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Les propostes més
refrescants d'aquest
juliol a Esplugues

FESTA MAJOR DE

SANTA MAGDALENA
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Una festa

La restauració de la Festa Major ‘petita’ celebra 25 anys
amb ganes de fer-se més gran i de convidar a la participació

F

a molt temps, quan a Esplugues
hi havia més camps que carrers, els camperols celebraven
la festa de la collita a fi nals de
juliol, fent-la coincidir amb la
festivitat de la patrona de la ciutat, Santa
Magdalena (22 de juliol). Passats els anys,
i amb l’arribada del concepte de vacances, la celebració popular es va traslladar
a fi nals de setembre, al voltant de la diada de Sant Mateu, el nostre copatró.
Semblava que la ciutat havia perdut
definitivament la Festa Major de Santa
Magdalena fins que un grup de persones, que promovia la cultura catalana
d’arrel popular i tradicional, va decidir
emprendre el procés de recuperació de
la festa. Es van restablir músiques i balls
d’Esplugues, però també se’n van crear
de nous, tot creant un corpus festiu genuïnament espluguí que fusionava tradició i
modernitat. D’això ja fa 25 anys! I, gràcies
a l’empenta de les entitats i a la participació de tots vosaltres, la celebració està
plenament consolidada. A més, aquest
any, la festa s'allarga més que mai, del 18
al 22 de juliol.

El Babau
Aquest ball, que apareix al Constumari
Català de Joan Amades és un dels més
emblemàtics de la festa, que ha arrelat amb
força entre els espluguis i les espluguines.
En va fer la coreografia per Carles Mas el
1989 i la balla l’Esbart Vila d’Esplugues i
també es convida a la participació de tots
els assistents. La seva corranda final ha
esdevingut un crit de guerra festiu sobretot entre les entitats de cultura tradicional
d’Esplugues.

Terra de Gegants
Marcel Casellas va composar aquesta sardana l’any 1990 en homenatge als
geganters. Està inspirada en el contrapàs
cerdà i en la melodia del ball dels mateixos
gegants.

El creixement i l’arrelament
de la Festa Major de Santa
Magdalena és conseqüència de
la gran tasca que es fa per part
de la Coordinadora d'Entitats
de Cultura Popular i de totes
les colles participants.

Ball de bastons
La colla de bastoners interpreta aquest
ball on el bastó n’és l’element principal i
la música, composta per Isidor Vázquez,
sona a través del flabiol, el tamborí o les
gralles i els timbals.

Ball de Gegants d’Esplugues
Les figures Mateu, Marta, el cavall Quim
i la Caterina, creades a partir de mitjans
dels anys 80, es mouen amb la música de
gralles i timbals.

ELS BALLS PROPIS
DE SANTA MAGDALENA
La música i la dansa són l’essència de les festes de Santa Magdalena. El repertori musical
,compost, en gran part, pel músic Marcel
Casellas, i el so de la Cobla/Banda de Santa
Magdalena marquen el compàs dels balls
més representatius del dimarts 22.
Ball de Nans
Va ser el primer ball d’arrel tradicional
creat a Esplugues i per això es van recuperar els nans que sortien a la festa de la
Plana. Els encarregats de ballar-lo són els
capgrossos de la Colla de Geganters.
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EL MÉS DESTACAT

Entrada a plaça dels Castellers
d’Esplugues
Es tracta d’una melodia que anuncia l’entrada de les colles castelleres a l’espai on
aixecaran els castells. Primer alcen un pilar
fora de la plaça amb un toc de castells i
quan l’anxaneta fa l’aleta, avancen.

Divendres 18
LA PRÈVIA
Correbars i Concert Jove
amb Rumb al Bar
A partir de les 21 h
Des del Casal de Cultura Robert Brillas
fins al parc de les Tres Esplugues

Ball del Ginjoler
B
Símbol de la transmissió de la cultura
popular entre generacions, l’arbre ginjoler
és el primer punt de referència d’aquesta
celebració. Se li ret un especial homenatge
amb el parlament a càrrec del constructor
d’instruments Pau Orriols i amb totes les
danses al seu voltant i en especial aquesta
que porta el seu nom. Els encarregats de
ballar-la són els membres de l’Esbart Vila
d’Esplugues.
Ball parlat i versots de diables
Aquest ball posa el punt i final a la solemnitat dels actes anteriors i dóna pas a rialles i calbots per a tots els gustos. Els diables representen el diàleg entre Llucifer,
la diablessa i l’arcàngel Sant Miquel, tot
recitant els àcids i enginyosos versots, que
recorden esdeveniments d’actualitat.
A més, es compten també els balls que
s’interpreten en forma d’ofrena a la patrona: el Ball de Nans (1a part) i el Nou, interpretat pels capgrossos i els gegants, respectivament; el Ball d’Ofrena Rosa d’Abril,
ballat per l’Esbart Vila d’Esplugues; i el
Ball de l’Ofrena, de la Colla de Bastoners.
DISBAUIXA ‘VERSUS’ SOLEMNITAT
Una festa popular mereix l’adjectiu major
quan sap combinar la disbauxa amb la

Dissabte 19
LA PROCESSÓ
La Processó del Ferro.
Sopar i Ball de Festa Major
amb l’Orquestra Allioli
A partir de les 20 h
Del Casal de Cultura Robert Brillas
fins a la plaça Pare Miquel d’Esplugues

solemnitat. La programació de les festes
de Santa Magdalena en són un exemple.
Els actes del divendres 18 al vespre, amb
el correbars i el concert jove, i del dissabte 19, on hi haurà, a més de la processó,
un concert vermut, els àpats popular i el
concert nocturn amb l’Orquestra Allioli;
fan de contrapunt de la celebracions del
diumenge 20 i el dimarts 22. El matí de
diumenge despertarà amb les matinades i
continuarà amb el seguici de colles, preàmbul de la Diada Castellera en memòria de
David Carreras. El dimarts, diada de Santa
Magdalena, és el nucli de la Festa Major,
quan es fan els actes més tradicionals i
cerimonials: els parlaments, els balls, el
seguici, la missa solemne i les ofrenes.

Diumenge 20
EL MEMORIAL
Diada Castellera
Memorial David Carreras
A partir de les 12.30 h
Plaça Pare Miquel d’Esplugues
Dimarts 22
EL BABAU I LES OFRENES
Homenatge al ginjoler, seguici i ofrenes
a Santa Magdalena.
Ball parlat i versots
A partir de les 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas fins a
la plaça Pare Miquel d’Esplugues

Més informació de les activitats de la
festa al Dia a dia

La Processo.

Desperta el ferro que porteu a dins
XDegut a la seva curta història (enguany es farà per quarta vegada),
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la Processó del Ferro és potser l’acte més desconegut,
utt tot
tot
ot i que
que
“és una de les parts més esbojarrades i divertides de les festes”,
comenta el mestre instrumentista i membre de la Coordinadora
d’Entitats de Cultura Popular, Joan Sanagustín, que fa una crida
a la participació de tothom.
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sMarcel Casellas. “Hem fet una rev
revisió
de tot al
allò
pasim exponent de mod
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omenç
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c ons de les colles, que s’expressen tal com e
els
ls
surts de l’ànima”, afegeix Sanagustín. Ho fan
n sota la llum de les
torxes i pujant pel bell escenari del carrer Montserrat.
ntserrat Tot plegat
culmina amb l’atrevida pujada del pilar casteller, que camina fins a
la plaça de l’església on es farà l’habitual carretillada. La vetllada,
animada per la beguda del Ferro de Ginjoler, acaba amb el sopar
i el ball de Festa Major. ●

LA PROCESSÓ DEL FERRO
Dissabte 19
A partir de les 20 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas
juliol 2014 - L'Agenda 3

Las mejores
propuestas para
vivir un julio
muy refrescant
e
Las piscinas de
La Baronda amplían
su horario
PISCINAS MUNICIPALES
Las piscinas del parque dels Torrents han
alargado este verano su horario hasta las
20 horas, para ampliar la posibilidad de
ahuyentar el calor con un chapuzón. En
ellas podréis nadar, jugar, relajaros sobre
el césped o tomar el sol. ¿Quién necesita una playa teniendo las piscinas de La
Baronda?
Hasta el 7 de septiembre, de 11 a 20 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents
AQUAGIM Y AQUAZUMBA
¿Habéis bailado alguna vez bajo el agua?
Este verano lo podréis probar con un nuevo
taller
tall
ta
l er de
de Aquazumba,
Aqu
Aq
uazu
umb
mba,
a que
a,
que se
se
suma
suma
a al
al de
de

En nuestra ciudad, el calor deja de
ser un problema y se convierte en
una excusa para pasárselo en grande.
Deporte, cine, música, poesía, baile…
Durante un mes tendremos motivos
suficientes para divertirnos al aire
libre y dentro de la piscina.

Aqua
Aquagim,
A
qua
uagiim, que
uagi
qu
ue
e también
ttam
amb
am
biién
én se realizó el año
pasado.
d A
Aparte d
de notar menos el cansancio y de refrescarse mientras se hace
deporte, veréis que en ambos casos los
impactos de los movimientos sobre las
articulaciones son menos agresivos que si
los practicaseis fuera.
Martes 1, 8, 15, 22 y 29 de julio,
a las 19.15 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents
MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Banyar-se a la piscina el diumenge 13 de
juliol té un valor especial, perquè a més de
refrescar-vos estareu contribuint a la investigació de l'esclerosi
si múlmúlltiple. La iniciativa,
a, qu
que
e
se celebra a 600 p
pisciiis
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nàutics de Catalunya,
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ya,
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Aquest any, a més, podreu emportar-vos
un record (samarretes, gorres, tovalloles,
bosses, xancletes...) per immortalitzar el
moment i, a la vegada, aportar un gra de
sorra més a la causa.
Diumenge 13, d'11 a 14 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents
NIT ‘CHILL OUT’ A LA PISCINA
Els joves de 16 a 35 anys podran gaudir
d'una nit plena d'atractius a les piscines
municipals per donar la benvinguda a les
vacances d'estiu: degustació de pinxos
elaborats amb fruites tropicals i música
punxada per DJ, són algunes de les sorpreses
pres
e es que
es
qu
q
ue podem revelar.
Data
Da
ata
ta a concretar. Vegeu informació
sobre
s
so
la data i la venda d'entrades
d a www.esplujove.net.
Piscina Municipal
P
Parc dels Torrents
P
Pa

Deporte al aire libre
BODY COMBAT
Gracias a las clases de body combat, que
combinan técnicas del boxeo, taekwondo,
karate, taichí…, podréis poneros en forma
y aprovechar para descargar el estrés acumulado durante el año.
Lunes 30, 7, 14, 21 y 28, a las 20 h.
Plaza Catalunya
ZUMBA
Este baile de origen colombiano está causando furor en todos los gimnasios del
país. Basado en ritmos latinoamericanos
como la salsa, la cumbia, el merengue, el
reggaetón o la samba, la zumba mantiene
el cuerpo saludable y ofrece diversión.
Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30, a las 20 h.
Plaza Catalunya
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KEEP CALM & FUTFEM
Las jugadoras de fútbol femenino del CF
Can Vidalet han organizado el I Torneo
Femenino F7 con el lema Keep Calm &
Futfem. La iniciativa quiere “reclamar el
fútbol como un deporte que sigue dominado por el género masculino pero que cada
día más mujeres deciden practicar”, dicen
las promotoras. Más información en el Dia
a Dia.
Del 7 al 12 de julio, días y horarios a
concretar (dependiendo del número de
equipos inscritos)
Camp Municipal El Molí

La cultura surt
al carrer
RACONS DE POESIA
Els rapsodes del Servei Local de Català,
l'Associació de Dones de la Plana i l'Associació de Veïns del Barri Centre tornen a
reunir-se per delectar-nos amb un recital
de poesia. Aquest any entonaran versos de
poemes escrits entre el segle X i el segle
XX i ho faran en l'idíl·lic entorn que ofereixen els jardins de Can Tinturé.
Dijous 17, a les 19.30 h
Jardins de Can Tinturé

Nits de jazz
& Tinturé
El jazz de qualitat impregna les nits càliàliides dels divendres als jardins Can Tinturé.
ré
é.
Obrirà la temporada d'aquest cicle de refefe
erència a Esplugues, la Dixie Band, una forrmació de so Dixieland composta per alguns
guns músi
músics
ics
procedents de la ja reconeguda Sant Andreu
dreu Jazz Band, on van descobrir aquest estil de música.
El trio Sweet Cats, format per la cantant
ant Gemma Abrié
Abrié, el contrabaixista esco
escocès Garry Fimister i el guitarrista de l'orquestra La Locomotora Negra Albert
Romaní, serà el protagonista del divendres següent. Abrié (Barcelona, 1984) és
Ro
una de les veus joves amb més trajectòria de l'escena del jazz catalana; des dels 16
un
anys, que va començar la seva carrera, ha estat vocalista en nombroses formacions
an
de jazz, gospel i sol d'Espanya i França.
I finalment, comptarem amb la Big Mama Montse, també coneguda com a Dama
del Blues, i el guitarrista Riqui Sabatés. Ens regalaran un concert intens de blues
de
dos estils musicals que els intèrprets coneixen a fons.
i swing,
s
Jardins
Museu Can Tinturé • 22 h.
Ja
• Divendres 4: Dixie Band
• Divendres 11: Sweet Cats, amb Gemma Abrié
é
• Divendres 18: Big Mama Montse
& Riqui Sabatés

CINE (WESTERN) BAJO LAS
ESTRELLAS
L’Avenç Centre Cultural se suma a la celebración del 50º aniversa- rio de Esplugas
g
City con un pase de
películas western
estern
n
al aire libre.
e. La
a
cartelera de
e julio
o
estará compuespues
sta por obras concon
ntemporáneas:
s: e
ell
último film diridiriigido por Quentin
entin
n
Tarantino,
Django desencanca
adenado (2013),
3), y
por Valor de ley
y
(2011), dirigida
da
a
por los hermama
anos Cohen.
Sábados, 12
2 y 19
de julio, a las
as 22.30 h.
Pista de L’Avenç
Avenç
FIRA TACCTIL STREET MARKET
Es tracta de la segona edició de la fira d'art
i artesania jove que dóna cita a 35 dissenyadors i artesans. A banda de les parades,
hi haurà actuacions, tallers i mostres d'art
i artesania.
Divendres, 11 de juliol, de 18 a 23.30 h
Jardines del Casal de Cultura
Robert Brillas

Més música
sota les estrelles
ESPLU
ESPLUGUES
MEETS JAMAICA
Torna a Esplugues per tercera vegada
T
To
el festival que ret homenatge a la música reggae. Una jornada plena d'activitats per a tots els públics: partits de
ta
futbol, partides de dòmino, carajillada,
fut
mà
màster class de dancehall, batucades,
tall
tallers infantils amb materials reciclats
(a ccàrrec de l'Agrupament Escolta Sant
Jord
Jordi) i un cartell ple de propostes musicals d’ska , rocksteady, reggae i dub
que us traslladaran al cor de Jamaica:
Rudi
Rudith, Black Cat, Laia Selectora, Witch
Doct
Doctors, Watts Attack, Fire Warriors,
Geni
Genis Trani, Wiggle Yard, Phil Old i EAS
(Extre
(Extremely Addictive Sound).
Dissa
Dissabte 5 juliol, de 10 a 3 h.
de la m
matinada
Parc d
de les Tres Esplugues

5a NIT
ORIENTAL
L
Les alumnes
nes
dels tallers de l'Esplujove ens ofereixen
una mostra
a de danses del
ventre, hindús i de bollywood (l'entrada es
paga simbòlicament portant aliments no
peribles destinats al Banc d'Aliments).
Divendres 11, de 21.30 a 22.30 h.
Jardins del Casal de Cultura Robert
Brillas
ESPLUROCK FEST2014
A Esplugues hi ha talent musical. La novena edició de l'Esplurock Fest, el festival que
reuneix grups locals amb estils de música
de ska i rock, us ho demostrarà.
Dissabte 26, de 21.30 a 2 h. de la matinada
Parc de les Tres Esplugues
CLOENDA DEL XVIII FESTIVAL DE
CLO
MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL
MÚ
El ttancament de la 18a edició del Festival
Música Clàssica i Tradicional promet
de M
ser molt especial perquè està dedicat al
50 aniversari de la Secció Sardanista de
L'Avenç.
Més informació a la pàgina 6.
L'
Divendres
4, a les 21 h
D
Plaça
Pare Miquel d'Esplugues
P
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4 DIVENDRES

22 h
Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

La Dixie Band

Dia
a Dia
1 DIMARTS

21 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues
Davant de l'església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració de [5€]

Apassionada de la música dixieland, aquesta formació
la composen l'Eva Ferández (saxo soprano), l'Eva
Garín (trombó), el Josep Lluís Lázaro (banjo), la
Maria Puertas (tuba) i l'Arnau Julià (bateria). La
majoria dels components provenen de la ja reconeguda Sant Andreu Jazz Band on van descobrir aquest
estil de música entre d’altres.

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL

De 21.30 a 24 h
Museu Can Tinturé

Cobla Ciutat de Girona

Portes obertes nocturnes al Museu

Concert dedicat al 50è aniversari de la Secció
Sardanista de L’Avenç
Concert de cobla, veu i percussió: Marta Valero
(mezzosoprano), Joan Torras (percussió) i Jesús
Ventura (director)
Programa: Cobla: La veu de Catalunya, Josep M.
Ruera; Follia, Josep Serra. Veu i cobla: L’enamorada,
Enric Morera i Ignasi Iglesias; La solfejadora, I.
Casamoz, J. Montero i J. Aznar; La Paula té unes mitges, Enric Morera i Lluís Plana Taverna; Les caramelles, Càndida Pérez i Joan Misterio. Cobla: El testament
de n’Amèlia, Francesc Perich; La cançó del País Baix,
Narcís Costa-Horts. Veu i cobla: El cavaller enamorat,
Joan Manén; Vora l’estany, Jesús Ventura i Josep M.
Andreu; És la Moreneta, Antoni Carcellé; La puntaire,
Lluís Badosa i Josep M. Bello.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
A PEU DE PÀGINA

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

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Piscines d'estiu
Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu.
19.15 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguagim i aiguazumba
Practicar gimnàstica o ballar zumba sota l'aigua té
molts avantatges. El principal: permet fer els moviments de manera més fàcil i no notar tant el cansament. A més, els impactes sobre les articulacions són
menys agressius que quan els practiquem fora de la
piscina.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues.

2 DIMECRES
De 15.45 a 20 h
Espai Baronda C. de la Riba, 36

III Jornada emprenem
‘Actitud emprenedora’
Jornada promoguda amb la finalitat de fomentar l’emprenedoria femenina i crear un espai d’intercanvi de
competències i habilitats en emprenedoria.
Inscripcions a http://emprenem.elbaixllobregat.cat
Més informació: CIRD Vil·la Pepita 93 371 33 50 ext. 2190
Organitza: Ajuntament d’Esplugues, departament de
Dones amb el suport del Consell Comarcal del Baix
Llobregat
A LA PÀGINA SEGÜENT

20 h
Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Zumba
Aquest ball d’origen colombià està causant furor a tots
els gimnasos del país. Basat en els ritmes llatinoamericans com la salsa, la cúmbia, el merengue, el reggaeton o la samba, la zumba manté el cos saludable i
ofereix diversió.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues.
6 L'Agenda - juliol 2014

Com cada any a l’entorn de Nits de Jazz&Tinturé
hi ha la possibilitat de visitar el Museu.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues

5 DISSABTE
De 10 a 3 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

III Esplugues Meets Jamaica
Torna el festival que ret homenatge a la música reggae.
10 h •Torneig de futbol
15 h • Torneig de dòmino i carajillada
17 h • Activitats infantils amb materials reciclats, a càrrec de l’Agrupament Escolta
i Guies Sant Jordi
17.30 h •Batucada, a càrrec de Tambolàs

CLOENDA XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

El festival s’acomiada amb un concert
de cobla i veu dedicat al 50è aniversari
de la Secció Sardanista
X Un concert de cobla i veu posa el punt i final al XVIII Festival de Música Clàssica

i Tradicional. Es tracta d’una ocasió especial, perquè els Amics de la Música de
Santa Magdalena han volgut dedicar la vetllada al 50è aniversari de la Secció
Sardanista de L’Avenç. Per tal de celebrar-ho com cal, han convidat a la Cobla Ciutat
de Girona, que ja ens ha visitat algunes vegades també dins el marc del festival
i que és un referent
en l’àmbit sardanista català.
Tanmateix, el
més destacable del
concert és el format, que combina
cobla i veu. Així,
la mezzosoprano
Marta Valero se sumarà als instrumentistes, així com el percussionista, Joan
Torras. La cantant ha participat en tot un seguit d’estrenes i produccions que
l’han portada al Palau de la Música Catalana, a l’Auditori de Barcelona, al Teatre
Nacional de Catalunya o al Liceu, entre d’altres escenaris.
Sota la batuta del seu director, Jesús Ventura, músics i cantant interpretaran
un repertori que combinarà peces dedicades només als instruments i d’altres
en què s’afegirà la veu. Cobles de Josep M. Ruera, Josep Serra, Enric Morera,
Francesc Perich, Antoni Carcellé, entre d’altres, posaran el punt i final a un
festival que, segons diuen els seus organitzadors, ha estat un èxit en quant a
qualitat musical i assistència de públic. En aquest últim aspecte, Joan Ribas,
membre dels Amics de la Música de Santa Magdalena, concreta que els concerts més reeixits pel que fa a número d’assistents han estat el de la comèdia
madrigalesca dirigida per Esteve Nabona i el concert Veus de casa nostra, que
va unir tres talents espluguins: les cantants d’òpera Dida Castro i Marta García
i el pianista Jordi Humet.●
Divendres 4

21 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues • Vegeu preu i programa al Dia a dia

20 h • Master class de DanceHall
A càrrec de Prima Cali (Attitude DanceHall Crew)
D’11 a 20 h • Exposició fotogràfica de

Laia Selectora
De 14 a 3 h • Actuacions musicals
Rudith, Black Cat, Laia Selectora, Witch
Doctors, Watts Attack, Fire Warriors, Genis
Trani, Wiggle Yard, Phil Old y EAS (Extremely
Addictive Sound). Servei de bar durant tot el dia
Organitza: Produccions del barri
De 12 a 14 hores
Parc de La Fontsanta
Àngel Guimerà cantonada Mestre Manuel de Falla

8 DIMARTS

9 DIMECRES

Horari a concretar
Camp de Futbol Municipal El Molí C. del Molí, s/n

Horari a concretar
Camp de Futbol Municipal El Molí C. del Molí, s/n

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

I Torneig Femení F7: Keep Calm &
Futfem

I Torneig Femení F7: Keep Calm &
Futfem

Torneig femení per dones i per a dones.
Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Promoción Futbol Femení i Club de Futbol
Can Vidalet

Torneig femení per dones i per a dones.
Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Promoción Futbol Femení i Club de Futbol
Can Vidalet

19.15 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

Exposició i pintura al natural

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

20 h
Plaça Catalunya

Amb la col·laboració del Cercle Artístic d'Esplugues

Aiguagim i aiguazumba

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Practicar gimnàstica o ballar zumba sota l'aigua té
molts avantatges. El principal: permet fer els moviments de manera més fàcil i no notar tant el cansament. A més, els impactes sobre les articulacions són
menys agressius que quan els practiquem fora de la
piscina.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

Zumba

20 h
Parc Pou d’en Fèlix – Pista coberta

Sopar del 20è aniversari de castellers
Tots els castellers que han passat per la colla hi estan
convidats. Inscripcions a: aniversari@cargolins.cat o
al telèfon 650 94 61 59.
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues 'Els Cargolins'

Aquest ball d’origen colombià està causant furor a tots
els gimnasos del país. Basat en els ritmes llatinoamericans com la salsa, la cúmbia, el merengue, el reggaeton o la samba, la zumba manté el cos saludable y
ofereix diversió.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

21 h • Rambla Àngel Guimerà

Sopar de germanor
Cadascú ha de portar el seu sopar
Organitzen: AV El Gall i l’Associació de Dones d'El Gall

III JORNADA EMPRENEM - 'ACTITUD EMPRENEDORA'
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

X

6 DIUMENGE
D’11 a 14 h
Piscina Municial Parc dels Torrents
Taula informativa: ‘Com posar-se

El món de l’empresa i la investigació
també és per a les dones

moreno

i evitar el càncer de pell”
Es donarà informació dels recursos per prevenir el
càncer de pell. També es donaran mostres de protectors solars.
Organitza: Associació Contra el Càncer d’Esplugues

7 DILLUNS
19 h
Lloc a concretar

Entrega de Premis de Civisme i
Convivència 2014
És una de les activitats emmarcades dins el Projecte
Educatiu de Ciutat i està promoguda pel grup impulsor. Esplugues una ciutat pel civisme i la convivència,
és un dels eixos estratègics definits en el Projecte
Educatiu de Ciutat. Aquest premi té com a objectiu fer
un reconeixement públic a aquelles entitats i persones
que promoguin valors i actituds cíviques a través dels
seus projectes i accions.
Horari a concretar
Camp de Futbol Municipal El Molí C. del Molí, s/n

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

I Torneig Femení F7: Keep Calm &
Futfem
Torneig femení per dones i per a dones.
Inscripcions fins al dia 7 de juliol, de [70 €] per equip.
Més informació a la pàgina de Facebook: https://www.
facebook.com/promofutfem o enviant un c/e a: promofutfem@gmail.com. Els dies del torneig es definiran
segons el número d'equips participants.
Organitza: Promoción Futbol Femení i Club de Futbol
Can Vidalet
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body Combat
El body combat combina diferents tècniques de combat provinents del boxa, taekwondo, karate, tai-txi, ...
Una bona manera de descarregar l'estrès acumulat
durant l'any a cop de puntada i puny.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

Promoguda amb la finalitat de fomentar l’emprenedoria femenina i crear
un espai d’intercanvi de coneixements i experiències entre dones provinents
de tota la comarca, se celebra a Esplugues la tercera jornada Emprenem. La
iniciativa, promoguda per l’Ajuntament d’Esplugues amb la col·laboració
del Consell de les Dones del Baix Llobregat, enguany porta per títol 'Actitud
emprenedora'.
Malgrat que les dones espanyoles representen el 51% de les
persones amb titulacions superiors, ocupaven el 21% dels càrrecs directius a l’any 2013, tres
punts menys que l’any anterior.
Fet que situa a Espanya per sota
de la mitjana mundial i de la Unió
Europea, segons l’informe Grant
Thornton Internacional Business
Report. Enfront aquesta situació,
la jornada d’aquest any ha volgut
orientar les conferències i les taules rodones en mostrar les competències i habilitats necessàries perquè la
dona assoleixi llocs de responsabilitat. Per tal d’aconseguir-ho, hi intervindran dones de referència que ocupen càrrecs de lideratge i responsabilitat
en l’àmbit de l’empresa i de la investigació.
Així doncs, a més de comptar amb la presència de l’alcaldessa Pilar Díaz
i de Maria Soler Sala, consellera de les Dones del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, dones empresàries donaran a conèixer la seva experiència:
la consellera delegada de Pompas Fúnebres de Badalona, Ana M. Gassó;
la directora d’Aqua Development Network, Maria Salamero; i la directora
d’EssentiabcnEvents, Vanesa Ribas.
A la taula rodona sobre investigació hi seuran la cap de la Plataforma d’Especrometria de Masses de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona),
Marta Vilaseca; la professora de Psicobiologia i Neuropsciologia de la
Universitat de Barcelona, Montserrat Pérez; i la doctora en Biologia que
treballa al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, Verónica
Rodgríguez-Bravo, a través de videoconferència.
Al finalitzar, la Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues organitza un
networking amb inscripció prèvia a la mateixa pàgina web de la Jornada
Emprenem ●
Podeu inscriure-us a través de la pàgina web:
http://emprenem.elbaixllobregat.cat.
Més informació: CIRD Vil.la Pepita 93 371 33 50 ext. 2190
Dimecres 2

a partir de les 15.45 h • Espai Baronda
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10 DIJOUS

14 DILLUNS

Horari a concretar
Camp de Futbol Municipal El Molí C. del Molí, s/n

20 h
Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

I Torneig Femení F7: Keep Calm &
Futfem

Body Combat

Torneig femení per dones i per a dones.
Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Promoción Futbol Femení i Club de Futbol
Can Vidalet

Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

15 DIMARTS

20 h
Rambla Àngel Guimerà i parc Pou d’en Fèlix

Cercavila i tabalada
Amb la col·laboració dels gegants d’Esplugues i del
Grup de Percussió Atabalats
A LA PÀGINA SEGÜENT

Organitza: AV el Gall
19.30 h • Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Racons de poesia: '1.000 anys de poesia’

Horari a concretar
Camp de Futbol Municipal El Molí C. del Molí, s/n

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguagim i aiguazumba

La poesia des del segle X al segle XX recitada pels rapsodes del Servei Local de Català, l’Associació de Dones
de la Plana i l’Associació de Veïns del Barri del Centre.
Organitza: Club de Música de la Biblioteca Pare
Miquel d'Esplugues

Vegeu explicació al dimarts 1 del Dia a Dia
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues.

Portes obertes al Museu

11 DIVENDRES

I Torneig Femení F7: Keep Calm &
Futfem
Torneig femení per dones i per a dones.
Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Promoción Futbol Femení i Club de Futbol
Can Vidalet
21 h
La Nau C. Àngel Guimerà, 191

Assaig especial dels Cargolins

19.15 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

16 DIMECRES
De 16.30 a 21 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes al Museu
Portes obertes a Can Tinturé i a l’exposició temporal
‘La ceràmica a les cases de 1714’.

Aneu a fer pinya amb els castellers d'Esplugues. Sopar
i beguda per a tots els assistents.
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues 'Els Cargolins'

De 16.30 a 21 h • Museu Can Tinturé
Portes obertes a Can Tinturé i a l’exposició temporal
‘La ceràmica a les cases de 1714’.

18 DIVENDRES
FESTA MAJOR D'EL GALL
17.30 h • Casal d’Avis d'El Gall

Berenar per a la gent gran del barri
21 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball de bastons
Hi col·labora: Colla de Bastoners d’Esplugues

22 h
Jardins de Can Tinturé

21.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball andalús

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

Amb la col·laboració del Centro Cultural Andaluz
Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí

Sweet Cats amb Gemma Abrié
Trio format per la cantant Gemma Abrié, el contrabaixista Garry Fimister i el guitarrista Albert
Romaní.

22 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball andalús
Amb la col·laboració de l’ACAE
22.30 h • Rambla Àngel Guimerà

De 21.30 a 24 h
Museu Can Tinturé

19 h
La Masoveria de Can Tinturé

Portes obertes nocturnes al Museu

V Taller d'identificació d'imatges

Hi col·labora: Colla de Diables Boiets Esquitxafocs i
Colla de Diables i Diablets de Sant Just Desvern

Projecció d'imatges del fons fotogràfic de l'arxiu per
reconèixer i identificar l'esdeveniment, la data, el lloc i
les persones que hi apareixen.
Organitza: Arxiu Municipal d'Esplugues

Pregó de les festes d'El Gall

Com cada any a l’entorn de Nits de Jazz&Tinturé
hi ha la possibilitat de visitar el Museu.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues

12 DISSABTE
Horari a concretar
Camp de Futbol Municipal El Molí C. del Molí, s/n

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

I Torneig Femení F7: Keep Calm &
Futfem
Torneig femení per dones i per a dones.
Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Promoción Futbol Femení i Club de Futbol
Can Vidalet
22.30 h
Pista de L’Avenç

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
50È ANIVERSARI ‘ESPLUGAS CITY’
CINEMA SOTA LES ESTRELLES

Django desencadenado (2013)
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

13 DIUMENGE
D’11 a 14 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta
23.15 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb l’orquestra Aura

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

Exhibició de balls de saló

Celebració Ple municipal ordinari

Hi col·labora: Centro Cultural Standard Latino

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

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Zumba
Vegeu explicació al dimecres 2 del Dia a Dia.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues
20 h
La Masoveria de Can Tinturé

00.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

1 h de la matinada
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta
Ball amb l’orquestra Aura (continuació)
A LA PÀGINA SEGÜENT

Organitza: AV d'El Gall
21 h • La Nau C. Àngel Guimerà, 191

Assaig especial de Santa Magdalena
dels Cargolins
Aneu a fer pinya amb els castellers d'Esplugues. Pica
pica i beguda per a tots els assistents.
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues 'Els Cargolins'

CORRELLENGUA A ESPLUGUES

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

Acte a l’entorn de la vida i obra de
Maria Mercè Marçal

'LA PRÈVIA'
21 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas

I lectura del manifest del Correllengua 2014 de
Vicent Partal. Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua – CAL d'Esplugues

17 DIJOUS

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

FESTA MAJOR D'EL GALL

És una acció de sensibilització social i de solidaritat
amb les 7.000 persones que tenen esclerosi múltiple a
Catalunya. Es tracta d’una campanya, de participació
ciutadana, iniciada el 1994 amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida de les persones afectades i es fa a 600
piscines i clubs nàutics. També podeu fer un donatiu
al compte: 2100-3419-48-2200018424.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la collaboració del Club de Natació Esplugues

16.30 h
Casal d’Avis d'El Gall
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Correfoc

Campionat de dòmino i quatrola
18.30 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Animació infantil amb el grup Ai
Carai

Correbars
23.30 h • Parc de les Tres Esplugues

Concert jove amb Rumb al bar
A LES PÀGINES 2 I

3

Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular
22 h
Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

Big Mama Montse & Riqui Sabatés
La “dama del blues” i el guitarrista Riqui Sabatés ofereixen un concert de swing i blues, dos estils musicals
que els intèrprets coneixen a fons.

De 21.30 a 24 h
Museu Can Tinturé

22 DIMARTS

Portes obertes nocturnes al Museu
Com cada any a l’entorn de Nits de Jazz&Tinturé
hi ha la possibilitat de visitar el Museu.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues

19 DISSABTE
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'LA PROCESSÓ'
12.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas
Concert vermut. Amb l’actuació de grups i
músics locals de música d’arrel
14.30 h • Jardins Casal de Cultura

Dinar popular: paella i concurs de
postres
16 h

Carajillada i partides de botifarra
20 h

Concentració de colles
20.30 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas

La Processó del Ferro
Hi participen: Colla de Bastoners, Atabalats, Drums,
Grallers, Esbart Vila d'Esplugues, Ball de Diables i el
pilar caminant dels Cargolins. I la música de Marcel
Casellas-so insistent
RECORREGUT: sortida del Casal de Cultura Robert
Brillas, carrers Àngel Guimerà i Laureà Miró, pont
d’Esplugues, carrer Montserrat (21 h) i plaça Pare
Miquel d’Esplugues.

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
12.30 h
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues

Entrada a plaça. Diada castellera.
Memorial David Carreras
Amb l’actuació de la Colla Castellers d’Esplugues.
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

FESTA MAJOR D'EL GALL
18.45 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

'EL BABAU I LES OFRENES'
18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Concentració de colles participants
18.30 h

Homenatge al Ginjoler
• Parlament a càrrec de Pau Orriols (constructor
d'instruments)
• Ball del Ginjoler a càrrec de l’Esbart Vila
d'Esplugues i els Ministrers de la Vila Nova

Dansa catalana
Amb la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues
19.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Havaneres i rom cremat
Amb el grup Mar Brava
*Servei de bar a tots els actes. Totes les activitats
són accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda. Organitza: AV d'El Gall
A PEU DE PÀGINA

21 DILLUNS
20 h
Plaça Catalunya

19 h

Balls propis d'Esplugues
Acompanyats per la Nova Cobla d'Esplugues samb
la direcció de Marcel Casellas
• Ball de Nans d'Esplugues
• Ball de Gegants d'Esplugues
• Ball de Bastons d'Esplugues
• Ball del Babau
• Ballada de la sardana Terra de Gegants
• Entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues
• Ball Pla d'Esplugues el Babau (obert a tothom)
19.45 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas fins
a la plaça Pare Miquel d’Esplugues

Anada a ofrenes del seguici

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body Combat
Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

20 h • Església de Santa Magdalena

Missa solemne de Santa Magdalena
20.45 h

Ofrenes a Santa Magdalena

22 h
Plaça Pare Miquel dEsplugues

Carretillada final
22.30 h
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues

Ball i música a la Festa Major del Gall

Sopar de Festa Major
23 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues

Ball de Festa Major amb l'orquestra
Allioli
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

FESTA MAJOR D'EL GALL
18 h • Pistes de petanca del carrer Lluís Millet

Campionat de petanca
Hi col·labora: Club Petanca Recreativo Esplugues
18 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Exhibició de Tai-txi-txuan
Hi col·labora l’Escola de Taiji Quan Institut Wu-Tan
23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb l’orquestra Magic
A PEU DE PÀGINA

Organitza: AV d'El Gall
22.30 h
Pista de L’Avenç

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
50è ANIVERSARI ‘ESPLUGAS CITY’
CINEMA SOTA LES ESTRELLES

Valor de ley (2011)
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

20 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL MEMORIAL'
8 h • Sortida des de la plaça Sta Magdalena
Matinades. Recorregut a determinar
10.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

X El barri del Gall us dóna uns
quants motius per sortir al carrer i
gaudir amb la companyia d’amics
i veïns. I és que ja és aquí la seva
Festa Major, una celebració que
durant quatre dies programa activitats per a tots els gustos i edats,
on la música, la gresca i el ball en
seran els ingredients principals.
Dijous 17: Atenció, nens i nenes!
El grup d’animació Ai Carai farà el
possible perquè us ho passeu pipa
abans d’unir-vos a la cercavila i la
tabalada que munten els Geganters
d’Esplugues i el Grup de Percussió Atabalats, respectivament.
Divendres 18: Divendres 18: La tarda arrenca amb un berenar per a la gent
gran del barri, una manera de fer coixí i seguir els actes posteriors amb energies: ball de bastons (de la Colla de Bastoners d’Esplugues), ball andalús (del
Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí i l'ACAE),
correfoc (a càrrec de la Colla de Diables Boiets Esquitxafocs i la Colla de
Diables i Diablets de Sant Just Desvern), pregó i exhibició de balls de saló
(a càrrec del Centre Cultural Standard Latino). Després de veure ballar tant,
segur que us hauran vingut ganes de moure l’esquelet. Ho podreu fer amb
l’acompanyament de l’orquestra Aura fins a la matinada.
Dissabte 19: El campionat de petanca inaugura la tercera jornada de festa
major. Simultàniament, al parc Pou d’en Fèlix, l’Escola de Tajil Quan Institut
Wu-Tan us ensenyaran les arts del tai-txi-txuan. La vetllada acabarà amb
ball andalús a càrrec de l’ACAE i el ball per a tothom, que l’orquestra Magic
animarà.
Diumenge 20: La tradició catalana posa el punt i final a la celebració. Per
una banda, l’Esbart Vila d’Esplugues us té preparades unes danses catalanes
i, a continuació, el grup de Poble Sec Mar Blava us farà gronxar al compàs
de l’havanera, mentre preneu un bon rom cremat.●

Anada al Memorial
Seguici de colles acompanyant la Colla de Castellers
RECORREGUT: Casal de Cultura, carrers Àngel Guimerà
i Església fins a la plaça Pare Miquel d'Esplugues

FESTA MAJOR DEL GALL • Del 17 al 20 de juliol
La majoria d'actes es fan al parc Pou d'en Fèlix i la rambla Àngel Guimerà. Consulteu el Dia a dia
juliol 2014 - L'Agenda 9

21.15 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues

Sortida d'ofici
Ball Parlat i Versots, a càrrec del Ball de
Diables d’Esplugues
22.30 h • Baixada

30 DIMECRES
20 h
Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

del seguici

A LES PÀGINES 2 I

3

Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular
19.15 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguagim i aiguazumba
Vegeu explicació al dimarts 1 del Dia a Dia
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues.

23 DIMECRES

Zumba
Vegeu explicació al dimecres 2 del Dia a Dia.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

CURSOS i TALLERS
Cada dilluns, de 17 a 18 h
C. Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Zumba
Vegeu explicació al dimecres 2 del Dia a Dia.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues.

24 DIJOUS
20.30 h • Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella

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: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL
Diumenge, 6 de juliol, 6 h
Sortida: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Gimnàstica suau i relaxant

Pic alt del Grius (2.873m) ( Andorra)

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

Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal
fer inscripció prèvia i estar federat o demanar al fer la
inscripció una llicència temporal. 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
Esplugues - Espluga Viva.Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues, Sant Francesc
Xavier, 5-7. Tel. 93 473 39 09 (tardes de 16 a 20 h)
secretaria@esplugaviva.cat i www.centreexcursionistaesplugues.cat.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Diumenge, 6 de juliol, a les 11 h
Lloc de trobada: plaça Mireia

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

Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona.
Organitza: Dones Actives Espluguines
Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Local de l'Espluga Viva

GRAN FESTA DE LA VIA CATALANA A
ESPLUGUES

Trobades dels grup de conversa en
català 'Xerrem'

Dissabte i diumenge, 26 i 27 de juliol, a concretar

• Es farà la V de la Via Catalana a
Esplugues
• Sopar de germanor (graellada de botifarra, etc)
• Actuacions musicals. Servei de bar

Gratuït. S'hi pot apuntar tothom que vulgui trucant al
telèfon 609 65 87 57, o bé passant qualsevol tarda pel
local de l'Espluga Viva (de 16 a 20 h).
Organitza: Coordinadora d’Associacions per la
Llengua – CAL d'Esplugues

Pics d’Escobes i Pic de Ruf (Andorra)

Tiquets: [anticipadament, 6€] [el mateix dia, 8€]
Venda anticipada (de l'1 al 20 de juliol) a Espluga Viva
(de 16 a 20 h, c. Sant Francesc Xavier, 7 - 93 473 39 09),
Copisteria NB (c. Mossèn Cinto Verdaguer, 14),
El Petit Gourmet Català (c. Mestre Joaquim Rosal, 1),
Ubud (Mestre Joaquim Rosal, 22) i Xarcuteria Mila (parada 15 del Mercat de la Plana).
Organitza: Assemblea Nacional Catalana - ANC Esplugues

28 DILLUNS
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body Combat

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

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

SORTIDES

Vegeu explicació al dilluns 7 del Dia a Dia.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

29 DIMARTS
19.15 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

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: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL

50 ANYS 'ESPLUGAS CITY'
Tots els diumenges, a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé

Visites guiades als Museus d’Esplugues

Aiguagim i aiguazumba

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

Fins al 30 de setembre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Vegeu explicació al dimarts 1 del Dia a Dia
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

SORTIDA D’ALTA MUNTANYA

Exposició itinerant: 'Esplugas City'
Amb la col·laboració del Consell dels Infants
Fins al 31 de juliol • Edifici Molí - Cadí

SETMANA DE L'ENERGIA
Exposició: 'Actuem amb energia'
L'exposició consta de cinc àmbits: la història, l'origen,
els impactes de l'energia, l'eficiència energètica i el
20-20-20 el Pacte d'alcaldes

Esplujove a la fresca!
Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues

Punt temàtic
Durant tot el mes de juliol, de 17 a 21 h
Espai Jove Remolí
Oficina Jove d'Emancipació

Divendres 18, de 21 a 3 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

2n concert a la fresca solidari 'un estiu per a tothom'
amb el grup Rumb al bar

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!

Esplujove de tarda
Dijous 17, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Dissabte 5, de 10 a 3 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

III Esplugues Meets
Jamaica

Els beneficis del concert es destinen a
famílies que no poden accedir a activitats
d’estiu com les colònies, els campaments
i els casals. Concert jove inclòs dins la
programació de la Festa Major de Santa
Magdalena.
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes

A LES PÀGINES 4 I 5
Organitza: Produccions del Barri

C/ Àngel Guimerà, 106-108
Telèfon: 93 371 91 19
Fins al 4 de juliol
Dijous, divendres i dissabtes,
de 10 a 13.30 h
De dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h
De dilluns a divendres,
de 20.45 a 24 h

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

Taller de còctels
Gaudeix d’una tarda al Remolí aprenent
a fer còctels refrescants sense alcohol o
amb baixa graduació! Per a majors de 18
anys, cal reservar plaça (*)

TIC formació
Dijous 10, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Crea el teu bloc o pàgina
web a la xarxa
Cada cop és més usual tenir un bloc propi
on poder donar a conèixer la teva opinió
o les teves capacitats per fer quelcom
(cuinar, cantar, tocar un instrument, etc.).
Presentarem què són les pàgines webs
i els blocs, perquè podem utilitzar-los i
ensenyarem com crear-los. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Divendres 11, de 18 a 23.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert
Brillas

Fira TACCtil street market
(2a edició)
Fira d’art i artesania jove, on es donaran
cita 35 dissenyadors i artesans emergents. Podràs veure i comprar les seves
creacions. A més, durant la tarda, hi haurà
diferents actuacions a l’escenari i pels
passadissos de la fira, així com tallers i
mostres d’art i artesania.

Data a concretar
Piscines Municipals Parc dels
Torrents

Nit chill out a la piscina
Dóna la benvinguda a les vacances dèstiua la nit, amb degustació de pinxos amb
fruites tropicals, djs... i més sorpreses.
Activitat dirigida a joves de 16 a 35
anys. Informa't de la data i la venda d'entrades al 93 372 97 06 o a
www.esplujove.net

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
(*) 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.
ix-te
Afege ter!
it
al Tw

Divendres 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Fotografia: imatges en
moviment

Divendres 11, de 21.30 a 22.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert
Brillas

Ja saps congelar moviments? O potser
vols captar aquell moviment i no saps
com. Vine i aprèn a jugar amb el moviment, treu el màxim profit a la teva càmera reflex. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Cal reservar plaça (*)

Mostra de danses del ventre, danses hindús i bolliwood... tot això i més t’espera
a la nit més màgica. Entrada simbòlica:
arròs, llegums o oli (recollida solidària per
al Banc d’Aliments)`

V Nit oriental

Dissabte 26, de 21.30 a 2 h
de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

Esplurock Fest 2014
Cartell: Subtrabelios (amb membres de
Subterranean Kids i La Banda Trapera del
Rio i Decibelios) i grups convidats.
Organitza: Esplurock Associació

TALLER OCI JOVE

TALLER FORMATIU JOVE

Dimecres 16, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dimarts 22, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Gelats i batuts d’estiu

Conversa en anglès per
viatgers

Planta-li cara a la calor aprenent a fer els
teus propis gelats i batuts casolans, nutritius, sans i saludables.Dirigit a joves de 16
a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Perfecciona el teu nivell de conversa en
anglès amb un professor nadiu per tal
d'afrontar les teves vacances d’estiu amb
èxit. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

Oficina Jove d'Emancipació
(*) 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.

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

Amanides refrescants
A l’estiu sempre ve de gust menjar àpats
mes lleugers i refrescants, en aquest taller
aprendràs a fer amanides d’estiu amb
els productes naturals de la temporada.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

L'Oficina Jove d’Emancipació
romandrà tancada del 26 de juliol
al 31 d’agost i l’Espai Jove Remolí
del 19 de juliol al 31 d’agost.
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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

De l’1 a l’11 de juliol
Espai Jove Remolí
Oficina Jove d'Emancipació

Inscripcions intercanvi
internacional Peace of Cake
Peace of Cake és un intercanvi
internacional, que tindrà lloc del 22
al 30 de juliol a la ciutat, entorn
a la temàtica de l'alimentaració i la
cuina. Joves de França, Alemanya,
Itàlia i Esplugues conviuran durant
aquest dies a l’Espai Jove Remolí. Si
tens entre 16 i 22 anys, vols viure un
estiu diferent i compartir experiències amb joves europeus, inscriu-te-hi!
Places limitades. Més informació a
www.esplujove.net o escrivint a
esplujove.remoli@esplugues.cat
Subvencionat
amb fons de:

Amb el suport de:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

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

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

•
•
•
•
•

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

☎ 93

470 01 16

•

 info@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

