi Canal

MUSEUS
D'ESPLUGUES
LA CASTANYADA
Dissabte, 1 de novembre, a les 12 h
La Masoveria de Can Tinturé
Visita teatralitzada: Qui s’amaga a Can
Tinturé?
A través de la masovera de Can Tinturé,
descobrireu alguns misteris de la història
que amaguen les parets de l’edifici, avui
reconvertit en museu.
Inscripció gratuïta al Museu Can Tinturé
del 27 al 31 d’octubre. Places limitades.
Tel. 93 470 02 1 8 o a/e: museus@esplugues.cat.
ITINERARI
Diumenge, 2 de novembre, a les 11 h
Plaça Mireia
La bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
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

19 h

i del paper que van tenir-hi. Dificultat
mitjana-alta, es recomana portar roba i
calçat adient.
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al
Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
DIUMENGES EN FAMÍLIA!
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o
al 93 470 02 18
Consultar preus i promocions
Diumenge, 2 de novembre, a les 11.30 h
Museu Can Tinturé
Visita teatralitzada: ‘Barbotina i els
secrets de la ceràmica’
De 3 a 7 anys
Barbotina és filla de l’aigua i la terra, i viu
amagada a les fàbriques i tallers dels ceramistes. Ens proposa un passeig màgic
per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, "La
Rajoleta", que ens descobrirà els secrets
d’un ofici molt antic i ple de misteris.
Diumenge, 30 de novembre, a les 12h
Museu Can Tinturé
Visita i taller: ‘Gaudí i Esplugues.
Descobreix el trencadís’

E S P O R T S
ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES
PAVELLÓ GROC

Dimarts 25

De 8 a 12 anys
A través d’una visita guiada a la fàbrica
Pujol i Bausis, descobrirem en família,
què tenen en comú el Parc Güell i "La
Rajoleta", i coneixerem 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.
CONFERÈNCIA
Dimecres, 19 de novembre, a les 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé
Can Cortada: família i territori
A càrrec de Josep Florenza i Marta de
Planell. Cal fer inscripció prèvia al Museu
de Can Tinturé a partir del 4 de novembre.
Màxim 20 places
Organitza: AMPEL
VISITA
Dissabte, 22 de novembre, a confirmar
Esplugues de Llobregat
Descobreix Can Cortada
Acompanyats de Salvador Joan. Cal fer
inscripció prèvia al Museu de Can Tinturé
a partir del 4 de novembre. Màxim 20 pla-

19 h

ces. Organitza: AMPEL
19 SETMANA DE LA CIÈNCIA
11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé
Visites guiades gratuïtes als Museus
Visites guiades al Museu Can Tinturé
(12h) i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
(11 i 13h). Aneu-hi a descobrir l’art de
la ceràmica! Més informació a www.
museus.esplugues.cat
EXPOSICIÓ TEMPORAL
Fins a l’11 de gener de 2015
De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a
14 h
Museu Can Tinturé
17a Biennal de Ceràmica d'Esplugues
Angelina Alós
Exposició de les obres seleccionades i
premiades del certamen internacional de
ceràmica d’Esplugues. Més informació a
www.museus.esplugues.cat

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
POLIESPORTIU CAN VIDALET

(ESPORTS DE SALA)

Dissabte 1

16 h

Futbol sala femení CCA PL. Macael – CFS Cubelles

Dissabte 8

12 h

Hoquei patins masculí HC Esplugues – CP Monjos

Dissabte 8

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – AE Les Botigues de Sitges

Diumenge 2

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – SE Sant Medir

Dissabte 8

19.15 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Sant Julià CE

Dissabte 22

17 h

Hoquei patins masculí HC Esplugues – Cerdanyola CH

Diumenge 9

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – CV Sant Cugat

Dissabte 22

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – Futsal Dante

Diumenge 16

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – La Salle Bonanova

Diumenge 23

10.30 h

Futbol sala femení CCA PL. Macael – ANJ Montserrat

Dissabte 22

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – IBSA Gran Canaria

Dissabte 29

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – CF Cadaqués

Dissabte 22

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Font Enamorats

Dissabte 22

19.45 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Claret FS CE

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 23

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – CV Barça

Diumenge 9

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – San Mauro U.D.

Dumenge 30

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – CB Pedagogium

Diumenge 23

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Martorell CF

PARTITS DE FUTBOL

CAMP D’ESPORTS SALT DEL PI

PAVELLÓ BLAU

Diumenge 2

17.45 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – CB Sant Antoni

Dissabte 1

12 h

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

Dissabte 8

19.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – IBSA Gran Canaria

Diumenge 9

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A - Olivella CE

Diumenge 16

17.45 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – AE Sant Andreu

Dissabte 15

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Can Clota CF

Diumenge 30

17.45 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – Jesuites Casp

Diumenge 23

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Junior CF
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Esplujove de nit
Divendres 28, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Taller de pizza-focacciapanzerotti

Exposició jove
Del 17 al 28 de noveembre, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

Vine i aprèn a fer l’autentica massa de
pizza, a elaborar focaccia i cruixents panzerotti, seguint la tradició italiana. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)
Divendres 21, a partir de les 21.30 h
Casal Cultural Robert Brillas

Concert d'Esplurock
Malas cartas + Red Bruts + grup convidat. Entrada: [4€]. Aforament limitat

TIC formació
Els murs de la vergonya
“Destruïm barreres,
construïm pau”
mitjançant l’exposició es pretén
obrir processos de
concienciació crítica
i solidària entre els joves i la població
general sobre la situació dels països en
vies de desenvolupament, que permetin
la facilitació, la recerca i la creació d’eines
per generar condicions per a la participació i la transformació social en clau de
pau, justícia i solidaritat.

Organitza: DIAS i Grup EIRENE

Divendres 21, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Fotografia: paisatges
T’han regalat una càmera reflex i no
saps utilitzar-la? O potser sempre t’ha
interessat la fotografia i no saps per on
començar. Vine i converteix-te en un/a
gran fotògraf/a! Dirigit a joves de 16 a 35
anys, cal reservar plaça (*)

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

Suport TIC i multimèdia

Ets el que menges!
Taller de nutrició i alimentació que partirà d’una petita xerrada amb nocions
teòriques de nutrició, alimentació i salut.
Per acabar amb un tast d’aliments sans i
saludables. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)
Dijous 20, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Espelmes aromàtiques
Taller on podràs aprendre de manera artesana a fer espelmes amb les teves olors
preferides. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)

• Ofimàtica: 7 de novembres
• Currículum creatiu: 11 de novembre
• Suport a la creació digital: 25 nov
Per a algunes de les activitats el participant ha de portar el seu ordinador portàtil
amb el programari instal·lat. Més informació al 93 372 97 06. No requereix inscripció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

'Obre el cor però no a cops' (*)

Exposició jove

Divendres 7, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’emancipació
Els contes de fades contenen valors
importants. T’ensenyen a reconèixer
perills, valorar el que tens i aprendre a
reflexionar sobre els diferents esdeveniments de la vida. Avui dia les dones
acostumen a ser retractades com a víctimes en els contes, elles troben el seu
final feliç al ser salvades per un príncep
blau. Però a vegades en les versions originals d’alguns contes els personatges
femenins aprenen a prendre el control
sobre la seva vida. Per aquest motiu l’artista internacional Nien Boots, conserva
aquests personatges en pots de vidre.

Obre el cor però no a cops

Dirigit a joves de 17 a 30 anys. Places
limitades. Més informació i inscripcions a
info@dias.cat

Organitza: Associació DIAS

Tast de vins
Tens l'oportunitat d’apropar-te al món
dels “someliers”! Vine a fer un tast dels
típics vins de la comarca i iniciat al procediment dels tasts! Dirigit a joves de 18
a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Pràctiques a l'estranger

TALLER JOVE-FORMATIU

Conèixes el ventall de possibilitats que
se’ns presenten per dur a terme pràctiques a l’estranger? Si estàs interessat/
da i vols saber com cercar un projecte
interessant o quins elements has de tenir
en compte abans de marxar no dubtis en
participar en aquest taller. Dirigit a joves
de 18 a 30 anys. Cal reservar plaça (*)

Dijous 27, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Pensa en positiu: Tècniques
de coaching. Sovint pensar en
positiu ens pot ajudar a assolir les nostres
fites, ja siguin de caire personal, laborals
o formatives. Gràcies al coaching podreu
aprendre senzilles tècniques per mirar de

Apropa’t al punt temàtic, a l’hora del pati
al teu institut i podràs informar-te sobre
la violència de gènere i adherir-te a la
campanya que es fa a la ciutat i participar
del taller i del vídeo on els i les joves de la
ciutat mostraran el seu rebuig.

Sleeping beauty

Dilluns 3, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

'Participàgora:
Com et pots implicar?'

Del 18 al 20 i el 25 novembre
Instituts de la ciutat
Taller:

Expresa’t al mur en contra
la violència masclista

Del 3 al 20 de novembre
Espai Jove Remolí

Dimarts 25, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dimarts 18, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

TOTES LES ACTIVITATS “ESPLUJOVE
DIU NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA:

Associació DIAS

TALLER OCI JOVE

TA L L ER MO BILITAT

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

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

ix-te
Afege ter!
it
w
al T

Espai Jove Remolí

Divendres 28, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Esplujove de tarda TIC serveis

Dijous 27, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

(*) 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.

Sota el lema “obre el cor però no a cops”
dissenyat pels joves de l’Audiència
pública, realitzarem un video on els i les
joves preneu la paraula, ens ajudeu a
dissenyar-lo?
Per contribuir a crear-lo podeu adreçarvos a Espai Jove Remolí i a l'Oficina Jove
d’Emancipació del 3 al 20 de novembre
o als instituts del 18 al 20 de novembre

ser més positius al dia a dia. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)
Dijous 20, de 18 a 20.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Sortim de compres
Saps que s’amaga darrera del que comprem? Aquest taller t’ajudarà a ser més
conscient de les compres que fem i dels
impatctes ambientals i socials. Dirigit a
joves de 13 a 20 anys, cal reservar plaça (*)
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats cal trucar al 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.
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Dimarts 25, a les 19 h
Plaça Santa Magdalena

Obre el cor però no a cops
Presentació del vídeo realitzat per
joves de la ciutat per commemorar el
Dia Internacional Contra la Violència
Masclista.
A LA PÀGINA 4
Tot el mes • Espai Jove Remolí
Oficina Jove d’Emancipació

Punt temàtic contra la violència masclista. Apropa’t al punt
temàtic sobre la violència masclista i adherir-te a la campanya que es fa a la ciutat.
(*) Lema proposat pels participants de la
VII Audiència Pública

TA L L E R D E L A B O R A L
Dijous 20, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

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

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:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

CURS 2014-2015 MATRÍCULA OBERTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADULTS
Expressió i comprensió oral i escrita
Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes
Preparació exàmens de Cambridge (FCE, CAE, CPE)
Club de lectura en anglès
Classes privades al centre i in-company lessons
Professors nadius altament qualificats
Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
Horaris de matí, tarda i nit

•
•
•
•
•

NENS I ADOLESCENTS
Expressió i comprensió oral i escrita
Gran varietat de recursos i material didàctic
Preparació exàmens de Cambridge. (FCE, CAE)
Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als
nostres alumnes
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Horaris de tarda
CENTRE ACREDITAT DE L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93

470 01 16

•

 info@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

