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L
’activitat més gran del mes 
–amb permís de la revetlla de 
Sant Joan, és clar– és sens dub-
te la Festa del Parc dels Tor-
rents. El festival acull propos-

tes lúdiques per a tots els gustos i públics 
–especialment famílies amb infants i jo-
vent– durant la tarda del dissabte 6. Les 
trobareu entre el camp de futbol Salt del Pi 
i el mateix parc, a l’alçada del pont Nou. 

La Festa del Joc i l’Esport combina 
l'aventura (ponts de mico, rocòdroms...) 
amb els inflables per als més petits,  els 
jocs gegants i les activitats amb raquetes 
i de sensibilització. A més, un bon grapat 
d’entitats esportives de la ciutat hi seran 
presents, per tant és una bona ocasió per 
conèixer-les de prop. A partir de mitja 
tarda, l’escenari muntat al camp de futbol 
acollirà exhibicions de gimnàstica artística 
(Club Gimnàstica Artística Les Moreres), 
de hip-hop i funky (alumnes de l’Institut 
La Mallola) i d’arts marcials (acadèmia 
Mugendo). Per completar la jornada, Duet 
Esplugues oferirà una master class de 

LA FESTA DEL PARC DELS TORRENTS

Jocs, esport i cultures d’arreu del món 
omplen el parc d’activitats el 6 de juny

FESTA DEL PARC
DELS TORRENTS

Dissabte 6 
de 17.30 a 20.30 h
Parc dels Torrents
 i Camp Municipal 

Salt del Pi 

MESKVINS
 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Tenim vermuts l'Espinaler
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

 

Vigílies de divendres, 
dissabtes i festius a les 
nits, pren una copa al 
MesKvins. Tenim gran
varietat de Gintònics. 
Cada 9 menús en donem 
1 de gratuït, i a més a 
més, una ampolla de 
cava brut nature. 

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39 • Servei de terrassa

zumba, el ball aeròbic amb aires 
caribenys que està tan de moda, 
i una exhibició de body combat.

A l’Espai Intercultural, que troba-
reu al parc, els nens i les nenes tindran 
l’oportunitat de descobrir cultures d’ar-
reu del món jugant als jocs tradicionals 
d’indrets pròxims i llunyans, o bé parti-
cipant a tallers de manualitats. Per tal 
d’immortalitzar el moment, s’ha muntat 
un photocall perquè tothom que vulgui es 
faci la foto de la diversitat. 

L’altre punt d’interès de la zona, l’Espai 
Esplujove, també és atractiu per als petits de 
la casa, ja que po dran realitzar qualsevol dels 
tallers que organitzen les entitats dedicades 
al lleure infantil de la ciutat o el campionat 
de futbol butons. Tanmateix, també paga la 
pena passar-hi si s’és jove: hi tindran muntat  
jocs de rol molt engrescadors. Per cert, no us 
perdeu la mostra de diferentes danses i can-
çons d'arreu del món: balls hindús, cançons 
mexicanes, etc..., a partir de dos quarts de set 
i fins a les 8 del vespre. ●

NOVETAT
NOVETATJocs d'aigua

Jocs d'aiguaVENIU AMB EL 
VESTIT DE BANY!
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FESTA DEL JOC   
I L’ESPORT
Camp de futbol 
Salt del Pi

De 17.30 a 20.30 h
Mostra d’entitats esportives• 
Jocs del món• 
Activitats de sensibilització  • 
(Fed Ecom)
Activitats amb raquetes• 
Inflables• 
Espai d’aventura• 
Exhibició de gimnàstica artística • 
(CGA Les Moreres) 
Exhibició de • hip-hop i funky 
(Alumnes Institut La Mallola)
Exhibició d'arts marcials • 
(MUGENDO)
Master class•  de zumba (Duet)
i exhibició de body combat!

Amb la col·laboració de les entitats 
esportives

ESPAI 
INTERCULTURAL
Parc dels Torrents 

De 17.30 a 20.30 h

Jocs d’arreu del món• 
Manualitats i tallers interculturals• 
Photocall • de la diversitat
I moltes sorpreses més• 

ENTITATS COL·LABORADORES
Grup de Rol i Estratègia Els 
Immortals, Grup de Joves Santa 
Gemma Sant Antoni, Club d'Esplai 
Pubilla Cases Can Vidalet, Creu 
Roja Joventut i  Agrupament 
Escolta Espluga Viva

ESPAI 
ESPLUJOVE
Parc dels Torrents 

De 17.30 a 20.30 h

• Joc de rol
• Tallers infantils
• Jocs d'aigua
• Futbol butons

De 18.30 a 20 h
Mostra de diferentes danses i 
cançons d'arreu del món : balls 
hindús, cançons mexicanes, etc...



A
ntes de que lleguen las fi estas de Santa Mag-
dalena o Sant Mateu, las fi estas de los diferen-
tes barrios de la ciudad inauguran la tempora-
da de celebraciones populares con propuestas 
al aire libre ideales para gozar del buen tiem-

po: bailes, música, actividades infantiles y reuniones a la 
hora de comer, entre otras. En junio tendrán lugar las de 
Can Vidalet, Finestrelles y Can Clota.

CAN CLOTACAN VIDALET

VER LA INFORMACIÓN COMPLETA DE 
LAS ACTIVIDADES EN EL DIA A DIA

FIESTA MAYOR DE FINESTRELLES
(DEL 12 AL 14 DE JUNIO)

El olor de sardinas a la brasa anunciará 
la llegada de la fiesta mayor en el barrio de 
Finestrelles, organizada por la Asociación 
de Vecinos, el viernes 12 por la noche. A 
la sardinada, le seguirán las habaneras 
–con su ron cremat– y el karaoke. Al día 
siguiente, los casados juegan un partido 
de fútbol contra los solteros, ¿quién gana-
rá? También habrá juegos infantiles con 
hinchables y chocolate y, por la noche, cena 
popular y orquesta. Del domingo, resaltar 
el despertar loco y la paella popular con 
el sucesivo concurso de pasteles.

FIESTA MAYOR DE CAN CLOTA
(DEL 26 AL 28 DE JUNIO)

Los gegants, junto con el grupo de per-
cusión Drums y la Colla de Bastoners se 
encargarán de dar la bienvenida a la fiesta 
mayor del barrio el viernes 26. Tras el pre-
gón, el programa diseñado por la Asociación 
de Vecinos nos ha preparado la actuación 
de Five o Fakind y el concierto del grupo 
Solo y Compañía. El público infantil será 
el protagonista del sábado: tienen karts y 
actividades por la mañana y fiesta de la 
espuma con música por la tarde. El mismo 
sábado, una fideuà al mediodía para todos 
los vecinos y vecinas de Can Clota que 
quieran compartir un buen momento y, al 
caer la noche, baile con el grupo Seraball 
y la orquesta Magic. El punto y final de la 
fiesta lo pondrán las habaneras con degus-
tación de ron cremat.

¡Felices fiestas mayores! 

FIESTA MAYOR DE CAN VIDALET
(DEL 11 AL 14 DE JUNIO)

Música, baile, actividades infantiles y comidas populares, todos los ingredientes 
que debe tener una fiesta mayor como tal están en la que se organiza en Can Vidalet, 
bajo la organización de la Asociación de Vecinos del barrio y en la rambla Verge de 
la Mercè como centro neurálgico. Las actividades empiezan el jueves 11, aunque 
el pistoletazo oficial de salida será el viernes 12, con el Correfoc Infantil (a cargo 
de Boiets Esquitxafocs y Toc de Foc) a las 8 de la tarde. A continuación actuarán 
Los Inolvidables 70’s y después Enric Giner, primer teniente de Alcaldía en los 
últimos 8 años, leerá el pregón. La noche del viernes también habrá un espectáculo 
de música y magia y la actuación del cómico Barragán.

Durante el fin de semana habrá bailes regionales (andaluces, aragoneses…), así 
como actuaciones de zumba y de habaneras. Cabe resaltar que tanto la chorizada 
popular como la séptima edición del Canvirock Festival del sábado recaudarán ali-
mentos para el Banco de Alimentos de Esplugues (ver grupos en el Dia a dia). La 
fiesta de Can Vidalet también tiene programadas actividades para que el público 
infantil se lo pase en grande, como la fiesta de la espuma del domingo al mediodía.

Can Clota, Finestrelles y 
Can Vidalet inauguran la 
temporada de fiestas mayores
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FINESTRELLES



D
e totes les nits càlides d’estiu, 
la primera, malgrat ser la més 
curta, és la més especial. L’es-
perit estival batega amb força 
durant la Nit de Sant Joan i, a 

Esplugues, ho fa en cadascuna de les re-
vetlles que organitzen els barris de la vila: 
a Can Clota, a càrrec de l’Asociación Cul-
tural Andaluza de Esplugues(ACAE) i 
l’associació de veïns del barri; al barri 
Centre, organitzada per la Coordinadora 
d’Entitats de Cultura Popular i L’Avenç; 
al barri de La Plana, per l’associació ve-
ïnal del barri; i a Can Vidalet, amb el 
Centro Aragonés i el Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael com a amfi trions 
a la plaça Macael. Tothom vol donar la ben-
vinguda a l’estació més calorosa de l’any 
amb els ingredients típics d’aquesta gran 
festa popular: la coca, la música i el foc!

Pel que fa a aquest darrer element, i 
com és tradició a casa nostra, el Centre 
Excursionista d’Esplugues (CEE) de 
l’Espluga Viva portarà la flama directa-
ment del cim del Canigó, on hauran pas-
sat la nit anterior. A les seves mans recau 
la responsabilitat de repartir el foc per la 
resta de pobles del Baix Llobregat. Això 
serà cap a les 18.30 hores de la tarda, just 

LA NIT DE SANT JOAN

L’ESPERIT ESTIVAL
BATEGA A LA REVETLLA
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després d’haver rebut la flama i encès 
el gresol. A continuació, la Colla de 
Bastoners d’Esplugues animarà la tarda 
amb les seves danses.

Una estona abans que caigui el sol, 
començarà el seguici format pels infants 
de l’Agrupament Escolta Espluga Viva, 
la Colla de Castellers i Ball de Diables, 
que durà la flama que ha d’encendre la 
gran foguera, a la plaça vermella del parc 
Pou d’en Fèlix, un cop s’hagi llegit el 
manifest de la festa i escoltat solemne-
ment el so de les gralles interpretant la 
Muixeranga. 

Finalment, aquest foc, símbol entre d’al-
tres de la benvinguda de l’estiu, del culte 
al Sol, de la purificació i la renovació, i 
alhora de la unió dels Països Catalans, il-
luminarà la revetlla fins a la matinada. ●

FOCS DE SANT JOAN –
FLAMA DEL CANIGÓ
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS 

CATALANS

Dimarts 23 18 h

• Arribada de la Flama del Canigó

• Actuació de la Colla de Bastoners 

Jardins del Casal de

Cultura Robert Brillas

• Seguici a la foguera amb: 

Agrupament Escolta Espluga Viva, la 

Colla de Castellers i Ball de Diables

Parc Pou d'en Fèlix

LES REVETLLES

ACAE (Can Clota)

21 h • Revetlla

Local ACAE

C. Josep Anselm Clavé, 90

Organitza: Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues (ACAE)

L'AVENÇ (CENTRE)

22.30 h • Sopar de carmanyola

23 h • Música Dj

Pista de L'Avenç Centre Cultural

Organitza: Coordinadora d’Entitats
de Cultura Popular i L’Avenç C.C.

CAN CLOTA

23 h • Discoteca mòbil

Plaça del Taxi

Organitza: AV de Can Clota

LA PLANA

23 h • Ball amb l'orquestra Forunn

Rambla del Carme

Organitza: AV de la Plana

PLAÇA MACAEL

(Can Vidalet)

23 h • Ball amb orquestra

Plaça Macael

Organitza: Centro Aragonés
de Esplugues i Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael
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 Escrita pel guionista cordovès Juan 
Carlos Rubio, l’any 2000, Tres és una 
comèdia que ha atrapat públics d’arreu del 
món. Després d’estrenar-se a Xile i pas-
sar per Puerto Rico, Estats Units i Madrid, 
entre d’altres, ara arriba a Esplugues de 
la mà de la companyia Endoll Teatre. El 
grup de casa nostra, que tan còmode es 
mou en el gènere de la comèdia, es propo-
sa “arrencar les rialles de tots els espec-
tadors”, afirmen. Ho farà amb l’ajuda de 
la interpretació de Marta Alarcón, Maribel 
Aguilera, Olga Álvarez i Quim Martín i el 
treball de Francesc Martín com a director. 

L’obra, que es representa l’últim cap de 
setmana de juny i primer de juliol, expli-
ca la història de tres amigues que no 
s’han vist des que van acabar els estudis. 
Passats 30 anys, es retroben quan ja estan 

L’Endoll presenta ‘Tres’, una comèdia sobre 
l’amistat entre les dones

a tocar de la cinquantena i resulta que 
cap d’elles ha vist complert el somni de 
ser mare. Entre les tres pensen la manera 
de solucionar-ho: buscar un home que els 
deixi tres espermatozous. Una pregunta 
difícil, però la resposta els pot canviar la 
vida. ●

OBRA DE 
TEATRE: TRES

Dissabte, 27 de juny  •  22 h

Diumenge, 28 de juny •  19 h

Dissabte, 4 de juliol •  22 h

Diumenge, 5 de juliol •  19 h

Sala de teatre de L'Avenç 

Centre Cultural Endoll Teatre

  El Cor de Cambra Lieder Càmera, origi-
nari de Sabadell, fa 25 anys. Per celebrar 
l’efemèride, el cor fundat per Josep Vila i 
Casañas i actualment dirigit per Elisenda 
Carrasco, presenta el concert Música sacra 
amb ulls del segle XXI en quatre escenaris 
de Catalunya: un d’ells és l’església de Santa 
Magdalena d’Esplugues (el divendres 12). 
Es tracta d’un programa amb obres a cap-
pella que tindrà com a eix central la versió 
completa de la Sanctus Missae de Josep Vila 
i que la formació estrena per homenatjar el 
seu quart de segle de trajectòria.

19è FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA   
I TRADICIONAL 
Divendres 12  21 h 
Cor de Cambra Lieder 
Càmera
Música sacra amb ulls del 
segle XXI’

1a part: estrena de l'obra • 
Sanctus Missae, de Josep Vila 
i Casañas.
2a part: obres de compositors • 
d'orígens culturals diversos: 
L. Donati, Itàlia; O. Gjeilo, 
Noruega; A.D. Consolación, 
Filipines; L. Györgyönsi, 
Hongria; J. Busto, País Basc; 
E. Aguiar, Brasil, i L. Spevacek, 
Estats Units.

Església de Santa Magdalena 
Col·laboració a l’entrada, no 
socis: a partir de [5 €] 
Amics de la Música de Santa 
Magdalena

XIX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Música sacra amb ulls del segle XXI 
a l’església Santa Magdalena

Tenen motius per celebrar-ho: Lieder 
Càmera és el cor adscrit de L’Auditori 
i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya (OBC) des de 
la temporada 2012-13, i també treba-
lla sovint amb l’Orquestra Simfònica del 
Vallès o l’Orquestra Barroca Catalana. 
Per arrodonir el repertori, en la segona 
part del concert, el cor cantarà obres de 
música sacra de compositors d’orígens 
culturals diversos, la majoria de les quals 
són interpretades per primera vegada a 
Catalunya i a l’Estat espanyol.  ● 
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XIX CAMINADA D’ESPLUGUES A COLLSEROLA 

UNA ESCAPADA DE TRES HORES 
I MITJA A COLLSEROLA APTA 
PER A TOTHOM

Podeu inscriure-us-hi per Internet a: 
http://caminadaesplugues2015.blogspot.com

  Després de l’èxit de participació d’anys anteriors, la Caminada Popular 
arriba a la seva 19a edició. El Centre Excursionista d’Esplugues (CEE), orga-
nitzador de l’escapada, torna a proposar una excursió de baixa dificultat –12 
km, desnivell de 375 m, i tres hores i mitja de durada– que recorre els camins i 
caminets de la serra de Collserola i és apta per a tots els públics: des de famílies 
amb nens fins a persones de 80 anys. I és que ni la condició física, ni l’edat, ni 
l’experiència de caminador són requisits per unir-se a l’escapada. Només es 
demana una cosa: compartir les ganes de gaudir dels encants que conserva el 
paratge natural i de les precioses vistes que ofereix des de les altures.

El CEE us cita el diumenge 14, a les 9 del matí, a la plaça Mireia, des d’on 
començareu a pujar cap a Sant Pere Màrtir. Podeu trobar tota la informació i 
formalitzar la inscripció al blog: caminadaesplugues2015.blogspot.com. També 
us hi podeu inscriure presencialment a la seu del CEE (c. Sant Francesc Xavier, 
7-9, de 17 a 20 h). ●

19a CAMINADA 
D’ESPLUGUES 
A COLLSEROLA 
Diumenge 14 9 h 

Sortida i arribada: plaça Mireia 

Preu*: Socis federats 9 € 

Adults no socis 11 €** 

Fins a 12 anys 5 €

* El preu inclou l’esmorzar, 

l’avituallament, el quadern de camp 

i el regal per a cada participant. 

** Si no esteu federats, cal pagar 

2  € per l’assegurança obligatòria 

d’accidents

Obertes inscripcions 
per al ‘TACCtil street 
market’, la fira 
d’artistes joves

  La fira d’art, artesania, cultura i creació 
jove TACCtil street market arriba a la 
seva tercera edició el proper divendres 3 
de juliol. Les inscripcions però, es tanquen 
el diumenge 7 de juny. Un any més, els 
joves creatius de la ciutat tenen l’oportu-
nitat de mostrar i vendre els seus treballs 
al públic o compartir experiències i crear 
llaços amb altres artistes. Els participants 
poden estar especialitzats en qualsevol 
tècnica i modalitat: pintura, grafit, disseny, 
escriptura, fotografia, escultura, moda, 
joieria...; han de ser menors de 36 anys i 
residents a Esplugues. La participació és 
gratuïta.

No sigueu tímids i deixeu-nos gaudir del 
vostre art! Per cert, per als més atrevits 
es muntarà un escenari perquè hi pugeu a 
mostrar de què sou capaços. Endavant! ●

TACCTIL STREET MARKET
Divendres, 3 de juliol  De 18 a 23.30 h

Jardins del Casal de Cultura Robert 

Brillas

Inscripcions a:

esplujove.remoli@esplugues.cat 

fins al diumenge, 7 de juny, 

a les 23.59 h

cuibany
Elements decoratius

CUINA I BANY

● REFORMA COMPLETA ●
Cuines, Banys, Portes, 

Calefacció, Terres…

Pressupost sense compromís

C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)

Tel. 93 371 82 42

ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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 Las mejores jugadoras cadetes de volei-
bol competirán en el Campeonato de 
España de la categoría, que podremos 
ver en el Complex Esportiu Municipal Les 
Moreres, bajo la organización del Club 
Voleibol Esplugues y el Ayuntamiento. 
La Federación Española escogió la sede de 
Esplugues, ya que nuestra ciudad cuenta 
con uno de los clubs punteros del voleibol 
estatal en categorías inferiores. El campe-
onato se celebra del miércoles 17 al domin-
go 21. Según explica su presidente, Alex 
Gusano, la cadete es la categoría “reina” 
del voleibol, ya que es donde el nivel de 
los equipos está más igualado y la compe-
tición adquiere una mayor emoción. Esto 
es así porque a partir de la categoría pos-
terior, la juvenil, se permiten los fichajes 
de jugadoras y por lo tanto los clubs más 
importantes se hacen todavía más fuertes 
y desequilibran el nivel.

Un total de 24 equipos (podéis consultar 
el listado en el apartado Dia a dia) lucharán 
por el cetro estatal, entre los cuales los cam-
peones de cada comunidad autónoma. De 
Catalunya, estarán presentes el CV Sant 
Cugat, el CV Barcelona y el CV Esplugues. La 
final será el domingo 21, a las 12 horas. ●

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL CADETE FEMENINO

Esplugues, capital del voleibol 
cadete femenino

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL CADETE FEMENINO
Del miércoles 17 al domingo 21

Complex Esportiu Municipal Les Moreres 

Can Vidalet acoge la fiesta 
final del fútbol juvenil en el 
torneo Ciutat d’Esplugues

 
 El Club de Fútbol Can Vidalet será el anfitrión de la octava 

edición del Torneo de Fútbol Juvenil Ciutat d’Esplugues 
el fin de semana del 
sábado 6 y domingo 
7. A la hora de cie-
rre de esta edición, 
habían confirma-
do su participación 
algunos de los mejo-
res clubs de fútbol 
base de Catalunya: 
RCD Espanyol 
de Barcelona, CF 
Damm, UE Cornellà, 
Lleida Esportiu, UE 
Sant Andreu y los 
dos clubes de la ciu-
dad (CF Can Vidalet 
y FA Espluguenc).
 El Campo Municipal de Fútbol El Molí es el escenario elegi-
do para la apasionante y disputada competición. ● 

Empieza la temporada 
de piscinas de verano
 A partir del lunes 15 los días de verano serán mucho más 

llevaderos: las Piscinas Municipales Parc dels Torrents 
inauguran la temporada estival abriendo sus puertas para 
que podáis refrescaros al aire libre. La ocasión merece una 
celebración en toda regla, así que desde el CEM La Plana 
se están organizando la fiesta de clausura de la temporada 
de invierno y de apertura de la de verano, para el sábado 
20.  Está destinada especialmente a los alumnos del curso de 
natación y de natación escolar con sus respectivas famílias y 
a los abonados al CEM. Habrá juegos de agua con hinchables 
y bautizos de submarinismo para adultos. 
Recordemos que 
el equipamento de 
ocio consiste en dos 
piscinas exteriores: 
la grande, de 800 
m2 de hasta 1.40 
metros de profundi-
dad; y la pequeña, 
de 100 m2 y entre 
40 y 45 centímetros 
de profundidad. ●

VIII TORNEO DE FUTBOL JUVENIL 
CIUTAT D’ESPLUGUES
Sábado 6 y domingo 7
Camp Municipal de Futbol El Molí

INICIO DE LAS PISCINAS DE VERANO
Del lunes 15 al viernes 19, de 14 a 20 h.
Del 20 de junio al 6 de setiembre, de 11 a 20 h.
Piscinas Municipales Parc dels Torrents i CEM La Plana 
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ESPAI ESPLUJOVE 
 De 17.30 a 20.30 h • Parc dels Torrents

• Joc de rol
• Tallers infantils
• Jocs d'aigua
• Futbol botons
• Mostra de diferentes danses i cançons d'arreu 
del món: balls hindús, cançons mexicanes, etc  
(de 18.30 a 20 h)
Entitats col·laboradores:  Grup de Rol i Estratègia 
Els Immortals, Club d'Esplai Pubilla Cases 
Can Vidalet, Creu Roja Joventut i Associació 
Esplugues Futbol Botons 

ESPAI INTERCULTURAL
 De 17.30 a 20.30 h • Parc dels Torrents

• Jocs d’arreu del món
• Manualitats i tallers interculturals
• Photocall de la diversitat
• I moltes sorpreses més...

NOVETAT
• Jocs d'aigua • Parc dels Torrents - Zona llac
Veniu amb el vestit de bany!

 20.30 h
Asociación Cultural Andaluza de Esplugues  

Sala rociera 
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 20.30 h
Local Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Festival de coros rocieros 
Organitza: CCA Plaza Macael

 20.45 h • Bar de L'Avenç Centre Cultural  

Retransmissió final de la Champions
Entre el Futbol Club Barcelona i la Juventus F.C.
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural, Penya 
Barcelonista de L’Avenç i Bar de L’Avenç

7 DIUMENGE
 De 9 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Cloenda Associació Esportiva Penya 
Esplugues
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues

 De 9 a 12 h
Camp Municipal de Futbol El Moli 

VIII Torneig Juvenil de Futbol Ciutat 
d’Esplugues
Vuitena edició del torneig de futbol en categoria juvenil. 
Semifinals a les 14 i final a partir de les 17 h.
Organitza: C.F. Can Vidalet  A LA PÀGINA 6

 9.30 h
Carretera de les Aigües/ Parc de Collserola/
Sant Pere Màrtir

3a Cursa Solidària A.F.N.E.: Corre per 
Etiòpia!
Per a més informació sobre la cursa: www.afne.org/
cooperacio.
Organitza: Assoc. de Famílies de Nens Adoptats d’Etiòpia

 D’11.30 a 14 h • Parc de Can Vidalet  
 Zona de jocs infantils, davant del plataner

JUGATECAMBIENTAL
Els petits invertebrats aquàtics i 
descoberta de la bassa 
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia: espai de joc, 
tallers, itineraris guiats i servei de préstec de material.
Organitza: Esplai Pubilla Casas Can Vidalet, amb la col-
laboració de l’AMB i Ajuntament d’Esplugues

 12 h • Jardins Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert vermut
Amb l’actuació de la Banda d’adults i coral Sons i 
Veus de l’Escola Municipal de Música d’Esplugues i 
Coral Musicorum
Organitza: Associació de Veïns Centre

 A partir de les 17.30 h 
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre 

III MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL

 17.30 h • Lectura dramatitzada
Escola Lola Anglada

 18 h •Sarandonga
Escola Isabel de Villena
Organitzen: l'Ajuntament i L’Avenç Centre Cultural

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
El caso de la perla, de Carme Lafay

 21 h 
Església de Santa Magdalena  

Concert de la coral Sons i Veus i 
l’orquestra de l’Escola Municipal de 
Música
Organitza: Escola Municipal de Música en col-
laboració amb Amics de la Música de Santa 
Magdalena

6 DISSABTE
 De 9 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
7è Torneig Escolar de Futbol Sala 
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues

 De 9.30 a 21 h
Camp Municipal de Futbol El Moli 

VIII Torneig Juvenil de Futbol Ciutat 
d’Esplugues
Vuitena edició del torneig de futbol en categoria juvenil
Organitza: C.F. Can Vidalet  A LA PÀGINA 8

 A partir de les 18 h 
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre 

III MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL

 18 h • Allà on viuen els monstres
Escola Isidre Martí

 18.40 h •Cásina
Institut Joanot Martorell
Organitzen: l'Ajuntament i L’Avenç Centre Cultural

 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Obra de teatre: L’hora de les bruixes
Organitza: Associació de Dones de La Plana

 De 17.30 a 20.30 h
Parc dels Torrents i Camp Municipal de Futbol 
Salt del Pi  

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS
Festa del Joc i l’Esport, Espai
Intercultural i Espai Esplujove
No te la perdis! 

 A LA PÀGINES 2 I 3

FESTA DEL JOC I  L’ESPORT
 De 17.30 a 20.30 h

Camp Municipal de Futbol Salt del Pi  
• Mostra d’entitats esportives
• Jocs del món
• Activitats de sensibilització (Fed Ecom)
• Activitats amb raquetes
• Inflables 
• Espai d’aventura
• Tallers i jocs tradicionals 
• Exhibició de gimnàstica artística 
(Club Gimnàstica Artística Les Moreres)
• Exhibició de hip-hop i funky 
(alumnes IES La Mallola)
• Exhibició d'arts marcials (Mugendo)
• Master class de zumba i exhibició de body 
combat (Duet Esplugues)

2 DIMARTS
 18 h 

Casal de Cultura Robert Brillas
Inauguració exposició: 
‘Esplugues. Imágenes y palabras’
Fotografies realitzades pels alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut Severo Ochoa. Fins al dissabte 6. Es prega 
confirmació d’assistència a la inauguració al c/e: 
aquintin@xtec.cat
Organitza: Institut Severo Ochoa

4 DIJOUS
 17 h 

Teatre de La Bòbila l’Hospitalet de Llobregat

Concert final dels conjunts de corda 
de l’Escola Joan Maragall
Actuen per primera vegada els conjunts de corda de 
les dues línies de 3r de primària.
Organitzen: Escola Municipal de Música i Escola Joan 
Maragall

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Antonio Vivaldi, retratista de la 
natura', a càrrec de Joan Vives Ballalta
Més informació a aaugge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila         

HELLO BÒBILA!                                                              
Grup de conversa 
en anglès   
Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès   

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Xerrada: 'Gestació intel·lectual i 
aplicació del decret de Nova Planta' 
Ponent Enric Alsinet
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues 

5 DIVENDRES
 De 17 a 19 h

Casal de Gent Gran Esplugues – Can Vidalet

Ball amb música en directe
Entrada amb rifa: [2,5 €] 
Organitza: Junta del Casal de Gent Gran Esplugues 
-  Can Vidalet

Dia
a Dia

Juny 2015
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13 DISSABTE
 Horari a determinar

Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

Celebració Ple municipal d'investidura
Per confirmar la data, consulteu el web esplugues.cat 

FESTA MAJOR CAN VIDALET
 De 9 a 22 h • CEM Can Vidalet

Torneig de futbol sala
Organitza: C.C. Andaluz Plaza Macael

 De 12 a 14 h • Plaça Blas Infante  
[1€] per tiquet

Xoriçada popular
Degustació de xoriço. 
A favor del Banc d’Aliments d’Esplugues

Rambla Verge de la Mercè (Edifici Cadí)

 18.30 h 
Animació infantil a càrrec de l’Esplai 
Pubilla Cases – Can Vidalet

 19.30 h • Balls regionals a càrrec del 
Centro Aragonés de Esplugues

 20.30 h
Balls a càrrec de l’Escola UTMAR

 22.30 h • Orquestra amb espectable 
de zumba
Organitza: AV Can Vidalet

 De 18.30 a 2 h  • Plaça Blas Infante – Pista 
coberta  

Canvirock festival solidari 2015
En benefici del programa d'aliments d'Esplugues: 
Càritas, Creu Roja i Asociación Cristiana Vida. 
Aliments no peribles. Entrada gratuïta.  Amb els grups:  
Heroes de leyenda (tribut a Heroes del silencio), 
Malos tragos, Luter, Kutxi Romero (cantante de 
Marea) i Puerta 104
Organitza: Gent Constructiva/ AV Can Vidalet

 De 9 a 13 h
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi 

Torneig Interpenyes Futbol 7
9è trofeu de veterans entre penyes, de la Penya 
Espanyolista. 
Organitza: Penya Espanyolista d’Esplugues

 De 9 a 13 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Trobada d’escoles de bàsquet
Partits de bàsquet entre diferents escoles de bàsquet
Organitza: C.B.Nou Esplugues

 De 9 a 21 h
Poliesportiu Municipal Can Vidalet 

Torneig Triangular Futbol Sala CCA 
Plaza Macael
Organitza: CCA Plaza Macael

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
 10 h • Parc vermell 

Partit de futbol: solters contra 
casats

 13 h • Parc Pompeu Fabra

Ofrena floral i vermut
 17 h • Parc vermell

Festa infantil amb infables i  
xocolatada

 21 h • Sopar de germanor
 22 h • Orquestra amb Roxy

 De 12 a 14 h • La Masoveria de Can Tinturé  
La vinya i el vi a les masies d’Esplugues
Xerrada a càrrec de Josep Florensa sobre el passat 
agrícola del municipi. Presentació de El llibre del Vi 
de Plini el Vell, a càrrec de l’editorial Entrecomes
Tast de vins del Garraf, amb el sommelier Enrique 
Àvila. Es podrà tastar el vi Vinyes de Collserola 2011.
Organitzen: Parc de Collserola i Ajuntament d’Esplu-
gues de Llobregat A LA PÀGINA 13

 19 h •  Casal de Cultura Robert Brillas  
 Xerrada eXpertes en Xarxa:

‘Claus per a una alimentació 
saludable: aclarint conceptes’
Entrada lliure.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues

 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Documental del fotograf Alfons Rodríguez:
La Última Yagán
El fotògraf espluguí, Alfons Rodríguez, va anar a 
trobar l'última integrant de la nació yagán, als con-
fins de la Terra, Cap d'Hornos (Xile) i la Terra del Foc 
(Argentina). En aquest documental, explica la seva 
història. Els Yagán o Yamanas van ser un poble que 
vivia de la pesca i la caça en plena harmonia amb 
la naturalesa. Avui només queda una membre de la 
comunitat, Cristina Calderón, l´única que parlar la seva 
llengua (que té 32.000 paraules). Quan ella mori, desa-
pareixerà també una ètnia i una llengua. 

12 DIVENDRES
 A partir de les 18 h 

L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre 

III MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL

 17.30 h • Recursos humanos
El Remolí (alumnes de La Mallola)

 19.40 h •Up all night
Institut Severo Ochoa i CIA Teatrapa Teatre
Organitzen: l'Ajuntament i L’Avenç Centre Cultural

FESTA MAJOR CAN VIDALET
 17 h• Rambla Verge de la Mercè

Tallers al carrer: Casal de l’Associa-
ció de la Gent Gran d’Esplugues

 20 h • Pels carrers del barri 
C/ Molí (entre Vidal i Ribas i Jocs Florals)
Correfoc
A càrrec de la Colla de Diables Infantil Boiets 
Exquitxafocs i Toc de Foc de la Bòbila

 19 h • Rambla Verge de la Mercè

Plató InterCanvi a la rambla
Joves del projecte de cine documental InterCanvi

 21 h • Plaça Blas Infante
Actuació: Los inolvidables 70'S en 
directe

 22 h • Plaça Blas Infante
Pregó de Festa Major 
A càrrec del primer tinent d'Alcaldia en els últims vuit 
anys, Enric Giner

 22.30 h • Plaça Blas Infante
Espectacle de varietats
Toni Torres (cantant) i Jordi Quimera (còmic i 
mag); i El show de Barragan (còmic)
Organiza: AV Can Vidalet

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Jardins de cal Suís

 21 h • Sardinada
 22.30 h • Havaneres amb el grup 

Rems. Es servirà rom cremat

 00.30 h • Karaoke

 21 h
 Església de Santa Magdalena 
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de  [5 a 10€] 

XIX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Cor de Cambra Lieder Càmera
Música sacra amb ulls del segle XXI 
1a part: estrena de l'obra Sanctus Missae, de Josep 
Vila i Casañas.
2a part: Obres de compositors d'orígens culturals 
diversos: L. Donati, Itàlia; O. Gjeilo, Noruega; A.D. 
Consolación, Manila; L. Györgyönsi, Hongria; J. Busto, 
País Basc; E. Aguiar, Brasil i L. Spevacek, Estats Units.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena A LA PÀGINA 6

 14 h • L’Avenç Centre Cultural  

Caragolada popular
Menú: caragols a la normanda, coca de recapte, gelat, 
vi, refresc, aigua.. Preu general: [18 €] 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

9 DIMARTS
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

Trobada amb Ramón Soler i Riba
Ramon Soler i Riba, natural del Berguedà, ha escrit 
diversos llibres d’història i altres treballs d’àmbit 
comarcal. També les novel·les Fil i carbó, ambientada 
en el món miner i les colònies tèxtils del Berguedà, i 
Peguera, que relata la història del desaparegut poble 
de Peguera entre 1914 i 1929. Parlareu amb ell sobre la 
seva obra narrativa i sobre el procediment que segueix 
per escriure.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Inauguració: Exposició final de curs de 
l’Escola de Pintura
Exposició fins al dissabte 20.
Organitza: Escola Municipal de les Arts

10 DIMECRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

TALLER DIVER-FUN
Taller per a persones amb diversitat 
funcional
Amb la col·laboració del Club d'Esplai Pubilla Cases - 
Can Vidalet.

 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé  
VIII DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Conferència:‘Els Milá a Esplugues’
José Maria i Reyes Milá Mencos donaran a conèi-
xer la vinculació de la nissaga Milá amb Esplugues. 
Activitat gratuïta. 
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues A LA PÀGINA SEGÜENT

11 DIJOUS
FESTA MAJOR CAN VIDALET

 17.30 h • Rambla Verge de la Mercè

Taller de manualitats, a càrrec de l'Asocia-
ció de Veïns de Can Vidalet

 19 h • Edifici Cadí 

Audició de guitarra dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música

 19.30 h • Edifi Molí 

Exposició i taller de manualitats, a 
càrrec de l'Asociació de Dones El Taller

 20.30 h • Edifici Cadí 

Actuació del grup de ball de 
l'Asociació de Dones El Taller

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Les religions en el món d'avui'. A càr-
rec de Miguel Doñate. Més informació a aaugge@
yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila         

HELLO BÒBILA!                                                              
Grup de conversa 
en anglès   
Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès     
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 De 16 a 20 h  
Piscina Complex Esportiu Municipal La Plana 

Exhibició de natació sincronitzada
Organitza: Club Natació Esplugues amb el suport de 
l’Ajuntament

 18 h • Col·legi Alemany  
Cantata infantil: El Follet Valent
Hi participen més de 100 alumnes de les àrees de 
música i moviment, els conjunts orff i flauta, els grups 
infantils de percussió i l’orquestra de l’escola.
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

 18.30 h 
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre  

III MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL
Cloenda
Organitzen: l'Ajuntament i L’Avenç Centre Cultural

 18.30 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

Festival Infantil de Dansa
Actuen: Esbart Vila d'Esplugues i esbart convidat
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

 20.30 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies 
Teatre: Besos. Cia. Haxadrama

14 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Parc Pompeu Fabra  

 9 h • Despertar boig (traca)

 14 h • Grup de Percussió Atabalats
 14.30 h • Paella popular

Preu: [7 €] [socis i sòcies, 5 €]  
Reserves al telèfon 610 079 909

 16 h • Concurs de pastissos
 16.30 h • Bingo a la catalana

(Requisit: cal portar un aliment per persona)

 9 h • Sortida i arribada: plaça Mireia d'Esplugues

XIX Caminada popular d’Esplugues 
a la Serra de Collserola
Inscripcions al blog: www.caminadaesplu-
gues2015.blogspot.com o de forma presencial al c/ 
Sant Francesc Xavier, 7-9 (de 17 a 20 h). Preu: socis 
federats [9 €], adults no socis [11 €]*, menors de 12 
anys [5 €]*. Inclou l’esmorzar, l’avituallament, quadern 
de camp i el regal per cada participant.
(*) Si no esteu federats cal pagar [2 €] per a l’assegu-
rança obligatòria d’accidents. 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

 A LA PÀGINA 7 

 12 h • L’Avenç Centre Cultural  

Vermutsica: Rumba
Vermut i música
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

FESTA MAJOR CAN VIDALET
12 h • Local parroquial  Verge de la Mercè, 67  

Missa del patró Sant Antoni
 De 12  a 14 h • Rambla Verge de la Mercè 

Diada Castellera d’Esplugues
 De 12 a 14 h • Plaça Blas Infante  

Festa de l'escuma i concurs de dibuix
A càrrec de Llar Residència de Discapacitats d’Esplugues

 De 19 a 21.30 h • Plaça Blas Infante  

Balls regionals:
 De 19 a 20.30 h • A càrrec de Seraball
 De 20 a 21.30 h • A càrrec de C.C. Andaluz 

Plaza Macael i grup de guitarres

 21.45 h • Plaça Blas Infante  

Havaneres  i rom cremat
 23 h • Espectacle de pirotècnia

Organitza: AV Can Vidalet

15 DILLUNS
Fins al divendres 19
Escola Municipal de Música d'Esplugues  

Concerts de finals de curs d’alumnes 
de l’Escola Municipal de Música
Cinc concerts diaris, on actuaran els grups de música 
i moviment, els diferents conjunts i alumnes d’instru-
ment, de manera individual i en grup.
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

  De 14  a 20 h 
Piscines Municipals Parc dels Torrents
INICI PISCINES D'ESTIU 
Fins al divendres 19, de 14 a 20 h
Del 20 de juny al 6 de setembre, d'11 a 20 h

16 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Mil i una nits, amb Sherezade Bardají

17 DIMECRES
 De 10 a 11 h • Rambla Verge de la Mercè  
 D'11 a 12 h • Rambla del Carme  

SETMANA DE L’ENERGIA A ESPLUGUES: 
Punt d’informació energètica als 
mercats dels dimecres 
Als mercats de Can Vidalet i La Plana
A les persones participants se'ls donarà un detall fins 
a exhaurir existències.

 A partir de les 9 h 
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Campionat de Voleibol Femení   
d’Espanya
Vint-i-quatre equips de voleibol cadet femení: EMEVE 
(Galicia), Omniprint CIDE  (Balears), Mairena VB 
(Andalusia), Getxo (País Basc), Aule Vedruna 

(Castella i Lleó), IBSA CCO 7 Palmas (Canàries), 
A.D.V. Almendralejo (Extremadura), Salesianos 
Mª Auxiliadora (Castella la Manxa), Voley Textil 
(Cantàbria), UCAM Voley Murcia (Múrica), Ojasport 
Voley Haro (La Rioja), RGC Covadonga A (Astúries) 
ADV. Rivas A (Madrid), C.D. Las Viñas (Aragó), 
Elche C.F. Salesianos (València) Sant Cugat A 
(Catalunya), Atarfe - UGR (Andalusia), Univol 
Bregador (Canàries), C.V. Torrelavega (Cantàbria). 
Colegio San Ignacio (Astúries), Playas de Benidorm 
(València), C.V. Barcelona A (Catalunya) i C.V. 
Collado Villalba (Madrid). A més de l'equip de casa 
nostra i amfitrió, el C.V.Esplugues. 
Organitza: Club Voleibol Esplugues, i l’Ajuntament
  A LA PÀGINA 8 

 18 h • Petit Parc de l’Amistat   

Concert de grups de música moder-
na de l’Escola Municipal de Música
Hi participen els diferents combos i coverbands, la 
coral Teen Star Voices, els grups de percussió, la big 
band de joves i la jazz band d’adults.
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCO-FÒRUM
Uns valsos de Mozart i Chopin des-
coneguts
Idea i comentaris de Manel Fabregat. Durada 
aproximada d'audició i comentaris_ 50 minuts, amb 
col·loqui posterior. Organitza: Club de Música Clàssica 
Pare Miquel d'Esplugues

18 DIJOUS
 A partir de les 9 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Campionat de Voleibol Femení   
d’Espanya
Vint-i-quatre equips de voleibol cadet femení (veure 
llistat a l'activitat de dimecres 17) es disputen el trofeu 
espanyol. Segona jornada. 
Organitza: Club Voleibol Esplugues i l’Ajuntament 

 A LA PÀGINA 8 

VIII EDICIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS 

Dos dels germans Milá expliquen la vincu- 
lació de la seva nissaga amb Esplugues 

 L’Arxiu Municipal organitza una activitat relacionada amb la investiga-

ció i la difusió de la història local per commemorar la vuitena edició del 

Dia Internacional dels Arxius. 

La senyalada data commemora la 

creació del Consell Internacional 

d’Arxius per la UNESCO, el 9 de 

juny de 1948. Des de l’any 2008 se 

celebra arreu del món aquest dia 

per recordar que cal defensar la 

conservació i protecció de qualse-

vol tipus de documentació.

Aquest any, l'arxiu de la ciutat 

programa una conferència a càr-

rec dels germans Milá Mencos: 
José María, que és actualment el tercer Comte del Montseny, i Reyes. 

Ambdós donaran a conèixer la vinculació de la seva nissaga amb Esplugues. 

La mateixa Reyes Milá, juntament amb Anna Pujol, ha estat reconstruint 

la història de la finca Les Torres d'Esplugues a partir de la documentació 

que conserva la família i de la recerca realitzada per diversos arxius, entre 

els quals, la consulta del nostre arxiu municipal.●

CONFERÈNCIA: 'ELS MILÁ A ESPLUGUES' 
Dimecres 10  19.30 h • La Masoveria de Can Tinturé (C. de l’Església, 36) • Activitat gratuïta 
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 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït,  no socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Expedició de Sir John Franklin. La 
gran tragèdia de l’exploració àrtica'
A càrrec de Francesc Bailon.
Concert de quartet de corda de cloenda:

‘El teatre instrumental’
Més informació a aaugge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h
Biblioteca La Bòbila         

HELLO BÒBILA!                                                              
Grup de conversa 
en anglès   
Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès   

 20.30 h
La Casa del Retal  Carrer de la Menta, 12   

Fem xarxa networking al comerç
A càrrec de La Casa del Retal 
Pàgina web: www.lacasadelretal.com
Inscripcions: xde.formacio@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

19 DIVENDRES
 A partir de les 9 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Campionat de Voleibol Femení   
d’Espanya
Vint-i-quatre equips de voleibol cadet femení (veure 
llistat a l'activitat de dimecres 17) es disputen el trofeu 
espanyol.Tercera jornada. 
Organitza: Club Voleibol Esplugues, juntament amb 
l’Ajuntament d’Esplugues

 A LA PÀGINA 8 

 De 17 a 19 h
Casal de Gent Gran Esplugues – Can Vidalet

Ball amb música en directe
Entrada amb rifa: [2,5 €] 
Organitza: Junta del Casal de Gent Gran Esplugues 
-  Can Vidalet

 De 17 a 22.30 h
Poliesportiu Can Vidalet  

XXXIV Festival de Patinatge Artístic
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

 17.30 h
Residència de gent gran La Mallola 

Concert del grup de guitarres de 
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

20 DISSABTE
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Campionat de Voleibol Femení   
d’Espanya
Vint-i-quatre equips de voleibol cadet femení (veure 
llistat a l'activitat de dimecres 17) es disputen el trofeu 
espanyol. Quarta jornada. 
Organitza: Club Voleibol Esplugues juntament amb 
l’Ajuntament d’Esplugues

 A LA PÀGINA 8 

 De 11 a 12 h
Rambla Àngel Guimerà (parc Pou d’En Fèlix)  

SETMANA DE L’ENERGIA A ESPLUGUES 
Punt d’informació energètica als 
mercats del dissabte
Als mercats d’El Gall i al barri Centre
A les persones participants se'ls donarà un detall fins 
a exhaurir existències.

 11.30 h 
Museu Can Tinturé   
Activitat familiar: 

'El misteri de la rajola desapareguda'
El senyor Tinturé ha perdut una rajola molt valuosa, 
per ajudar a trobar-la es farà un gimcana al Museu Can 
Tinturé. Nens i nenes de 7 a 12 anys. Cal inscripció prèvia. 
Preu: [10 €] per família (fins a dos adults i dos infants).
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat

 De 18 a 24 h
Parc dels Torrents 

Festa de la Percussió
Tretzena edició de la Festa de la Percussió, amb la 
participació dels grups de percussió: Drums d'Esplu-
gues, Boiets Esquitxafocs, Rakatum (Sant Feliu 
de Ll.), Pachamama (Mallorca), Alegria Da Rúa 
(Barcelona) i molts d'altres més, amb ballarines i més 
espectacle que mai. Tot això dins d'un ambient brasiler, 
amb botifarrada, caipirinhes i barra a preus populars

 De 18 a 20 h 

• Tallers infantils: xapes, pintura de cara, castells, 
jocs gegants, malabars, etc.
• Exhibicions de bollywood, dansa o capoeira 
amb el grup Gingado.
Organitza: Grup de Percussió Atabalats d'Esplugues

 De 20 a 22 h
Entrada al Parc de Can Vidalet 
(Escola Oficial d’Idiomes) 

Ratpenat, el bioindicador emmascarat
Nit de ratpenats al parc de Can Vidalet. Visita guiada 
per compartir la nit amb els ratpenats. Observació per 
aprendre com s’orienten, cacen, de què s’alimenten i 
els beneficis que aporten als ecosistemes i als éssers 
humans.  Públic familiar (infants a partir dels 10 anys).
Cal inscripció prèvia: tel. 93 256 22 20 (de dl. a dv.,de 
10 a 13 h) o al c/e: activmuseuciencies@bcn.cat 
Organitzen: l’AMB i l'Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, amb la participació del Centre Ambiental l’Arrel

21 DIUMENGE 
 A partir de les 9 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Campionat de Voleibol Femení   
d’Espanya
Vint-i-quatre equips de voleibol cadet femení (veure 
llistat a l'activitat de dimecres 17) es disputen el trofeu 
espanyol. Última jornada, la final es juga a les 12 h.  
Organitza: Club Voleibol Esplugues juntament amb 
l’Ajuntament d’Esplugues

 A LA PÀGINA 8 

 11 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Festival de fi de curs
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 12 h • L’Avenç Centre Cultural  

Vermutsica: concert de Dúo Halley
Vermut i música. Amb el grup de boleros, bossanova 
i jazz, Dúo Halley, format per Lluís Boronat (saxo/
clarinet) i Jairo Cabrera (saxo/flauta/trompeta/voz), 
acompanyats pel pianista Jairo Ortega.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 17 h   
Carrers Àngel Guimerà/Mossèn Jacint Verdaguer

La fireta: el mercat dels més joves
Preu per reservar l’espai: [3 €] (es donen taula i cadi-
res). Incripcions a L'Avenç.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

23 DIMARTS
 18 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

NIT DE SANT JOAN

FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Arribada de la Flama del Canigó -
Focs de Sant Joan
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular
Amb la participació del Centre Excursionista d’Esplu-
gues (CEE) de l’Espluga Viva, TiC Tradicions i Costums 
de l’Espluga Viva, Agrupament Escolta Espluga Viva, 
Colla de Bastoners d'Esplugues, Ball de Diables d'Es-
plugues i Colla de Castellers d'Esplugues

 A LA PÀGINA 5

REVETLLES DE SANT JOAN

 21 h • Local ACAE  C. Josep Anselm Clavé, 90  

Revetlla de l'ACAE (Can Clota)
Organitza: Asociación Cultural Andaluza d’Esplugues 
(ACAE)

 22.30 h 
Pista de L'Avenç Centre Cultural  

Revetlla de L'Avenç (Centre)
 21.30 h • Sopar de carmanyola
 23 h • Música Dj

Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular 
i L’Avenç Centre Cultural

 23 h  • Plaça del Taxi
Revetlla de Can Clota
Discoteca mòbil
Organitza: AV de Can Clota

 23 h • Rambla del Carme

Revetlla de La Plana
Ball amb l'orquestra Forunn
Organitza: AV de la Plana

 23 h • Plaça Macael

Revetlla de la Plaça Macael 
(Can Vidalet)
Ball amb orquestra
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues i Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael

 A LA PÀGINA 5

25 DIJOUS
 19 h • Biblioteca La Bòbila         

HELLO BÒBILA!                                                              
Grup de conversa 
en anglès   
Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès   

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Inauguració: Exposició final de curs de 
l'Escola de Ceràmica
Exposició fins al diumenge, 12 de juliol. 
Organitza: Escola Municipal de les Arts

 20.30 h
Local de l'Espluga Viva  c/Sant Francesc Xavier 7-9
PATI BLAU
Escriptora:  Gemma Casamajó i Solé, 
amb el llibre Terra Campa
Pati blau és un espai de tertúlia literària per a dones
Organitza: Espluga VIva

26 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

 20 h • Pels carrers de Can Clota   

Cercavila amb les colles de 
Geganters i Bastoners d’Esplugues i 
el grup de percussió Drums

 21 h • Plaça del Taxi   

Pregó de festes  
 22 h • Plaça del Taxi   

Actuació de Five o Fakind
 23 h • Plaça del Taxi   

Grup Solo y Compañía
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27 DISSABTE
 De 9 a 15.30 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

Competició i exhibició de gimnàsti-
ca artística
Organitza: Club Gimnàstica Artística Les Moreres

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
 11 h • Parc de la Solidaritat  

Cars i parc infantil
 14 h • C. Lleialtat davant de l’AV de Can Clota 

Fideuà popular
 18 h • C. Lleialtat 

Festa infantil, canó d’escuma i música
 20.30 h • Plaça del Taxi 

Actuació grup de ball Seraball
 23 h • Plaça del Taxi  

Ball amb orquestra Magic

 17 h • Residència La Mallola  

Ballada 5è aniversari de la 
Residència La Mallola
Actuen: Cos de Dansa i Grup de Pares
Organitza: l’Esbart Vila d’Esplugues

 22 h
L’Avenç Centre Cultural 
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies 
Teatre: Tres
Una comèdia que explica la història de tres amigues 
que es retroben després de temps de no veure’s i que 
totes volen una mateixa cosa: ser mares. A càrrec de la 
companyia Endoll Teatre. 
Organitza: Endoll Teatre.  A LA PÀGINA 6

28 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

 12 h • L’Avenç Centre Cultural  

Vermutsica
Vermut i música
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 12 h • Pista Conxita Udina  

Ballada de sardanes Ciutat Cornellà
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

 17 h   
Carrers Àngel Guimerà/Mossèn Jacint Verdaguer

La fireta: el mercat dels més joves
Preu per reservar l’espai: [3 €] (es donen taula i cadi-
res). Incripcions a L'Avenç.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 19 h
L’Avenç Centre Cultural 
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies 
Teatre: Tres
Una comèdia que explica la història de tres amigues 
que es retroben després de temps de no veure’s i que 
totes volen una mateixa cosa: ser mares. A càrrec de la 
companyia Endoll Teatre. 
Organitza: Endoll Teatre
  A LA PÀGINA 6

29 DILLUNS
 19 h • Biblioteca La Bòbila    

CINEMA FAMILIAR
GRANS CLÀSSICS DE L’HUMOR

Buster Keaton

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
 20 h • Plaça del Taxi   

Havaneres i rom cremat
Organitza: AV Can Clota

30 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila   

RECITAL DE POESIA
Dones i versos 
Recital poètic, amb Martha Cecilia Cedeño, Pura 
Salceda, Amalia Sanchís i Pilar Osorio.

CURSOS i TALLERS 
Cada dilluns, de 17 a 18 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Gimnàstica suau i relaxant 
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimecres, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Balls col·lectius del món
Oberts a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9  

Trobades dels grup de conversa 
'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
L’agrupament escolta s’estructura per unitats segons 
les edats, el Cau és una manera de viure i una manera 
d’entendre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de 
la natura, s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir, 
esforç... Per a més informació truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Tots els divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Dimecres, 3 i 17 de juny, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas   

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
Un espai de relació per a millorar la qualitat de vida de les 
persones cuidadores, tot reforçant la seva tasca i donar-los 
eines per fer-la.  Places limitades a 15 persones. 
Per a inscripcions i més informació contacteu amb els ser-
veis socials bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2439), Marta Fuertes

Dimarts, 9 i 16 de juny, de 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita   
Taller de formació XDEE: 

‘Drets i obligacions de la Llei orgà-
nica de protecció de dades. Estàs al 
dia?’
Inscripcions a: xde.formacio@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues

Dilluns, 8 de juny, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït, prèvia inscripció al PAC (tel: 900 300 082)

Els divendres, 5,12 i 19 de juny, de 18 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Tallers d’escriptura DELTA 2015
Tallers adreçats a dones, a càrrec de Mònica L. Cano. 
El taller va començar el mes passat. Inscripcions a 
la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, per a més infor-
mació trucar al CIRD Vil·la Pepita tel.: 93 371 33 50 ext. 
2190 o a b.esplugues.pm@diba.cat.
Organitza: Premi Literatura per a Dones DELTA

VI JORNADES LA VINYA I EL VI A COLLSEROLA 
CONFERÈNCIA: ‘LA VINYA I EL VI A LES MASIES D’ESPLUGUES’
Dissabte 13  De 12 a 14 h • La Masoveria de Can Tinturé 

 Fins a l’arribada de la fi l-
loxera, l’any 1888, el 75% dels 
cultius que s’estenien per tots els 
camps de la vila, a la serra de Co-
llserola, eren vinyes, segons ex-
plica Josep Florensa. “Totes les 
masies i les cases de pagès de la 
zona tenien un celler propi, tot-
hom treballava la vinya”, afi rma 
Florensa, llicenciat en Geografi a i 
Història i expert en l’estudi sobre 
el paisatge agrícola d’Esplugues dels segles XIX i XX. Aquestes són no-
més algunes dades al voltant de les quals girarà la xerrada 'La vinya i el 
vi a les masies d’Esplugues', el dissabte 13, inclosa dins del programa La 
vinya i el vi a Collserola, que preveu activitats en diferents municipis. 

L’acte també compta amb la participació de l’editorial Entrecomes, 
que presentarà El llibre del vi. Es tracta de la traducció en català del 
capítol dedicat al vi i la vinya inclòs a l’enciclopèdia elaborada per Plini 
El Vell, Història Natural, el segle I dC.

Tot plegat s’arrodonirà amb un tast de vins del Garraf de la mà del 
sommelier Enrique Àvila. També es podrà tastar el vi Vinyes de Co-
llserola  (2011).●

VI JORNADES LA VINYA I EL VI A COLLSEROLA 
Quan les vinyes cobrien els camps 
d’Esplugues
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Dilluns, 8 i 15 de juny, a les 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Taller de psicologia i autoajuda: 
‘El mundo de las emociones’
A càrrec d’Elena Pérez, psicòloga i psicoanalista. Es 
resoldran temes com: en què consisteixen les emo-
cions, les creences malaltisses, el perquè de la poca 
vitalitat i com afrontar l’ansietat. 
El taller va començar el mes passat. Cal inscripció prè-
via. Places limitades.

Dies 25, 27 i 29 de juny, hora a determinar
Centre Excursionista d’Esplugues

Monogràfic descens de barrancs
Sessió teòrica: 25 de juny
Sessions pràctiques: 27 i 28 de juny
El descens de barrancs és una activitat esportiva que 
consisteix a seguir el recorregut de la llera d’un riu o 
barranc més o menys encaixat, en sentit descendent. 
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09 o dirigiu-
vos al c/ Sant Francesc Xavier, 7-9. 
Preu: socis [70 €], no socis [115 €]

INSCRIPCIONS DE NOUS ALUMNES A 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Preinscripcions: del 2 al 12 de juny

Sorteig públic: dilluns, 15 de juny - 11 h,
a l'Escola Municipal de Música.

Publicitat de les llistes amb els 
resultats del sorteig: dimecres,17 de juny

Matriculacions dels alumnes admesos: 
del 25 de juny al 3 de juliol

CURSOS DE BALL CC STANDARD LATINO
Horari de recepció: de 17.30 a 21.30 h
c/ Sant Francesc Xavier, 36 www.standardlatino.es
Tel. matins: 652 08 92 02 • Tel. tardes: 93 473 95 79
• Nens, nenes i joves 
BALL LLATÍ Dilluns i dimecres, de 17.30 a 18.30 h 
HIP HOP i FUNKY Divendres, de 17.30 a 19.30 h 
•Adults 
ZUMBA Dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30 
INICIACIÓ SWING I ZUMBA
Dilluns i dimecres, de 20.30 a 21.30 h
INICIACIÓ DE SALSA I BACHATA I KIZOMBA
Dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h 
SWING  COREO I BACHATA SENSUAL
Dilluns i dimecres, de 21.30 a 22.30 h 
ROCK & ROLL I TXATXATXÀ 
Dimarts i dijous, de 21.30 a 22.30 h
SALSA (nivell mig) Divendres, de 21.30 a 22.30 h

SORTIDES
Tots els diumenges, a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé   (al CEM Les Moreres)

Visites guiades als Museus d'Esplugues
Museu Can Tinturé (12 h) i al Museu de Ceràmica  "La 
Rajoleta" (11 i 13 h). Aneu-hi a descobrir l’art de la 
ceràmica! Més informació a  
www.museus.esplugues.cat 

Diumenge, 7 de juny, a les 11 h
Punt de trobada: plaça Mireia

Itinerari a la bateria aèria de Sant 
Pere Màrtir 
A través d’un recorregut per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Activitat gratuïta prèvia inscripció, al 93 
470 02 18 o museus@esplugues.es.
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat   

Del 8 al 19 de juny, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Esplai de Gent Gran del Centre la Plana
c/Rafael Sebastià Irla, s/n

Inscripció estada de vacances a 
Cambrils per a gent gran
Inclou: hotel 4 estrelles Best playa Cambrils, visita cul-
tural a Tarragona, activitats lúdiques, pensió completa
Preu: [170 €] aprox. El full d'inscripció s’ha de lliurar 
al mateix Esplai. Per rigorós ordre d’inscripció. 
L’estada és de 4 dies i 3 nits, del 24 al 27 de 
setembre. Per a més informació, truqueu al CM Puig 
Coca i demaneu per Angèlica (tel. 93 372 04 16)

Del 12 de juny al 10 de juliol, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’emancipació  
Exposició: 'I love your curves'
Exposició fotogràfica a càrrec de M. Mercedes que 
retrata noies de talles grans. L’artista pretén que es 
prengui consciència sobre la idea que al món hi ha 
diversitat d'aspectes físics.  Inauguració: divendres 
12, a les 18.30 h.

Del 15 al 21 de juny, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Casal Centre La Plana c/Sebastià Irla, s/n    
Exposició de pintura: ‘L’art no té edat’
Pintures realitzades per persones grans de més de 90 
anys sense experiència prèvia.
Organitza: Residència Domus Astri

Del 25 de juny al 12 de juliol
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició final de curs de l'Escola de 
Ceràmica
Inauguració: dijous 25, a les 19 h  
Organitza: Escola Municipal de les Arts

Fins al 4 d’octubre • Museu Can Tinturé  
Exposició temporal: 
‘Ceràmica per a la salut’
Junt amb l’Associació Catalana de Ceràmica (ACC), 
el Museu proposa una mirada al món de la salut i 
de la higiene a través d’alguns objectes ceràmics. 
Paral·lelament, l’Arxiu Municipal presenta un àmbit 
local: les farmàcies d’Esplugues.
Organitzen: l’ACC i els Museus d’Esplugues de 
Llobregat

Fins al 30 d'octubre

Concurs fotogràfic 30 anys de 
l'Esbart Vila d'Esplugues
Tothom qui ho desitgi pot participar al concurs de 
fotografies de caire artístic sobre qualsevol acte que 
organitzi o en el qual participi l'Esbart Vila d'Esplu-
gues, fins a octubre de 2015. Es poden presentar 
fins a 10 imatges per persona. Tres premis (primer, 
de 100€ i sopar per a dues persones a El Tast Espai 
Gastronòmic; segon i tercer, de 50€). Lliurament obres 
al Casal de Cultura Robert Brillas (c/ Àngel Guimerà, 
38) fins al 30 d'octubre. Consulteu les bases a: 
http://esbartesplugues.blogspot.com.es/

Diumenge, 7 de juny, a determinar
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Ascensió al Taga (Ripollès)
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excur-
sió. També podeu assistir a la preparació d’aquestes 
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
Informacions i inscripcions: truqueu al 93 473 
39 09, Centre Excursionista Espluga Viva (C/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 21 de juny, hora a determinar

EXCURSIONS BTT 
La paella al delta del Llobregat. 
Castelldefels – Sant Boi 
(Baix Llobregat)
Consulteu informació per a les inscripcions a l’activitat 
anterior del Centre Excursionista Esplugues.  
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 21 de juny, a les 8 h • Pl Sta Magdalena
PETJADES I CAMINS
L’estany de les Llegendes, Banyoles 
(Pla de l’Estany)
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09 o dirigiu-
vos al c/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS
Del 2 al 6 de juny
Casal de Cultura Robert Brillas 

‘Esplugues. Imágenes y palabras’
Fotografies realitzades pels alumnes de 3r d’ESO de l’Ins-
titut Severo Ochoa. Inauguració: dimarts, 2 de juny, a 
les 18 h. Cal confirmar assistència a aquintin@xtec.cat
Organitza: Institut Severo Ochoa

Del 9 al 20 de juny
Casal de Cultura Robert Brillas  
Inauguració: dimarts 9, a les 19.30 h

Exposició final de curs de l’Escola de 
Pintura
Organitza: Escola Municipal de les Arts

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA

Divendres 5  19 h
El caso de la perla, de Carme Lafay
El caso de la perla, de Carme Lafay

CINEMA FAMILIAR

Dilluns 29   18 h
GRANS CLÀSSICS DE L’HUMOR: Buster Keaton

Dimarts 30  19 h 
RECITAL DE POESIA

Dones i versos
Recital poètic, amb Martha Cecilia Cedeño, Pura 
Salceda, Amalia Sanchís i Pilar Osorio.

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

CLUBS DE LECTURA
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 2    18 h
CORDÈLIA                 
Balzac i la petita modista xinesa, 
de Dai Sijie

Dijous 11   19 h
CARPE DIEM
La virgen de los sicarios, 
de Fernando Vallejo

Dimarts 16   19 h
NOVEL·LA NEGRA Cada membre del club 
llegirà una novel·la de Harlan Coben

Dijous 25   19.45 h
HISTÒRIES COMPARTIDES
No hay ladrón que por bien no venga, de 
Dario Fo

Dimarts 9   19 h
TROBADA AMB RAMON SOLER I RIBA        

Ramon Soler i Riba, natural del Berguedà, 
ha escrit diversos llibres d’història i altres 
treballs d’àmbit comarcal. També les novel-
les Fil i carbó, ambien-
tada en el món miner i 
les colònies tèxtils del 
Berguedà, i Peguera, 
que relata la història 
del desaparegut poble 
de Peguera entre 
1914 i 1929. Parlareu 
amb ell sobre la seva 
obra narrativa i sobre 
el procediment que 
segueix per escriure.

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
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EXPOSICIÓ

JOVE

Del 12 de juny al 10 de juliol
De 17 a 20 h
Oficina Jove d’emancipació  
I love your curves'
Exposició fotogràfica a càrrec de M. 
Mercedes que retrata noies de talles 
grans. L’artista pretén que es pren-
gui consciència sobre la idea que al 
món hi ha diversitat d'aspectes físics.  
Inauguració: divendres 12, a les 18.30 h.

TALLER JOVE FORMATIU

Dijous 18, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’emancipació  
Consells per compartir 
habitatge
En aquest taller tractarem tot allò que 
necessites saber si vols compartir un pis. 
On pots buscar o oferir una habitació? 
Quin tipus de contracte has de fer? Quina 
és la legislació que regeix el compartir un 
pis? Apunta’t! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE

Dilluns 22, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació  
Coques de Sant Joan 
Aprèn a cuinar les típiques coques de 
Sant Joan i sorprèn Els teus convidats 
el dia de la revetlla, amb una coca feta a 
casa. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE

Divendres 26, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació  
Gintònics 
T’agraden els gintònics? Aprèn diverses 
maneres de preparar la beguda que està 
més de moda! Dirigit a joves de 18 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Ofi cina 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

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 661 987 690 

(de dll a dv, de 17 a 20 h) o 
enviar un correu electrònic a 

jove.emancipacio@esplugues.cat 
indicant el taller, nom i 
cognoms, edat i telèfon. 

Punt temàtic

Del 15 de juny al 15 de juliol
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Viatgeteca
No tens clar on aniràs aquest estiu? A 
la viatgeteca et fem diverses propostes: 
viatges, camps de treball, turisme rural, 
oci a prop de casa... Podràs consultar els 
documents, a més disposaràs d’un ordi-
nador reservat per fer cerques.

Esplujove a la ciutat

Divendres 5, de 18 a 20 h
Plaça Blas Infante  
Escola de Castells 
En motiu del dia de l'associacionisme 
cultural, la Colla Castellers d’Esplugues  
us convida a una escola de castells a la 
plaça Blas Infante, on tothom podrà gau-
dir i aprendre la tècnica castellera.

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscrip-
ció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove de tarda

Dijous 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Sucs tropicals
Si et vols refrescar, aquest és el teu taller! 
Podràs aprendre i tastar els sucs més tro-
picals de l’estiu. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove de tarda

Dijous 25, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Tatuatges temporals amb 
henna
Vols aprendre a fer-te un tatuatge amb 
henna? Si la resposta es si, aquest és el 
teu taller! Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 
cal reservar plaça (*)

Nits al Remolí

Divendres 19, de 21 a 23 h 
Espai Jove Remolí   
Cuina hindú
Aprèn a fer els plats més típics de la cuina 
hindú: chapatis amb dal, arròs al curry i 
samoses! T’ho perdràs? Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TIC formació
Divendres 26,  de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Disseny gràfic: cartells i 
banners
Vols promocionar-te o informar de quel-
com? Vine i aprèn a dissenyar cartells i 
banners amb els aplicatius gratuïts que 
ofereix Internet! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
l'1 i el 24 de juny

ESPLUJOVE A LA FESTA 
DEL PARC DELS TORRENTS
No us perdeu les exhibicions 
de les alumnes dels tallers de 
bollywood i danses hindús, 

dissabte 6, a les 19 h, a 
l'escenari ubicat a l'antic llac. 
També hi haurà jocs de rol i 
tallers infantils, de 18 a 21 h

 A LES PÀGINES 2 i 3

TACCTIL TACCTIL 
STREET STREET 
MARKETMARKET

No us perdeu la fira d'art, 
artesania, cultura i creació 
jove, que té lloc als Jardins 
del Casal de Cultura Robert 

Brillas el divendres 3 de juliol. 
INSCRIPCIONS 

FINS AL 7 DE JUNY
 A LA PÀGINA 7

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

(*) 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.  

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

 

Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues  

C/ Àngel Guimerà, 106-108 
Telèfon: 93 371 91 19
Dijous, divendres i dissabtes, 
de 10 a 13.30 h (excepte 20 i 27 de juny)
De dilluns a divendres, 
de 15.30 a 20.30 h
Del 2 de juny al 3 de juliol també 
obert a la nit 
(excepte nits del 23 i 24 juny)
De dilluns a divendres,  
de 20.45 a 24 h

Biblioteca la Bòbila  

Plaça de la Bòbila, 1 (93 480 74 38)
Del 18 de maig al 5 de juliol
De dilluns a diumenge, de 10 a 23 h 

Aules d’estudi permanents 
Espai Jove Remolí   
Necessites un lloc on estudiar indivi-
dualment o en grup? Vine a les aules 
d’estudi de l’Espai Jove Remolí!
De dilluns a divendres, 
de 17.15 a 21 h



 • NENS I ADOLESCENTS: 
• Expressió i comprensió ORAL i ESCRITA
• Activitats amb el suport de la més moderna TECNOLOGIA: pissarres digitals, … 
• Horaris de matí i tot el dia amb servei de MENJADOR inclòs. Possibilitat d'escollir PER SETMANES
• SORTIDA un dia a la setmana fora del centre. Potenciem la COMUNICACIÓ amb els professors amb activitats lúdiques

• ADULTS: 
• Ensenyament de QUALITAT amb professorat qualificat i amb recursos i instal·lacions excepcionals
• Enfocament acadèmic ACTIU i DINÀMIC . Progrés ràpid i EFICAÇ
• Programa EQUIVALENT als cursos oferts durant el CURS ACADÈMIC
• GRUPS REDUÏTS / horaris de tarda.

• F.C.E express i C.A.E. express: : 
• Preparació INTENSIVA per a l'obtenció dels exàmens FIRST Certificate in English i Certificate in ADVANCED English

CURSOS INTENSIUS CURSOS INTENSIUS  JULIOL 2015 JULIOL 2015

THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

✆ 93 470 01 16
 info@meetingpointschool.es • www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT SCHOOL OF ENGLISH

LET'S HAVE FUN
IN ENGLISH!


