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T
res, dos, uno… La cuenta atrás 
ha empezado. Armaos de ener-
gía porque nuestra Fiesta Ma-
yor ya está aquí con un sinfín 
de reclamos para no parar en 

casa.  A continuación resumimos algunas 
de sus actividades principales: 

MERCAT MEDIEVAL
Del viernes 20 (sólo tarde) al domingo 22. 

 De 11.30 a 14 y de 18 a 24 h.
Domingo hasta las 22 h.
C/ Església – C/ Montserrat
hasta la carretera

Entra en el mundo fascinante del Medioevo 
lleno de paradas, talleres de artesanía y 
espectáculos teatrales y musicales. Además, 
una visita al claustro gótico del convento de 
Montsió pondrá la guindilla a este viaje en el 
tiempo (sábado y domingo, de 11 a 13h.)

FIESTA RÀDIO FLAIXBAC
Viernes 20  22.30 h.
C/ Sant Antoni Mª Claret – C/ Bruc
El festival itinerante de la conocida, y mar-
chosa, emisora de radio catalana llega a 
Esplugues bajo el título Tour  VA PARIR.

MERCHE
Sábado 21  23 h.
C/ Sant Antoni Mª 
Claret – C/ Bruc
Desde Cádiz, ate-
rriza en el escenario 
espluguense la cantautora 
Merche. La cantante, que 
debutó en los primeros 
puestos de las listas de 
éxitos en España con su 
álbum lanzado en 2010 
Acordes 
de mi diario, nos pre-
sentará su recién estre-
nado disco Un mundo de 
colores. Un ejemplo de 
música pop lleno de energía 
contagiosa. 

FESTIVAL BENÉFICO
‘DUENDES CON ARTE’
Con la actuación estelar de TRIANA
Domingo 22

 A partir de las 11 h. • Parc de la Solidaritat
Taconeo, pal-
mas y cajo-
nes marcan el 
ritmo durante 
el último día 
de las fiestas 
gracias a las 
actuaciones, a partir de las 18 h., de Jere, 
Raúl Pulido i Triana, entre otros. Està 
organizado por Gent Constructiva y las 
entidades beneficiarias del festival son: 
Asociación Alba Pérez, contra el Cáncer 
infantil, de l' Hospital Sant Joan de Déu, 
A.C.L.E.G. Associació Catalana Lupus 
E.G. i A.F.A.C.A.T, Associació de Famílies 
d’Acollida de Catalunya.

TEATRE A L’AVENÇ, L’OMBRA
Domingo 22  18 h. [8€] [Socios 6 €]
L’Avenç Centre Cultural 
En L’ombra veremos un reto llevado en 
escena: un actor (Josep Compte) repre-
sentando a quince personajes distintos. 
La obra, cuya idea original es del cómico 
Toni Albà y dirigida por Jordi Purtí, es una 
pieza de lo más arriesgada que os hará reír 
a carcajada limpia. 
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LA MÚSICA ENVUELVE ESPLUGUES EN FIESTA MAYORLA MÚSICA ENVUELVE ESPLUGUES EN FIESTA MAYOR
Merche, Los Rebeldes y Ràdio Flaixbac  protagonizan una programación 
repleta de propuestas divertidas y ¡con mucho ritmo!

REBELDES
Domingo 22  20.30 h.
C/ Sant Antoni Mª 
Claret - C/ Bruc
Treinta años sobre 
los escenarios se 
dicen rápido, pero 
cuesta conseguir-
los. Los Rebeldes, lo 
han hecho. La banda 
catalana liderada por 
el carismático Carlos 
Segarra se dirije a nostálgi-
cos del tupé, el look pin-up y el 
rockabilly.

HABANERAS Y ROM CREMAT
Domingo 22  20.30 h.
Plaza Catalunya
Una Fiesta Mayor de verano no puede 
despedirse sin antes escuchar un buen 
repertorio de canciones con aromas a mar 
y degustar un rom cremat en toda regla. 

PIROMUSICAL
Domingo 22  22 h.
Plaza Catalunya
Espectaculares fuegos y colores de fin de 
fiestas para que toda la comarca se entere 
que en Esplugues despedimos unos días 
llenos de diversión.  

BANDARRA STREET ORKESTRA 
Domingo 22  22.20 h.
Plaza Catalunya
Una dosis de bandarrismo, humor y, sobre 
todo, frenéticos sonidos de trompetas, 
saxos y tambores, pone el punto y final 
a nuestra fiesta. Los Bandarra Street 
Orkestra bajan del escenario para bailar 
con nosotros en una combinación de per-
cusión brasileña y banda de jazz. ●
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c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

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

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€

MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€ 

CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns
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OBRIU ELS ULLS, ESCOLTEU BÉ LA MÚSICA, OLOREU OBRIU ELS ULLS, ESCOLTEU BÉ LA MÚSICA, OLOREU 
LA PÓLVORA: ÉS FESTA MAJOR A ESPLUGUES!
Les entitats i les activitats tradicionals ens fan
viure la festa amb tots els sentits

DIUMENGE 22
Enguany la festa és curta i cal aprofitar 

cada instant. I ho podem fer començant el 
darrer dia ben d’hora amb les matinades 
amb petards. No despertareu els de La 
Coloma, que ja estaran preparant el XXXVI 
Concurs de Menjadors de Mongetes amb 
Botifarra. Podeu seguir amb la missa 
baturra a Santa Magdalena, balls regionals 
de la CCA Plaza Macael, el festival benèfic 
Duendes con arte, gimcana i festes infan-
tils, tambors o la Diada Castellera, que 
celebra dues dècades amb els Capgrossos 
de Mataró, Castellers de Sants i els nos-
tres Cargolins. També podeu veure les 
actuacions de l’Escola de Música, la balla-
da de l’Esbart Vila d’Esplugues, balls de 
saló amb Standard Latino i, per acabar el 
piromusical amb havaneres i la Bandarra 
Street Orkestra. La festa encara s’allargarà 
fins al cap de setmana següent amb fla-
menc, sardanes i el fantàstic concert per a 
cor i piano Plouen cançons de Broadway, 
de la Coral Musicorum (diumenge 29). 

Ja ho sabeu, carregueu les piles, que arriba 
una Festa Major curta però molt intensa! ●

S
i bé són els concerts dels grups 
més famosos el que sovint ens 
vénen al cap quan recordem les 
festes majors, són els actes tradi-
cionals i les entitats els que ens 

permeten explicar com és la nostra Festa 
Major, única i diferent a les altres. Hi ha 
tantes activitats que us les resumim per 
sobre perquè us pugueu organitzar.

DIVENDRES 20
Tret de sortida a tres dies de festa: 

seguici del Casal de Cultura Robert Brillas 
fins a la plaça Santa Magdalena, que cul-
minarà amb el pregó i un ball simultani 
de totes les colles. Llavors ja ho podrem 
dir: és Festa Major! Tot seguit, Correfoc-
cercatasques de Boc de Biterna, concert de 
versions de temes pop amb la Coverband 
de l’Escola Municipal de Música i, més 
enllà de mitjanit, concert de l’Associació 
de Festes Populars d’Esplugues.

DISSABTE 21
Afanyeu-vos a sortir del llit! Els més 

petits reclamen algú que els acompanyi a 
fer una volta en poni o amb tartana al parc 
Pou d’en Fèlix. Mentrestant, podeu fer un 
cop d’ull a la XIX Trobada de Puntaires i 
fer gana per al concert vermut. A la tarda 
necessitareu forces per seguir la cercavila 
de Sant Mateu de la Coordinadora d’En-
titats de Cultura Popular i la XVIII Diada 
Bastonera, que tindrà les colles de la Palma 
de Cervelló, Terrassa i Sedó com a convi-
dades. I això no és tot: trobada country 
organitzada per l’AV La Plana-Montesa 
(amb el grup The Country Creedance 
Band), prediada castellera, jotes, flamenc, 
botifarrada i exhibició de motos custom, 
correfoc infantil, Jazz Band, concert de la 
SCC La Coloma, el correfoc gran de Festa 
Major, els concerts al parc de les Tres 
Esplugues...
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LA NOVETAT
Aquest any hi ha una cercavi-

la especial, el dissabte al matí, 
formada per les colles infantils 
de Ball de Diables, Toc de Foc de 
la Bòbila, Geganters, Bastoners, 
Castellers i Esbart Vila d’Esplu-
gues. Les futures generacions, i 
garantia de continuïtat de la cul-
tura popular espluguina, recorre-
ran el tram que va des de la plaça 
Santa Magdalena fins al Casal de 
Cultura Robert Brillas.  

Restaurant 
La Mallola

O B E R T  A  T O T H O MBONA FESTA M AJOR ! O BM AJOR!M AJOR !
Tasta'ns!Tasta'ns!

C.  Àngel Guimerà, 27 • ESPLUGUES 
93 371 10 01 - 658 514 821 • HORARI: De 7 a 00 h

C. Rafael Casanoves i Comes, 3 • ESPLUGUES 
93 473 30 88 - 658 514 821 • HORARI: De 10 a 00 h

dicionals ens fan
tits
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  A part de divertir-nos ballant, saltant i 
fent-la petar amb els amics, a Esplugues 
també sabem passar-nos-ho d'allò més bé 
practicant esport o veient com ho fa la resta. 

XXVIII TORNEIG CIUTAT 
D’ESPLUGUES D’HANDBOL 

El Club Handbol Esplugues organitza 
el XXVIII Torneig Ciutat d’Esplugues 
durant els tres dies de Festa Major. 
Com l’any passat, possiblement tor-
naran a disputar-se el títol el Barça 
i el Granollers, anteriors campió i 
subcampió respectivament, amb els 
altres deu equips juvenils, entre els 
quals, evidentment, els dos d’Esplugues. 

TORNEIG DE TENNIS TAULA
El dissabte 14, de 9 a 15 hores, al Complex 

Esportiu Municipal Les Moreres, escalfem 
motors amb el torneig de Festa Major de 
tennis taula que organitza la secció d’aquest 
esport de L’Avenç. Durant sis hores seguides, 
teniu l’oportunitat de demostrar que sou uns 
cracks amb les pales. Les inscripcions són 
gratuïtes (del 2 al 12 de setembre, als Punts 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament).

FESTIVAL ESPORTIU I MUSICAL 
PER A TOTHOM

La plaça Catalunya és l’escenari del 
Festival esportiu i musical amb què, en pri-
mer lloc, esportistes del Club de Gimnàstica 
Artística Les Moreres ens donaran una lliçó 
de cabrioles, equilibris i forces. Tot seguit 

podrem moure l’esquelet amb les clas-
ses magistrals de Duet Esplugues: 

activitats musicals i body combat 
per posar-nos en forma seguint el 
ritme i a cop de puny i puntada. Es 
farà dissabte 21, de 18 a 20.30 h.

QUATRE HORES 
DE RESISTÈNCIA BTT

A continuació, us esperen les bicicletes de 
muntanya a l’activitat que ens ha preparat 
l’Esplugues Club Ciclista al Parc Ciclista 
del Llobregat, dissabte 21, de 19 a 23 h. 
És moment de provar la vostra capacitat de 
resistència fent anar els pedals durant qua-
tre hores. Tot un repte! ●

(Trobareu tota la informació al programa 
de la Festa Major que rebreu a casa)

LA FESTA MAJOR 
TAMBÉ ÉS ESPORT

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

MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 51 • ESPLUGUES • Tel. 93 372 06 36 • www.dieteticacasellas.com (botiga on-line)

HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h • casellas@bioconsum.com

PER FESTA MAJOR! (DEL 16 AL 21 DE SETEMBRE)
SETMANA DEGUSTACIÓ DESETMANA DEGUSTACIÓ DE

 BEGUDES VEGETALS BIOLÒGIQUES BEGUDES VEGETALS BIOLÒGIQUES 
D'arròs, d'espelta, d'avellanes, de sesam, de civada…

Fes festa i salut!Fes festa i salut!

XXVIII TORNEIG  CIUTAT 
D’ESPLUGUES D’HANDBOL 

Divendres 20  de 18 a 22 h
 Dissabte 21  de 9 a 22 h
Diumenge 22  de 9 a 13.30 h
   i de 16 a 20.30 h 
Complex Esportiu Municipal 
Les Moreres 
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 Esplugues es vesteix de gala per celebrar una 
data solemne: l’Onze de Setembre, la Diada 
Nacional de Catalunya. Cants, balls, ofrenes, 
parlaments i sardanes marquen la pauta d’una 
festa tenyida de tradició i política.
La programació arrenca al migdia, al parc Onze 
de Setembre per fer l’acte institucional amb l’ac-
tuació de les corals Musicorum i La Coloma i 
amb les ofrenes forals per part de les nostres 
entitats. Tot seguit, l’Esbart Vila d’Esplugues, 
la Colla de Bastoners i la Secció Sardanista 
de L’Avenç, ens obsequien amb els seus balls-
ofrena, com la sardana Josep Dansaire, per part 
dels sardanistes. 

L’acte compta amb la presència de l’alcaldes-
sa d’Esplugues, Pilar Díaz, que llegirà la decla-
ració institucional, abans que la Societat Coral 
Centenària La Coloma posi el punt i final amb 
l’emotiva interpretació dels Segadors, himne 
nacional de Catalunya. 

Al vespre tornem a citar-nos al parc Onze de 
Setembre, on ens espera la tradicional balla-
da de sardanes organitzada per la Secció 
Sardanista de L’Avenç.

Hi ha més activitats a la Diada, vegeu-les 
totes a la nostra agenda Dia a dia ●

ONZE DE SETEMBRE 

Diada Nacional de Catalunya
La tradició surt al carrer engalanada

Conferència 
sobre economia 
amb Cèsar Molins
 Un dels empresaris catalans més impor-

tants actualment, Cèsar Molins, vindrà 
a parlar-nos d’economia el dilluns 30 de 
setembre. Doctor en Enginyeria Industrial 
i Nuclear, Molins és director general del 
grup AMES SA, líder en la fabricació de 
components metàl·lics sinteritzats i amb 
plantes a Catalunya, Mèxic i Estats Units. 
L’empresa, que compta amb capital total-
ment espanyol, ha rebut diverses distinci-
ons com el Premi Príncep Felip a l’Excel·-
lència Empresarial, considerat el guardó 
més important dins la indústria tecnològica.

El conferenciant té nombrosos càrrecs 
que avalen la seva trajectòria professional. 
En aquesta sessió ens aportarà coneixe-
ment i experiència sobre la indústria i la 
situació econòmica actual a Catalunya. ●
Divendres 30   19.30 h. Espai Baronda
Cal confirmar assistència al 93 372 04 16 o 
al serveiempresa@esplugues.cat 

  Una vez más, el barrio de La Plana se 
encarga de prolongar la sensación festi-
va y relajada de las vacaciones durante 
el fin de semana del 6 al 8 de septiem-
bre. Como en años anteriores, su Fiesta 
Mayor está llena de actividades en las 
que el juego y el baile son ingredientes 
imprescindibles. 

El viernes por la noche, Esplai Espurnes 
da el pistoletazo de salida con el pregón 
de fiestas. Tras ellos, la copla de Maika 
Moreno, actuaciones a cargo de ACAE y 
discoteca móvil. 

El pasacalles dels Geganters y la Colla 
de Bastoners d’Esplugues nos despier-
tan al día siguiente para ir directos a la 
sardinada popular. Por la noche, empie-

za la sesión de baile: taller de sevilla-
nas, actuación de la orquesta Impakto y 
exhibiciones de baile de la AVV La Plana-
Montesa.

El domingo es el día de los más peque-
ños de la casa, que podrán disfrutar del 
parque infantil con hinchables y toboga-
nes gigantes, taller de maquillaje y fút-
bol botones. También habrá una prueba 
atlética y, como colofón, habaneras . ●

FIESTA MAYOR 
DE LA PLANA
Del viernes 6 al domingo 8

Rambla del Carme

BAILE Y JUEGOS, DIVERSIÓN ASEGURADA 
EN LA FIESTA MAYOR DE LA PLANA

Dimecres 11
Acte institucional  12 h
Ballada de sardanes  19.30 h
Parc Onze de Setembre
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Empieza el curso a toda máquina con un 
amplio repertorio de talleres septiembre / diciembre

MÁS 

INFORMACIÓN 

www.esplugues.cat

TALLERES
ESPAI JOVE REMOLÍ
De 16 a 35 años

Tratamiento de imágenes • 
con Photoshop
Lunes de 19 a 20.30 h.
Mejora tus fotos, con técnicas básicas 
de retoque (hay que llevar ordenador 
portátil con el programa instalado)

Renueva tu ropa• 
Lunes de 19 a 20.30 h.
Aprende a arreglar pantalones, con-
vertirlos en faldas ... En definitiva saca 
partido a la ropa que ya no te pones!

Danza del vientre (nivel • 
medio)
Martes de 19 a 20.30 h.

Tens nocions de dansa del ventre i vols 
aprofundir? Aquest és el teu taller!

Automaquillaje• 
Jueves de 19 a 20.30 h.
Tienes nociones de danza del 
vientre y quieres profundizar? 
Este es tu taller!

Danza hindú• 
Jueves de 20.15 a 21.45 h.
Aprende coreografías de Bolliwood 
con movimientos típicos de la cultu-
ra hindú ... Te atreves?

OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
De 16 a 35 años

Lengua de signos• 
Lunes de 19 a 20.30 h.
Descubre esta lengua, aprende el 
alfabeto dactilológico vocabulario 
básico, y mucho más. Aprovecha 
esta oportunidad!

Conversación en inglés• 
(nivel medio)
Miércoles de 19 a 20.30 h. 
Tienes un buen nivel de inglés? 
No tienes ocasión de poder 
practicarlo? Hazlo con el apoyo 
de un profesor nativo y mejora tu 
vocabulario mediante dinámicas.

Cocina para personas • 
emancipadas (*)
Jueves de 19.30 a 21.30 h.
Recetas sencillas y sabrosas, con 
ingredientes de bajo coste. Con 
este taller aprenderás a cocinar 
sin dificultades y con resultados 
sorprendentes.

Iniciación al ruso• 
Viernes de 19 a 20.30 h.
El ruso está convirtiendo en una 
lengua cada vez más demandada 
en el mercado laboral. Reinvéntate 
y aprende nociones de este idioma 
con nosotros.

ESPAI JOVE REMOLÍ
De 16 a 35 años

Salsa• 
Viernes de 19 a 20.30 h.

¿Quieres aprender a bailar salsa? 
Con este taller de iniciación apren-
derás los pasos básicos: en pareja, 
rueda cubana... Inscripción individual, 
no es necesario tener pareja de baile.

INSCRIPCIONS INSCRIPCIONS INSCRIPCIONS 
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ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS   
Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta.  • Tel. 93 372 04 16

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÁMICA
CURSOS NORMALIZADOS  
DE OCTUBRE A JUNIO
A PARTIR DE 14 AÑOS

Terriza, mayólica y torno• 
Lunes y miércoles de 18 a 21 h.

Refractario, gres y torno• 
Lunes y miércoles de 18 a 21 h.

Gres, porcelana y torno• 
Lunes y miércoles de 18 a 21 h.

Perfeccionamiento• 
A partir de 18 años
Martes y jueves de 18 a 21 h.
Martes de 18 a 21 h.

Taller dirigido• 
A partir de 18 años
Martes de 18 a 21 h.

CURSOS MONOGRÁFICOS
TRIMESTRALES

Monográfi co de escultura• 
A partir de 18 años
Viernes de 18 a 20 h

Monográfi co básico• 
de cerámica
A partir de 14 años
Miércoles de 18 a 21 h.

TALLERS + ART
PROGRAMACIÓN
OCTUBRE - DICIEMBRE

Precio: 68,95 € y no res.103,40 €

Iniciación a la cerámica• 
A partir de 14 años
Lunes de 10 a 11.30 h.

Arte a la carta (Cerámica,• 
bisutería, escultura...)
Lunes de 11.30 a 13 h.
Jueves de 18.30 a 20 h.

 Torno y esmaltado de piezas• 
A partir de 14 años
Lunes de 18 a 19.30 h.

Taller para familias• 
A partir de 4 años
Miércoles de 17 a 18.30 h.

Actividades artísticas para• 
niños y niñas
De 6 a 14 años
Miércoles de 17 a 18.30 h.

Complementos creativos• 
A partir de 14 años
Miércoles de 19 a 20.30 h.

Cerámica para niños y niñas• 
De 6 a 14 años
Viernes de 17 a 18.30 h.

Decoración artística• 
A partir de 14 años
Viernes de 19 a 20.30 h.

Cerámica: autoservicio,• 
horneado de piezas y material

TALLER MUNICIPAL
DE PINTURA I DIBUIX
CURSOS NORMALIZADOS
DE OCTUBRE A JUNIO

A PARTIR DE 12 AÑOS

Iniciación• 
Lunes y miércoles de 17 a 19 h.

Desarrollo• 
Lunes y miércoles
de 19 a 21 h.

CURSOS MONOGRÁFICOS
TRIMESTRALES

Introducción al paisaje• 
Martes de 17 a 19 h.

Iniciación a la pintura• 
Martes de 19 a 21 h.

Perfeccionamiento• 
Jueves de 19 a 21 h.

Iniciación a la acuarela • 
y tinta china
Martes de 10 a 11.30 h. 

Iniciación a la tempera • 
(gouache)
Miércoles, de 10 a 11.30 h. 

Bases de pintura y dibujo• 
Miércoles de 12 a 13.30 h.

CURSILLO DE EXPRESIÓN 
PLÁSTICA - NIÑOS Y NIÑAS 

DE 9 A 13 AÑOS
Jueves de 17 a 19 h

Modelaje y construcción, • 
estampado, monotipia, 
linograbado, marquetería, 
esmaltes fríos y joyería

Introducción al dibujo• 
de base y académico

Técnicas de caricatura, • 
cómic e ilustración

+ INFORMACIÓN 

Y PRECIOS 

Consultad la guía 

¡No te quedes en casa!

www.esplugues.cat

o en el 93 372 04 16, 

de 17 a 21 horas

INSCRIPCIONES TALLERES: 
Del 9 al 20 de septiembre. 
Inicio de los talleres la semana 
del 30/09
Lugar:
• Punto de Atención a la Ciudadanía 
(PAC) Central 
Pl. Santa Magdalena, 24
• Punto de Atención a la Ciudadanía 
(PAC)
Centre sociocultural Molí-Cadí.
Rambla Verge de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082

Horarios:
De lunes a viernes de 8.30 a 19 h.
Las inscripciones también se
pueden formalizar por Internet
en: www.esplugues.cat

Precios Espai Jove Remolí y 
OJE (IVA incluido):

Jóvenes de 16 a 35 años:• 
18,40 € (no residentes: 47,19 €)
Adultos +35 años: 53,25 € • 
(no residentes: 67,60 €)

Precios Casal de Cultura 
Robert Brillas:

Jóvenes de 16 a 35 años: • 
18,40 € 
(no residentes: 47,19 €)
Adultos +35 años: 59,70 €• 
(no residentes: 75,73 €)

(*) suplemento de 15 €

+ info en el Espai Jove Remolí  
i la Ofi cina Jove d'Emancipació

M
T
NNN
p
d
v

C•
e
J
R
i
e
s
s

I•
V
E
l
e
y
c

I

CASAL DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS

Bollywood• 
Lunes, 
de 20 a 21.30 h.

Aliméntate• 
de forma 
saludable
Martes,
de 19.30 
a 21.30 h.

Huerto • 
urbano
Miércoles 
19.30 a 21.30 h.

Zumba dance• 
Viernes de 20 
a 21.30 h.



setembre 2013 - L'Agenda  7

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

TALLERES DEL PRIMER
TRIMESTRE
Del 13 de septiembre al 13 de 
diciembre

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS

Talleres de música en familia,
para niños y niñas en compañía
de padres/madres.

Taller 1. Sol, solet• 
(4 a 11 meses)
Jueves 16.45 h.

Taller 2. Cinc pometes• 
(1 a 2 años)
Martes 16.45 h.

Taller 3-A. • 
Escarabat, bum, bum
(2 a 3 años)
Miércoles 16.45 h.

Taller 3-B. • 
Escarabat, bum, bum
(2 a 3 años)
Miércoles 16.45 h.

TALLERES TRIMESTRALES

Talleres abiertos: para
inscribirse no es necesario ser
alumno de la Escuela.
En algunos no son necesarios
conocimientos musicales previos.

Blues - • Viernes 16.30 h

Composición musical con • 
ordenador
Lunes 20.45 h y viernes 16.30 h

Danzas del mundo • 
Viernes de 16.30 a 21 h

Gralla. Iniciación • 
Jueves 18 h.

Gralla. Nivel elemental • 
Jueves 19 h.

Gralla. Nivel medio• 
Jueves 19 h.

Guitarra con acordes 1• 
Viernes 20 h.

Guitarra con acordes 2• 
Jueves 20 h.

Guitarra con acordes 3• 
Jueves 21 h.

Harmónica Blues• 
Lunes 20 h.

Improvisación• 
Lunes 20.45 y viernes 16.30 h

Informática musical• 
Viernes 16.30 y 20 h.

Jazz improvisación para saxo • 
Jueves 16.30 h.

Música de baile• 
Viernes 16.30 h.

Música tradicional• 
(World Music)
Viernes 16.30 o 21 h.

Musicoterapia
Martes 19.30 y 21 h.
y miércoles 16 h.

Percusión corporal• 
(Body Percussion)
Viernes 16.30 o 21 h.

Piano acompañamiento• 
Viernes 16.30 o 20 h.

Pop - • Viernes 16.30 h.

Rock - • Martes 21 h

Taller de voces• 
Viernes 16.30 y 20 h

CURSOS NORMALIZATS

Del 13 de setembre al 20 de juny
Para todas las edades, todas las 
músicas y  todas las necesidades.

Música i moviment • (3 a 5 anys)

Formació Musical Bàsica  • 
   (6 a 11 anys) 

Música Jove • (12 a 17 anys) 

Pràctica Musical  • 
   (a partir dels 18 anys)

INSCRIPCIONES:
Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel.: 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat

Horario:
Mañanas: lunes y miércoles,
de 10 a 14 h
Tardes: de lunes a viernes,
de 16 a 21 h

Informática nivel 1• 
Martes de 15.30 a 17 h.
Fecha de inicio: 1 de octubre
25,46 € (no residentes: 50,93 €)

Informática nivel 2• 
Miércoles de 9.30 a 11 h. 
Fecha de inicio: 2 de octubre
25,46 € (no residentes: 50,93 €)

Informática nivel 3• 
Jueves de 16 a 17.30 h.
Fecha de inicio: 3 de octubre
25,46 € (no residentes: 50,93 €)

Retoque de imágenes y • 
Power Point
Jueves de11.30 a 13 h. 
Fecha de inicio: 3 de octubre
25,46 € (no residentes: 50,93 €)

Bienestar y pensamiento • 
positivo: relajación (nivel 1)
Lunes de 9.30 a 11 h. 
Fecha de inicio: 30 de setiembre
20,37 € (no residentes: 35,65 €)

Bienestar y pensamiento • 
positivo: meditación (nivel 1)
Lunes de 11.30 a 13 h. 
Fecha de inicio: 30 de setiembre
20,37 € (no residentes: 35,65 €)

Crecimiento personal • 
Miércoles de 17 a 18.30 h. o de 
18.30 a 20 h.
Fecha de inicio: 2 de octubre
33,62 € (no residentes: 61,12 €)

Escritura creativa: • 
imaginación y técnicas 
Martes de 10 a 11.30 h. 
Fecha de inicio: 1 de octubre
20,37 € (no residentes: 35,65 €)

Escritura creativa (inicial)  • 
Martes de 11.45 a 13.15 h. 
Fecha de inicio: 1 de octubre
20,37 € (no residentes: 35,65 €)

INSCRIPCIONES:
Del 9 al 16 de septiembre.
Tres primeros días, reservados a 
la ciudadanía de Esplugues.
Para confirmar es necesario acre-
ditar haber efectuado el pago en 
un máximo de tres días hábiles. 
Si no se llega al 90% de la cober-

tura de las plazas, el taller se 
puede anular.
Máximo de 4 inscripciones por 
persona. No se devolverá el dinero 
de la matrícula si no es por anula-
ción del taller. La organización se 
reserva el derecho de hacer cam-
bios en la programación.

Las inscripciones se realizarán 
en los Puntos de Atención a la 
Ciudadanía (PAC). 
Ver información en la pàgina 
anterior.

CIRD -VIL·LA PEPITA  Talleres dirigidos a mujeres mayores de 18 años • C. Sant Francesc Xavier, 1 • 93 371 33 50 (ext. 190)

neses sese rearealizlizaará
osos de de At Atencenciónión a a lala 

ía (PAC). 
macióión en l la à pà igina 

lizaráaránn crcripcipcionionee
unto
nía 
mmm

C. Laureà Miró, 242, local 2 - Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia  -  T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com  -  www.m2interiorisme.com

Montse MarquésMontse Marqués
InterioristaInteriorista

Montse GarciaMontse Garcia
InterioristaInteriorista

Ens ocupem de tot,
si vols renovar casa teva:
Feines de paleta
Instal·lacions 
Pladur 
Guix
Pintura

Fusteria
Mobiliari a mida
Fusteria alumini
Parquet
Tèxtils...

Et proposem les idees segons les teves necessitats
i coordinem l'obra de principi fi ns al fi nal

Vine a veure l'exposició permanent
i t'ajudarem a renovar casa teva

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL 

Tot el que necessites
per estar bé
a casa teva

Propostes 

genial
s!
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1 DIUMENGE
 Fins al 8 de setembre d’11 a 19 h

Piscina Municipal Parc dels Torrents
Piscines d'estiu
Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu
Consulteus preus a www.esplugues.cat

 19 h • Tots els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Oberts a tothom. Inscripcions al telèfon: 93 371 36 60
Ho organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

5 DIJOUS
  20 h • Jardins del Casal Robert Brillas  

Tertúlia a la fresca: 
'De l'Estatut a l'autodeterminació'
Intervindrà Jaume Bosch, diputat al Parlament de 
Catalunya. Durada aproximada d'1 hora i mitja amb 
copa de vi dolç i galetes. Ho organitza: Iniciativa per 
Catalunya - Verds d'Esplugues.

6 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 22 h  Pregó de festa a càrrec de l’Es-
plai Espurnes

 22 h Diverses actuacions:
Maika Moreno (cançó lleugera i cobla)
ACAE (Associació Cultural Andalusa d'Esplugues)

 00 h • Discoteca mòbil
Ho organitza: AV La Plana - Montesa  A LA PÀGINA 5

7 DISSABTE
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 11.30 h • Cercavila amb la Colla de 
Geganters i la Colla Bastoners

 12 h • Sardinada popular
 12.30 h • Actuació: Atabalats
 20 h • Taller de flamenc (balls de sevillanes)
 22.30 h • La nit de ball a la Plana amb 

l’orquestra Impakto
 00 h • Exhibició de diversos balls: 

llatins, country, dansa del ventre, samba i bollywood, 
a càrrec dels Amics del Ball de l'Associació de 
Veïns La Plana - Montesa.
Ho organitza: AV La Plana - Montesa A LA PÀGINA 5

8 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme   

 D’11 a 19 h • Parc infantil (tobogans 
gegants, multi-obstacles, castells inflables, etc)

 D’11 a 13 h • Acte amb la col·laboració 
de McDonald’s

 11 h • Futbol de botons
 11 h • Taller: Maquillatge i manuali-

tats amb materials reciclat, a càrrec 
d’Esplai Espurnes

 11 h • Cilindros Rebeldes
 11 h • Cursa, a càrrec del Club d’Atletisme 

Can Mercader.
 17 h • Festa infantil
 20.30 h • Cantada d'havaneres amb 

Son de l’Havana, amb tastet de rom 
cremat
Ho organitza: AV La Plana – Montesa A LA PÀGINA 5

10 DIMARTS
 21.30 h • Des de la plaça Santa Magdalena fins 

al parc Onze de Setembre

Marxa de torxes
Concentració davant de l’Ajuntament d’Esplugues per 
marxar fins al monument a l’11 de setembre. 
Ho organitza: Assemblea Nacional Catalana

11 DIMECRES
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

 De 9 a 21 h - Pistes Municipals de Petanca  
carrer Dr. Turró
Trofeu Social de Petanca La Diada
Ho organitza: Club Petanca Recreatiu Esplugues

 12 h ACTE INSTITUCIONAL
Parc Onze de setembre  

 12.05 h • Actuació de la Coral Musicorum 
 12.10 h • Actuació, a càrrec de la Societat 

Coral Centenària La Coloma 
 12.15 h • Ofrenes florals
 12.35 h • Balls-ofrenes, de l'Esbart Vila d'Es-

plugues (ball i poema) i de la Colla de Bastoners

 12.45 h • Ballada de Josep Dansaire, a 
càrrec de la Secció Sardanista de L'Avenç

 12.50 h • Lectura-declaració institucional 
A càrrec de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz

 12.55 h • Interpretació d'Els 
Segadors, a càrrec de la Societat Coral 
Centenària La Coloma

 19.30 h - Parc Onze de setembre  
Ballada de sardanes amb la cobla 
Baix Llobregat, a càrrec de la Secció 
Sardanista de L'Avenç

 A LA PÀGINA 5 

 15.45 h - Carrer Laureà Miró (N-340) 

Via Catalana cap a la Independència
Cadena humana
Esplugues serà una de les 86 poblacions per on passa 
la Via Catalana (des de la Jonquera fins a Alcanar (400 
Km) per la N-340). A la nostra vila es concentra en tres 
trams (de 500 persones cadascun) al carrer Laureà 
Miró. Està previst tancar el trànsit de vehicles cap a les 
15 hores. La iniciativa pretén captar una instantània 
fotogràfica de totes les persones enllaçades, sent les 
17.14 h, el moment escollit, perquè és una xifra històri-
cament significativa. 
Ho organitza: Assemblea Nacional Catalana. 

14 DISSABTE
 21 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

[16 €]  [Menors 8 €] 

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
XXXI Sopar de germanor del carrer 
de L’Avenç
Venda de tiquets al mateix carrer els dies 4, 5, 6, 9, 10 i 
12 de setembre de 18 a 21 h. Hi haurà ball a càrrec del 
grup musical E2 i sorteig de regals oferts per comer-
ços i empreses del carrer.
Col·laboren: Bumbutea, Casellas Centre Dietètic, Corpo 
Bello, Creix el Taller, El Rincón del Ocio, La Gallina
Paperina, Perruqueria Soco i Ubud Artesania.
Ho organitza: Veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer A PEU DE PÀGINA 

15 DIUMENGE
 17 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
Festa infantil amb xocolatada i jocs
Ho organitza: Veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer A PEU DE PÀGINA 

Més de 30 anys de germanor al 
carrer de L’Avenç

 Després de celebrar els 30 anys l’any passat, el sopar de germanor del carrer 
de L’Avenç, organitzat pels seus veïns i veïnes, continua amb totes les ganes i 
l’esforç de sempre. Tothom hi està convidat! 

Així doncs, el dissabte 14 a les nou del vespre, és el moment de retrobar-se tots 
i totes després de les vacances i, tot sopant, posar-se al dia i fer germanor. El 
preu del tiquet és de 16 euros per als adults i de 8 euros per als infants. El grup de 
veïns i veïnes de l’organització els venen 
els dies 4, 5, 6, 9, 10 i 12 de setembre, 
de 18 a 21 h, al mateix carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer. Hi haurà també un 
sorteig d’obsequis cedits pels diferents 
comerços del carrer. Després de l’àpat 
es donarà pas al rom cremat i al ball de 
la mà del Grup E2.

I l’endemà, diumenge 15, que ningú 
es perdi la tradicional festa infantil amb 
xocolatada i jocs.●

FESTA DE VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ • Dissabte 14 - Sopar  21 h 
Diumenge 15 - Festa infantil 17 h  • C/ Mossèn Jacint Verdaguer

Dia
a Dia

Setembre 2013
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17 DIMARTS
 De 18 a 20 h  

Escola d’Adults Eugeni d’Ors - 2a pl. Cedres, 38

Sessions d'acollida a nouvinguts 2013
Coneixement de l'entorn
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenan-
ça de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistència. 
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082, 
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presen-
cialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla 
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

18 DIMECRES
 19.30 h 

Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

19 DIJOUS
 De 18 a 20 h  

Escola d’Adults Eugeni d’Ors - 2a Pl. Cedres, 38

Sessions d'acollida a nouvinguts 2013
La nova llei d'estrangeria
Us informaran sobre la nova llei d'estrangeria i les situ-
acions legals vinculades als fenòmens immigratoris. Es 
lliurarà comprovant d’assistència.
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082, 
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presen-
cialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla 
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24

20 DIVENDRES
 De 8 a 20 h • Carrer Cedres  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 
Dia Sense Cotxes  
Dia de sensibilització (internacionalment se celebra el 
diumenge 22 de setembre) sobre la problemàtica de 
l’ús del cotxe privat. Tancament al trànsit del carrer 
Cedres (entre els carrers Molí i Serra del Cadí)

 De 16.30 a 19.30 h
Rambla Verge de la Merçè  Davant edifici Cadí  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

La Festa d’Aigües
Divertiu-vos amb jocs d'aigua per a tota la família. Per 
a infants d'entre 3 i 12 anys. Un circuit per a l'entrada 
dels assistents o l'accés únic a la Font d'Aigües, on 
es distribuirà aigua en gots de plàstic plegables d'Ai-
gües de Barcelona, que alhora seran un obsequi per 
a tots els assistents. Jocs de l'aigua:  Del pou a casa 
(recrear el circuit de canonades per on passa l'aigua 
des de l'origen fins que arriba a les llars), espai per als 
més petits, amb mòduls lúdics d'aigua, espai interactiu 
per a fotografies i dinamització teatral. 
Ho organitza: Aigües de Barcelona 

 Del 20 al 29 de setembre
Consulteu horaris (a esplugues.cat i al 900 30 00 82)

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 
Campanya foment del transport 
públic urbà
De dilluns a divendres: Línia EP1 (Esplugues - 
Barcelona), Línia EP2 (El Gall – La Miranda – Ciutat 
Diagonal) I Línia EP3 (Finestrelles – Centre – El Gall)
El diumenge: Línia EP4 (Can Vidalet – Centre – La 
Mallola – Ciutat Diagonal – Parc de Collserola). Es 
repartirà una funda simple per a la targeta amb la 
imatge de la SMSS fins a exhaurir existències.
Ho organitza: l’Ajuntament d'Esplugues amb la col-
laboració de Soler Sauret A PEU DE PÀGINA 

21 DISSABTE
 D'11 a 13 h • Parc de Can Vidalet

Gimcana familiar per descobrir el 
parc de Can Vidalet 
Participeu en una gimcana per conèixer el parc de Can 
Vidalet i descobrir els seus valors naturals i històrics. 
Cada prova ens revelarà un secret del parc i les hau-
rem de resoldre totes per arribar la final. Adreçat a tots 
els públics. Gratuït. A càrrec de Quarts de quinze. 
Punt de trobada: al quiosc de begudes i serveis 
del parc. Informació i reserves 900 30 00 82 o a www.
esplugues.cat. Ho organitza: Àrea Metropolitana de 
Barcelona i Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

 De 9 a 14 h • Deixalleria de La Fontsanta 
C. Àngel Guimerà cantonada Av. Baix Llobregat

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Campanya foment del transport 
públic urbà
Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible.
Es repartirà una funda simple per a la targeta amb la 
imatge de la SMSS fins a exhaurir existències. 
Ho organitza: l’Ajuntament d'Esplugues amb la col-
laboració de Siresa.  A PEU DE PÀGINA 

 De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
10 ANYS A CAN TINTURÉ
Portes obertes a Can Tinturé
Veniu a conèixer la col·lecció de rajola de mostra
Salvador Miquel. Entrada gratuïta
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

 12 h • Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
10 ANYS A CAN TINTURÉ
Visita teatralitzada: 
‘Què s’amaga a Can Tinturé?’
A través de la masovera de Can Tinturé, descobrireu 
alguns secrets de la història que amaguen les parets 
de l’edifici, avui reconvertit en museu. Activitat gra-
tuïta prèvia inscripció. Places limitades.
Ho organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

22 DIUMENGE
 10 h

Casa de la Vila plaça Santa Magdalena, 5-6  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Marxa accessible d’educació viària
Activitat sensibilitzadora sobre la utilització respon-
sable de la bicicleta. Es repartiran obsequis comme-
moratius fins exhaurir existències. Arribada a la pista 
vermella del parc Pou d’en Fèlix.

 12 h  
Casal de Cultura Robert Brillas  c. Àngel Guimerà, 38

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Campanya de foment del transport 
públic urbà
Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible. 
Realitzada dins la jornada de sensibilització d’AIDED i 
la SMSS. Es repartirà una funda simple per a la targeta 
amb la imatge de la SMSS fins a exhaurir existències.
Ho organitza: Ajuntament d'Esplugues amb la col-
laboració d’AIDED.  A PEU DE PÀGINA 

 

Per un aire més net a la nostra vila

 Hi ha unes maneres de moure’s per la ciutat, més saludables, segures i 
sostenibles amb el medi ambient que fer servir el cotxe per anar a tot arreu. 
Durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, del 22 al 29 de setem-

bre, tenim l’oportunitat de canviar el xip. Per un Aire net – Fes el pas!, és el 
lema d’aquest any. 

Els avantatges de canviar el cotxe pel transport públic, la bicicleta o les dues 
cames són enormes: incrementem l’activitat física, contribuïm a millorar la qua-
litat de l’aire que respirem i ajudem a prevenir accidents de trànsit. Esplugues se 
suma a la iniciativa catalana organitzant diverses activitats que ens faran adonar 
de tots aquests beneficis (les podeu consultar al Dia a Dia).

El divendres 20, coincidint amb l’inici de la Festa Major, és el Dia Sense Cotxes 
al carrer Cedres  (internacionalment és el 22 de setembre), i a la tarda ho celebrem 
amb jocs per als nens i nenes a La Festa d’Aigües. Una altra iniciativa destacable és 
la Passejada Urbana en Bicicleta, en què podem pedalejar acompanyats dels nos-
tres veïns del Baix Llobregat en un itinerari que recorre set municipis diferents.

Podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament (medi ambient).●

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA • Del 20 al 29 de setembre
PASSEJADA EN BICICLETA • Diumenge 29 / DIA SENSE COTXES • Divendres 20

13

Vegeu  tota la informació al Programa de 
Festa Major que rebreu a les vostres llars
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 De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
10 ANYS A CAN TINTURÉ
Portes obertes a Can Tinturé
Veniu a conèixer la col·lecció de rajola de mostra
Salvador Miquel. Entrada gratuïta
Ho organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

 12 h • Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
10 ANYS A CAN TINTURÉ
Visita teatralitzada: ‘Què s’amaga a Can 
Tinturé?’
A través de la masovera de Can Tinturé, descobrireu 
alguns secrets de la història que amaguen les parets 
de l’edifici, avui, reconvertit en museu. Activitat gra-
tuïta prèvia inscripció. Places limitades.
A “La Rajoleta”: visites guiades gratuïtes 11 i 13 h.
Ho organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat

 18 h • L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]   
Teatre: L’ombra
Quim, el protagonista d’aquesta història (interpretat 
per Josep Compte), després de llargues nits sense 
dormir, substituint personatges famosos, decideix 
trencar amb tot i buscar el seu propi camí. La peça, 
ideada pel còmic Toni Albà i dirigida per Jordi 
Purtí, és molt divertida i arriscada. Perquè un sol 
actor s'atreveix davant de més de quinze personatges 
en escena. Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural

23 DILLUNS
 10 h • Plaça Catalunya   

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Caminada saludable
Recorregut d’1 h aproximadament per fomentar la
pràctica física. Itinerari amb sortida des de la plaça 
Catalunya i arribada al CRID del carrer Sant Francesc 
Xavier, 1, on es fa visita monitoritzada d’aquesta 
dependència municipal.
Itinerari: plaça Catalunya – Pont Nou peatonal – car-
rer Josep Anselm Clavè – carrer Sometens – parc  de 
Can Hospital – carrer Domenech i Montaner – carrer 
Josep Puig i Cadafalch – carrer Nou – carrer Sant 
Francesc Xavier. Porteu calçat còmode i gorra
Ho organitza: l’Ajuntament d'Esplugues amb el 
Programa dinamització comunitària de la gent gran A LA PÀGINA 9

25 DIMECRES
 22 h - ETV

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 
Entrevista televisada: ‘El transport públic, 
un transport sostenible a la ciutat’
ETV (canal 36 TDT i canal 38 UHF). Programa Atalaïar
 

26 DIJOUS
12 h

Sortida des de la plaça Santa Magdalena

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Cursa de transports a la regió metro-
politana de Barcelona
Sortida des de la plaça Santa Magdalena (davant
de l’Ajuntament) arribada a un punt a determinar a
Barcelona. Inscripcions i informació, fins al diven-
dres dia 20 de setembre, al tel. 93 371 33 50 (de 9 a 14 
h) i dsanchez@esplugues.cat.
Ho organitza: Ass. Promoció del Transport Públic (PTP) A LA PÀGINA 9

29 DIUMENGE
 De 10 a 13 h

Sortida parc de la Marquesa  L’Hospitalet de Llobregat

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Itinerari en bicicleta per set munici-
pis metropolitans 
Sortida a les deu del matí del parc de la Marquesa 
(l’Hospitalet). A les 10.15 h. està previst el seu pas 
per la plaça Santa Magdalena (davant la casa con-
sistorial). Arribada a les dotze del migdia al parc de 
Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat – Sant Just 
Desvern). Recorregut aproximat de 20 km. Per a 
majors de 10 anys. Cal portar casc protector. Més 
informació al telèfon gratuït d’atenció ciutadana: 900 
300 082. Organitzen: Ajuntaments de l’Hospitalet, Sant 
Just Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant 
Feliu i Esplugues.  A LA PÀGINA 9

 11 h • Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90   

Festival flamenc i lliurament insíg-
nia d’or de l’entitat
Ho organitza: ACAE

 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica 
“La Rajoleta”

Jornades Europees de Patrimoni
Per sumar-se a aquesta celebració el Museu Can Tinturé 
obrirà les portes de 10 a 14 h, i es faran visites guiades 
gratuïtes a Can Tinturé (12 h) i al Museu de Ceràmica 
“La Rajoleta” (11h i 13h), antiga fàbrica Pujol i Bausis. 
Ho organitza: MEL - Museus d’Esplugues 

 D’11 a 14 h   
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

Fira d’art al carrer
Ho organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

12 h 
Escola Alemanya – Auditori  
Av. Jacint Esteve i Fontanet, 105  
Concert coral: ‘Plouen cançons de 
Broadway’ 
Concert per a cor i piano interpretat per les corals 
Musicorum i El Cor de la Nit.
Ho organitza: Coral Musicorum

 18h 
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Ballada de sardanes amb la Cobla del Baix 
Llobregat. Ho organitza: Secció Sardanista de l’Avenç

28 DISSABTE
De 9 a 14 h

Deixalleria de La Fontsanta  c. Àngel Guimerà
cantonada Av. Baix Llobregat

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Campanya de foment del transport 
públic urbà
Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible.
Es repartiran una funda simple per a la targeta amb la 
imatge de la SMSS fins a exhaurir existències.
Ho organitza: l’Ajuntament d'Esplugues amb la col-
laboració de Siresa.  A LA PÀGINA 9

D'11 a 12 h • Parc de Can Vidalet - Camp futbol 
Taller ITV bicicleta 
Un expert et donarà informació per posar la bicicleta 
a punt i alhora aprendràs a arreglar-la tu mateix. Pots 
portar la teva bicicleta. Activitat gratuïta, adreçada 
a tots els públics. A càrrec de Bicicletes Roure. 
Ho organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona i 
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
 

 D'11 a 14 h • Casal de Cultura Robert Brillas    

CORRELLENGUA 2013
• Exposició sobre Miquel Martí i Pol 
i sobre Joana Raspall
El Correllengua del 2013 està dedicat a recordar la figu-
ra de Martí i Pol, el poeta de Roda de Ter del qual es 
commemora el desè aniversari de la seva mort i sobre 
Joana Raspall, en el centenari del seu naixement. 

• Xerrada sobre l'origen de les paraules
• Tallers infantils entorn a la llengua
Ho organitza: CAL Esplugues

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

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

 18 h • L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[8 €]  [Socis 6 €]   

Concert Dècades amb DeuDeVeu
Aquest grup vocal ofereix un ampli repertori, tant en 
música a capela com en música amb instruments 
d’acompanyament, de diferents èpoques i estils: 
gospel, pop rock, teatre musical, tradicional 
catalana i música clàssica. Totes les cançons estan 
arranjades a veus. Sota la direcció musical i escènica 
de Gerard Ibáñez i Sílvia Navarro, respectivament. 
Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA PARE MIQUEL

‘Fotografi es de viatge’
Del 12 al 30 de setembre
Exposició fotogràfi ca a càrrec de Montserrat 
Famadas. La mostra es complementarà amb les 
aportacions fotogràfi ques dels vostres estius que 
hagueu fet arribar a la biblioteca. 

Exposició bibliogràfi ca
Del 16 al 30 de setembre
Descobreix el patrimoni documental de la ciutat 
custodiat a la biblioteca. En aquesta exposició 
podreu veure’n una petita mostra: revistes 
antigues, cartells de la biblioteca dibuixats per 
Natalia Hernández, llibres sobre Esplugues 
(originals i publicats), fotografi es i altres docu-
ments. Tot un tresor històric!

DISCO-FORUM
‘La veu, instrument únic (2)’
Dimecres 25, a les 19 h
A càrrec d’Elvira Santiago. Conceptes i audi-
cions comentades. Organitza: Club de Música 
Clàssica Pare Miquel d’Esplugues. 

CELEBRA LA FESTA MAJOR A LA BIBLIOTECA

JORNADA DE PORTES OBERTES 
Dissabte 21, de 10.30 a 13 h
Durant tot el matí podeu participar a les visites 
guiades que tindran lloc a les 10.45 i a les 11.45 h.

11 h · Contes menuts
Les peripècies inèdites d’en Patufet i altres contes, 
a càrrec de Sara Fuente. Per a infants d’1 a 4 anys.

11.30 h · Un tast de lectures
A càrrec de la bibliotecària M. Àngels Fernán-
dez, coordinadora dels Clubs de Lectura de la 
Biblioteca Municipal. Comentaris a l’entorn 
d’algunes lectures imprescindibles. Amb la col-
laboració de la Llibreria Esplugues.

12 h · Espectacle de titelles: Les aventures de 
la família Ratolí
Els Titelles Naip representen la història de Jules 
Verne. És el relat sobre una ratolina  que no vol 
casar-se amb un príncep malcarat. Recomanat a 
partir de 4 anys

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES 
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TALLERS

Dijous 26, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove Emancipació   
Cuina italiana en italià 
Vols practicar el teu italià? T’agrada la 
cuina? Aquest més apunta't a un taller on 
podràs fer les dues coses: un bon plat típic 
d’italià practicant l’idioma. T’ho perdràs? 
Per a joves de 16 a 35 anys. Activitat gratuïta. 
Cal reservar plaça trucant al tel. 661 987 690.

Divendres 6, de 18 a 20 h
Oficina Jove Emancipació  
Escola de castells 
No saps res de castells? T’agradaria apren-
dre'n? En aquest taller obert a tothom podràs 
aprendre tècniques bàsiques, jocs d’equilibri... 
Cal portar texans i camisa. Ho organitza: 
Colla de Castellers d’Esplugues

Ofi cina Jove d'Emancipació
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 36 • ✆ 661 987 690
jove.emancipacio@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

 Informació dels Tallers Joves a la pàgima 6

Esplujove de tarda
Dijous 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Dietètica  i nutrició
Depura’t després de l’estiu! Petits con-
sells per netejar el teu organisme, tenir 
una dieta equilibrada i guanyar en quali-
tat de vida. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Activitat gratuïta, reserva plaça trucant al 
93 372 97 06

Esplujove de nit
Divendres 27, de 21.30 a 23 h   
Jardins del Casal Robert Brillas  
Reflexologia podal
Aproximat aquesta tècnica mil·lenària: 
Introducció al mapa dels punts reflexos 
dels peus, mitjançant els quals podem 
beneficiar altres parts del nostre cos. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Activitat 
gratuïta, reserva plaça trucant al 93 372 97 06

TIC formació
Dimecres 25, de 19 a 21 h 
Espai Jove Remolí   
Excel i economia domèstica 
Aprendrem les funcionalitats bàsiques 
del programa d’ofimàtica Microsoft Excel 
per dur les comptes domèstiques. Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys. Activitat gratuïta, 
reserva plaça trucant al 93 372 97 06

Nit chill out 
Divendres 6, de 21.30 a 00.30 h   
Piscina municipal Parc dels Torrents 
Nit chill out a la piscina
Acomiada l’estiu amb un últim bany a la 
nit, amb taller de djs... i més sorpreses. 
Entrada: 2,5 €. Venda d'entrades antici-
pades a l'Espai Jove Remolí i a l'Oficina 
Jove d'Emancipació, del 2 al 6 de setem-
bre. Activitat dirigida a joves de 16 a 35 
anys. Informa-te'n al 93 372 97 06

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

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
el dimecres 11 de setembre

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!!al Twitter!!

 19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre 
[5 €]  [Socis i sòcies 4 €] amb consumició   

CICLE ONAIR JAZZSERIES A L'AVENÇ
Concert amb el grup Minkowski
Format per quatre músics molt actius en l'esce-
na jazzística de Barcelona i de més enllà: Albert 
Comaleras al saxo tenor, Alex Molas al baix elèctric, 
Joao Vieira a la bateria i Olivier Jambois a la gui-
tarra elèctrica i compositor del repertori. Les composi-
cions són una barreja de jazz, free jazz i un subtil punt 
de rock. Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural

30 DILLUNS
 Del 30 de setembre al 4 d’octubre

Dilluns, de 10 a 12 h -  Dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Av. Països Catalans - davant la benzinera

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS” 

Campanya contaminació acústica 
dels vehicles amb 2 rodes (4t control)
Ho organitza: Ajuntament d'Esplugues amb la col-
laboració de la DIBA  A LA PÀGINA 9

 19.30 h • Espai Baronda
CONFERÈNCIES ACTUALITAT ECONÒMICA
Conferència a càrrec de: Cèsar Molins
Director general del grup AMES S.A., líder mundial 
en fabricació de components sinteritzats i amb plan-
tes a Catalunya, Mèxic i Estats Units. Per fer reserves 
d'assistència podeu adreçar-vos a serveiempresa@
esplugues.cat o a Glòria Fabra (93 372 04 16)

CURSOS i TALLERS 
Dimecres, 25 de setembre, de 18 a 19 h
Parc Can Vidalet

Taller de natura al parc de Can Vidalet
Voleu conèixer tots  els racons del Parc de Can 
Vidalet? Doncs us espera una gran gimcana, dirigida 
als joves, per gaudir i aprendre singularitats d’aquest 
entorn natural. Punt de trobada: quiosc de begudes i 
serveis de Can Vidalet.  Podeu inscriure-us-hi a mbru@
esplai.org o trucant al 93 438 48 96. 
Ho organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet 
TALLERS ESPLUGA VIVA    
A partir del 16 de setembre
Inici tallers de música: guitarra, baix i gralla. 
Ho organitza: Espluga Viva

Dissabte, 28 de setembre, a les 9 h 
Muntanya de Sant Pere Màrtir i Turó de la Rovira

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
La Defensa de Barcelona. Sant Pere 
Màrtir i el Turó de la Rovira
Excursió guiada per donar a conèixer dos dels punts 
de defensa antiaèria de Barcelona durant la Guerra 
Civil, situats a la rereguarda de la Serra de Collserola. 
Lloc de trobada: c. Marià Lavèrnia, s/n (Can Baró- 
Horta/Guinardó), Barcelona. Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o trucant al 
93 470 02 18. Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Diumenge 29 de setembre
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Font de l’H ome Mort (Ripollès)
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions al 
93 473 39 09 o al Centre Excursionista Espluga Viva. 
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat. 
Ho organitza: CEE - Espluga Viva

Dissabte 28 i diumenge 29 de setembre
SORTIDES EN BICICLETA DE MUNTANYA (BTT) 

Serra de Boumort (Pallars Jussà)
Excursió en bicicleta de muntanya. Cal fer inscripció 
prèvia. Per a inscripcions vegeu informacions de l'ex-
cursió en autocar

EXPOSICIONS
Fins al 15 de desembre • Museu Can Tinturé  
10 ANYS A CAN TINTURÉ!
Exposició: ‘Noves mirades. Col·lecció de 
rajola de mostra de Salvador Miquel’
Nou recorregut per la col·lecció de Salvador Miquel, 
amb rajoles no exposades fins ara, i documents inèdits 
sorprenents. De dimarts a diumenge de 10 a 14 h i dime-
cres i dissabte, de 16.30 a 20 h. Entrada lliure  dissabtes.
Ho organitza: MEL i  Associació Catalana de Ceràmica

Del 16 al 22 de setembre   
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Exposició: 'Acció Humanitària: una 
resposta coordinada' 
L’objectiu d’aquesta exposició de la Creu Roja és 
explicar què és i en què consisteix l’acció huma-
nitària internacional en totes les seves fases, des 
del moment de l’emergència al país afectat per un 
desastre o conflicte fins a la resposta que es dóna als 
beneficiaris. La mostra també serveix per sensibilitzar 
l’opinió pública respecte a l’origen de les desigualtats 
i les possibilitats de combatre-les, mitjançant el com-
promís personal o global.

TALLERS: L'AVENÇ CENTRE CULTURAL
Inscripcions del 2 al 30 de setembre
De dilluns a divendres de 17 a 20 h 
L'Avenç Centre Cultural 
Inici tallers: a partir del dilluns 23   

• Teatre adults (+18 anys)
• Teatre per a joves (12-17 anys):
   Creació teatral, Teatre i cant i Musical

• Teatre infantil (4-6 i 7-12 anys): 
    Teatre i cant, Teatre en anglès

• Dansa, Salut i Tennis Taula
VEGEU MÉS INFORMACIÓ DELS TALLERS A LA 
CONTRAPORTADA D'EL PONT D'AQUEST MES 
Horaris i els preus també a L'Avenç, al telèfon 
93 513 54 45 o centreculturalavenc@gmail.com
  
Vegeu l'oferta de tallers al Casal de Cultura 
Robert Brillas, al Remolí, a l'Espai Municipal de 
les Arts, a l'EMME, a l'Oficina Jove d'Emancipa-
ció i al CIRD Vil·la Pepita, a les pàgines 6 i 7. 

CASAL I LUDOTECA
Del 2 al 10 de setembre • Consulteu horaris
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9  

Casal de setembre
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Inscripcions a
l’Espluga Viva. Més informació al 93 473 39 09
Ho organitza: Ludoteca -Espluga Viva

A partir del dia 12 de setembre, tots els dies 
laborables de dilluns a divendres, de 17 a 19 h 
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9  
Ludoteca
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Tallers i control de 
deures. Més informació al 93 473 39 09. 
Ho organitza: Ludoteca -Espluga Viva

SORTIDES
Diumenge, 22 de setembre, a les 11 h 
Muntanya de Sant Pere Màrtir
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
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
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