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La festa del parc
dels Torrents

FESTA DEL PARC
DELS TORRENTS

Tarda d’esport i jocs a ritme de batucada

J

a torna a ser aquí una de les festes més grans de la nostra vila:
la Festa del Parc dels Torrents
concentra quatre esdeveniments
en una sola tarda (la del dissabte
14) i tres llocs: el parc, el camp de futbol
Salt del Pi i la piscina La Baronda. El festival proposa tantes activitats que l’elecció
us serà difícil!
La Festa del Joc i de l’Esport compta
engunay amb dues novetats que la faran
encara més familiar. Per una banda, s’estrena una activitat de raid per a famílies amb cinc proves i, per una altra, a la
piscina de La Baronda s’oferirà una classe
d’aiguagym i aquazumba. Al camp de
fútbol es desenvoluparan els habituals
partits de 3x3 i també hi haurà un espai
de jocs tradicionals, rocòdrom i tirolina,

MESKVINS

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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Com a novetat, es
faran activitats a la
piscina La Baronda
A la XII Festa de la Percussió hi trobareu de tot menys l’avorriment: ritme,
tambors, caipirinhes, entrepans i botifarres per sopar... A més de les actuacions
dels Boiets Esquitxafocs, del Toc de Foc,
dels Tabalers de les Corts, de Ratatà, de
Soundesekà i de Mandacaru, aquest any

el Grup de Percussió Atabalats, organitzador de l’esdeveniment, convida a tothom
a participar al concurs de fotografia amb
l’etiqueta #FestaPercu durant una jornada
que arribarà a la seva fi amb la txaranga
dels Banda Patilla.
A l’espai que ha muntat Esplujove tindreu ocasió de participar als jocs de rol,
campionat de futbol botons i als tallers
infantils en funció de l’edat. A les 7 de la
tarda, a més, les alumnes dels tallers de
bollywood i danses hindús us mostraran
tot allò que han après al llarg del curs.
De cultures d’arreu del món també va
l’Espai Intercultural, on podreu fer volar
la imaginació i viatjar sense moure-us del
parc gràcies a un munt d’activitats per a la
canalla: jocs del món, tallers de manualitats, contacontes i moltes sorpreses més.●

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

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

inflables i ludoteca, etc. Tres sessions de
dansa i esport pujaran a l’escenari a partir
de les 7 de la tarda: duet dance, zumba i
body combat. A més, podreu visitar 14 de
les entitats esportives de casa nostra a les
seves respectives carpes.

Dissabte 14 de juny,
de 18 a 24 h
Parc dels Torrents,
Camp Municipal
Salt del Pi i Piscina
La Baronda

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

FESTA DEL JOC
I L’ESPORT
CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI
De 18 a 21 h
• Mostra d’entitats esportives
• Partits de 3X3 de diferents esports
(futbol, voleibol, handbol, bàsquet...)
• Rocòdrom i tirolina
• Jocs adaptats
• Inflables
• Ludoteca per els més menuts
• Tallers i jocs tradicionals
• Partits de tennis taula
• ‘Raid’ familiar amb 5 proves
De 18.30 a 19 h
• Exhibició de gimnàstica artística
(CGA Les Moreres)

ACTIVITATS A L’ESCENARI:
• 19 h Duet Dance
(coreografia ball per a tothom)
• 19.30 h Zumba
• 20 h Body Combat
ACTIVITATS A LA PISCINA D’ESTIU:
A partir de les 18 h
PISCINA LA BARONDA
18 h Aiguagym
18.45 h Aquazumba
El Club Natació Esplugues dinamitzarà
una activitat a la piscina

ESPAI
INTERCULTURAL
De 18 a 21 h
PARC DELS TORRENTS
• Jocs d’arreu del món
• Manualitats i tallers
interculturals
s
s
• Contacontes
del món
• I moltes
sorpreses
més...

ESPLUJOVE
De 18 a 21 h
PARC DELS TORRENTS
• Campionat de futbol botons
• Joc de rol
• Tallers infantils
• Mostra de balls hindús (de 19 a 19.30 h)
• Entitats col·laboradores: Grup de
Rol i Estratègia Els Immortals,
Esplugues Futbol Botons Associació,
Grup de Joves Santa Gemma Sant
Antoni, Club d'Esplai Pubilla Cases
Can Vidalet, Creu Roja Joventut i
Agrupament Escolta Espluga Viva

XII FESTA DE
LA PERCUSSIÓ
De 18 a 23 h
PARC DELS TORRENTS
Grups participants: Toc de
Foc, Boiets Esquitxafocs,
Tabalers de les Corts, Ratatà,
Soundesekà i Mandacaru
Fi de festa amb la txaranga
del grup Banda Patilla

ESPECIAL BIO-COSMÈTICA I MAQUILLATGE

ALIMENTS BIOLÒGICS · COMPLEMENTS DIETÈTICS · LLIBRES
HERBES REMEÏERES · BIO-COSMÈTICA · FLORS DE BACH

Personalitzem els teus tractaments de
Cosmètica Biològica amb les millors
marques: Anne Marie Borlind, Taller
de Alquimia, Matarrania, Mosqueta's,
Taller Amapola… amb l'assessorament
d'una professional especialitzada en
Aromateràpia i Cosmetologia.
Vine i posa’t més guapa aque st e stiu!

C/ MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 51 • ESPLUGUES DE LLOBREGAT • Tel. 93 372 06 36
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h • casellas@bioconsum.com
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Can Vidalet

Finestrelles

Can Clota

Can Vidalet, Finestrelles y Can Clota
se engalanan de fiesta mayor
Los tres barrios nos ofrecen un
amplio repertorio de actividades
organizadas al aire libre que, junto
con el ambiente estival que se respira por estas fechas, nos invitan
a salir a la calle y a divertirnos en
compañía de amigos y vecinos.
FIESTA MAYOR DE CAN VIDALET
(DEL 12 AL 15 DE JUNIO)
Tradición, actividades infantiles, solidaridad y actuaciones musicales son los
principales ingredientes de la gran fiesta
que os espera en Can Vidalet. El barrio concentrará varias muestras de baile por parte
de la Associació de Dones “El Taller”, de
la Escola Utmar y de los centros regionales extremeño, aragonés y andaluz. A los
pequeños de la casa les esperan el Correfoc,
a cargo de la Colla de Diables Infantil
Boiets Esquitxafocs y Toc de Foc de la
Bòbila, hinchables, fiesta de la espuma,
juegos y un concurso de dibujo.
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Durante la noche del viernes 13, la música
será protagonista en la plaza Blas Infante.
Subirán al escenario Los Inolvidables 70’s
y el cantante y guitarrista de pop con influencias del flamenco Raúl Pulido. El público juvenil, por su parte, vuelve a tener una
cita con el festival solidario CanviRock
(sábado 14) en beneficio del Banco de
Alimentos de Esplugues y la recogida
de alimentos de la Cruz Roja, Cáritas y
la Asociación Cristiana Vida. El cartel lo
forman los grupos Dais, Rumpelstinkin,
Lilith, Luter, Puerta 104 y Katarsick, por
este orden. También la 'jamonada' popular tendrá fines solidarios.

FIESTA MAYOR DE CAN CLOTA
(DEL 27 AL 29 DE JUNIO)
La plaza del Taxi será un año más el centro neurálgico de las fiestas en este barrio.
Entre las actividades más destacables se
encuentran las actuaciones de l’Esbart
Vila d’Esplugues, la Coral Musicorum,
la colla de Geganters en formación de
pasacalles, el grupo de baile Seraball
y el grupo de percusión Tambolás. Las
noches estarán amenizadas con bailes con
orquestra, el grupo Los Inolvidables 70’s
y las habaneras y el rom cremat. ●

FIESTA MAYOR DE FINESTRELLES
(DEL 13 AL 15 DE JUNIO)
Coincide con la fiesta de Can Vidalet, la
de este barrio de montaña de la ciudad. De
esta celebración, cabe resaltar la sardinada y las habaneras, del viernes noche, así
como la cena en hermandad del sábado y
la paella popular del domingo.

Ver la
información
completa de las
actividades
en el
Dia a dia

LA NIT DE SANT JOAN

L’espurna que encén l’estiu

J

a fa dies de vespres en màniga
curta, però l’estiu tot just ha tret
el nas i esclata per Sant Joan, el
tret de sortida de l’estació més
calorosa de l’any. La nit del 23
al 24 és la primera gran festa popular
de l’estiu i als espluguins ens agrada
celebrar-la com cal. Són diverses les revetlles on podem celebrar l’arribada de
l’estiu envoltats d’amics i veïns: la de
l’Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE), la del barri Centre organitzada per la Coordinadora d’Entitats
de Cultura Popular i L’Avenç, la de les
associacions de veïns de Can Clota i la
Plana-Montesa, i la de la plaça Macael, amb el Centro Aragonés i el Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael com a
amfitrions.
Abans però, ens cal foc per encendre la
foguera. Com és tradició a la nostra terra,
ens el portaran els membres del Centre
Excursionista d’Esplugues (CEE) de
l’Espluga Viva des del mateix cim del Canigó, on hauran fet nit. La que segueix el
CEE és una de les rutes més veteranes de

Catalunya. Com cada any, escamparà la
flama per moltes altres poblacions del Baix
Llobregat, com una espurna viva.
El missatge d’enguany de la Flama del
Canigó surt de la ploma del periodista
Carles Capdevila, que destaca com aquesta tradició és un reflex del teixit associatiu i d’un poble organitzat, que “s’aixeca
d’hora” i “fa camí”. No us n’avancem res
més, perquè serà millor que l’escolteu
dilluns 23, acompanyat del so de les gralles i la Muixeranga, del Ball de Diables,
de la Colla de Castellers, de la Colla de
Bastoners i dels infants de l’Agrupament
Escolta Espluga Viva. És l’inici de tot, de
la nit de Sant Joan i, de l’estiu popular. ●

LES REVETLLES
ACAE (Can Clota)
21.30 h • Revetlla
Local ACAE
C. Josep Anselm Clavé, 90
Organitza: Asociación Cultural
Andaluza d’Esplugues (ACAE)

Focs de Sant Joan –
Flama del Canigó
FESTA NACIONAL
DELS PAÏSOS
CATALANS

L'Avenç (Centre)
22.15 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.

Dilluns 23 18 h
Arribada de la Flama
del Canigó.
Jardins del Casal de
Cultura Robert Brillas

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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XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Veus líriques ‘marca Esplugues’
X El festival uneix tres talents d’Esplugues en un mateix concert el proper
divendres 6. A Veus de casa nostra, la
soprano Marta García, la mezzosoprano
Dida Castro i el pianista Jordi Humet
(de Terrassa, però resident a la
vila des de fa molts anys)
interpreten clàssics de
l’òpera que més d’una
persona del públic
podrà reconèixer
i taral·lejar. Serà
la primera ocasió
que els tres pujaran sobre el mateix
escenari, tot i que
els seus camins s’han
creuat al llarg de les
seves trajectòries. Per
una banda, la Marta García i
el Jordi Humet són una formació estable, amb el nom Duo de
Lieder, des de fa temps —i que
hem pogut escoltar en algunes ocasions a Esplugues,
com en la presentació del seu
últim disc Widmung fa dos
anys—; i, per l’altra, la soprano
va coincidir amb Dida Castro,
actualment vivint a Bèlgica, com
a intèrprets a l’espectacle d’òpera
còmica Operetta, que va tenir molt
d’èxit a Catalunya i ara volta pel món.

Aquesta magnífica simbiosi, suggerida pels Amics de la Música de Santa
Magdalena, ens proposa un repertori de
Joies d’Òpera format amb conegudes partitures de Mozart, Delibes, Verdi, Rossini,
Haendel..., que interpretaran a duet o en
ària solista. Un concert “per a tots els
públics, gens feixuc i que agradarà

a molta gent”, comenta el pianista, que
va actuar el mes passat, també dins del
cicle, com a membre del Trio Pedrell. Pel
que sembla, gaudirà el públic i també els
artistes, que asseguren que “jugar a casa fa
il·lusió; és molt maco sentir el recolzament
de les persones que tens a prop i també
dels Amics de la Música, que sempre ens
han acollit”. ●

XVIII FESTIVAL DE
MÚSICA CLÀSSICA
I TRADICIONAL
Divendres 6 21 h
Veus de casa nostra
Marta García Cadena (soprano),
Dida Castro (mezzosoprano)
i Jordi Humet (piano)
Programa “Joies de l’Òpera”
Organitza: Amics de la Música
de Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis i un
acompanyant.
No socis, col·laboració de [5 €]

Musicorum aposta pel musical
al seu Concert de Primavera
Les corals infantil, juvenil i d’adults interpretaran peces de les obres Nine,
West Side Story i Annie, entre d’altres
X La

nit que inaugura l’estiu, la del 21
de juny, és la data escollida per celebrar
un any més el Concert de Primavera de
la Coral Musicorum. Les veus infantils
(acompanyades de les d’El Cor de la Nit
de Castellar del Vallès), joves i d’adults
interpretaran un programa que, en paraules de la seva directora des del 2001, Sònia
Gatell, “és atrevit per la dificultat tècnica
i el coneixement de la partitura i el gènere”. Per a l’ocasió han preparat peces de
grans clàssics de Broadway: Nine, West
Side Story i Annie, a més de recordar algunes partitures emblemàtiques de la seva
trajectòria com Mary Poppins (una de les
primeres incursions de la Coral en el teatre musical) i Chitty chitty bang bang. Tot
plegat comptarà amb l’acompanyament al
piano d’Abel Garriga.
El teatre musical és un gènere en el
qual aquesta coral de casa nostra s’hi
6 L'Agenda
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CONCERT
DE PRIMAVERA
DE MUSICORUM
troba còmode. No fa gaire, recordareu
que Musicorum va interpretar el Conte
de Nadal de Charles Dickens, del qual va
enregistrar i publicar un disc a les darreres
festes nadalenques. ●

Dissabte 21 20 h
Parc Pou d’en Fèlix
Pista vermella

Foraster, aquest
parc és massa divertit
per als dos
El parc dels Torrents es trasllada
al far west amb una jornada plena
d’espectacles, tallers, exposicions,
cinema a la fresca i jocs per recordar el poblat que varen construir els
Estudis Balcázar a Esplugues
X Una

bala de palla travessa d’un cantó a
l’altre de carrer fent petits salts. Un pistoler clava la mirada, immòbil, en els ulls
d’un altre en ple duel. Els indis llancen
fletxes intentant defensar el seu territori.
Dos cavalls abaixen el cap en un abeurador mentre els genets descansen al saloon. Esplugues continua recordant el poblat
que els Estudis Balcázar varen construir
a la nostra ciutat per rodar-hi pel·lícules de
l’Oest als anys 60 i principis dels 70, i ho
farà amb una gran festa —la primera activitat d’un seguit que es perllongaran fins
al novembre— que transformarà el parc
dels Torrents en aquella època tan llunyana i en aquell lloc tan llunyà que va inspirar
el cinema durant una bona època.
Part important de la festa serà la gimcana que s’ha preparat des del Consell
d’Infants (vegeu la pàg. 21 d’EL PONT)

amb 11 proves i activitats, totes relacionades amb el motiu de la jornada: trivial,
jocs d’aigua, tresors, curses, cavalcades a
cavall, jocs de punteria, tallers de xapes de
xèrif, cuina, papiroflèxia...
A més, també hi haurà inflables, una
sessió de cinema sota les estrelles amb
la projecció d’El llanero solitario (2013),
un concert de músiques de western
a càrrec de Musicorum, tabalada, ball,
taller de country, màgia, una exposició de
treballs del Consell d’Infants, tallers de
l’Espai Municipal de les Arts, ponis i,

com no podria ser d’una altra manera, un
bar/saloon per refrescar la gola després
d’una dura jornada de construcció del tren
sota les fletxes dels sioux.
A més de les esmentades, són diverses
les entitats que s’han bolcat a col·laborar
amb la festa, com l’Esplai Espurnes,
Taller Flamenco, Drums, AV La PlanaMontesa, Esbart Vila d’Esplugues o la
Colla dels Tres Tombs, entre d’altres.
Vegeu totes les activitats al Dia a dia,
poseu-vos el barret i les botes i gaudiu
d’una experiència única! ●
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ISRAEL DURÁN, CANTAUTOR
“Escric les cançons com em surten, és com sóc”
L’artista espluguí presentarà la
seva música en un format més
essencial al Casal de Cultura
Robert Brillas abans de regravar
Todo es lo mismo amb el seu nou
grup, Bionica
X No és la primera vegada que tocarà a
Esplugues (ja ho ha fet en dues ocasions
al Cau de les Arts), però sí que és la primera vegada que ho farà al Casal. Tot i
que ja ha fet molts concerts durant els
últims anys, l’Israel Durán confessa que
tindrà una mica de nervis per tocar-hi, ja
que feia temps que ho volia fer, però seran
“uns nervis bons”, afegeix. El cantautor
creu que per fer un concert no s’ha de tenir
por, però sí que cal estar una mica nerviós,
perquè això vol dir que el que estàs a punt
de fer t’interessa.
No té cap problema a afirmar que té un
timbre de veu semblant a Manolo García.

“A mi m’agrada molt, és una de les
meves influències —reconeix Duran— i
a més coincideix que se m’assembla
la veu”. De fet, aviat ja no li faran aquest
comentari tan sovint perquè està gravant
aquestes cançons de nou amb el seu nou
grup, Bionica, amb qui també buscarà un
estil ben diferent, amb cançons més viscerals i dissonants.
Li agrada escriure, pinta, fa teatre a
L’Avenç, és aficionat a la fotografia..., però
on més còmode es troba és amb la guitarra. Admet que serà molt difícil poder viure
de la música, però li agradaria molt “deixar una cosa ben feta, una bona obra”.
De moment ho prova amb unes cançons
amb lletres profundes que li surten de
dins: “Escric [les cançons] com em surten, és com sóc”. ●
https://www.facebook.com/israelduranmusic
https://www.facebook.com/bionicabanda

L’estalvi energètic és bo
per al medi ambient...
i per a la butxaca!
X A poc a poc, la societat va conscienciant-se de

la necessitat de consumir energia d’una forma
més respectuosa amb el medi ambient. Això
passa per ser més eficient en la nostra despesa
i per consumir energia provinent de recursos
renovables. Tot i que, a vegades, fer-ho suposa
un esforç, és bo per a la nostra natura i també
per a la nostra economia.
Amb aquesta filosofia, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’ha adherit, conjuntament amb més d’un centenar d’ens locals catalans, a la Setmana Europea de l’Energia
Sostenible 2014 (del 23 al 27 de juny). Durant aquesta setmana,
però també durant els dies següents, es programaran diverses
xerrades, jocs, visites guiades i tallers adreçats a tota la població
per tal de donar a conèixer tot allò que cal fer per formar part
activa d’aquest canvi en els hàbits de consum. ●

SETMANA DE L'ENERGIA
(del 23 al 27 juny)
• Dijous 26 de juny
Taller infantil: La Bombeta Marieta
Casal Esportiu
• De l’1 al 31 de juliol exposició:
'Actuem amb energia'
Edifici Molí -Cadí
Consulteu totes les activitats al web
www.esplugues.cat
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ESPLUJOVE DE NIT
Concert d’Israel Durán,
acompanyat d’Àlex Agüera
Divendres 6 de juny 22.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Sandra Rossi descobreix
el tresor d’un pirata
X Coneguda a la nostra vila per ser una de les narradores habituals de l’Hora del Conte de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues,
Sandra Rossi puja, en aquesta ocasió, a l’escenari del Casal de
Cultura Robert Brillas per revelar-vos el secret d’una família. És
l’aniversari de la Marina i la seva mare li regala el coneixement
d’una història, la del famós Silvestre el Coix. Aquest avi, que havia
estat un gran capità pirata, amaga un tresor que té el poder de fer
tornar l’alegria a qui l’obri, perquè està ple de somnis i de paraules
que ens fan emocionar, créixer, volar i crear mil i un móns.
El secret del pirata és una d’aquelles històries que dibuixen
un somriure a tots aquells que les escolten. Un espectacle fresc
i tendre que us farà agafar ganes de jugar a imaginar. Tot plegat,
amanit per la interpretació dolça i divertida d’una contacontes
experimentada, que va néixer a Buenos Aires i créixer llegint
contes i pàgines de Rubén Darío. Va escollir aquesta professió
perquè, segons afirma ella a la pàgina web Teatreactriu, (les històries) “alimenten els somnis”. ●

EL SECRET DEL PIRATA
A càrrec de Sandra Rossi
Diumenge 29 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
ESPLUGUES ENTRA
EN ESCENA
3€ • Menors de 3 anys gratuït
• Més informació a www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82

Juny 2014

Dia
a Dia

18 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Representació del musical: Fes-ho realitat
A càrrec de la coral Teen Star Voices acompanyada
per un grup de professors de l'Escola Municipal de
Música. Organitza: Escola Municipal de Música.
18 h
Parròquia de Sant Mateu

Concert de corals
Participen L'Espluguina de l'Esplugua de Francolí i
Sons i Veus de l'Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música

2 DILLUNS
Fins al 6 de juny • D’11 a 12 i de 17 a 18 h
C. Molí cantonada rbla. Verge de la Mercè

2n Control soroll dels vehicles amb
2 rodes

1 DIUMENGE
De 9 a 14 h
Parc dels Torrents (sota el pont d'Esplugues)

V Dia de la moto activa
Trobada motociclista per celebrar el Dia de la Moto
Activa i el 21è Reviure OSSACCIO
Organitza: Motoclub Esplugues amb el suport de
l’Ajuntament d’Esplugues
De 9 a 14 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 10 a 14 h
Jardins del Museu Can Tinturé

XXXIV Trobada de Col·leccionistes
de Rajola Catalana i Ceràmica Antiga
L’Associació Catalana de Ceràmica organitza una
jornada d’exhibició i intercanvi de peces amb
demostracions de tècniques de ceràmica. Portes
obertes i visites guiades gratuïtes a Can Tinturé
i a “La Rajoleta”. Organitza: Museus d'Esplugues de
Llobregat i Associació Catalana de Ceràmica.
De 10.30 a 20.30 h
Rambla Verge de la Mercè

III Edició de Mostra-Canvi
Vine, Compra, Degusta
Mostra de comerç local.
12 h
Museu de Ceràmica "La Rajoleta"

IV Encenem el forn! (2a sessió)
Després de realitzar el procés de fornada del dissabte
31, s'assisteix a la desenfornada.
Organitza: MEL, ACC i Escola Municipal de Ceràmica
12 h
Jardins del Casal Robert Brillas

Concert vermut amb l’actuació de la
banda d'adults i la coral Sons i Veus,
formacions de l'Escola Municipal de Música.
Organitza: Associació de Veïns Centre

Mesurament del soroll produït per les motos i motocicletes. Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la DIBA

3 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Lola, l'encantadora de contes
Amb la col·laboració de Global Humanitaria

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Modigliani, príncep de Montparnasse'
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
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Conferència: ‘Esplugues: entre

la
Guerra de Successió i la Guerra del
Francès
A càrrec d'Enric Alzinet i Jiménez. Conduirà l’acte:
Rosa Abós i Prats.
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

6 DIVENDRES
De 17.30 a 20.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Finals de la copa escolar de futbol
sala d’Esplugues
Partits de futbol sala entre els equips escolars que han
participat durant el curs en la competició de futbol
sala escolar.
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues

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

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL

Veus de casa nostra
Marta García Cadena (soprano), Dida Castro (mezzosoprano) i Jordi Humet (piano).
Programa “Joies de l’Òpera”: Pur ti miro, C.
Monteverdi: L'incoronazione di Poppea; Non disperar,
G. F. Haendel: Giulio Cesare in Egitto; Vedrò con mio
diletto, A. Vivaldi: Il Giustino;
Piu amabile beltà, G. F. Haendel: Giulio Cesare in
Egitto; Sorella, W. A. Mozart; Les filles de Cadix, L.
Delibes ; Cruda sorte, G. Rossini: L'italiana in Algeri;
Nuit paisible, H. Berlioz: Béatrice & Bénedict; Caro
nome - G. Verdi: Rigoletto; Giardin del bello, G. Verdi:
Don carlo i Flower duet, L. Delibes: Lakmé.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
A LA PÀGINA 6

7 DISSABTE
De 9.30 a 21 h
Camp Municipal de Futbol El Moli

VII Torneig Juvenil de Futbol Ciutat
d’Esplugues
Equips participants: Villarreal CF, Cornellà UE,
Deportivo Cali (Colòmbia),
CF Can Vidalet, F.A Espluguenc, Real Madrid, RCD
Espanyol. Organitza: C.F. Can Vidalet
De 9 a 20 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Campionat Catalunya Handbol
Cadet i XVII Trobada d’Escoles
d’Handbol
Organitza: Handbol Esplugues amb el suport de
l’Ajuntament
De 10 a 18 h
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

Torneig Interpenyes Futbol 7
Vuitè Trofeu de Veterans Interpenyes Penya
Espanyolista i segon Trofeu Benjamí Penya
Espanyolista Esplugues.
Organitza: Penya Espanyolista d’Esplugues
D’11 a 13 h
C. Àngel Guimerà cantonada av. Baix Llobregat
(costat del Parc de La Fontsanta)

Visita a la deixalleria de La Fontsanta
Itinerari guiat per descobrir i veure aquesta instal·lació
municipal compartida amb Sant Joan Despí.
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat
De 20 a 23 h • Parc de Can Vidalet
(punt de trobada: davant de l'Escola Oficial d'Idiomes,
c. Laureà Mirò, 63)

17.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre

Nit dels ratpenats al parc de Can
Vidalet

II MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I
JUVENIL D'ESPLUGUES

Visita guiada on observareu aquests animals en
directe, aprendreu com s'orienten, com cacen, de què
s'alimenten i els beneficis que aporten als ecosistemes
i als éssers humans.
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona i Museu
de Ciències Naturals

Perruquers i barbers
(Escola Isabel de Villena) 3r.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i L’Avenç Centre
Cultural
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20.45 h
Centre Excursionista Espluga Viva
C. Sant Francesc Xavier, 7-9

8 DIUMENGE
De 9 a 18 h
Camp Municipal de Futbol El Moli

Audiovisual de muntanya:

VII Torneig Juvenil de Futbol Ciutat
d’Esplugues
Semifinals (14 h) i final (17 h). Equips participants:
Villarreal CF, Cornellà UE, Deportivo Cali (Colòmbia),
CF Can Vidalet, F.A Espluguenc, Real Madrid, RCD
Espanyol. Organitza: C.F.Can Vidalet

‘Muntanyes sorprenents 2’
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

12 DIJOUS
FESTA MAJOR CAN VIDALET
17.30 h • Rambla Verge de la Mercè

De 9 a 14 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Taller de manualitats, a càrrec de l'Asociació de Veïns de Can Vidalet

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Parc Pompeu Fabra
20 h •Ofrena Floral
21 h • Sardinada
22.30 h • Havaneres

a Sant Antoni

amb el grup
Rems. Es servirà rom cremat
00.30 h • Karaoke

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

Campionat Catalunya Handbol
Cadet i XVII Trobada d’Escoles
d’Handbol

19.30 h
Centre sociocultural Molí - Cadí (edif. Molí)

Torneig de futbol sala

Organitza: Handbol Esplugues amb el suport de
l’Ajuntament

Exposició i taller de manualitats, a

Organitza: C.C. Andaluz Plaza Macael

càrrec de l'Asociació de Dones El Taller
20.30 h
Centre sociocultural Molí - Cadí (Davant edif. Molí)

14 h • L’Avenç Centre Cultural

Cargolada popular
Preu: [18 €] o [15 €] socis i sòcies
Menú: Cargols a la Gormanda amb allioli, amanida,
coca de recapta amb botifarra, gelat, aigua, vi o refresc.
Inscripcions a L'Avenç Centre Cultural (c/ Àngel
Guimerà, tel: 93 513 54 45).
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Quan l'art europeu dansa amb els
ballets russos: 1909-1924'. A càrrec d'Im-

18 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies
Teatre: ‘Aquí no paga ningú’
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

ma Fontanals. Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Projecció del film:

10 DIMARTS
18 h
Biblioteca La Bòbila

Las maestras de la república

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Un club per a la diversitat funcional en col·laboració
amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

Guanyador del Premi Goya a la Millor Pel·lícula
Documental 2014. A càrrec d’Amparo Burgueño,
secretaria General FETE-UGT
20.30 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues

18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Acte de lliurament de diplomes
Es lliuraran diplomes als als alumnes que han assistit
a l’Escola Municipal de Música. Actuació de les corals
infantils i juvenil de l’Escola Municipal de Música: Si
fa sol, Esplugueta, Espurna i Teen Star Voices.
Organitza: Escola Municipal de Música

i aconseguir clientela fidel?’
Taller de 4 hores repartides en 2 sessions. A càrrec
d’Esther Vega, coach, mentora i emprenedora. Per
a més informació i inscripcions envieu c/e a xde.
esplugues@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

13 DIVENDRES

El món imaginari (Escola Isidre Martí) P5 i 1r
La màquina del temps

18 h • Animació infantil a càrrec de
l’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet
19 h • Balls regionals a càrrec del
Centro Extremeño Muñoz Torrero
20 h • Balls regionals a càrrec del
Centro Aragonés de Esplugues
21 h

Balls a càrrec de l’Escola UTMAR
23 h • Orquestra Aquarama amb
espectable de zumba
Organitza: AV Can Vidalet

(Escola Isidre Martí) 4t, 5è i 6è
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i L’Avenç CC

De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Can Vidalet

FESTA MAJOR CAN VIDALET

Torneig Triangular Futbol Sala
Centro C. Andaluz Plaza Macael

17 h• Plaça Blas Infante

directe
22 h • Plaça Blas Infante

Pregó de Festa Major
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Rambla Verge de la Mercè (Edifici Cadí)

En benefici del Programa d'aliments d'Esplugues:
Càritas, Creu Roja i Asociación Cristiana Vida.
Aliments no peribles. Entrada gratuïta.
18.30 h • Dais
19 h • Rumpelstinkin
20 h • Lilith
21.30 h • Luter (Eduardo Martín)
22.30 h • Puerta 104
23.30 h • Katarsich
Organitza: Gent Constructiva/ AV Can Vidalet

A càrrec de la Colla de Diables Infantil Boiets
Exquitxafocs i Toc de Foc de la Bòbila
21 h • Plaça Blas Infante
Actuació: Los inolvidables 70'S en

L'Arxiu Municipal d'Esplugues projectarà pel·lícules
del fons municipal i de cessions particulars on es
veuen inauguracions d'edificis, actes de festa major,
llocs com el Raval, el Convent de Montsió, el Parc de
Can Vidalet... dels anys setanta. Activitat gratuïta.
Organitza: Arxiu Municipal d'Esplugues de Llobregat

Degustació de pernil serrà.
A favor del Banc d’Aliments d’Esplugues

Canvirock festival solidari 2014

Correfoc

Filmacions de l'Esplugues de la
dècada de 1970

Jamonada popular

Organitza: Parròquia de l’Església de Santa Magdalena

20 h • Pels carrers del barri
C/ Molí (entre Vidal i Ribas i Jocs Florals)

VII DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS

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

Sopar voluntaris de la parròquia

Exposició de treballs manualitats
davant del Casal de la Gent Gran

19 h
La Masoveria de Can Tinturé

Organitza: AV Can Vidalet

De 18.30 a 2 h
Plaça Blas Infante – Pista coberta

II MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I
JUVENIL D'ESPLUGUES

atraure

Festa d'inflables

150 ANIVERSARI CONSTRUCCIÓ DEL
TEMPLE DE SANTA MAGDALENA

17.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre

11 DIMECRES
De 14 a 16 h
CIRD d'Esplugues – Vil·la Pepita
Taller de formació (1a sessió): ‘Com

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

11.30 h
Plaça Blas Infante

A càrrec de professionals de la sanitat pública
A càrrec del CAP de Can Vidalet
22.30 h • Plaça Blas Infante

Actuació de Raúl Pulido
Organiza: AV Can Vidalet
21 h
Església de Santa Magdalena

Concert de l’Orquestra de corda i la
coral Sons i Veus
Dues formacions de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
De 9 a 20 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

VI Torneig Base de Futbol Sala
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues
De 12 a 14 h
La Masoveria del Museu de Can Tinturé
Xerrada: ‘La ceràmica del vi’
A càrrec d'Alfons Romero Vidal, president de
l'Associació Catalana de la Ceràmica, i tast de vi
dolç. Visita lliure a Can Tinturé. Organitza: Museus
d’Esplugues de Llobregat, Parc Natural de Collserola i
Associació Catalana de la Ceràmica
A LA PÀGINA SEGÜENT

De 13 a 14.30 h
Complex Esportiu Municipal La Plana

III Campionat Interescolar de Natació
Competició de natació on participen alumnes de més
d’una dotzena d’escoles públiques, concertades i privades d’Esplugues. Organitza: Club Natació Esplugues
amb el suport de l’Ajuntament

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
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre

II MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I
JUVENIL D'ESPLUGUES

Much ado about nothing
(Institut Joanot Martorell) ESO.

Candy hall (Institut Severo Ochoa) ESO.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i L’Avenç Centre
Cultural
18 h
Escola Alemanya
Cantata infantil: ‘El peix irisat’
Actuació dels alumnes de Música i Moviment (6 i 7
anys) amb els conjunts d'Orff, de flautes i d’introducció a la percussió, amb la col·laboració del quartet de
corda i un petit grup de cambra d’instruments de vent.
Organitza: Escola Municipal de Música.
18.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

Festival infantil de dansa
Mostra de danses per ensenyar l'activitat dels més
petits de l’Esbart Vila d’Esplugues (grups de Petits,
Infantils i Mitjans). Amb la participació de les seccions
infantils de l’Esbart Dansaire Sant Joan Despí.
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues
De 18 a 24 h
Parc dels Torrents i Piscines Municipals d'Esplugues

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS

Festa del Joc i l’Esport, Espai
Intercultural, Espai Esplujove i
XII Festa de la Percussió

ESPAI INTERCULTURAL
De 18 a 21 h
• Jocs d’arreu del món
• Manualitats i tallers interculturals
• Contacontes del món
• I moltes sorpreses més...

XII FESTA DE LA PERCUSSIÓ
De 18 a 23 h
Grups participants: Toc de Foc, Boiets
Esquitxafocs, Tabalers de les Corts, Ratatà,
Soundesekà i Mandacaru
• Fi de festa amb la txaranga de Banda Patilla

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Parc Pompeu Fabra
17 h • Festa infantil

amb infables i
xocolatada tema 'Esplugues City'
21 h • Sopar de germanor
22 h • Orquestra amb Roxy

15 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)
De 9 a 14 h
Complex Esportiu Municipal Can Vidalet

Torneig Triangular Futbol Sala CCA
Plaza Macael
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

De 9 a 14 h
Complex Esportiu Municipal Can Vidalet

VI Torneig Base de Futbol Sala
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues
De 10 a 15 h • Parc Pou d’en Fèlix

Esdeveniment solidari a favor d’AEDOM
L’Asociació Espanyola de Displàsies Òssies organitza un esdeveniment solidari amb tallers infantils de
pintures de cares, la participació de la pallassa Lilina,
venda de llibres i joguines i també la col·laboració de
McDonald’s. La recaptació anirà a la investigació del
síndrome de Schimke.

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

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

Diada Castellera d’Esplugues
Amb Margeners de Guissona, Castellers de Figueres i
Colla de Castellers d’Esplugues
13 h • Plaça Blas Infante

Festa de l'escuma i concurs de dibuix
A càrrec de Llar Residència de Discapacitats d’Esplugues
De 19 a 22 h • Plaça Blas Infante

Balls regionals
A càrrec de Marismas del Guadalquivir i del Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael
22 h • Plaça Blas Infante

Havaneres Montemar
23.30 h

Espectacle de pirotècnia
Organitza: AV Can Vidalet
De 12 a 14 h • Parc de La Solidaritat

Ballem al parc
Exhibició de balls.
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona

No te la perdis!
A LA PÀGINES 2 I

3

FESTA DEL JOC I L’ESPORT
De 18 a 21 h
• Mostra d’entitats esportives
• Partits de 3X3 de diferents esports
(futbol, voleibol, handbol, bàsquet...)
• Rocòdrom i tirolina
• Jocs adaptats
• Inflables
• Ludoteca per els més menuts
• Tallers i jocs tradicionals
• Partits de tennis taula
• ‘Raid’ familiar amb 5 proves
De 18.30 a 19 h
• Exhibició de gimnàstica artística
(Club Gimnàstica Artística Les Moreres)
Activitats a l’escenari:
19 h • Duet Dance (coreografia ball per a tothom)
19.30 h • Zumba
20 h • Body Combat
Activitats a la piscina d’estiu
A partir de les 18 h • Piscina La Baronda
18 h
Aiguagym
18.45 h
Aquazumba
El Club Natació Esplugues dinamitzarà una
activitat a la piscina

ESPLUJOVE
De 18 a 21 h
• Joc de rol
• Tallers infantils
• Mostra de balls hindús (de 19 a 19.30 h)
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

V JORNADES LA VINYA I EL VI A COLLSEROLA

La històrica relació de la ceràmica i
el vi d'Esplugues
X La

cultura mil·lenària del vi comporta una vasta producció de ceràmica que s’ha anat creant amb la
finalitat d’emmagatzemar, entre
d’altres usos, aquesta beguda tan
característica de la nostra terra. El
president de l’Associació Catalana de Ceràmica, Alfons Romero, us
farà un recorregut per aquestes peces en una conferència que acabarà
amb un tast de vi dolç a La Masoveria de Can Tinturé.
L’activitat s’organitza en el marc de les V Jornades de La Vinya i el Vi
a Collserola. El projecte, impulsat pel Consorci del Parc Natural Serra
de Collserola a diversos municipis de la zona, “vol oferir l’oportunitat
d’aprendre del passat, de reviure activitats d’infantesa, de recordar olors
i sabors i de comprometre’ns col·lectivament en la preservació dels valors
naturals”, expliquen en la presentació de les jornades. I és que fa menys
de 100 anys, el conreu de la vinya s’estenia pels vessants assolellats de
la serra i formava part del passat agrícola de molts masos i masies de
Collserola, molts d’ells desapareguts avui dia, però que ja han deixat un
ric patrimoni d’usos i costums que són dignes de preservar.●
Conferència: ‘La ceràmica del vi’
Dissabte 14 De 12 a 14 h • La Masoveria del Museu de Can Tinturé
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat, Parc Natural de Collserola i Associació Catalana
de la Ceràmica
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18 h
Petit Parc de l’Amistat

Concert de grups de música moderna
Actuen el grup de percussió Fireflies, els conjunts
Kings Of Pop i The Wolf White, la coral Teen Star
Voices, els Combos Dark Black i Combo One, la
Cover Band Amnesia, el grup Sighthole, el taller
de Rock i la Jazz Band.
Organitza: Escola Municipal de Música

16 DILLUNS
Fins al 20 de juny. Horari a concretar
Local de la Penya Espanyolista d’Esplugues
C/Serra del Montsec 16

Dominó i dards
Entre els socis per celebrar l’11è aniversari de la
penya. Més informació al seu local.
Oeganitza: Penya Espanyolista d’Esplugues
Fins al 20 de juny
A les 17.30, 18.30 i 19.30 h
Sala d’actes i a les aules Vivaldi-Wagner de
l’Escola Municipal de Música

Concerts de fi de curs
Els alumnes oferiran concerts d'instrument i de grups
instrumentals o vocals.
Organitza: Escola Municipal de Música
20 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Inauguració exposició: ‘D’estar per casa’
A càrrec d’Asun Codina. Exposició fins al 30 de juny,
de 17 a 21 h. Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
20.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Sopar Popular amb l'actuació de
Toni Albà amb el seu monòleg Ser o
no ser catalans.
Tiquets: [anticipadament, 8€] [el mateix dia, 10€]
Venda anticipada a Espluga Viva (de 16 a 20 h, c. Sant
Francesc Xavier, 7-9 - 93 473 39 09), Copisteria NB (c. Mn.
Cinto Verdaguer, 14), El Petit Gourmet Català (c. Mestre
Joaquim Rosal, 1) i Ubud (Mestre Joaquim Rosal, 22)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (ANC)

17 DIMARTS

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Cloenda de curs
Concert de Valls i els Germans Humet

'Periodisme i literatura'
A càrrec de Lluis Foix.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Biblioteca La Bòbila

RECITAL POÈTIC
ESPECIAL FESTA MAJOR PUBILLA CASES 2014
Recital poètic a càrrec de Marta Cecilia Cedeño,
Josep Anton Soldevila, Pilar Osorio Morán i
Antonio María Flórez.

L’HORA DEL CONTE
ESPECIAL FESTA MAJOR PUBILLA CASES 2014
Poemes vora el mar, amb L'Estenedor teatre
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA
“UN COP D’ULL AL MÓN DES DE LA NOVEL·LA
NEGRA”

Xina a l’obra de Qiu Xiaolong, Diane
Wei Liang, Andy Oakes…

De 14 a 16 h
CIRD d'Esplugues – Vil·la Pepita

atraure

i aconseguir clientela fidel?’
Taller de 4 hores repartides en 2 sessions. A càrrec
d’Esther Vega, coach, mentora i emprenedora. Per
a més informació i inscripcions envieu c/e a xde.
esplugues@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

A LA PÀGINA SEGÜENT

21 DISSABTE
8.45 h • Plaça del Taxi
Organitza: AV Can Clota
De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

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

A LA PÀGINA 5

25 DIMECRES
Williams i Rusiño

26 DIJOUS
A concretar • Casal Esportiu

SETMANA DE L’ENERGIA
Taller infantil: ‘La

Bombeta Marieta’

27 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
20 h • Pels carrers de Can Clota

Cercavil·la amb la colla de
Geganters d’Esplugues i Grup de
Percussió Tambolàs
21 h • Plaça del Taxi

20 h • Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella

Concert de primavera de la coral
Musicorum
Concert basat en els musicals i clàssics de Broadway:
Nine, West Side Story y Annie. Amb la participació
d'El Cor de la Nit i dels grups infantil, juvenil i d'adults.
Organitza: Coral Musicorum

20.30 h
Local Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Pregó de festes
A càrrec del president de l’Esplai de Jubilats de Can
Clota, José Fernández
22 h • Plaça del Taxi

Actuació del grup Seraball
23 h • Plaça del Taxi

Ball amb el grup Los Inolvidables 70’s

28 DISSABTE

Festival de coros rocieros

D’11 a 13 h
Parc de La Fontsanta (zona Sant Joan Despí)

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Visita a la torre ATLL

23 DILLUNS

Visita guiada i taller de cuines solars
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona

18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

De 8 a 19 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

NIT DE SANT JOAN

Competició exhibició gimnàstica
artística

Arribada de la Flama del Canigó Focs de Sant Joan

Organitza: Club Gimnàstica Artística Les Moreres

Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular
Amb la participació del Centre Excursionista d’Esplugues (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'Esplugues i Colla de Castellers d'Esplugues

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
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REVETLLES DE SANT JOAN

Revetlla de l'ACAE (Can Clota)
Organitza: Asociación Cultural Andaluza d’Esplugues
(ACAE)
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Ball amb orquestra
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues i Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael

"Melé" de petanca

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

ESPECIAL FESTA MAJOR PUBILLA CASES 2014
Amb el Grup Indi. Amb la col·laboració del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

23 h • Plaça Macael

Revetlla de la Plaça Macael
(Can Vidalet)

Amb Philippe Delespesse

Celebració Ple municipal ordinari

18 h • Biblioteca La Bòbila

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

Obra de teatre del grup Fem el que podem

21.30 h
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

CONTESPLAI

23 h • Rambla del Carme

Revetlla de La Plana

‘El pensament creatiu, el primer pas
per innovar’

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

19 DIJOUS

Discoteca mòbil
Organitza: AV de Can Clota

17 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Teatre: La dona... segons Txèjov,

FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS

18 DIMECRES

23 h • Plaça del Taxi

Revetlla de Can Clota

19 h
Espai Baronda C/ de la Riba, 36
Conferència:
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18 h • Biblioteca La Bòbila

Taller de formació (2a sessió): ‘Com

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

21.30 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

11 h • Parc de la Solidaritat

Inflables per als infants
14 h • c. Lleialtat davant de l’AV de Can Clota

Paella popular
Preu: [10 €] (tiquets a la seu de l’AV de Can Clota
abans del dia 23 de juny)
18 h • c. Lleialtat

Festa de l’escuma
22 h • Plaça del Taxi

Actuació de la coral Musicorum
23 h • Plaça del Taxi

Ball amb orquestra
Horari a concretar
Local de la Penya Espanyolista d’Esplugues
C/Serra del Montsec 16

Dinar de germanor
Amb els socis per celebrar l’11è aniversari de la penya.
Més informaicó al seu local.
Organitza: Penya Espanyolista d’Esplugues

12 h • Pista coberta parc Pou d'en Fèlix

Ballada de sardanes
GRAN FESTA ’ESPLUGAS CITY'
50 ANYS 'ESPLUGAS CITY'
Parc dels Torrents
17.30 h

Tabalada, a càrrec de Drums
18 h

Contacontes infantil al racó dels tipis
De 17.30 a 20.30 h

- Inflables, tallers infantils, danses,
jocs, percussió, circuit amb carrets...
- Gimcana infantil, a càrrec del Grup d’Esplai Espurnes i persones voluntàries de l’entitat
Taller Flamenco

- Tallers de ceràmica i pintura, a càrrec

Amb la cobla Maricel
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç
De 17 a 20 h
Carrer Àngel Guimerà
(entre L'Avenç i el Casal de Cultura Robert Brillas)

La fireta
Fira al carrer de productes elaborats pels més joves.
Polseres, penjolls, arracades, dibuixos, pastissos...
Ah! També podeu portar joguines que ja no utilitzeu i
material escolar. Per a participar, escriure un correu a
centreculturalavenç@gmail.com o presencialment
a L'Avenç (dll. a dv. de 16.30 a 20 h). Reserva d'espai,
taula i cadires: [2 €]. Places limitades.
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i Tutti Frutti, amb la
col·laboració de l'Ajuntament i l'AV Districte 1r Centre

Concert amb músiques del Western,
a càrrec de la coral Musicorum

Actuació del grup de Line Dance
Actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues
amb balls de la pel·lícula Siete novias para siete
hermanos
22 h • Màgia

Venda anticipada de tiquets: entrepà+refresc [4 €].
Lloc de venda: tocineria-xarcuteria Mila, parada 15
Mercat La Plana,
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Cada dilluns, de 17 a 18 h
C. Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

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

21.45 h

Saloon-servei de bar

CURSOS i TALLERS

Danses tradicionals i del món

De l’Associació de Veïns La Plana- Montesa

A partir de les 17.30 h

Dones que deixen empremta: Clara Schumann, una
passió immortal, peça original de Ramon Cervera;
direcció escènica, M. Carme Dragó. Un emotiu
recorregut per la vida i obra d'una de les dones més
excepcionals del segle XIX.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues; Associació de Dones de la Plana

Cada dimarts, de 19 a 20 h
C. Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

21 h

De Gore Verbinski, distribuïda per Walt Disney Pictures
amb els actors Armie Hammer i Johnny Depp. Amb
servei de bar i sopar popular a càrrec de la Colla dels
Tres Tombs d’Esplugues.

30è aniversari de l'Associació de
Dones de la Plana. Acte de Clausura

Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per persona no sòcia.
Organitza: Dones Actives Espluguines

20.30 h

El llanero solitario (2013)

19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

DISCOFORUM

Gimnàstica suau i relaxant

de l’Espai Municipal de les Arts

22.45 h
CINEMA SOTA LES ESTRELLES:

30 DILLUNS

19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [Socis i sòcies 8 €]
Musical: Mamma mia
Organitza: Taller de L’Avenç amb la col·laboració de
l’Endoll Teatre

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
20 h
Plaça del Taxi

Actuació de l'Esbart Vila d’Esplugues
21 h
Plaça del Taxi

Dilluns, 9 de juny, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas C. Àngel Guimerà, 38
Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït.
Dijous, 5 i 12 de juny, de 18 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Tallers d’escriptura DELTA 2014
Tallers adreçats a dones. Inscripcions a la Biblioteca
Pare Miquel d'Esplugues, per a més informació trucar
al CIRD Vil·la Pepita tel.: 93 371 33 50 ext. 2190
Organitza: Premi Literatura per a Dones DELTA

Havaneres i rom cremat
Organiza: AV Can Clota

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

Ball per a la gent gran
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
22 h
L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [Socis i sòcies 8 €]
Musical: Mamma mia
Organitza: Taller de L’Avenç amb la col·laboració de
l’Endoll Teatre

29 DIUMENGE
9h
C/Andreu Amat, La Mallola

XI Cilindrada
Trobada de motos custom amb esmorzar Cotard, ruta
urbana, samarreta, nous jocs, banda country, música
en viu, sorteig de regals i piscolabis. Pots comprar la
teva entrada anticipada a www.cilindrosrebeldes.
com. Preu inscripció: [10 €]
Organitza: Penya Motera Cilindros Rebeldes
De 10 a 14 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Fira d’Art al Carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Conferència sobre creativitat i
innovació a les empreses
X L’expert en innovació i creativitat
Philippe Delespesse farà una conferència
a l’Espai Baronda pensada per a empreses
i persones emprenedores. Delespesse,
llicenciat en Gestió d’Empreses i MBA
per la Universitat de Brussel·les, creu que
les empreses han de dedicar esforços a
innovar en productes, serveis i processos
interns o externs.

Per tal d’aconseguir-ho i fer-ho
realitat,l’expert afirma que cal tenir bones
idees per transformar-les en fets palpables i
ser molt creatius, el primer pas per poder
innovar. Les persones assistents tindran
l’oportunitat de fer preguntes i comentaris al
final de la intervenció. La xerrada forma part
del cicle organitzat per l’Ajuntament
d’Esplugues per contribuir a dinamitzar
l’activitat econòmica de la nostra ciutat.●

El secret del pirata,
A càrrec de Sandra Rossi
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CONFERÈNCIA: ‘EL PENSAMENT CREATIU, EL PRIMER PAS PER INNOVAR’
Amb Philippe Delespesse
Dijous 19 19 h • Espai Baronda – C. de la Riba, 36
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Dijous, 12 de juny
Cap de setmana del 14 i 15 de juny
Horari a concretar • Espluga Viva

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Monogràfic progressió per crestes
Sessió teòrica (12 de juny) i sessions pràctiques (14 i
15 de juny) lloc a concretar.
Preu monogràfic: Socis [70 €] no socis [115 €]. En el
preu no estan incloses les despeses de desplaçament,
menjar i allotjament de les sortides pràctiques.
El temari d’aquesta formació està desenvolupat pel
quadre docent de l’Escola d’Esports de Muntanya
Glacera.

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

30 aniversari de l'Associació
de Dones de la Plana

CLUBS DE LECTURA

Dilluns 30

Dijous 12
19 h
Petons de diumenge, de Sílvia Soler

19.30 h

ACTE DE CLAUSURA AMB DISCOFORUM
Dones que deixen empremta: Clara Schumann, una
passió immortal, peça original de Ramon Cervera;
direcció escènica: M. Carme Dragó. Un emotiu
recorregut per la vida i obra d'una de les dones més
excepcionals del s. XIX. A més de ser la dona del
compositor Robert Schumann i gran amiga de Johannes Brahms, va ser una de les pianistes més importants de l'època romàntica i també compositora.

Dimarts 17
18 h
Les set aromes del món, d'Alfred Bosch
Dijous 26
19.45 h
Olives picants, d'Anna Monreal
Places limitades. Cal reserva prèvia

Visites guiades als Museus d’Esplugues
Tots els diumenges es realitzen visites guiades al
Museu Can Tinturé (12h) i al Museu de Ceràmica "La
Rajoleta". Veniu a descobrir-hi l’art de la ceràmica!
Organitza: MEL
Diumenge, 1 de juny, a les 8 h
Sortida amb cotxes particulars de la plaça
Santa Magdalena

BIBLIOTECA LA BÒBILA
ESPECIAL FESTA MAJOR PUBILLA CASES

COL·LABORACIÓ AMB GLOBAL HUMANITARIA

L’HORA DEL CONTE

L’HORA DEL CONTE

Dimarts 17 18 h
Poemes vora el mar, amb L'Estenedor Teatre

Dimarts 3 18 h
Lola, l'encantadora de contes

CONTESPLAI

Del 2 al 5 de juny

PETJADES I CAMINS

Les dotze fonts de la Riera Major
(Osona)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Dissabte i diumenge, 7 i 8 de juny
Hora a concretar

EXCURSIONS BTT.

Dijous 19

18 h

Amb el Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases
– Can Vidalet
RECITAL POÈTIC

Dijous 19

19 h

A càrrec de Marta Cecilia Cedeño, Josep Anton
Soldevila, Pilar Osorio Morán i Antonio María Flórez

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

'El trabajo no es cosa de niños'
Amb la col·laboració de Global Humanitaria

Fins al 16 juny
EXPOSICIÓ: 'La novel·la romàntica'
Amb la col·laboració de l’Obra Social Caixa Sabadell i
la Diputació de Barcelona

Els Castells de la Segarra
Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Cal fer
inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: Centre
Excursionista d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al dimecres
abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h, al Centre Excursionista Espluga
Viva, c.Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Del 9 al 28 de juny
De 10 a 13 i de 16 a 19 h
Esplai de Gent Gran del Centre la Plana
c/Rafael Sebastià Irla, s/n bx.

Preinscripció estada de vacances
Andorra per a gent gran
Hotel Sant Gothard 4 estrelles, visita i caminada al
llac d’Engolasters, visita al Valira del Nord, pensió
completa. Preu: [150 €] tot inclòs. El full de prescripció, un cop omplert, s’ha de lliurar al mateix esplai.
L’estada de vacances són 4 dies i 3 nits del 19 al 22 de
setembre. Consulteu requisits al mateix esplai. Per a
més informació truqueu al Puig Coca (93 372 04 16 Angèlica)
Diumenge, 8 de juny, a les 11 h
Lloc de trobada: plaça Mireia

Itinerari. 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. Dificultat mitjana-alta, es recomana
portar roba i calçat adient. Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

Dissabte i diumenge, 28 i 29 de juny, a concretar

SORTIDA D’ALTA MUNTANYA

Pics d’Escobes i Pic de Ruf (Andorra)
Cal estar federat o demanar una llicència temporal. Per
a més informació truqueu al 93 473 39 09 o al c. Sant
Francesc Xavier, 7-9.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

TALLERES INTENSIUS DE JULIOL
L'Avenç Centre Cultural
Inscripcions a L'Avenç Centre Cultural (c/ Àngel
Guimerà, tel: 93 513 54 45).
Dilluns i dijous de 20 a 21 h

Taller de Zumba
Per a joves i adults.
Preu: [35 €/mes] Dos dies mes [20 €/mes] un dia.
Contacte Míriam Lara (685 629 443)

CAMPUS INTENSIU D'ESTIU
DE TENNIS TAULA
Del 30 de juny a l'1 d'agost
Horaris (a escollir):
De dilluns a divendres, de 15.30 a 17 h
De dilluns a divendres, de 17 a 18.30 h
De dilluns a divendres, de 18.30 a 20 h
La Secció de Tennis Taula de L'Avenç
amb 20 anys d'experiència, us proposa
per aquest estiu la realització d'un taller
d'aquesta modalitat esportiva. Obert a tots
els nivells per a nens d'entre 8 i 17 anys. Es
faran sessions de vídeos de professionals,
aprendreu els cops bàsics o aprofundireu
en el vostre joc si ja sou uns experts.

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Preus:
[27 €/1 setmana] [50 €/ 2 setmanes]
[70 €/3 setmanes] [87 €/4 setmanes]
[100 €/5 setmanes]
Dilluns 4, a les 20 h i dimecres 6, a les 18 h

Camí de ronda del Cap Roig a
Palamós (Baix Empordà)

Informació i inscripcions a secretaria
(93 513 54 45, de 16 a 20 h)

Diumenge, 15 de juny, hora a concretar
Sortida: plaça Santa Magdalena

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

Organitza:
Secció de Tennis
Taula de L'Avenç

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

‘La ceràmica a les cases de 1714’
Entrada gratuïta. Un passeig per la ceràmica de les
cuines i les taules de les cases de principis del s. XVIII.
Hi ha un àmbit dedicat a les cases existents a l'Esplugues d’aquella època.
Organitza: MEL
A partir de l'1 de juny
Diverses escoles i equipaments
De l'1 de juliol al 30 de setembre
Biblioteca Pare Miquel

50 ANYS ESPLUGAS CITY
Exposició itinerant: 'Esplugas City'
Amb la col·laboració del Consell dels Infants
Del 2 al 5 de juny • Biblioteca La Bòbila
Exposició fotogràfica: ‘El trabajo no
Amb la col·laboració de Global Humanitaria
Fins al 12 de juny, de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Escola Municipal de Pintura i Dibuix

Exposició final de curs de l’Escola
Municipal de Pintura i Dibuix
Organiza: Escola Municipal de Pintura i Dibuix
Fins al 16 de juny • Biblioteca La Bòbila
Exposició: ‘La novel·la romàntica’
Amb la col·laboració de l’Obra Social Caixa Sabadell i
la Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura
Del 16 al 30 de juny, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició: ‘D’estar per casa’
A càrrec d’Asun Codina.
Inauguració: dilluns, 16 de juny, a les 20 h
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
De l'1 al 31 de juliol
Edifici Molí -Cadí

SETMANA DE L'ENERGIA
Exposició: 'Actuem
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es

cosa de niños’

amb energia'

Esplujove de nit

Dimecres 18, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Sucs tropicals
Si et vols refrescar, aquest és el teu taller!
Podràs aprendre i tastar els sucs de fruita
més saborosos de l’estiu! Vine i aprèn a fer
sucs originals i diferents! Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

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

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

(fira d'art, artesania. cultura
i creació jove)

Prezi
Coneixerem noves formes de fer presentacions més dinàmiques i originals. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Divendres 6, a les 22.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Concert: Israel Duran
El cantautor espluguí Israel Durán presentarà els seus temes en acústic. El seu
estil musical es mou al voltant del pop,
rock i melodies que recorden en ocasions
la música trobadoresca.
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Divendres 27, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Fotografia: Retrats

Esplujove obre el teló

Endinsa’t de ple en el cor de la cuina asiàtica més genuïna a través de l’elaboració
dels seus plats més fàcils de fer: sushi,
makis... Tal i com és costum en els nostres tallers, els assistents podran degustar
els plats realitzat. Dirigit a joves de 16 a
35 anys, cal reservar plaça (*)

Punt temàtic
Viatgeteca
Encara no has decidit on anar de vacances aquest estiu? Vols poder comparar
destins i tenir una mica més d’informació
sobre les possibilitats que hi ha? Amb
el nostre punt temàtic podràs acabar de
decidir-te!
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
el 9, 23 i 24 de jumy.

Biblioteca la Bòbila
Dissabte 28, a les 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Piruleta letal
Et convidem a l’estrena de la nova obra
de teatre del Grupo Kelton. Valentina,
una innocent i patosa aspirant a ballarina
resulta escollida com la nova parella de
Mario Massore, el famós tricampió mundial. Però aviat descobrirà que li caldrà
molt més que talent per lidiar amb un
company amb aires de divo. Entrada gratuïta. Idioma: castellà.

EXPOS IC IÓ J O VE

PUNT TEMÀTIC JOVE

Del 6 al 30 de juny, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Durant tot el mes de juny, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

'Wild fruits' és una manera diferent i original de veure les fruites. Una col·lecció
de fotografies juvenils i alegres, de la mà
de la jove espluguina Lara Gómez, on
el color i els sentits que transmeten són
els principals ingredients. Vine a gaudir
d'una experiència tropical!
Més informació a:
facebook.com/LGRPhotographies

(*) Per formalitzar la inscripció a
les activitats cal trucar al
telèfon 661 987 690
(de dll a dv, de 17 a 20h) o enviar
un correu electrònic a
jove.emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

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 21 i 28 de juny)
De dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h
Del 2 de juny al 4 de juliol també
obert a la nit
(excepte nits del 23 i 24 juny)
De dilluns a divendres,
de 20.45 a 24 h

Sabors asiàtics

Durant tot el mes de juny, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

Inscripcions fins al 16 de juny
Jardins del Casal de Cultura Robert
Brillas
TACCtil és una fira oberta i dinàmica on
els participants podran mostrar i vendre
els seus treballs al públic, connectar,
crear llaços i compartir experiències. Pot
participar tot tipus d’artista amb qualsevol tècnica o modalitat (pintura, graffiti,
disseny, escriptura, fotografia, escultura,
moda, joieria...). Dirigit a joves menors de
35 anys, pels residents a Esplugues
la participació és gratuïta. També hi haurà
un escenari obert! Si vols mostrar el teu
art, contacta amb nosaltres! La fira tindrà lloc l’11 de juliol, de 18 a 23.30 h.
Informació i inscripcions a:
esplujove.remoli@esplugues.cat

Fer retrats sembla senzill però no ho és
tant, vine i aprendràs a fer retrats traient
el màxim profit de la teva càmera reflex.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Divendres 27, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Wild Fruits

Oficina Jove d'Emancipació

Suport TIC i multimèdia

Dijous 19, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Maquillatge d’estiu i cura
de la pell facial

No us perdeu les exhibicions
de les alumnes dels tallers de
bollywood i danses hindús,
dissabte 14, a les 19 h, a
l'escenari ubicat a l'antic llac.
També hi haurà jocs de rol,
futbol botons i tallers
infantils, de 18 a 21 h
A LA PÀGINES 2 i 3

(2a edició)

TIC formació

Dimecres 25, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

ESPLUJOVE A LA FESTA
DEL PARC DELS TORRENTS

TACCtil street market

Durant tot el mes de juny, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí
Dimarts 3 • Ofimàtica
Dimarts 10 • Currículum creatiu
Dimarts 17 • Suport creació digital
Per algunes de les activitats el participant
ha de portar el seu ordinador portàtil amb
el programari instal·lat. Sense inscripció
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove de tarda

Taller on podràs aprendre les tècniques
bàsiques per mantenir una correcta higiene facial i per aplicar-te un maquillatge
adient a l’estiu. Les participants han de
portar el seu maquillatge. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TIC serveis

Viatgeteca
Encara no has decidit on anar de vacances aquest estiu? Vols poder comparar
destins i tenir una mica més d’informació
sobre les possibilitats que hi ha? Amb
el nostre punt temàtic podràs acabar de
decidir-te!

Plaça de la Bòbila, 1 (93 480 74 38)
Del 19 de maig al 6 de juliol
De dilluns a diumenge, de 10 a 23 h

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

Dijous 26, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Gintònics
T’agraden els gintònics? Aprèn a preparar
de diverses maneres la beguda que ara
està més de moda! Dirigit a joves de 18 a
35 anys, cal reservar plaça (*)

MOBILITAT INTERNACIONAL
Dious 19, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

TALLER OCI JOVE
Divendres 20, 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 als teus convidats,
el dia de la revetlla, amb una coca feta a
casa. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

Viatjar a preu low cost
En aquest taller-xerrada us donarem
informació, consells i recursos per tal
que pogueu viatjar aquest estiu a preus
econòmics, tenint en compte possibles
propostes com camps de treball, Woofing,
o voluntariat europeu. Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

PARTITS DE FUTBOL

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

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Diumenge 1

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Sant Esteve Sesrovires FC
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Amb el suport de:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH
CURSOS INTENSIUS JULIOL 2014
✤

NENS I ADOLESCENTS

• Desenvolupament de coneixements i habilitats en l'expressió i comprensió oral i escrita.
• Àmplia gamma d'activitats amb el suport de la més moderna tecnologia, com pissarres
digitals, instal·lades en totes les nostres aules.
• Horaris de matí i tot el dia amb servei de menjador inclòs. Possibilitat d'escollir per setmanes.
• Sortida un dia a la setmana: excursió fora del centre. Dia idoni per al desenvolupament de
la comunicació amb els professors a través d'activitats lúdiques.

The Meeting Point al Zoo

✤

The Meeting Point al Canal Olímpic

ADULTS:

• Ensenyament de qualitat en un entorn d'aprenentatge actual amb un professorat
qualificat i amb recursos i instal·lacions excepcionals.
• Enfocament acadèmic actiu i dinàmic que ajudarà als nostres alumnes a progressar de
forma ràpida i eficaç.
• Programa d'estudis 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.

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

☎ 93

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

