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De totes les tradicions que hem
conservat avui en dia, la d’encendre
fogueres la nit de Sant Joan és de les
més antigues que han arribat ﬁns als
nostres dies. A Esplugues, la nit
més curta es podrà celebrar
a 5 revetlles diferents
XJoan Garcia
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E

ls catalans som dels pobles europeus
que hem sabut conservar millor aquesta
mena de ritual. Celebrem la nit més
curta, el solstici d’estiu, i ho fem amb el
foc com a protagonista; un foc que purifica i que serveix per desfer-nos dels mobles vells
i de tot allò que fa nosa en aquesta mena de cerimònia tan especial. És una nit on tot és possible
i on pot passar de tot.
És una festa col·lectiva, de carrer, on tothom es
reuneix per celebrar-ho amb els amics més propers. Segurament, si poguéssim sobrevolar a vist a
d’ocell els Països Catalans, l’espectacle visual
seria ben espectacular. Esplugues n’és un bon
exemple. Durant la nit més màgica de l’any, hi
haurà fins a cinc revetlles diferents.
Els primers a celebrar-ho, fins i tot per
avançat, seran la gent de la Fundació
Viure i Conviure que, com que faran la
seva revetlla uns dies abans, el 19 de
juny a les 14.30 hores al Club Sant
Jordi, podran repetir, si ho volen,
en alguna de les altres revetlles, el
dia 23. Si en sou socis, podreu recollir les entrades els dies 16, 17 i 18.
Ja a la nit de Sant Joan, la Comisión de
Fiestas Parc de la Solidaritat muntarà la
seva pròpia revetlla a l’avinguda Ciutat
de l’Hospitalet. Hi haurà sopar i ball per a
tothom. L’orquestra Persuasión serà
l’encarregada de fer bellugar el cos als
veïns de Can Clota i a tothom que s’acosti a
la seva revetlla a la plaça del Taxi.
La tercera proposta ve de la mà del Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael i el Centro
Aragonés de Esplugues. Ells han organitzat una
revetlla i un ball amb orquestra a la plaça
Macael.

Els veïns del Gall ompliran de petards i festa la
pista esportiva del parc Pou d’en Fèlix. La música
i la gresca la posarà l’orquestra Aura.
Per últim, l’Avenç també organitza la revetlla amb orquestra,
a la seva pista, la nit de Sant
Joan. A aquesta revetlla s’hi afegeixen, amb un sopar popular,
les entitats que instants abans
hauran encès la foguera al parc
Pou d’en Fèlix amb la Flama del
Canigó, que haurà arribat unes
hores abans a Esplugues. Totes
aquestes festes populars per
celebrar el solstici d’estiu
començaran a les 23 hores de la
nit del 23 de juny.
LA FLAMA DEL CANIGÓ
Una altra tradició no tan antiga, però igualment arrelada a la nit de Sant Joan
és la de la Flama del Canigó. Cada 22 de juny,
muntanyencs del Cercle de Joves de Perpinyà prenen la flama que crema sense parar, des de 1964,
al Castellet de Perpinyà. Llavors s’enfilen Canigó
amunt i vetllen la torxa fins a la mitja nit, i després
d’una cerimònia de renovació, la baixen i la reparteixen entre tots els representants de viles i pobles,
que són els encarregats d’escampar i multiplicar
la Flama pels Països Catalans.
A final dels anys 70, després de l’època franquista, plena d’entrebancs i sense cap suport
institucional, és quan la celebració al voltant de
Sant Joan i la Flama del Canigó pren un caire més
reivindicatiu. Des de l’any 1975, l’Agrupament
Escolta Espluga Viva i l’equip de TiC de l’Espluga
Viva són els encarregats de mantenir viu el simbolisme de la Flama del Canigó a la ciutat.

LA FLAMA A ESPLUGUES

L

a celebració d’aquesta tradició començarà a les 18 hores amb la concentració de colles i participants als
jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. Mitja hora més tard hi haurà l’arribada de l’expedició amb
la Flama, moment en què es farà una lectura del manifest i es repartirà la Flama als pobles del Baix
Llobregat. Més tard hi haurà ball de bastons, bitlles pallareses, música i tabalada al Pati del Casal de Cultura.
A les nou de la nit, el Seguici-Correfoc es dirigirà des d’allí fins a la pista vermella del parc Pou d’en Fèlix.
Una hora més tard es llegirà el Manifest i s’encendrà la foguera amb la Flama del Canigó. En acabar l’encesa,
a les 22.45 hores, hi haurà un sopar popular i revetlla a la pista de l’Avenç.

NORMES BÀSIQUES PER TENIR UNA FESTA SEGURA
· Compri els articles pirotècnics en
establiments autoritzats. Els nens han de
fer servir els adequats a la seva edat.
· No porti les butxaques plenes de petards.
Poden encendre’s i explotar. No posi la
cara prop d’un petard encès. Pot fer-li
cremades.
· No dispari una candela romana agafada
amb la mà i no fixada en un test. Existeix
el risc de cremar-se. No encengui un coet
agafat amb la mà i no fixat en un llançador
d’anelles. Pot explotar-li a les mans.
I no talli el tro final d’una traca per
encendre’l sol.
· No llanci coets a menys de 400 m del
bosc. Poden provocar un incendi.
No tiri un petard contra ningú. El pot ferir.

· Fixi bé les rodes d’artifici. Poden cremar
incontroladament. No posi petards
dins dels totxos. Fan metralla que salta
incontroladament.
· Si un article pirotècnic falla, no torni a
agafar-lo fins passada mitja hora.
No dispari un coet amb la canya trencada.
Surt en direcció inesperada i esclata
malament.

Davant de qualsevol incidència, conat d’incendi o dubte, posi’s en contacte amb la Policia Local d’Esplugues: 092 o 93 371 66 66
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Esplugues celebra el 7 de junio la
"Festa del Joc i l’Esport", el "Espai
Esplujove" y la "Festa de la Percussió"
XMercè Aguilar

E

l verano es una buena época para disfrutar de los parques y de
las zonas verdes de Esplugues. La "Festa del Parc dels Torrents"
invita un año más a toda la ciudadanía a gozar, en un lugar que
se va configurando como un espacio de ocio y tiempo libre, de una
tarde de juegos, música y deportes.
Bajo el paraguas de la fiesta encontramos tres eventos en tres
espacios diferentes, pero complementarios: la "Festa del Joc i de
l’Esport", el "Espai Esplujove" y la "Festa de la Perscussió".
Todas tienen programadas actividades infantiles y juveniles,
propicias tanto para participar en familia como con los amigos.
Los diversos actos comenzarán a las 5.30 de la tarde y se
prolongarán hasta las 12 de la noche. No hay excusa para encontrar
alguna propuesta interesante, tanto si se es un espectador tranquilo,
como si lo que se busca es participar activamente.
Para los más deportistas, la "Festa del Joc i de l’Esport", con quince
años de trayectoria, prepara minifútbol, balonmano y voleibol 3x3,
así como futbolín humano, entre otras actividades, desde el inicio
hasta las 10 de la noche.
El "Espacio Esplujove" se desarrollará de las 6 de la tarde hasta las
11.30 de la noche y propondrá actividades tan variadas como talleres
de juegos, de masajes, de circo, karaoke...
También habrá espacios para los más pequeños, como diversos
talleres de manualidades y de circo y, a las 6.30 de la tarde, el
espectáculo de animación infantil “Propera estació: La Festa!”

Festa del Joc i de l'Esport

E

s una ﬁesta deportiva de tipo recreativo y popular abierta a la
participación de toda la ciudadanía y sin límite de edad.
Encontrarás actividades deportivas y lúdicas, para que puedas
disfrutar de una tarde/noche con mucha diversión y emociones:
podréis jugar a mini fútbol, voleibol, balonmano, baloncesto...
habrá hinchables y una zona para los más pequeños con una
ludoteca y juegos de todo el mundo.
Los más grandes podréis practicar el tiro con arco, la escalada,
partidos de 3x3 de diferentes deportes...
DE 17.30 A 22 H.
ZONA HINCHABLES DEPORTIVOS
-voleibol
-baloncesto puntería
-fútbol humano
-fútbol 3X3
-balonmano 3X3

ZONA

ZONA

-Masterclass de
danzas creativas
(escenario del parque)

LÚDICA INFANTIL PARA

LOS MÁS PEQUEÑOS

-ludoteca
-hinchable
-juegos del mundo
ZONA MULTIAVENTURA
-canoa
-escalada
-tiro con
arco

DE CARPAS DE ENTIDADES

DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO

-Partidos de fútbol 7 de
categorías pre.benjamín y
benjamín del F.A.Espluguenc
y otros clubs de Esplugues

-Exhibición de gimnasia
artística, a cargo del
Club de Gimnàstica
Artística Les Moreres

Y prepárate, porque como FINAL DE FIESTA estamos todos
invitados al CONCIERTO de

Se atormenta una vecina

· F. A. Espluguenc
· Duet Esports

h.
23
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Entidades
Colaboradoras:

· Handbol Esplugues
· Club Voleibol Esplugues
· Sporting Club Futbol Sala Esplugues
· Club Gimnàstica Artística les Moreres
· A.B. Esplugues
· F.A. Espluguenc
· Duet Esports
· Fundació ECOM

Espai Esplujove

E

l "Espai Esplujove" es un espacio pensado para los más
jovenes de la ciudad. Ven a desaﬁnar en el karaoke, juega una
partida de rol, haz una partida de videojuegos, ponte trenzas de
colores o hazte un tatuaje temporal... Y, para los más pequeños,
hemos ideado un espacio donde no podréis parar de bailar con
el grupo de animación infantil y talleres de manualidades.
DE 18.00 A 1 H. DE LA MADRUGADA
ZONA RECREATIVA
-Espacio juegos multimedia
-Zona de Scalextric
-Espacio de juegos de rol
(Club de Rol i Estratègia
els Immortals)
ZONA INFANTIL
-18.30 h.
Grupo de animación infantil:
Propera Estació: La Festa!
-El rincón del juego
tradicional (Esplai Espurnes)
-Taller de construcción de
juguetes reciclados
(Esplai Espurnes)

ZONA DE EXPRESIÓN
-Taller de danza del vientre
-Taller de danzas africanas
-Taller de capoeira
-Karaoke joven
ZONA DE INFORMACIÓN JUVENIL
-Punt d’Informació Esplujove
-Punto de información
-Exposición El canvi climàtic
Creu Roja Joventut

¡Fin de ﬁesta!
-23h: Concierto Joven
"Se atormenta una vecina"

ZONA DE TALLERES
-Taller de circo
-Taller de trenes de colores
-Taller de tatuajes temporales
-Talleres de manualidades

6a Festa de la Percussió

E

l Grup de Percussió Atabalats organiza la sexta edición de la Festa
de la Percussió que empezará a les 6 de la tarde. Habrá actuaciones de diversos grupos de batucada y de diferentes estilos de
percusión, además de tallers de baile de todo el mundo: danza del
vientre, capoeira y danzas africanas. Para los más pequeños están
previstos talleres de cintas malabares y de maquillaje. Los organizadores animan a quien tenga instrumentos de percusión o malabares a que los lleven para contribuir a la ﬁesta. La música chillout
amenizará el evento. Y, a medianoche, la Always Drinking Marching
Band será la encargada de poner ﬁn a la ﬁesta.

Taller de malabares, mercadillo, maquillaje,
Dj con música chillout
18.00 h .... Pasacalles de percusión de los grupos invitados.
Recorrido: del campo de fútbol hasta el parque con:
18.00 h .... Apertura:

Xaranga Sarau
Toc de Foc
Diabòlics Musics
Boiets Esquitxafocs
Tabalers de la
Florida & Kukumku
Tambolàs
La BandSambant

del Grup de Percussió Atabalats
de los grupos invitados
de Sambe do Timbalé
de Percudium
del grupo Flowpots. Percusión con bidones.
del grupo de percusión Brincadeira
de la Always Drinking Marching Band
23.00 h .... Concierto del grupo Se atormenta una vecina
En la media parte tocará la Always Drinking Marching Band
19.00
19.15
20.15
22.45
21.15
21.45
22.30

Entidades
Colaboradoras:

Esplai Espurnes
Creu Roja Joventut Esplugues
Club de Rol i Estratègia els Immortals

h .... Actuación
h .... Actuación
h .... Actuación
h .... Actuación
h .... Actuación
h .... Actuación
h .... Actuación

Organiza: Grup de Percussió Atabalats
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FESTES MAJORS DE BARRIS

Barrios
en fiesta

Desde hace más de 25
años Can Clota, Can
Vidalet y Finestrelles
programan ﬁestas
cercanas en el calendario
al inicio del verano. Estas
celebraciones nacieron
como encuentro de
vecinos de barrio y, poco
a poco, han ido ganando
público del resto de la
ciudad.

XYolanda Viñals

ENTRE EL POMPEU FABRA Y
LOS JARDINES DE CAL SUÍS

G

ran parte de las actividades de las fiestas de barrio de Finestrelles, que tendrán lugar entre el 13 y el 15 de junio,
tienen como escenario los jardines de
Cal Suís. “Se trata de un espacio muy
agradable, que nos permite disfrutar del aire libre y
programar allí parte de las actuaciones”, considera
Eulàlia Herranz, vicepresidenta de la Asociación de
Vecinos de Finestrelles. Unas fiestas que cada año
han contado con dos fines de semana pero que éste
se concentrarán en uno. “Tenemos ganas, pero cada
vez somos más mayores y el cuerpo responde menos.
Hay gente joven que colabora en la organización de
las fiestas, pero cada vez son menos los hijos y nietos
–que quizá pueden sentir más suya la celebración los
que pueden seguir viviendo aquí. Así que conservan
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la fiesta, pero no la pueden hacer crecer”. Ese fin de
semana, Finestrelles acogerá, entre otros, la sardinada popular (viernes 13), las habaneras acompañadas
de "rom cremat" (viernes 13), el baile y la noche joven
(sábado 14) y la paella popular, uno de los actos que
aglutina a los vecinos más veteranos de la festividad.

FESTES MAJORS DE BARRIS

COINCIDENCIA ESTIVAL

C

AMPLÍA UN DÍA

an Clota celebra su fiesta coincidiendo con
el inicio del verano. Del 27 al 29 de junio, Can
Clota-Can Cervera se viste de gala. El pregón,
a cargo de la concejal de Deportes, Montserrat
Zamora, será el inicio de las celebraciones. El
viernes 27 destacan el desfile de trompetas, cornetas y
majorettes, los bailes extremeños, el pregón y la discoteca para los más jóvenes, y el sábado 28 habrá payasos
para los más pequeños, la actuación de Swing latino y la
actuación de los Capgrossos de Esplugues. Para José
Fernández, presidente de la Asociación de vecinos de
Can Clota, la fiesta busca “unir al barrio, crear armonía
y que la gente se lo pase muy bien”.

E

l barrio de Can Vidalet inicia las
fiestas el jueves 12 de junio y las
continuará hasta el domingo 15. A
diferencia del resto de años, la celebración contará con un día más.
“Cada vez hay más entidades que se quieren
dar a conocer, y eso hace que el programa
esté cargadito”, explica José Rabadán, presidente de la Comisión de Fiestas. El pregón,
que tendrá lugar el viernes 13 a las 22 horas
en la rambla Verge de la Mercè, será pronunciado por Eugeni Massegur, de la Oficina de
Benestar i Família de Can Vidalet.
Entre los actos más destacados, hay la
actuación de rumba del grupo Con dos cajones (jueves 12) y la del Grup de Percussió
Atabalats (viernes 13), que actúan por primera vez en Can Vidalet. Además, el grupo pop
Nonai-Noise (viernes 13) y la discoteca móvil
con dj Chus (viernes 13). “Los jóvenes se que-

XARCUTERIA
FORMATGERIA
DEGUSTACIÓ
ESMORZARS i BERENARS

jaban que no programábamos actividades
para ellos, así que este año tienen discoteca”,
dice Rabadán. La fiesta de Can Vidalet busca
representar a todos los colectivos y entidades
del barrio. Por ello, se han programado bailes
extremeños (sábado 14), aragoneses (sábado 14), andaluces (domingo 15), actuaciones de castellers, con la participación de les
colles dels Xiquets del Serrallo, Castellers de
Sabadell y Castellers d’Esplugues (domingo
15), y música árabe, a cargo de la formación
Hamid-Thangaoui (sábado 14). “Queremos
integrar a los nuevos colectivos y hacer intercambio cultural. Que las nuevas entidades se
den a conocer y se unan a las existentes. Éste
es el espíritu de la fiesta”, según el presidente de la Comisión de Fiestas de Can Vidalet.
El final de fiesta lo pondrá la vedette Katy
Estrada, el domingo 15 de junio, acompañada
de humoristas y transformistas.

PREPARA
LA REVETLLA
A 'EL TAST'

Josep Miquel Quintana, 70 • Tel. 93 473 09 82 · ESPLUGUES
www.lawebde.es/eltast
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CINEMA

Esplugues acull el seu primer festival
de cinema amb la pau i els drets
humans com a eixos centrals
L’Ajuntament i l’entitat Justícia
i Pau són els organitzadors
XMercè Aguilar

L

a primera
edició del
Festival de Cinema
d’Esplugues de Pau i Drets
Humans tindrà lloc del dijous 5
de juny al diumenge dia 8. Durant
aquests quatre dies, podrem assistir a la projecció de cinc pel·lícules compromeses amb
la denúncia de la violació dels drets humans als països
menys afavorits. Com a tret comú, la majoria dels
treballs compartiran la preocupació per l’impacte de
la guerra, especialment en els infants, i per les desastroses conseqüències dels bombardejos i l’ús de mines
antipersones.
“Una força més poderosa”, un reportatge sobre la ﬁlosoﬁa de la “no-violència” de Gandhi, serà l’encarregat
d’inaugurar el Festival a les 8 del vespre del dijous 5 de
juny al Casal de Cultura Robert Brillas, al carrer Àngel
Guimerà, 38, on se celebraran totes les sessions.
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hi col·labora:

ELS INFANTS I LA GUERRA
La majoria dels treballs comparteixen la preocupació per l’impacte
de la guerra especialment en els nens

Dissabte 7 serà el dia amb l’agenda més atapeïda,
amb la programació de tres pel·lícules: “Sin infancia”,
“Bombies” i “Las tortugas también vuelan”. Aquesta
última és la peça estrella de la jornada. A cavall entre
Iraq, Iran i Turquia, el ﬁlm mostra la vida d’un poble del
Kurdistan iraquià angoixat per la imminència de l’atac
dels Estats Units. El seu director, el kurd Bahman Gobadi, va guanyar gràcies a ella la Concha de Oro a la millor
pel·lícula al Festival de Cine de Sant Sebastià de 2004.
La precediran, a les 6.30 de la tarda, la història dels
nens soldat de Myannmar “Sin infancia”, i a les 7, “Bombies”, el drama de Laos, on la majoria de les bombes
llançades pels EUA durant els 60 i 70 del segle XX continuen actives i amagades, fet que suposa un gran perill
per a la població.
El Festival tancarà les seves portes diumenge amb
un acte de cloenda que comptarà amb la participació
d’Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, i amb la
projecció de “Vida bajo las bombas”, a les 7 de la tarda,
que recrea els bombardejos de la guerra civil al Líban
durant l’agost de 2006.

L'AGENDA

dia a dia

Soul & Pepper

juny2008

1Diumenge

5Dijous

Fira d'Entitats
8a Festa de la Solidaritat
5a Festa del Comerç Just

SETMANA DE LA GENT GRAN

La nit de Sant Joan
ens acomiada de la
primavera i ens porta l'estiu.
Al juny arriben a
Esplugues les revetlles, les festes
majors als barris, la
setmana per als més
grans i la gran Festa
del Parc dels Torrents, on l'esport,
la música i el gaudi
a l'aire lliure prenen protagonisme.
Ajuntament i entitats omplen la ciutat d'activitats, no
deixis que t'ho expliquin. Viu-les!

Instal·lació d'estands amb informació de les
entitats culturals, socials, juvenils, esportives i de
cooperació d'Esplugues.
Vegeu activitats, pàg. 19
Rambla del Carme

Si voleu rebre les pàgines
del Dia a Dia al vostre
correu electrònic, només
cal que ho sol·liciteu

al web

esplugues.cat

11 a 20 h

10 h

Espectacle de màgia reciclada

Matí

Visita al Monestir de Montsió
Cal posar-se en contacte amb l'entitat al teléfon
93 473 44 12 (dimarts de 17 a 20 h, i dimecres de
17 a 19 h.), o per correu electrònic a
gestudisesplugues@gmail.com
Organitza: Grup d’Estudis Esplugues

2Dilluns
9h

Organitza: Ajuntament d'Esplugues amb la
col·laboració de Caixa de Terrassa
Centre Municipal Puig Coca

16.30 h
SETMANA DE LA GENT GRAN

Visita guiada al parc del Laberint d'Horta
Laberint d’Horta. Barcelona

19 h
EL DIJOUS DE LES DONES
Conferència: La maternitat d'Elna
a càrrec d'Assumpta Montellà. Sobre la història de
l'Elisabeth Eindenbenz, mestra suïssa, que entre els
anys 1939 i 1944 va ajudar a les dones embarassades i els nadons que estaven als camps d'exiliats
republicans de la costa del sud de França.
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Masoveria de Can Tinturé

19.30 h

SETMANA DE LA GENT GRAN

Conferència-xerrada

Sessió de tai-txi

La vida monàstica a Catalunya i el convent
de Montsió, amb la presència d'un historiador i de

Parc de la Solidaritat

12.30h

Fem gimnàstica a l'aigua

persones que viuen l'experiència monàstica
Organitza: Grup d’Estudis Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

Centre Esportiu Municipal La Plana

20 h

16.30h

I FESTIVAL DE CINEMA D'ESPLUGUES
DE PAU I DRETS HUMANS
Justícia i Pau d'Esplugues, International Film
Festival of Peace and Human Rights,
Inauguració del Festival i projecció del
reportatge Una força més poderosa, sobre la
trajectòria no violenta de Gandhi a l'Índia
Organitzen: Justícia i Pau i Ajuntament d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

SETMANA DE LA GENT GRAN

SETMANA DE LA GENT GRAN

Visita guiada al parc del Laberint d'Horta
Laberint d’Horta. Barcelona

3Dimarts

6Divendres
10.30 h

SETMANA DE LA GENT GRAN
Presentació de la guia

Prevenir i actuar contra els
maltractaments a les persones grans

Masterclass: balls de línia

Entrada lliure. Aforament limitat.
Organitzen: Fundació Viure i Conviure de l'Obra Social de Caixa Catalunya i Ajuntament d'Esplugues
Centre Municipal Puig Coca

Centre Esportiu Municipal La Plana

22 h

10 h
SETMANA DE LA GENT GRAN

Fem gimnàstica a l'aigua

Teatre: Teràpia de grup per a gafes
a càrrec de la companyia Grappa Teatre
Casal de Cultura Robert Brillas [6€]

Centre Esportiu Municipal La Plana

22.30 h

12.30h
SETMANA DE LA GENT GRAN

Actuació trio Soul & Pepper
Pista exterior-Centre Cultural L'Avenç

16 h
SETMANA DE LA GENT GRAN

Taller: Com funcionen els mòbils?
Esplai de Gent Gran Can Clota c. de La Pau, 10

4Dimecres
10 a 12 h

SETMANA DE LA GENT GRAN

Trobada i entrega de diplomes dels grups
del taller de memòria. Activitat tancada als
participants dels grups del taller de memòria
Centre Municipal Puig Coca

18 h
SETMANA DE LA GENT GRAN

Recepció oﬁcial al Saló de Plens
de l'Ajuntament a les parelles que compleixen
50 anys durant el primer semestre de l'any
Saló de Plens de l'Ajuntament

21 h

Audiovisual Del pic Lenin al Muztagh
Organitza: Centre Excursionista Esplugues
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9

Ata

7Dissabte

11Dimecres

13Divendres

1

Sortida amb bicicleta:

Conferència: La

Torneig de futbol 7

XV
Ce

7.15 h

Esplugues - Guardiola de Font-Rubí
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

9 a 20 h

Torneig de Futbol Festa Major
Can Vidalet 2008
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Futbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

10 a 18 h
SETMANA DE LA GENT GRAN

Festa de la Gent Gran
10 h
Arribada dels participants al parc

19 h

22 h
I FESTIVAL DE CINEMA D'ESPLUGUES
DE PAU I DRETS HUMANS
Projecció de la pel·lícula

Las tortugas también vuelan
Organitzen: Justícia i Pau i Ajuntament d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

Org.: Asociación Cultural Andaluza d'Esplugues
Local ACAE Josep Anselm Clavé, 90

Cicle Coneixem el país
Xerrada col·loqui sobre quina és la realitat de la serra
de Collserola, illa en mig de grans concentracions
urbanes, pel que fa a aspectes centrals per a la seva
conservació com són la fragmentació del territori, la
connectivitat, etc. A càrrec d'Anna Tenés, biòloga i
investigadora del Parc de Collserola.
Org.: Centre Excursionista d'Esplugues - Espluga Viva
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9

Sala Rociera
22 h

Festival de Coros

cançons inoblidables
14 h Dinar. Gran paella popular
16 h Ball amb música en directe

Música per a tothom amb motiu del X aniversari

Trobada d'Escoles d'Handbol de Catalunya
Organitza: Club Handbol Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

17 h

Ball per a la gent gran
Centre Cultural L'Avenç

20.30 h

Xerrada col·loqui: Els

Org.: Centro Cultural Andaluza Plaza Macael
Local Asociación Plaça Macael, local 4

9 a 18 h

Conferència a càrrec de Joan Miquel Jodrà, historiador de l'art i col·laborador del Museu de la Punta
d'Arenys de Mar.
Organitzen: Museu Can Tinturé i Museu de la Punta
d'Arenys de Mar
Masoveria del Museu Can Tinturé

22 h

(entrada pel carrer Molí)
11 h Espectacle a càrrec de SOS Galgos

Cal portar gorra per realitzar les activitats
Places limitades
Parc de Can Vidalet

renovació de la punta a
l'època del modernisme

23 h

del C.C. Standard Latino. [GRATUïT]
Organitza: C. C. de Baile de salón Standard Latino
Pista vermella del parc Pou d'en Fèlix

8Diumenge
9 a 20 h

Torneig de Futbol Festa Major
Can Vidalet 2008
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Futbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

reptes de la conservació
a un espai natural protegit

17 h

Conferència sobre alimentació saludable
a càrrec de Rodrigo Mirò. Entrada lliure
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Club Sant Jordi

Canals. L’hora del conte per a infants de 2 a 4 anys
Cal inscripció prèvia. Places limitades
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Festa del Joc i de l'Esport
Espai Esplujove
Festa de la Percussió
Parc del Torrents i Camp Mun. de Futbol Salt del Pi

18.30 h
I FESTIVAL DE CINEMA D'ESPLUGUES
DE PAU I DRETS HUMANS
Projecció de la pel·lícula Sin infancia
Organitzen: Justícia i Pau i Ajuntament d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h
I FESTIVAL DE CINEMA D'ESPLUGUES
DE PAU I DRETS HUMANS
Projecció de la pel·lícula Bombies
Organitzen: Justícia i Pau i Ajuntament d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

20 a 22 h

Festival de Patinatge Artístic
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

21 h
Festa de ﬁ de curs del grup de teatre amb l'obra

Los Marqueses de Matute

Organitza: Centro Extremeño Muñoz Torrero
Local Centro Extremeño Muñoz Torrero

12 h

Inauguració exposició treballs manuals
de l'Associació de Dones 'El Taller'

Teatre Infantil: Contes al terrat de la companyia
Anna Roca. Adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2x1]

L'exposició romandrà oberta ﬁns el dia 15 de juny
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Ediﬁci Molí

19 h

19.30 h

Conferència El poder de la música, a càrrec de
Joan Vives. Dins la campanya Esplugues literària i
musical (Cicle Wagner)
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I FESTIVAL DE CINEMA D'ESPLUGUES
DE PAU I DRETS HUMANS
Projecció de la pel·lícula La vida bajo las
bombas. Cloenda del festival amb Arcadi Oliveres,
president de Justícia i Pau
Organitzen: Justícia i Pau i Ajuntament d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

10Dimarts

20 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Inauguració exposició treballs manuals de
l'AV Can Vidalet
L'exposició romandrà oberta ﬁns el dia 15 de juny
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Ediﬁci Cadí

18 h

20.30 h

Biblioteca la Bòbila

Actuació grup de ball de l'Associació
de Dones 'El Taller'

L'hora del conte amb Núria Clemares

11Dimecres
19 h

Inauguració de la

Coincidència insòlita
Presentació del diàleg entre dues peces modernistes, un aplic de punta
del Museu de la Punta d'Arenys de
Mar i un arrambador de la Fàbrica
Pujol i Bausis, que s'instal·larà a
una sala del Museu Can Tinturé, i
que explicaran el seu vincle estètic
i formal.
Organitzen: Museu Can Tinturé i
Museu de la Punta d'Arenys de Mar
Masoveria del Museu Can Tinturé

20 h
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

9

Sardinada popular
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís C. Finestrelles, 32-38

20 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Actuació del Grup de Percussió Atabalats
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Cercavila per diferents carrers del barri

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Ediﬁci Cadí

21 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Actuació del grup

Con dos cajones

(rumba) patrocinat per
l'Assoc. de Comerciants
Rambla Can Vidalet
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

To
Fe
Ve
Or
Ca

9

Fa
de
Ve
Or
Co

21 h
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Rom cremat
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

11
FE

Co
de
Or
Ra

16

Ex

Torneig de Petanca
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Casal Gent Gran de Can Vidalet
Parc de Can Vidalet

9

Ve
Or
Po

9 a 14 h

Contes menuts. Cançons de falda, a càrrec d’Oriol

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS

Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club de Fútbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

12Dijous

17.30 h

18 a 24 h

9h

Or
Ca

21 h

17

FESTA MAJOR
DE CAN VIDALET

FE

Ta
co

Correfoc infantil
a càrrec de la
Colla de diables
infantils Toc de Foc
de la Bòbila
Organitza: Comisión
de Fiestas de Can Vidalet
Carrer Molí

Me
Ra

17
FE

An
d'
Or
Ra

21 h
FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL D'ESPLUGUES

18

Orquestra Castellbisbal

FE

[5€] [Socis i un acompanyant, entrada gratuïta]

Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena

22 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Pregó de festes a càrrec d'Eugeni Massegur i
Giralt, de l'Oﬁcina de Benestar Social de Can Vidalet
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

Ac
Or
Pa

18
FE

Xo
Ra
Or

22 h
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Havaneres
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

22.30 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Grup pop Nonai-Noise
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

24 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Discoteca mòbil amb D.J. Chus
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

14Dissabte
7.30 h

Sortida amb bicicleta: Esplugues
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

20
FE

Ba
ac
Or
Ra

21
FE

- Vacarisses

So
Or
Ja

21

9h

FE

Torneig de futbol 7

Ba

Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club de Fútbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

Es
Or
Ra

14Dissabte

15Diumenge

20Divendres

XV Torneig de Futbol Sala
Centro Cultural Plaza Macael

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Cicle de cinema social

9 a 14 h

18 h

Jam session

Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

9 a 20 h

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Actuació de la Rondalla Pubilla Casas
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

18.15 h

Torneig de Futbol
Festa Major Can Vidalet 2008
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Futbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

22 h

9 a 21 h

Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

Fase ﬁnal de la Lliga Interescolar
de Bàsquet
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Associació Bàsquet Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

11 a 14 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Concurs de dibuix. Tema: “Festa Major” a càrrec
de la Llar-residència de Disminuïts d'Esplugues
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

16 a 20 h

Exhibició d'activitats esportives Judo Tao
Organitza: Judo Tao
Casal de Cultura Robert Brillas

17 a 20 h

Ball amb orquestra
22 h
Cine Fòrum
projecció de la pel·lícula El
Centre Cultural L'Avenç

23 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Ball amb l'Orquestra Atalaya
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

1 matinada

Nit jove

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Animació infantil a càrrec de La Roda
d'espectacle al carrer
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

18 h
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Actuació castellera
Organitza: AV Finestrelles
Parc Pompeu Fabra

18.30 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Xocolatada infantil
Rambla Verge de la Mercè
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet

[GRATUïT]

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Grup de música àrab: Hamid-Thangaoui
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

Tallers d'henna, cal·ligraﬁa àrab i xinesa i
contes infantils a càrrec de l' Associació Cultural
17.30 h

Orfanato

22 a 23 h

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Mediterrània. Org.: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

19.30 h

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

15Diumenge
Matí

Sortida BTT - Plana de Vic
Cal fer inscripció prèvia.
Tel. 93 473 39 09, tardes de 16 a 20 h
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

9 a 20 h

Torneig de Futbol 7 · Festa Major
Can Vidalet 2008
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Futbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

10 a 13 h

Torneig ﬁnal de temporada Sporting Club F.
Sala Esplugues
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Sporting Club Futbol Sala Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

12 h
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Ofrena ﬂoral
Organitza: AV Finestrelles
Parc Pompeu Fabra

12 h
20 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Balls regionals
a càrrec de Centro Extremeño Muñoz Torrero
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

21 h
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Sopar de germanor
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

21 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Balls regionals a càrrec del Centro Aragonés de
Esplugues
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Actuació castellera amb els Castellers de
Sabadell, Colla dels Xiquets del Serrallo i Colla de
Castellers d'Esplugues
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

12.30 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Missa de Sant Antoni
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Parròquia de Sant Antoni

Concert de butxaca. Acordió cromàtic de
botons. Concert pedagògic per conèixer de prop
l'instrument
Organitza: TIC Espluga Viva
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9

20 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Balls regionals a càrrec de la Colla de
Bastoners d'Esplugues
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

20 h

Ballada de sardanes
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç - Pista exterior

20.30 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Balls regionals a càrrec del Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

22 h
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Espectacle ﬁ de festa amb les actuacions de:
Katy Estrada (vedette i presentadora)
Ballet Velvet Nigtht, Joan Carlos (transformista,
cantant i humorista) i Ramón (humorista)
Organitza: Comisión de Fiestas de Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

17Dimarts

La dignidad de los nadies, de Pino Solanas
Dins de la programació especial Festa Major
Biblioteca La Bòbila
22 h
Teatre:

Optimisme Global
De la companyia Poca Conya
Casal de Cultura
Robert Brillas [6€]

23 .00 h

Actuació: Beat Shackers, soul & funk
Centre Cultural L'Avenç - pista exterior

21Dissabte
7.30 h

Sortida amb bicicleta:

Esplugues - Castellbell i el Vilar
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

10 a 19 h

Torneig de Futbol Juvenil
'Ciutat d'Esplugues'
Partits de quarts de ﬁnal de la competició
Vegeu Esports, pàg. 23
Org.: C.F. Can Vidalet - F. Associació Espluguenc
Camp Municipal de Futbol El Molí i
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

12 h
Espectacle infantil:

Un somriure per Laia amb Trapelles
Biblioteca La Bòbila

17.30 h

Festa per a la gent gran d'Esplugues:
espectacles diversos, berenar i ball
Organitza: Creu Roja d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

23 h

Concert: Beat Shackers, soul & funk
Centre Cultural L'Avenç - Pista exterior

19 h

Cicle de cinema social

Las manos sobre la ciudad, de Francesco Rosi
Dins de la programació especial Festa Major de Can
Vidalet
Biblioteca La Bòbila

18Dimecres
9h

Trobada de senderisme a Sant Martí d'Empúries
Inscripcions: Club Sant Jordi (M. Joan Corrales, 59-61)
Organitza: Fundació Viure i Conviure

19 h
Cicle de cinema social
Riff-Raff, de Ken Loach
Dins de la programació especial Festa Major
de Can Vidalet
Biblioteca La Bòbila

19Dijous
16.30 h

Revetlla de Sant Joan

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Només socis, recollida de tiquets: 16,17 i 18 de juny
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Club Sant Jordi Mestre Joan Corrales, 59-61

Paella popular

19 h

Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

Cicle de cinema social

15 h

19 h

Negocios ocultos, de Stephen Frears
Dins de la programació especial Festa Major
de Can Vidalet
Biblioteca La Bòbila

22Diumenge
10 a 19 h

Torneig de Futbol Juvenil
'Ciutat d'Esplugues'
10 h, semiﬁnal 1 · 11.15 h, semiﬁnal 2 · 16 h, 3r i 4t
lloc · 17.15 h, ﬁnal del torneig
Vegeu Esports, pàg. 23
Org.: C. F. Can Vidalet - F. Associació Espluguenc
Camp Municipal de Futbol El Molí
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

12 h

Teatre Infantil: FLIPA!!! de la companyia Mag
Manu. Espectacle de màgia per a tota la familia.
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2x1]

27Divendres

29Diumenge

SORTIDES

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA- CAN CERVERA

V Trobada de Motos Custom

Dimarts 4 i Dimecres 5 de juny - 7 h

19 h

Desﬁlada de trompetes, cornetes i
majorettes
Organitza: AV Can Clota- Can Cervera
Carrers del barri de Can Clota

20.30 h

23Dilluns

Flama del Canigó
18 h

Concentració de les colles i participants als
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

18.30 h

Arribada de l'expedició del CEE amb la
Flama del Canigó
Lectura del manifest
Repartiment de la Flama als municipis del Baix
Llobregat

19.30 a 21 h

Actes als jardins del Casal de Cultura,
(ball de bastons, bitlles pallareses, música,
tabalada,...)

21 h

Concentració de les colles participants
en el seguici-correfoc.
Sortida del seguici des dels jardins del Casal de
Cultura ﬁns al parc Pou d'en Fèlix

22 h

Lectura del manifest i encesa de la
foguera amb la Flama del Canigó
22.45h

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA-CAN CERVERA
Exhibició de balls de saló, a càrrec de
l'AC Espluball
Organitza: AV Can Clota-Can Cervera
Plaça del Taxi

21 h
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA- CAN CERVERA
Exhibició de balls, a càrrec del Centro
Extremeño Muñoz Torrero
Organitza: AV Can Clota- Can Cervera
Plaça del Taxi

22 h
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA-CAN CERVERA
Pregó de festes, a càrrec de Montserrat
Zamora, regidora d'Esports de l'Ajuntament
Organitza: AV Can Clota- Can Cervera
Plaça del Taxi

22.30 h
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
Actuació de Ballet Flash
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

23.30 h
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

Disco Mix
Organitza: AV Can Clota-Can Cervera
Plaça del Taxi

10 a 18 h

9 h obertura inscripcions
10 h Esmorzar
10.30 a 13 h Jocs a l’aire lliure, futbolí,
concurs de toro mecànic
11 h Exhibició i classes de Line Dance
“Country”a càrrec dels Amics del Ball de l’AV de
la Plana
12 h Ruta amb moto pels carrers d’Esplugues i
Sant Just
13 h Sorteig de complements de motos i vestuari
14 – 14.30 h Acte de cloenda
Organitza: Penya Motera Cilindros Rebeldes
Carrer Andreu Amat

Festival de ﬁ de curs
Org.: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

Dissabte 21 de juny - 8 h

10 h

18.30 h
FESTA MAJOR CAN CLOTA - CAN CERVERA
Actuació del Grup de Percussió Atabalats i dels
Gegants i els Capgrossos d'Esplugues
Organitza: AV Can Clota-Can Cervera
Plaça del Taxi

18.30 h

Festa amb motiu del X aniversari del
Centro Cultural Standard Latino
Espectacle de ball, música i exhibicions amb la
participació de diferents entitats de ball
Organitza: Centro Cultural Baile de Salón Standard
Latino [GRATUïT]
Complex Esportiu La Plana

REVETLLA DE SANT JOAN

28Dissabte

Sopar popular i ball de revetlla

Sortida amb bicicleta:

Organitza: AV Can Clota-Can Cervera
Plaça del Taxi

pista de L'Avenç

23 h
Org.: Comision de Fiestas Parc de la Solidaritat
Av. Ciutat de l'Hospitalet

23 h
REVETLLA DE SANT JOAN
Ball amb l'orquestra Persuasión
Organitza: AV Can Clota - Can Cervera
Plaça del Taxi

23 h

Consulteu horari

Marató a la Garrotxa

Els Pescadors de l'Escala

EXPOSICIONS
Exposició fotogràﬁca dels 10

anys del Centro
Cultural Baile de Salón Standard Latino

2 al 30 de juny - en horari de Biblioteca
Horari de biblioteca. Org.: C. C. Standard Latino
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Revetlla sense alcohol
Organitza: Ass. Alcohòlics Rehabilitats d'Esplugues
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

Exposició fotogràﬁca consistent en un recull de
retrats amb el titol:

REVETLLA DE SANT JOAN
Ball amb l'Orquestra AURA
Organitza: AV El Gall
Pista esportiva parc Pou d'en Fèlix

Exposició: Objectius

Dissabte 28 i diumenge 29 de juny

del Mil·leni

14 h

Ball amb orquestra

FESTA MAJOR CAN CLOTA-CAN CERVERA
Gran caldereta popular per a socis i
col·laboradors
Organitza: AV Can Clota -Can Cervera
Plaça del Taxi

Amb la col·laboració de MANS UNIDES
Organitza: Consell Municipal de Cooperació al
Desenvolupament
Vestíbul de l'Ediﬁci Molí

18.30 h

Exposició del Cercle

Plaça del Taxi

Casal de Cultura Robert Brillas

23 h

Exposició del Taller

26Dijous
19.30 h

Conferència: L'adolescent passota,
a càrrec de Dr. Josep Gaspà, pediatre
Cal conﬁrmar prèviament l'assistència, trucant
al telèfon 93 253 21 30 o enviant un missatge
a l'adreça: auladepediatria@hsjdbcn.org.
Les conferències són gratuïtes i tenen una
durada de 60 minuts
Auditori de l'Hospital de Sant Joan de Déu

Pallassos per a la mainada i
canó d'escuma Organitza: AV Can Clota
FESTA MAJOR CAN CLOTA-CAN CERVERA

Gran ball, amb Swing Latino
A la mitja part Vedet Sexi
Organitza: AV Can Clota - Can Cervera
Plaça del Taxi

Dissabte 7 de juny

Organitza: Justícia i Pau
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Del 4 al 25 de juny

REVETLLA DE SANT JOAN
Centre Cultural L'Avenç [GRATUïT]

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 local del centre:
c. Sant Francesc Xavier, 7-9
Informació i inscripcions:
Centre Excursionista Esplugues.
Tel. 93 473 39 09 - tardes de 16 a 20 h
esplugaviva@terra.es

Sortida a la Vall de Núria
Informació i reserves: UBUD Artesania,
c. Joaquim Rosal, 22 o al Tel. 93 371 72 93
Preu per persona: [44 €] (tot inclòs)
Organitza: Fundació Josep Català

Gandhi, la força de la no-violència

23 h

Excursió de muntanya: La Dent d'Orlú - Arieja
Ascensió a la famosa Piràmide d'Orlú (2.222 m)
per la Forgue d'Ascou, únic itinerari muntanyenc
accessible que ens porta al capdamunt d'una
de les parets mes preuades pels escaladors
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 local del centre:
c. Sant Francesc Xavier, 7-9
Informació i inscripcions:
Centre Excursionista Esplugues.
Tel. 93 473 39 09 - tardes de 16 a 20 h
esplugaviva@terra.es

La cascada de la Forada - Cantonigrós

Inﬂables i passeig en tren

REVETLLA DE SANT JOAN

Diumenge 8 de juny

Excursió en familia

FESTA MAJOR CAN CLOTA - CAN CERVERA

23 h

Excursió a Anglesola
Club Sant Jordi
Inscripcions al Club Sant Jordi
Organitza: Fundació Viure i Conviure

Diumenge 15 de juny

10.30 h

REVETLLA DE SANT JOAN
Ball amb l'orquestra Màgic
Organitzen: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael i
Centro Aragonés de Esplugues
Plaça Macael

23 h

FESTA MAJOR CAN CLOTA - CAN CERVERA
Cantada d'havaneres a càrrec de

Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

Dissabte 7 de juny
Visita cultural a Món Sant Benet a Sant Fruitós
del Bages. Visita al monestir medieval, el monestir
modernista, antiga mansió del pintor Casas i a la
Fundació Alícia. [Preu: 33 € ]
(inclou desplaçament, esmorzar, visites i dinar)
Cal posar-se en contacte amb l'entitat al teléfon
93 473 44 12 (dimarts de 17 a 20 h i dimecres
de 17 a 19 h), o per correu electrònic a
gestudisesplugues@gmail.com
Organitza: Grup d’Estudis Esplugues

20 h

Sopar popular i revetlla

Sortida de senderisme a la Cerdanya
Places limitades. Inscripció al Club Sant Jordi
(Mestre Joan Corrales, 59-61)
Organitza: Fundació Viure i Conviure

Fins al 2 de juny de 9 h a 20 h

Artístic d'Esplugues

Fins al 16 de juny
de dilluns a dissabte de 18 a 21 h

Municipal de Pintura

Del 17 al 30 de juny
de dilluns a dissabte, de 18 a 21 h
Inauguració dimarts 17 a les 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Sortida a l'Alcora, Onda i Vila-real
Recorregut per diferents centres importants en la
producció de ceràmica que mantenen lligams amb
Pujol i Bausis. Sortida en autocar (preu a concretar)
Lloc de trobada i horari (a concretar)
Cal inscripció prèvia ﬁns al 16 de juny al Museu Can
Tinturé: Tel. 93 470 02 18 / Fax. 93 470 02 19
Els horaris són: de dimarts a diumenge de 10 a 14
hores, i dimecres i dissabte de 16.30 a 20 hores
Organitza: AMPEL

Per fi arriba l’estiu tan esperat!

juny 2008
Nits joves
amb molt
d’art!
Concert jove: Se

atormenta una vecina

Dissabte 7 juny a les 23 h

Aules d'estudi Cine Fòrum
de juny

Baixaventura
2008

Arriben els exàmens ﬁnals de curs i toca estudiar!
Si necessites un lloc on concentrar-te aquí et
donem dos espais:

Curs de catamarà

Cine- forum Jove: Yamakazi

Dijous 26 juny a les 19 h

Horari: de dilluns a diumenge, de les 22 de la nit
a l’1 de la matinada (a banda del horari habitual
de la biblioteca)

Espai Jove Remolí

Concert jove: Anarkattack

L’Espai Jove ReMolí ofereix un servei estable
d’aules d’estudi durant tot l’any (tancat el dia 23 i
24 de juny i a l’agost)

Dimecres i dissabtes, de 10 a 14 h
Dilluns a divendres, de 17 a 21 h

i Mess

Divendres 13 juny a les 21.30 h

Salts i acrobàcies impossibles: és la nova moda del
carrer de les grans ciutats. No hi ha barrera que
se’ls resisteixi! Vine a veure la peli i digues la teva!!
Espai Jove Remolí

Biblioteca Central Pare Miquel
Del dilluns 2 al diumenge 29 de juny 2008
(excepte el dia 23)

Participa a la Festa al Parc i gaudeix de la bona
música que es fa a Esplugues!!!
Parc dels Torrents

Pels que encara hagueu d'estudiar durant el
mes de juny, us posem al vostre abast les aules
d’estudi on podreu preparar-vos bé per aprovarho tot! Per als que estigueu més lliures, us oferim
activitats de nit i xerrades durant tot el mes de
juny i a diversos espais de la ciutat. I el 7 de juny
us esperem a la Festa al Parc dels Torrents, on
trobareu diverses activitats lúdiques i esportives
destinades únicament als i les joves...
Prepareu-vos, que ja arriba l’estiu!

Paintball

Recrea't
espai per a joves creadors
Exposició Jove:

[32€]

1r torn: 5 de juliol
2n torn: 12 de juliol

Ràfting, escalada i piragüisme
Ponts (Lleida)

Del 2 al 27 de juny
Dimecres i dissabtes, de 10 a 14 h
Dilluns a divendres, de 17 a 21 h

Immersió

[75€]

19 de juliol
Tossa de Mar (Girona)

Caiac i tir amb arc

[16€]

Fusió de rock i hip hop
Gaudeix de la bona música que es fa a Esplugues!!
Casal de Cultura Robert Brillas

Parlem-ne!

Festa ﬁ de Curs

Una altra forma de viatjar !
Mobilitat juvenil

Descens de barranc

Divendres 20 i 27 de juny, de 18 a 20 h

Ponts (Lleida)

Divendres 20 juny a les 21 h
Un trimestre més... Una festa més! Karaoke,
exhibicions de tallers realitzats i pica-pica!
No t’ho perdis!!
Espai Jove Remolí

Concert Jove: Hip-hop
a concretar

a l'aire lliure! Grups

Divendres 27 juny a les 21 h
Rapers amb la veu del carrer!! Vine a escoltar i
gaudeix de les seves lletres i, si t’atreveixes, rapeja
tú també. Mostra el que saps fer amb la teva veu!
Parc dels Torrents

T’oferim un taller on el viatge és considerat com
una experiència formativa. Partim del fet que viatjar
és sempre una oportunitat per compartir i conèixer
estils de vida diferents, et permet aprendre i ser més
obert/a i tolerant amb persones diferents.
El taller s’estructura en dos sessions (de 2 hores
cada divendres) informatives d’experiències de
mobilitat, i recull els recursos necessaris per
portar-les a terme.
S’oferiran recursos:
· Per realitzar voluntariat a l’estranger.
· Per cercar feina a un altre país.
· Per fer viatges en grup a preus econòmics.
· Per a beques d’estudis, etc.
[TALLER GRATUÏT]
Inscripció:
Estàs interessat en participar en aquest taller?
Doncs apunta’t i reserva la teva plaça al Punt Jove
Robert Brillas del 2 al 6 de juny.
Organitza: Ajuntament - RAI (Associació de recursos d’animació intercultural)
Sala conferències. Casal de C. Robert Billas

Els dies 23 i 24 l’Espai Jove Remolí i
el Punt Jove Robert Brillas romandran tancats

[60€]

20 de juliol

Entramadas, de Neva Martelanc

L’ull fotogràﬁc que veu una ciutat i la representa
d’una manera molt personal.

[60€]

1r torn: 5 i 6 de juliol
2n torn: 12 i 13 de juliol

27 de juliol
Castelldefels (Canal olímpic)
[60€]

6 de juliol

Muntar a cavall

[55€]

26 de juliol
Viladecans

Curs de surf a Zarautz

[135€]

1r torn: 20, 21 i 22 de juny
2n torn: 27, 28 i 29 de juny
Zarautz (Guipúscoa)

Un any més arriben les activitats d’estiu del Baixaventura 2008! Si t’agraden els esports d’aventura
corre a reservar la teva plaça a qualsevol dels dos
punts d’informació juvenil de la ciutat!

** Activitats exclusives per a joves d’entre 15 i 35
anys, excepte activitats amb pernocta que són
per a joves entre 18 i 35 anys
INSCRIPCIONS: a partir del 28 d’abril a qualsevol dels dos punts d’informació juvenil:
· Punt Jove Remolí (plaça Blas Infante, s/n)
93.372 97 06
· Punt Jove Robert Brillas (c/ Àngel Guimerà, 38)
93 480 31 94
· Per a més informació: http://www.cebllob.cat/

MÚSICA

L'AVENÇ
Divendres 20 ¤23 h

12è FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL D’ESPLUGUES

Església de Santa Magdalena

Sisè concert

Funk i soul
fets a casa

Divendres, 13 de juny del 2008, a les 21 h

Orquestra Castellbisbal
Lluís Vila, director

S

i t’agrada el ritme i tens
ganes de ballar, felicitats,
estàs d’enhorabona. Agafa
paper i boli: divendres 20 de
juny, a les 11 de la nit, a la pista
de l’Avenç, Beat Shakers, el
grup de funk amb membres
d’Esplugues, Sant Just i Barcelona, tocarà els temes del seu
primer disc, “Shake the Beat”. La banda combinarà temes propis amb les millors versions
funky d’aquest estil de música que va deixar
empremta a les dècades dels anys 60 i 70.
Beat Shakers està format per Albert Estiarte,
a la bateria; Joan Urpinell, a la guitarra, Víctor
Puertas, com a teclat; el baixista Jaume Riba;
l’espluguí Bartu Torns, al trombó; al saxo tenor,
Sergi Franch, i la veu de Roger Borrull. Les seves
cançons beuen dels seus orígens jazzístics, barrejats amb les influències i els gustos de cada un
dels seus components. Amb aquests ingredients,

la banda ofereix, segons Estiarte, “funk i soul que
sona a 2008” en un directe, on les cançons més
ballables i les balades més sexis es mesclen per
viure i reviure el millor de la música negra.
Encara no tenen discogràfica per distribuir
“Shake the Beat”, però avui dia treure un disc
sota el nom d’un segell té importància relativa.
Ells ja han recollit diversos premis en concursos
a Barcelona i han cultivat un petit grup de seguidors que estan atents al seu myspace(myspace.
com/THEBEATSHAKERS) per no perdre-se’n cap
concert. XJoan Garcia

El Standard Latino
celebra 10 años

exposición fotográfica que se
hará en la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues, del 2 al 30 de junio,
en horario habitual del centro.
Además, el sábado 7 de junio,
se celebrará una fiesta musical en
la pista roja del Parc Pou d'En Fèlix. El
acceso es gratuito; la entidad os invita a
celebrar con ellos los diez años, a partir
de las once de la noche.
Finalmente, el domingo 29 de junio,
en el Complex Esportiu Municipal La
Plana, a partir de las 6.30 de la tarde,
se celebrará la gran fiesta de aniversario, con diversas entidades invitadas
de Barcelona y otros municipios. Será
un gran espectáculo de baile, música y
exhibiciones. Felicidades! XJ. G.

E

l Centro Cultural Baile de
Salón Standard Latino hace
ya diez años que fomenta la
práctica y enseñanza del baile
de salón, en todas sus modalidades. Para celebrar la efeméride, este colectivo ha organizado
diversas actividades que se
llevarán a cabo durante el mes de
junio.
Si quereis ver el trabajo hecho
durante todo este tiempo y
las personas que han participado en él, podeis ir a la

E

l Festival organitzat pels Amics de la
Música de Santa Magdalena ja ha arribat
al sisè i penúltim concert d’aquesta edició.
En aquesta ocasió, el divendres dia 13 de
juny, a les 9 de la nit, a l’Església de Santa
Magdalena, l’Orquestra Castellbisbal, dirigida
per Lluís Vila, oferirà una selecció de les obres
més signiﬁcatives de compositors catalans,
amb diferents tipus de peces com obertures,
simfonies o sardanes, entre d’altres.
Des de la seva fundació, l’any 2005,
l’Orquestra Castellbisbal ha actuat arreu de
Catalunya amb l’objectiu d’ampliar el repertori cultural ja existent i conegut per part del
públic afeccionat a la música clàssica, de
cambra i simfònica de petit format. D’aquesta
manera, l’Orquestra Castellbisbal se suma a
l’esforç per a la divulgació i promoció de la
música de compositors catalans, reconeguts
mundialment per la seva qualitat artística i
per la realització d’obres de petit i gran format
musical, com són Enric Morera, Pau Casals i
Juli Garreta, entre d’altres. XJ. G.
PROGRAMA
I Part

II Part

Obertura en Re M

Simfonia en Sol M

Josep Duran

Carles Baguer

Divertiment

Andante Religiós

Joan Lluís Moraleda

Enric Morera

Danses de Castellbisbal

Juny (sardana)

Joan Albert Amargós

Juli Garreta

Sant Martí del Canigó

Llicorella (sardana)

Pau Casals

Juli Garreta

Deixant Catalunya
Jaume Vizern

TELEVISIÓ

JA POTS VEURE EN
ELS

La informació d’Esplugues i el Baix a “L’INFORMATIU”
i a Internet a: www.e-digital.cat
La informació de la programació a www.etv.cat
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TDT

NOSTRES MILLORS PROGRAMES

L’ull al dia
Panorama Municipal
Gent d’ahir, gent d’avui
El pols de la ciutat
Forma de vida
Flashos de sobretaula

L'Avenç XXI
Música en viu
De la protesta a la proposta
Cal parlar de llengua
Butaca 3

..... i molts d’altres que t’esperen
al

CANAL 36

L'ESCENARI

Final de temporada teatral del eeee!
E

ste junio finaliza la 3ª temporada del
Esplugues Entra En Escena, eeee!, que volverá a activarse en otoño. Cuatro obras, dos
infantiles y dos pensadas para adultos, serán el
broche final a una programación que ha contado, hasta ahora, con cerca de 1.000 espectadores.
La compañía Grappa Teatre, que visitó Esplugues al inicio de temporada con la obra de Paco
Mir Clochard, regresa al Casal de Cultura Robert Brillas con el montaje Teràpia de grup per
a ‘gafes’ (viernes 6 a las 22 horas). Una mirada
mordaz, divertida y en clave de parodia sobre
los momentos de mala suerte que pueden llegar a tener los seres humanos. En contrapartida
temática, el último montaje de la temporada

para adultos será Optimisme global (viernes 20
a las 22 horas) de la compañía Poca Conya. Un
espectáculo de humor que habla del optimismo. Los pesimistas, cambiarán su percepción;
los optimistas, reforzarán sus ideas.
El público más pequeño, disfrutará con la
actuación de Anna Roca y su recuperación de
cuentos populares, pensados para niños y niñas de 3 a 12 años, interpretados en el montaje

Contes al terrat (domingo 8 a las 12 horas). Las
historias juegan con objetos de la cotidianeidad que se pueden encontrar en un terrado y la
imaginación de los más pequeños.
La magia pondrá el punto ﬁnal a la programación infantil del eeee! con Flippa!!! (domingo
22 a las 12 horas) de la compañía Mag Manu,
un espectáculo de magia pensado para toda la
familia. XYolanda Viñals

Arriba, Teràpia de grup per
a gafes. De derecha a izquierda,
Flipa!!!, Contes al terrat
y Optimisme global
El Casal de Cultura Robert Brillas obrirà les portes 1 hora abans de l’inici de l’activitat. Disposa d’un aforament limitat. Reserva d’espai per a
persones amb mobilitat reduïda ﬁns a 48 hores abans de la representació, trucant al PAC 900 30 00 82. Podeu adquirir les entrades als Punts
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, Can Vidalet o Policia Local. Jubilats i jubilades que tinguin el carnet de transport rosa metropolità i els
majors de 65 anys tindran un descompte de 2 euros en les sessions d’adults. Més informació a www.esplugues.cat o al 900 30 00 82
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L'ENTITAT

COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES

Fal·lera gegantera!

Protagonistes de les festivitats de
la ciutat des de fa prop de 25 anys

gegantsesplugues@gmail.com
www.esplugues.com/geganters
Cada dijous a les 21 h
al Casal de Cultura Robert Brillas

E

XYolanda Viñals

ESPLUGUES, CIUTAT GEGANTERA
La nostra ciutat va ser capital de gegants
l’any 1997, quan va ser proclamada Ciutat
Gegantera. Al 2004, la Colla va organitzar la
Trobada Nacional de Capgrossos. És Premi
El Pont d’Esplugues a l’entitat més dinàmica
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COLLA DE GEGANTERS D'ESPLUGUES

Cap de Colla:
Paqui Mercado (607776930)

l primer ball que van fer els gegants d’Esplugues, en
Mateu, la Marta i el seu cavall, en Quim, va ser durant
la Festa Major de 1984, sent apadrinats pels gegants de
Molins de Rei. La família gegantera va créixer i, tres anys
després, les festivitats de la ciutat comptaven ja amb la Caterina.
Tots quatre eren fruit de la llegenda de Can Picalqués i, també
basant-s’hi, van néixer els capgrossos: la Lluna, el Fantasma i el
Dimoni. Més tard, al 1989, s’incorporà el drac la Fal·lera, que va
suposar una empenta en la recuperació del foc com a element de
manifestació cultural a Esplugues.
L’aparició de la Colla de Geganters d’Esplugues va ser un impuls des de l’Ajuntament. El regidor
de Cultura, Jordi Mir, va encarregar la construcció dels tres primers gegants i va cercar un grup de
persones que tinguessin ganes de dur a terme aquest projecte lúdic i cultural. La Colla va participar
a la Trobada d’Argentona, una de les seves primeres actuacions fora de la ciutat. Els qui hi eren
recorden el fred i la neu d’aquella diada. Les trobades seguien i, l’any 1994, en Mateu, la Marta i en
Quim van ser els protagonistes de la festa a Esplugues, quan feien 10 anys de vida. Ara, amb prop
de 25 anys d’història, aquests gegants han ballat per gairebé tot Catalunya, part d’Espanya, França,
Holanda i Bèlgica.
A més, la Colla de Geganters d’Esplugues participa a la resta d’activitats de la ciutat: forma part de
la cavalcada dels Reis d’Orient, Carnestoltes, Flama del Canigó, Primavera a Esplugues i celebracions
de barris i escoles.
És una tradició viva a la ciutat que no ha deixat de
regenerar-se amb nous ciutadans i ciutadanes que hi
aporten noves idees. Es troben cada dijous, a les 21
hores, al Casal de Cultura Robert Brillas.

FIRES

La Feria de Entidades y la
Fiesta de la Solidaridad
y del Comercio Justo se
unen por primera vez
La rambla del Carme será el nuevo
escenario del acto, el 1de junio
XMercè Aguilar

D
escenario
11.00 h. Lectura del Maniﬁesto sobre el

carpa solidaria
11.30 h. Proyección de la película

Comercio Justo

11.30 h. Actuación del Grup Infantil
Esbart Vila d’Esplugues

11.50 h. Actuación del Centro Extremeño

Lo último en moda

13.30 h. Degustación de cuscús
18.30 h. Charla sobre la situación
de la mujer en Marruecos
por Asmaa Aouattah presi
denta de la Agrupación de
asociaciones de Marruecos

Muñoz Torrero

12.10 h. Actuación de la Asociación
Cultural Andaluza de Esplugues

12.30 h. Concierto vermut con el grupo
Safreig

19.15 h. Concierto de música de Marruecos con el grupo ASANF

13.30 h. Actuación del Centro Cultural
Baile de Salón Standard Latino

13.50 h. Pasacalles de la Colla de
Bastoners d’Esplugues

17.20 h. Actuación de la AV La PlanaAmics del ball

11 a 20 h.

Feria de arte en la calle
en el recinto de la Feria, a cargo del
Cercle Artístic d’Esplugues

17.30 h. Espectáculo infantil:
La fàbrica de tires
con la companyia Passabarret

18.30 h. Actuación Esbart Vila d’Esplugues
18.50 h. Actuación Balkiber - Associació
Cultural Balcànico-Ibèrica

19.10 h. Actuación de AC Espluball

19.30 h.

Pasacalles y tabalada ﬁnal
a cargo de:
Grup de Percussió Atabalats
Colla de Diables Infantils
Boiets Esquitxafocs y
Colla de diables Infantils
Toc de Foc de La Bòbila

ENTIDADES PARTICIPANTES en la 8ª FIESTA DE LA SOLIDARIDAD y
5ª FIESTA DEL COMERCIO JUSTO EN EL MARCO DE LA FERIA DE ENTIDADES
Amnistia Internacional
Associació TALWAT
CEIP Isidre Martí
Creu Roja
Comissió de Solidaritat La Mallola
Escola UTMAR
EUiA

Fundació Josep Comaposada
Fundació Juan Ciudad
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació Santa Magdalena
Glaç, coordinadora de grups musicals
ICV

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA FERIA
Amics de la Micologia d’Esplugues
Amics de la Música Santa Magdalena
Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues
Asociación de Amigos del Camino de
Santiago en Esplugues
Asociación Cultural Espluball
Ass. d'Amics dels Ferrocarrils d'Esplugues
Associació Pro-Arts Musicals
d’Esplugues
Balkiber – Associació Cultural

Balcànico-Ibèrica
Centro Cultural Baile de Salón
Standard Latino
Centro Extremeño Muñoz Torrero
Cercle Artístic d’Esplugues
Colla de Bastoners d’Esplugues
Colla de Castellers d’Esplugues
'Els Cargolins'
Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
Coral Musicorum d’Esplugues
Costurero Solidario

Esbart Vila d’Esplugues
Espluga Viva
Fundació ECOM
Grup d’Estudis d’Esplugues
Grup de Percussió Atabalats
Societat Coral Centenària La
Coloma

Centre Cultural L’Avenç
Secció Sardanista de L’Avenç
Secció de Colombicultura de
L’Avenç
Cine Club Imatge/74
L’Endoll Grup de Teatre
Club d’Escacs Esplugues

espués del éxito que supuso la
ubicación de la última edición de
Firesplugues en la rambla del Carme,
esta zona repite como recinto ferial
para acoger la celebración conjunta de la Feria
de Entidades, que incluirá, por primera vez, la
celebración de la 8ª Fiesta de la Solidaridad y
de la 5ª Fiesta del Comercio Justo.
Las grandes dimensiones de esta calle, la
proximidad de espacios verdes y la facilidad en la
accesibilidad son las características principales
que han llevado al éxito de la rambla como
escenario.
Las entidades de nuestra ciudad, como cada
año, darán a conocer sus actividades y proyectos
de futuro, y durante todo el día el público podrá
disfrutar de las actuaciones en directo que nos
ofrecerán en alguno de los dos escenarios que
hay previstos. La Feria de Entidades es el gran
escaparate anual en el que se ve proyectada
la riqueza y la diversidad de nuestro tejido
asociativo. Cada una de las asociaciones
participantes cuenta con un stand en el que
explican su quehacer diario y sus perspectivas
inmediatas. Además, actuarán algunas de las
entidades culturales más representativas.
Por su parte, la Fiesta de la Solidaridad y la
Fiesta del Comercio Justo nos ofrecerán una
jornada, sensibilizadora y festiva a la vez, que
comenzará con la lectura del Manifiesto del
Comercio Justo. Doce entidades solidarias
expondrán sus proyectos de cooperación —con
los que el Ayuntamiento colabora—; se podrá
ver el espectáculo infantil “La fábrica de tiras”,
a cargo de SETEM-Catalunya, que explica
de manera didáctica y lúdica la situación de
explotación infantil que sufren millones de niños
y niñas en el mundo; habrá un taller de henna,
degustación de te y qus-qus, una actuación del
grupo marroquí Asanf y una conferencia sobre la
situación de la mujer en Marruecos.
La Fiesta de la Solidaridad se complementará
con las exposiciones “Cooperació a Esplugues”,
que se podrá ver en la misma rambla del Carme
el día de la Fiesta, y “Objetivos del Milenio” ,
ubicada en el vestíbulo del edificio Molí en la
rambla Verge de la Mercè, 1, hasta el 2 de junio.

Penya Barcelonista L’Avenç
Secció Billar L’Avenç
Secció Pescadors Esportius L’Avenç
Secció de Tennis Taula L’Avenç
Secció S.I.E.S. L’Avenç
Grup Excursionista Gelade
Futbol Veterans de L’Avenç
Colla de Diables Infantils Toc de
Foc de la Bòbila
Agrupament Escolta Espluga Viva
Agrup. Escolta i Guies Sant Jordi
Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet
Club de Rol i Estratègia, Els
Immortals
Colla de Diables Infantils Boiets
Esquitxafocs
Esplai Espurnes
Joventut Socialista de Catalunya
Crònica de la Vida d’Esplugues
Associació de Dones de la Plana
Associació de Dones El Gall
Ass. de Dones 'El Taller' de Can Vidalet
Associació de Veïns del Centre
Associació de Veïns de Finestrelles

Associació de Veïns La Plana:
Amics del ball
Ciutadans – P. de la Ciudadania
Esquerra Republicana de
Catalunya
Alcohólicos Rehabilitados de
Esplugues (ARE)
AIDED
Associació Esplugues Sense
Barreres
Fundació Privada PROA
Associació Pro-Dism. Psíquics
PROA
Fundació Pro-Dism. Psíquics
Finestrelles
Fundació Santa Magdalena
Medio ambiente
Colabora: Àrea Metropolitana de
Barcelona - EMA
Subvenciona:
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ELS NOSTRES FOGONS

CAN PALOU Un banquet c
Feiners o festius. No hi ha
diferències. A Can Palou
cada àpat es considera una
festa. Amb estovalles de
roba i cadires folrades de
tela blanca i polida, amb
llaçada de ras rosa pàl·lid a
l’esquena. Els guarniments
fan sentir al comensal que
es tracta d’un dia especial;
el tracte, ajuda a sentir-se
com a casa, amb una cuina
elaborada que recorda els
dinars de diumenge.

F
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ha possibilitat de tastar el bufet lliure. Can Palou
compta amb diversos salons, pensats per a cada
tipus d’oferta gastronòmica o necessitats especials. L'establiment, pel qual passen 200 persones
diàries, pot acollir tres celebracions alhora amb
250 àpats per banquet, amb uns coberts que van
dels 60 als 90 euros. Un consell: cal anar-hi amb
ganes de gaudir dels sabors d’una cuina pensada,
elaborada i feta amb un toc familiar.
FOTO CAN PALOU

a 116 anys que la família Palou es dedica a la
restauració. L’any 1892, a l’Asentiu, província
de Lleida, van obrir-hi un cafè. D’aquella primera experiència van passar a Cornellà, l’any 1959,
al barri de Sant Ildefons. I, l’agost de 1988, es va
inaugurar el Restaurant Can Palou a Esplugues.
Un negoci familiar que compta amb Josep Maria
Palou, fill, com a xef i Jordi Palou com a encarregat de sala. Ells continuen el llegat del pare, en
Josep Maria Palou, que continua al capdavant
del restaurant encarregant-se, entre d’altres
aspectes, de la compra diària d’aliments.
Can Palou obre els 365 dies de l’any i compta
amb clientela fixa d’aquell primer restaurant
obert al barri de Sant Ildefons. “Busquem que
les persones es trobin còmodes. Tenim l’espai
habilitat per a tot tipus de públic. Molts ens diuen:
“venim a casa vostra perquè ens la sentim molt
nostra!”, explica Josep Maria Palou.
Una cuina elaborada i feta amb productes base
d’alta qualitat és el fet diferencial d’aquest establiment. Des de fa vuit anys, en Josep Maria, xef del
restaurant, estudia dues setmanes l’any a l’Escola
de Juan María Arzak. La carta combina plats de
tota la vida, amb receptes del besavi, amb nous
sabors i experiències aportades per les noves
generacions de la família. “Hi ha qui només ve a
menjar els nostres canelons casolans; altres volen
que els preparem cargols a la llauna o una crema
catalana. Però, els plats més elaborats de la carta
són el fricandó de rap amb bolets, arròs caldós
mar i muntanya, la ploma de porc ibèric amb el
seu adob o la panacota de figues; tot regat amb vi
del país, sempre que ens demanen recomanació,
destacant-ne el Gotim Bru 2005 dels Costers del
Segre o un Jean Leon de Torres ”, apunta Josep M.
Palou.
Una aposta segura és la carta, però també ho
és el menú, ja que ofereix una gran varietat de
plats i especialitats. A més, els festius i vigílies hi

Ingredients per a la massa
• 250 grams de farina
• 100 grams de mantega
• 1 ou
• 2 ó 3 cullerades
d’aigua
• sal
• 1 rovell d’ou per pintar

Ingredients per al farcit
• 400 kg d’espinacs
nets (rentats)
• 200 grams de formatge Havarti tallat gruixut
• 200 grams de pernil
dolç
• 50 grams de panses
• sal i pebre

CAL SABER…
CAN PALOU
C/ Montesa, 15 · ESPLUGUES
Tel: 93 473 07 45 - 630 037 480
www.canpalou.com
MENÚ (de dilluns a divendres, laborables) migdia o nit: 9,80€
BUFET LLIURE (festius i vigílies): 20-25€ · NENS: 12€ + IVA
CARTA: 30€ aprox. · TANCAT: nits de diumenge

T’agrada cuinar? I menjar? Ens vols explicar la recepta d’un plat
que has tastat en algun viatge? El teu preferit?
Els canelons de l’àvia? Un cuscús del teu país?
Aquesta secció vol ser un espai de cohesió i convivència de totes

PUBLIREPORTATGE

selecció
t cada dia de la millor gastronomia de la ciutat,
on la qualitat sempre és
cuina
la
Aquest és la nostra

FOTO CAN PALOU

principal

recepta de qui

.

MENDIA
Per menjar i sentir-te
com a casa.
Un clàssic d’Esplugues

Æ Cuina casolana
Especialitat en caça
MENÚ: 11,80€
MENÚ ESPECIAL (migdia i nit): 20€
CARTA: 45-50€ aprox.
TANCAT: Dissabte nit, diumenge i festius

Emili Juncadella, 21 · ESPLUGUES
 93 371 33 92

AMALUR - ABBA GARDEN

www.abbagardenhotel.com

Especialistes en
celebracions
i grups grans

Æ Cuina de mercat
Menú migdia i nit tota la setmana
MENÚ: 25€
CARTA: 35-45€ aprox.
TANCAT: obert tots els dies

P gratuït

Santa Rosa, 33 · ESPLUGUES
 93 530 54 54

EL FOGONET D'ESPLUGUES

www.elfogonet.com

No us perdeu els calçots,
els cargols i els espàrrecs
verds amb salsa de
calçot

Æ Cuina de masia
Carns a la brasa
MENÚ: 10€
CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: dissabte migdia i les nits
de diumenge a dimarts

Gaspar Fàbregas, 21 · ESPLUGUES
 93 473 01 54

LA NONNA
Un excel·lent italià
al cor de la ciutat,
amb un menú
ben presentat i cuidat

Æ Cuina italiana
Arrosos i pizzes
MENÚ: 12,60€
CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Struddel
d’espinacs,
pernil i formatge

Marina
Rossell

la meitat dels espinacs de
forma allargada[*1].
A sobre del espinacs poseu
el pernil i el formatge. Torneu
a repetir-ho i embolcalleu
la massa [*2]. Pinteu amb el
rovell d’ou batut i una mica
d’aigua i fiqueu-lo a mig forn
35 min.
Serviu-lo calent
[*1] dos talls de pernil, a
sobre els espinacs amb les
panses i formatge. Repetiu
[*2] Guarnir amb troços de
massa

les persones que vivim a Esplugues. Participa-hi enviant la
recepta i una mica de la seva història a
agenda@esplugues.cat.
Cada mes en triarem una per publicar-la.

Laureà Miró, 223 · ESPLUGUES
 93 372 69 13

EL PESCADITO D'ESPLUGUES

Cuinera de
l'Agenda

Per a 6 persones
PREPARACIÓ
Feu un volcà amb la farina
i poseu al centre els ingredients de la massa. Treballeu
amb una forquilla i després
amb les mans desfent la farina. Feu una bola i deixeu-la
reposar 10 ó 15 minuts.
Bulliu els espinacs i escorreulos bé. Salteu-les amb les
panses, salpebreu i deixeuho refredar.
Estireu la massa amb el
rodet, fent una forma rectangular, i col·loqueu-la a sobre

P

Æ Cuina mediterrània
Sales per a grups
MENÚ: 10,65€
CARTA: 25-35€ aprox.
TANCAT: les nits de diumenge a dimecres

P gratuït

TRES MOLINOS

www.elpescadito.es

Gran Terrassa.
Menús a mida.
Especialistes en
carns a la brasa,
fregits, arrossos
i marisc

Av. Cornellà, 108 · ESPLUGUES
 93 473 86 04

www.restaurante3molinos.com

Æ Cuina de mercat
Sales per a grups
MENÚ MIGDIA: 15€

Servei de menú i carta diari migddia
i salons de celebracions

MENÚ CAP DE SETMANA i CARTA: 28€
TANCAT: dimarts

P gratuït

Av. Països Catalans, 89 · ESPLUGUES
 93 371 03 35

LA ROSELLA
Æ Cuina casolana i de mercat
Formatgeria, fondues i bacallans
MENÚ: 10,10€ · MENÚ FESTIU: 15,55€
CARTA: 20-30€ aprox.
TANCAT: diumenge
DIMARTS: Música en directe

L’art de convertir un vell
bar en un agradable
espai de conversa i
gastronomia

Laureà Miró, 330 · ESPLUGUES
 93 473 89 50
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ESPORTS

Barça y Betis encabezan un
cartel de lujo en el Ciutat
d’Esplugues juvenil de fútbol

JOAQUIM MAÑES
PRESIDENTE DEL FA ESPLUGUENC

PEDRO RUBIO
PRESIDENTE DEL CF CAN VIDALET

“Se verán buenos partidos;
esperamos que el público
responda con esta competición”

L

os campos municipales de fútbol El Molí y Salt del Pi serán el escenario, los días 21 y 22 de junio, del I Torneo de Fútbol Juvenil Ciutat
d’Esplugues. El cartel de la competición augura dos días de mucha
calidad futbolística en ambos terrenos de juego, con la presencia de seis
equipos invitados de una calidad contrastada: FC Barcelona, UE Cornellà,
CF Damm, UDA Gramenet, Real Betis Balompié y Wydad Casablanca, de
Marruecos, además de los dos equipos anfitriones, CF Can Vidalet y FA
Espluguenc.
Los ocho equipos participantes se dividirán en dos grupos de cuatro, que
se enfrentarán entre ellos. FC Barcelona, Real Betis, UDA Gramenet y Can
Vidalet estarán en el grupo A, cuyos partidos se jugarán en El Molí, durante
todo el sábado. UE Cornellà, Damm, Wydad Casablanca y Espluguenc quedarán encuadrados en el grupo B y jugarán las eliminatorias en el campo
municipal Salt del Pi, también el sábado. El domingo 22 se jugarán las
semifinales, por la mañana, y la gran final, por la tarde (17.15 horas).
El fútbol se suma así a la serie de diferentes modalidades que cuentan con
un torneo Ciutat d’Esplugues, cuyo objetivo es la promoción del deporte
base.
Las entradas y abonos para la competición, al precio de 2 y 5 euros, se
pondrán a la venta a partir del 1 de junio, en las oficinas del FA Espluguenc
(Campo Municipal Salt del
Pi) y del C.F. Can Vidalet
Campo Municipal El
Molí).
El torneo se presentará oficialmente
el viernes 20 de
junio, en el Edificio
Cadí, en un acto
en el que habrá una
conferencia a cargo
de Joan Vilà, entrenador
de fútbol, una exposición
fotográfica y pictórica sobre
Marruecos y una degustación
de gastronomía marroquí.
IMATGE CEDIDA PEL CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET (CREADA PER VÍCTOR LABORDA)

EL CLUB DE FÚTBOL CAN VIDALET ORGANIZA UNAS
JORNADAS FORMATIVAS PARA ENTRENADORES
El CF Can Vidalet organizará del 26 de junio al 11 de julio unas jornadas
formativas para entrenadores de fútbol, dirigidas a mejorar las aptitudes
y los conocimientos de técnicos en activo o de personas que estén preparando su paso a los banquillos. Constará de seis sesiones, de tres horas de
duración, impartidas por entrenadores titulados (David Hernández, Fran
Rubio, Carles Romagosa, Joan Vilà, Alfredo Rodríguez y Andrés Esteban).
El curso constará de una parte teórica, en el Edificio Cadí (rambla Verge de
la Mercè, 57), y otra práctica, que se desarrollará en el Campo Municipal
de Fútbol El Molí. La inscripción para participar en él se puede realizar en
las oficinas del CF Can Vidalet, hasta el día 25 de junio. La organización de
estas jornadas se enmarca en el objetivo del CF Can Vidalet de dotar a los
entrenadores de la mejor preparación posible, que garantice la preparación adecuada de los futuros futbolistas.

Los dos grandes clubes de fútbol de la ciudad, CF Can Vidalet y FA
Espluguenc, con sus presidentes, Pedro Rubio y Joaquim Mañes, a la
cabeza, son los responsables de la organización de este I Torneig de
Futbol Juvenil Ciutat d’Esplugues, con el apoyo del Ayuntamiento de
Esplugues y otras empresas e instituciones.
¿Cómo surgió la idea de organizar esta competición?
Era una vieja aspiración que teníamos, la de hacer un gran torneo de fútbol base, y hace un año se lo planteamos al Ayuntamiento. Desde entonces estamos trabajando para que esta primera edición sea todo un éxito.
¿Con qué criterios se ha escogido a los participantes?
El fundamental era que queríamos hacer un gran torneo, y eso requería
la participación de grandes equipos. También quisimos hacer de esta
competición una fiesta intercultural, que reuniera a equipos de diversa
procedencia. Uno de ellos es el Betis, un club de una enorme popularidad, y otro, el Wydad Casablanca, que es un equipo con gran solera y
consideración, como lo pueden ser aquí el Barça o el Madrid. Y optamos
por la categoría juvenil porque es la última antes de que los jugadores
dejan el fútbol formativo y, para muchos de nuestros jugadores, participar en este torneo será un gran colofón para su etapa formativa.
¿Cómo afrontan los equipos del Can Vidalet y del Espluguenc el hecho de jugar con equipos
de tanto nombre?
Con ilusión, con ganas de jugar contra ellos y de hacer un buen papel.
Con un cartel tan potente, ¿hay favoritos?
Participan tres de los cuatro mejores equipos catalanes, uno de los
mejores de España y el mejor de Marruecos. Por tanto, el pronóstico es
incierto y es difícil citar a alguno por encima de los demás. Quizá el Barça
pudiera serlo, pero puede haber sorpresas. ¿Nosotros? Tenemos nuestras
opciones, intentaremos ganar o, cuanto menos, hacer un papel digno.
¿Qué respuesta esperan del público?
Como es una competición nueva, no lo sabemos mucho. Pero la gente
debe saber que ver a todos estos equipos juntos y tan cerca de casa no es
fácil. Se verán buenos partidos y esperamos que el público responda.

PETANCA, FÚTBOL Y FÚTBOL SALA EN LA FIESTA MAYOR DE CAN VIDALET

El deporte
es uno de los
protagonistas de
la Fiesta Mayor
de Can Vidalet

El parque de Can Vidalet será el escenario del habitual torneo de petanca, con la
participación de integrantes del club del
barrio, el jueves 12 de junio.
El Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
organiza el XV Torneo de Fútbol Sala, con
la disputa de tres partidos, que enfrentarán a los equipos infantil, benjamín
y juvenil de la entidad contra el Esteve
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Terrades, de Cornellà (9.45 h.) y el CFS
Molins 99 (11 y 12 h.), respectivamente.
El torneo se disputará el sábado 14 de
junio, en el Polideportivo de Can Vidalet.
Por su parte, el CF Can Vidalet organiza
durante dos fines de semana consecutivos (7 y 8 y 14 y 15 de junio) un torneo
de fútbol-7. El primer fin de semana
se disputarán partidos de prebenja-

mines y benjamines, y el segundo los
correspondientes a categoría alevín.
Todos los encuentros serán en el Campo
Municipal de Fútbol El Molí y, en total, se
prevé la presencia de unos 300 futbolistas, pertenecientes a clubes como el Can
Vidalet, el Espluguenc, el Pubilla Cases,
La Florida, L’Hospitalet At. o la escuela
del RCD Espanyol.

ACTIVITATS ESPORTIVES
DISSABTE

7 DE JUNY – 17.30 a 22 h

DISSABTE

14 DE JUNY – 9 a 20 h

Festa del Joc i de l'Esport
dins la Festa del Parc dels Torrents

Torneig de Futbol
Festa Major Can Vidalet 2008

Parc del Torrents i Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

Organitza: Club Futbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

DISSABTE 7 DE JUNY – 9 a 18 h

Trobada d’Escoles d’Handbol de Catalunya

DIUMENGE

15 DE JUNY – 10 a 13 h

Organitza: Club Handbol Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

Torneig Final de Temporada
Sporting Club F. Sala Esplugues

DISSABTE 7 DE JUNY – 20 a 22 h

Organitza: Sporting Club Futbol Sala Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

Festival de Patinatge Artístic
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

DISSABTE 7 DE JUNY – 9 a 20 h

Torneig de Futbol Festa Major Can Vidalet 2008

(Organitza: Club Ciclista Esplugues)

Torneig de Futbol Festa Major Can Vidalet 2008
ENTREGA DE TROFEUS ALES 14 H
Organitza: Club Futbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

DISSABTE

8 DE JUNY – 9 a 20 h

Torneig de Futbol Festa Major Can Vidalet 2008

Kilometres: 114

Organitza: C.F. Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

DIJOUS

DISSABTE

12 DE JUNY – 9 a 14 h

DISSABTE

14 DE JUNY – 9 a 14 h

XV Torneig de Futbol Sala C. C. Plaza Macael
Organitza: Centro Cultural Plaza Macael
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

DISSABTE 14 DE JUNY – 16 a 20 h

Exhibició d’activitats esportives Judo Tao
Organitza: Judo Tao
Casal de Cultura Robert Brillas

DISSABTE 14 DE JUNY – 9 a 21 h

Final de la Lliga Interescolar de Bàsquet
Organitza: Associació Bàsquet Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

14 DE JUNY – 7.30 h

ESPLUGUES - VACARISSES

Torneig de Petanca

Entrega trofeus diumenge 15 de juny a les 11 h
a l’ Ediﬁci Cadí
Organitza: Casal de Gent Gran de Can Vidalet
Parc de Can Vidalet

7 DE JUNY – 7.15 h

ESPLUGUES - GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ
Sortida de la plaça Sta. Magdalena
Itinerari:
Molins, Martorell, Sant Sadurni, Torrelavit, El Pla, Guardiola.
Tornada pel mateix recorregut.

Organitza: C.F. Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

DIUMENGE

Sortides en bicicleta

DIUMENGE 15 DE JUNY – 9 a 14 h

DISSABTE

21 DE JUNY – 10 a 19 h

Torneig de Futbol Juvenil “Ciutat d’Esplugues”
Org.: Club Futbol Can Vidalet - Club Futbol Associació Espluguenc
Camp Municipal de Futbol El Molí
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

DIUMENGE

22 DE JUNY – 10 a 19 h

Torneig de Futbol Juvenil “Ciutat d’Esplugues”
Fase ﬁnal del Torneig al
Camp Municipal de Futbol El Moli:
10 h Semiﬁnal 1
11.15 h Semiﬁnal 2
16 h 3r i 4t lloc
17.15 h Final del torneig

Sortida de la plaça Sta. Magdalena
Itinerari: Molins, Pallejà, Martorell, Las Carpas, Olessa, Vacarisses.
Tornada per Monistrol, Olessa, Martorell.

Kilometres: 95
DISSABTE

21 DE JUNY – 7.30 h

ESPLUGUES - CASTELLBELL I VILAR
Sortida de la plaça Sta. Magdalena
Itinerari: Molins, Rubí, Terrassa, La Bauma, Castellbell i Vilar.
Tornada per Monistrol, Olessa, Martorell.

Kilometres: 105
DISSABTE

28 DE JUNY – Consulteu horari

MARATÓ A LA GARROTXA
Sortida de la plaça Sta. Magdalena

Org.: Club Futbol Can Vidalet - Club Futbol Associació Espluguenc
Camp Municipal de Futbol El Molí

Trasllat en cotxe ﬁns a la Garrotxa

FUGIM
FITXA TÈCNICA

La creu del Gra de Fajol
i la coma de l’Orri
EL GRA DE FAJOL (2.708 m) forma
part d'un trencall que es bifurca de
la carena principal pirinenca i origina
l'anomenada serra del Catllar.
És un cim que tanca per l'esquerra
un amfiteatre de cims i colls que
configuren l'antic circ glacial
de la coma d’Ulldeter.
LA CREU DEL GRA DE FAJOL i
CENTRE EXCURSIONISTA D'ESPLUGUES
El 30 de maig del 1999 el Centre
Excursionista d'Esplugues, en commemoració del 25è aniversari de l’Espluga
Viva, instal·là una creu de ferro de
més de 2 metres d'alçada al cim del
Gra de Fajol. Va ser una ascensió dura
i feixuga (malls, pales, ciment, aigua
i la creu traginats a l'esquena des de
l'estació d'esquí de Vallter) que culminà en un acte joiós i molt emotiu.
Resum de l’itinerari extret del llibre
EXCURSIONS ESCOLLIDES PER CATALUNYA
30 itineraris d'una jornada
editat pel CENTRE EXCURSIONISTA D'ESPLUGUES
que trobareu a les llibreries, a la seu
d'Espluga Viva i a les biblioteques de la ciutat

COMARCA: Ripollès
HORARI:
[1 h 30 min de pujada i 2 h 45 de baixada]
DESNIVELL:
[+ 600 – 1.100 m]
DIFICULTAT:
itinerari complex, imprescindible mapa
i documentació de la zona
ACCESSOS:
La C-17 fins a Ripoll, i la C-26 i C-38
fins a Camprodon. La GIV-5264 per
Setcases fins a Vallter-2000
OBSERVACIONS:
És una excursió d'alta muntanya.
A l'hivern, amb neu, l'equip cal que
sigui l'adequat (piolet, grampons...).
També és una bona ascensió per fer-la
amb raquetes o esquís de muntanya

S

isituat com una talaia sobre la
coma d'Ulldeter, s'hi accedeix
pels colls de la Marrana i el de la
coma d'Orri. Al vessant NE, amb un
estimball de gairebé 500 metres, s’obre
a l'estació d'esquí de Vallter-2000.
L'inici de l'excursió coincideix amb
una corba tancada de la carretera, 2
km abans d'arribar a l'estació d'esquí
de Vallter. Un pal senyaler (GR.11)
(2.155 m) ens indica la direcció a
seguir. Continuem pel sender fins al
refugi d'Ulldeter (2.235 m), seguim
en direcció W fins a trobar les tanques
indicadores de l'estació d'esquí.
1 h Coll de la Marrana (2.529 m). Privilegiat
mirador de tota la coma del Ter i de

la del Freser, girem en sentit ESE
per enlairar-nos ràpidament per un
corriol força evident que travessa
una tartera que ens porta al fil de la
carena. Seguim l'esquenall carener
fins al visible cim amb la seva creu al
capdamunt.
1 h 28 min Cim del Gra de Fajol (2.708 m).
Tornem pel mateix camí fins al coll
de la Marrana; des d’aquí tenim dues
opcions: seguir l’itinerari indicat en
el mapa fins al coll de la coma d’Orri
i baixar-hi fins al pla de la Molina i
carretera de Setcases (1.600 m) o desfer el camí d’anada. En aquest cas, us
recomanem fixar-vos en les runes de
l’antic refugi d’Ulldeter.
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