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La festa de les tradicions
Aquest any, la celebració s’allarga fins a quatre dies, impregnats de
cultura d’arrel espluguina. La Festa Major 'petita' es fa gran.
FESTA MAJOR
DE SANTA MAGDALENA
De divendres 19 a dilluns 22

Anada a ofrenes del Seguici

Homenatge al Ginjoler. Balls propis d'Esplugues

H

i ha molts elements que contribueixen a alimentar el sentiment de pertinença a una
població. A part d’haver-hi
nascut o viure-hi, és important i enriquidor compartir una tradició
i cultura pròpies amb els nostres conciutadans. D’això en saben molt els
organitzadors d’aquesta festa, que
ja fa més de 20 anys que s’encarreguen de donar vida i perdurabilitat a l’esperit popular de la vila,
abans com a Comissió del Seguici
i des de ja fa alguns anys des de
la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular d’Esplugues: “Hem
aportat, entre tots, un corpus
festiu propi, de nova creació,
un repertori musical original i
extens –compost, en gran part,
pel músic Marcel Casellas– i una
manera de celebrar la festa en
què la participació de tothom
i la integració a la celebració
dels nouvinguts és fonamental”, comenta el mestre instrumentalista, Joan Sanagustín.
Aquest any, la festa, de petita,
no en té res, perquè el dia de la
copatrona homenatjada (22 de juliol) cau en dilluns, un fet que aporta
el pretext perfecte per avançar les
celebracions de la Festa de Santa
Magdalena al divendres 19. Durant
la primera nit, escalfem motors amb
el Cercatasques i el Concert Jove,
sense passar-se massa, perquè
l’endemà continuen les activitats: el
concert-vermut, seguit d'una paellada
popular amb concurs de postres, un cigaló
i unes partides de botifarra, mentre fem
temps per al gran esdeveniment de la jornada: la Processó del Ferro (més informació a la pàgina següent).
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EL MÉS
DESTACAT

Diumenge 21

Divendres 19

EL MEMORIAL
I LA VIGÍLIA

LA PRÈVIA

Cercatasques i
Concert Jove
A partir de les 21 h Casal de Cultura
Robert Brillas i
plaça de les
Tres Esplugues

Dissabte 20
LA PROCESSÓ

La Processó
del Ferro.
Sopar i Ball de
Festa Major
A partir de les 20 h Del Casal de Cultura
Robert Brillas fins a
la plaça Pare Miquel
d’Esplugues

Diada Castellera.
Memorial David
Carreras
A partir de les 12.30 h Plaça Pare Miquel
d’Esplugues

Dilluns 22
EL BABAU
I LES OFRENES

Homenatge al
Ginjoler, Seguici
i ofrenes de les
entitats a Santa
Magdalena. Ball
parlat i versots
A partir de les 18 h Casal de Cultura Robert
Brillas fins a la plaça Pare
Miquel d’Esplugues

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món

En Quim de camí
a l'església

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

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

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

LA PROCESSÓ
DEL FERRO
Dissabte 20
A partir
de les 20 h
X Des

de fa tres anys, s’ha sumat a la festa un nou esdeeveniment, que no per tenir menys història té menys força
a
i que enguany definitivament es consolida. Parlem de la
a
Processó del Ferro, que neix de la voluntat de les colles i
les entitats de crear “un contrapunt als actes de les ofrenes a Santa Magdalena, en què els rituals de celebració
són més formals”, explica Joan Sanagustín.
El ferro ens crida! A dos quarts de nou del dissabte 20,
ens espera al Casal de Cultura Robert Brillas una processó formada pels Castellers, Bastoners, Atabalats, Drums,
Grallers, Esbart Vila d’Esplugues i Ball de Diables, acompanyats de la música d’arrel tradicional amb base electrònica a càrrec de Marcel Casellas. So insistent, que puja
pel carrer Montserrat, a la llum de les torxes, convertint
aquest bell escenari en un esclat de ball i d’expressió
popular que culmina amb l’arriscada i atrevida pujada
del pilar casteller caminant fins a la plaça de l’Església, on es farà una carretillada. El punt i final a aquesta
osse
o
en
n el
el
vetllada, marinada amb la beguda Ferro de Ginjoler, el posen
erqu
er
rqu
què
sopar i el ball de festa major, ingredients imprescindibles p
perquè
una festa s’anomeni Major.

MÚSICA, BALL I OFRENES,
SOLEMNITAT ASSEGURADA
En allargar la durada de les festes, els
actes més tradicionals es reparteixen
entre el matí del diumenge i la tarda del
dilluns. Amb una dosi de força de voluntat,
el diumenge 21 ens despertarem amb les
Matinades. Més tard, podem afegir-nos al
seguici de colles i castellers a l’anada al
Memorial fins a la plaça Pare Miquel d’Esplugues, on, a dos quarts d’una, comença
la diada castellera en record a David
Carreras, que compta amb la presència
de les colles de Lleida i Sabadell.
La música, les danses i les ofrenes són

Ball parlat i Versots

els tres regals que els espluguins brinden
a Santa Magdalena, el dilluns 22, i també
al Ginjoler, símbol de la transmissió de la
cultura popular entre generacions. Sota la
direcció de Marcel Casellas, al so de la
Nova Cobla d’Esplugues, es ballen els
balls propis d’Esplugues, començant pel
dedicat al Ginjoler i seguit pel de Nans,
Gegants, Bastons, el Ball del Babau, la sardana Terra de Gegants, l’entrada a la plaça
dels Castellers d’Esplugues i finalment el
Ball Pla d’Esplugues El Babau, obert a tothom, tot seguint els compassos de les cançons que han esdevingut els nous clàssics
espluguins.
Durant la missa solemne de Santa Magdalena és el moment de fer l’anada a ofre

nes del seguici des del Casal fins a
la plaça de l’església, en un camí envaït
d’espurnes, música i danses, interpretades per les entitats del poble. Allà, balls
d’ofrena a la patrona, que finalitzaran
quan els castellers aixequin el pilar en
moviment, moment de gran emoció i d’orgull espluguí.
Tot seguit, el Ball de Diables, s’encarrega de transformar la solemnitat dels actes
anteriors en rialles i calbots per a tots els
gustos amb el seu Ball Parlat, on Llucifer i
la Diablessa s’enfronten a l’arcàngel Miquel
i els seus àcids i enginyosos Versots.●
Més informació de les activitats
de la Festa al Dia a Dia

Cercatasques
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Un mes
para disf
r
a la fresc utar
a

Con o sin vacaciones, julio es
un mes en el que se respira ocio
y entretenimiento y aún más
en Esplugues, donde hay no
pocas razones gastronómicas,
culturales, lúdicas y deportivas
para salir de casa a divertirse y
gozar del verano.

Remulla’t a les piscines d'Esplugues
PISCINES MUNICIPALS
Un buen chapuzón es el mejor antídoto
contra el calor. Las piscinas del parc dels
Torrents son el escenario ideal para combinar el deporte de la natación con la relajación, tumbándose bajo el sol, sin necesidad de salir de Esplugues. Vaya, vaya,
¡en Esplugues también hay playa!
Hasta el 8 de septiembre, de 11 a 19 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
A la piscina os podéis acercar cualquier
día, pero si lo hacéis el 14 de julio estaréis,
además, contribuyendo a la investigación
de la esclerosis múltiple. Atentos a los
relojes, porque a las 12 del mediodía está
previsto que se bata el récord de personas
saltando simultáneamente a la piscina
por una causa solidaria.
Domingo 14, de 11 a 14 h.
Piscina Municipal Parc dels
Torrents
Torre
ents

AQUAGIM
Hacer gimnasia bajo el agua tiene muchas
ventajas. La principal: te permite hacer los
movimientos de manera más fácil y notar
menos el cansancio. Además, los impactos
sobre las articulaciones son menos agresivos que cuando lo practicamos fuera de la
piscina.
Martes 2, 9, 16, 23 y 30, a las 19.15 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents

Activitats a l’aire lliure

RACONS DE POESIA
La poesía y la música van de la mano en
este recital que, este año, está dedicado
a los poemas de la zarzuela y la ópera,
a cargo de rapsodas del Servei Local de
Català, Associació de Dones de La Plana
y Associació de Veïns del Barri Centre. Un
evento, organizado por el Club de Música
de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues,
que llenará de versos y sonoridad el patio
del Casal de Cultura Robert Brillas.
Dijous 11, a las 19.30 h.
Jardins Casal de Cultural Robert Brillas
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CINEMA
A SOTA LES ESTRELLES
El verano nos brinda muchas posibilidades, como por ejemplo poder ir al cine al
aire libre (como se hacía antaño). Habrá
que reservar silla para ver la película Fénix
11·23, dirigida por Joel Joan y Sergi Lara,
que relata el hecho real de Eric Bertrán, un
niño de 14 años que en 2004 crea una web
en defensa de la lengua catalana. Poco se
espera que una noche irrumpan en su casa
treinta guardias civiles para acusarlo de
terrorismo informático.
Sábado 13, a las 22.30 h.
L’Avenç C. Cultural-Pista municipal

TARDA DE LES CULTURES
El Esbart Vila d’Esplugues nos brinda
una Muestra de Danzas Folclóricas junto
con el Centro Aragonés de Esplugues,
el Centro Extremeño Muñoz Torrero y
el Grupo Folclórico Antonete Gálvez de
Torreagüera (Murcia). Más información
en la página 9.
Sábado 13, a las 20 h.
Parc Pou d’En Fèlix – Pista vermella

BODY COMBAT
El body combat combina diferentes técnicas de combate provenientes del boxeo,
taekwondo, karate, taichí... Una buena
manera para mantenerse en forma y descargar el estrés acumulado durante el año
a golpe de patada y puño.
Lunes 1, 8, 15, 22 y 29, a las 20 h.
Plaza Catalunya

Nits de Jazz
& Tinturé
Los viernes suenan a jazz de calidad en los jardines
de Can Tinturé. El G7 Quartet, del Alt y Baix Penedès,
será la banda encargada de estrenar las veladas musicales con una propuesta basada en standards de jazz
y bossa, con temas de los imprescindibles Charlie
Parker, Miles Davis o John Coltrane, entre otros.
Una semana más tarde, será el turno del piano, la
guitarra y el contrabajo de los Swingologie Trio, con
Benjamín León, uno de los mejores pianistas del país,
que ya tuvimos ocasión de disfrutar en 2011.
Y por último, Sandyriver Jazz Band, formación de
sonido dixieland de Riudarenes, presentará un repertorio de piezas cantadas por Billie Holiday, acompañada
por los músicos de la Count Basie Orchestra, a finales
de los años 30.

Jardins Museu Can Tinturé • 22 h.
• Viernes 5: G7 Quartet
• Viernes 12: Swingologie Trio
• Viernes 26: Sandyriver Jazz Band

Més música
CLOENDA DEL XVII FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA I TRADICIONAL
El festival que organiza Amics de la Música de Santa
Magdalena llega a su punto y final con el concierto ofrecido por la Cobla Ciutat de Girona. Un fin de fiesta en el que
interpretarán piezas de J.M. Ruera, J. Blanch, R. Ferrer,
A. Pedrico, R. Viladesau, entre otros compositores. La formación, dirigida por Jesús Ventura i Barnet y formada por
once instrumentalistas de alto nivel profesional, es una
de las coblas más solicitadas de Catalunya.
Viernes 5, a las 21 h. • Plaza Pare Miquel d’Esplugues
ESPLUGUES MEETS JAMAICA
Vuelve el festival organizado por
Produccions del Barri i Wiggle Yard. Se
trata de toda una jornada llena de música y gastronomía jamaicanas, actividades deportivas, infantiles, batucada y dancehall class, todo ello con el ritmo del Sound System Jamaicano.
Sábado 6, de 10 a 3 h. de la madrugada
Parque de les Tres Esplugues

Tast
de tallers
gratuïts
d’estiu
Ideales para aprender a preparar antídotos culinarios ante
el calor veraniego y de paso
os harán quedar bien con la
família y amigos.

ESPLUJOVE DE NIT
La Nit Oriental y el Esplurock Fest son las dos
ofertas musicales de Esplujove para las noches de
verano. En el primero gozaremos de una muestra
de danzas del vientre, hindús y de bollywood
(la entrada se paga simbólicamente trayendo
alimentos no perecederos destinados al Banco
de Alimentos). Y en el segundo, rock y ska se dan cita
en la séptima edición del festival, en el que actuarán
grupos locales.
LA NIT ORIENTAL
Viernes 12, de 21.30 a 23 h.
Jardins del Casal Robert Brillas

ESPLUROCK FEST
Sábado 27, de 21 a 2 h.
Parque de les Tres Esplugues

TARDA BRASILERA
¡Cerrad los ojos y escuchad! Por una tarde os parecerá estar en el mismísimo Río de Janeiro con el
concierto de samba y afrobeat a cargo de Xandele y
la actuación de los grupos de percusión Tambolàs
y Atabalats. Para ambientar más la velada, habrá
servicio de bar con caipirinhas.
Domingo 7, a las 18 h.
L’Avenç Centre Cultural - Pista municipal

TAPAS Y PINCHOS EN INGLÉS
Martes 16, a las 19 h.
Casal de Cultura Robert Brillas

HELADOS Y BATIDOS DE VERANO
Miércoles 17, de 19.30 a 21.30 h.
Oficina Jove d’Emancipació

CENAS DE VERANO: GAZPACHO Y
CRUJIENTE DE PESCADO
Martes 23, a las 19 h.
Casal de Cultura Robert Brillas
ZUMOS DE FRUTAS
Jueves 11,
de 19 a 20.30 h.
Espai Jove Remolí

DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS
Viernes 19, de 19 a 20.30 h.
Espai Jove Remolí
Ver información de inscripciones en
Cursos i tallers del Dia a dia.
juliol 2013 - L'Agenda 5
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De 16 a 20 h
Espai Baronda Carrer de la Riba, 36

D’11 a 14 h
Parc de la Solidaritat - Pistes de bàsquet

II JORNADA EMPRENEM

Estand de compostatge casolà

‘Som empresàries! REimaginem economia’
Inscripcions a http://emprenem.elbaixllobregat.cat
Ho organitza: Igualtat de l’Ajuntament d’Esplugues

Dia
a Dia

A LA PÀGINA SEGÜENT

5 DIVENDRES
De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Piscines d'estiu
Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu.
20 h
Plaça Catalunya

Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

Concert a càrrec de Xandele & Banda i actuació del
Grup de Percussió Atabalats i Tambolàs. També serviran caipirnhes. Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural

21 h
Plaça Pare Miquel d'Esplugues
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant
No socis, col.laboració de [5 €]

Obres de J.M. Ruera, J. Blanch, R. Ferrer, A. Pedrico, R.
Viladesau, entre altres compositors.
Ho organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

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

2 DIMARTS
19.15 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguagim
Practicar gimnàstica sota l'aigua té molts avantatges.
El principal: permet fer els moviments de manera més
fàcil i notar menys el cansament. A més, els impactes
sobre les articulacions són menys agressius que quan
els practiquem fora de la piscina.
Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues.
De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Dia Internacional Lliure de Bosses
Amb la voluntat de seguir avançant en la reducció
de bosses de plàstic. Fins exhaurir existències, podeu
recollir una bossa multiusos, amb el DNI als PACs.
Ho organitza: Fundació Catalana per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable i l'Ajuntament
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Partit mixt de futbol sala
Oberts a tothom. Inscripcions al telèfon: 93 371 36 00
Tots els dijous a les 20.30 h entrenaments a l’Escola
Isidre Martí.
Ho organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

8 DILLUNS

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Actuació de G7 Quartet

Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

G7 Quartet és una formació de músics de les comarques de Tarragona i del Penedès. El seu principal repertori està basat en standards del jazz i la bossa, interpreta temes de Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane,
Antonio Carlos Jobim, Herbie Hancock, entre d’altres

Body Combat

9 DIMARTS
19.15 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

De 22 a 24 h
Museu Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Portes obertes nocturnes al Museu

Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

Com cada any a l’entorn de Nits de Jazz&Tinturé
hi ha la possibilitat de visitar el museu i l’exposició
temporal “Noves mirades. Col·lecció de rajola de
mostra Salvador Miquel”.
Ho organitza: MEL - Museus d’Esplugues

6 DISSABTE
De 9 h a 23 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XXXIII Torneig Les Moreres de
futbol sala
La final se celebrarà a les 22 h.
Ho organitza: A.E.Penya Esplugues, amb la collaboració de l’Ajuntament d’Esplugues
De les 10 fins a les 3 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

Esplugues meets Jamaica

Aiguagim

De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues
Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

10 DIMECRES
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Conferència:

‘Seguretat ciutadana i seguretat a la
llar’, a càrrec de Mossos d’Esquadra i la Policia Local
Ho organitza: AV del Centre

11 DIJOUS
19.30 h
Casal de Cultural Robert Brillas - Pati

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
RACONS DE POESIA

Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

De 8.30 a 19 h
Punt d'Atenció a la Ciutadania Plaça Santa
Magdalena, 24 i rambla Verge de la Mercè 1

19 h Tots els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

20 h
Plaça Catalunya

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues

3 DIMECRES

Concert Brasiler

22 h
Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body Combat

18 h
L’Avenç Centre Cultural- Pista municipal

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Cobla Ciutat de Girona

Fins al 8 de setembre d’11 a 19 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

7 DIUMENGE

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues

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

1 DILLUNS

Personal especialitzat explicarà els avantatges del
compostatge domèstic i com obtenir un adob orgànic
de qualitat.
Ho organitza: AMB i l'Ajuntament d'Esplugues

'Els poemes de la música'
Música i cultura jamaicanes, esports, espai d’esbarjo infantil, batucada i dancehall class
10 h • Torneig d'Skate: Atake a la Mini - organitzat per Ase Impulsados
10 h • Torneig de Futbol
16 h • Activitats infantils a càrrec de AEiG Sant
Jordi i Espluga Viva
18.30 h • Batucada a càrrec dels grups de percussió Drums d'Esplugues i Atabalats
19 h • Masterclass de dancehall a càrrec de
Prima Cali (Attitude Dacenhall Crew)
A partir de les 16 h
SESSIONS MUSICALS DELS SOUND SYSTEMS:
Raggattack, Blackup, High Vibes, Badalonians,
Dance Crasher, Rebelmadiaq, Wiggle Yard,
Freedom Cry, Rising Vibz, Extremely Addictive
Sounds, Phil Old I M&M
Servei de bar i shopping al vol tant de la pista principal
Organitzen: Produccions del Barri & Wiggle Yard Sound

Els poemes de la sarsuela i de l’òpera recitats pels
rapsodes del Servei Local de Català, l’Associació de
Dones de la Plana i l’Associació de Veïns del Barri del
Centre.
Ho organitza: Club de Música de la Biblioteca Pare
Miquel d'Esplugues

12 DIVENDRES
De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues
Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues
De 21 a 0.30 h
Plaça Gandhi

Concert a la fresca solidari
Ho organitza: Grup d'Esplai Espurnes

22 h
Jardins de Can Tinturé

19 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Inauguració de l'exposició 'Centenari

del
carrilet de Barcelona a Martorell'

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

Actuació de Swingologie Trio
És una formació de piano trio (piano, guitarra, contrabaix), sense les estridències de la bateria, no per això
amb menys swing. I ofereix una de les sonoritats de
piano trio menys explotades a casa nostra.
De 22 a 24 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes nocturnes al Museu
Com cada any a l’entorn de “Nits de Jazz&Tinturé”
hi ha la possibilitat de visitar el museu i l’exposició
temporal “Noves mirades. Col·lecció de rajola de
mostra Salvador Miquel”.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

13 DISSABTE
20 h
Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues
Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

17 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

18 DIJOUS

19 DIVENDRES
FESTA MAJOR DEL GALL
17.30 h • Casal d’Avis del Gall

Berenar per a la gent gran del barri

FESTA MAJOR DEL GALL
18.30 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Pallassos, animació, màgia i cançons

Tarda de les Cultures: Mostra de
Dansa Folkòrica

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

Cos de Dansa de l'Esbart Vila d'Esplugues, Centro
Aragonés d'Esplugues, Centro Extremeño
Muñoz Torrero i Grupo Folklórico Antonete
Gálvez de Torreagüera (Múrcia).

Cercavila i tabalada

A LA PÀGINA SEGÜENT

Fa una mica més de 100 anys, el 29 de desembre
de 1912, s'inaugurava la línia de via mètrica entre
Barcelona (Magòria) i Martorell (Enllaç) de la companyia belga Camino de Hierro del Noreste de España
(NEE). El carrilet es composava aleshores per una
locomotora de vapor, un furgó i cinc cotxes. En aquesta mostra es recorda aquest ferrocarril. Exposició
fins al 25 de juliol

Amb la col·laboració dels gegants d’Esplugues i
del Grup de Percussió Atabalats
A LA PÀGINA 9

Ho organitza: AV el Gall

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

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

22.30 h
L’Avenç Centre Cultural- Pista municipal

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
CINEMA SOTA LES ESTRELLES

'Fènix 11·23'
Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural.

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

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Mulla't per l'esclerosi múltiple
És una acció de sensibilització social i de solidaritat
amb les 7000 persones que tenen esclerosi múltiple a
Catalunya. Es tracta d’una campanya, de participació
ciutadana, iniciada el 1994 amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida de les persones afectades i es fa a 630
piscines. També podeu fer un donatiu al compte: 2100
0921 81 0200093391. A les 12 del migdia es vol batre
el rècord de persones que es tiren simultàniament a la
piscina per una causa solidària.
Ho organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la collaboració del Club de Natació Esplugues.
20 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[8 €] [Socis 6 €]
Teatre: 'Metro'
Una obra que relata la història d’una conversa a l’andana del metro entre un home i una dona, un diàleg
en què es fonen realitat i ficció. La peça compta amb
el Premi de l’Associació Independent de Teatre d’Alacant al millor espectacle teatral
Ho organitza: L’Endoll Grup de Teatre de L'Avenç

15 DILLUNS
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body Combat
Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

16 DIMARTS
19.15 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguagim
Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

II JORNADA EMPRENEM : ‘Som empresàries REimaginem economia’

Les dones dibuixen camins per tirar
endavant els seus negocis
X Per segon any consecutiu, es a la nostra vila la jornada Emprenem, promo-

guda amb la finalitat de fomentar l’emprenedoria femenina i crear un espai
d’intercanvi de coneixements i experiències entre dones provinents de tot el
Baix Llobregat. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Esplugues amb
la col·laboració del Consell de les Dones del Baix Llobregat.
En aquesta edició la força recau en les dones empresàries, d'aquí el títol de la
jornada: 'Som empresàries REimaginem economia'. La idea és cercar la
manera de tirar endavant les empreses malgrat la situació econòmica; és en
aquesta qüestió quan entren en joc les possibilitats d’Internet i les tecnologies
com a eines de negoci i de creació d’una xarxa per ajudar-se entre dones.
Així doncs, durant la
tarda del dimecres
3 a l’Espai Baronda,
dones empresàries explicaran les
seves experiències de negoci en les
plataformes online:
la psicòloga social
i editora del blog
sobre educació 2.0 El
caparazón, Dolors
Reig; les impulsores
de Focus on Women, que organitzen viatges en els quals les dones de les
destinacions són les amfitriones de les aventureres; també hi acudirà una de
les xefs de cuina més importants de la comarca, Cristina Roig, actualment
al capdavant de l’Hotel Can Rafel de Cervelló, entre d'altres.
Tanmateix es coneixerà de prop el treball de la Xarxa de Dones
Emprenedores d’Esplugues, l’única xarxa activa i real de la comarca, que
es pren com exemple per crear-ne d’altres, i la Xarxa d’Empresàries del Baix
Llobregat, projecte nascut a la jornada de l’any passat, amb la intenció de
canalitzar el talent que es va manifestar aleshores.●
Podeu inscriure-us a través de la pàgina web:
http://emprenem.elbaixllobregat.cat
Dimecres 3

a partir de les 16 h • Espai Baronda
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21.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball andalús
Amb la col·laboració de l’A.C.A.E.

00.50 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Exhibició de ball de saló, country i
dansa del ventre
Hi col·labora: Grup Amics del Ball de l’AV de la Plana
1.15 h de la matinada
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb l’orquestra Magic (continuació)
A LA PÀGINA SEGÜENT

Ho organitza: AV del Gall

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

22.30 h • Rambla Àngel Guimerà

Correfoc
Hi col·labora: Colla de Diables Boiets Esquitxafocs.
23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Pregó de les festes del Gall
23.15 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb l’orquestra Biombo
00.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Exhibició de balls de saló
Hi col·labora: Centro Cultural Standard Latino
1 h de la matinada
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb l’orquestra Biombo (continuació)
A LA PÀGINA SEGÜENT

Ho organitza: AV del Gall
De 21 a 23 h
La Nau Àngel Guimerà, 191

Assaig especial de Santa Magdalena
amb els Castellers d’Esplugues
Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'LA PRÈVIA'
21 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas

Cercatasques
23.30 h • Parc de les Tres Esplugues

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

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

14.30 h • Jardins Casal de Cultura

Dinar popular: Paella i concurs de
postres
16 h

Sobretaula i partides de botifarra
20 h

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

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

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

Ball de Festa Major amb orquestra

12.30 h
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues

Entrada a plaça. Diada castellera.
Memorial David Carreras
Amb l’actuació de la Colla Castellers d’Esplugues, els
Castellers de Lleida i els Castellers de Sabadell.
Ho organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

FESTA MAJOR DEL GALL
19 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

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

Havaneres i rom cremat
Amb el grup Mar Brava
*Servei de bar a tots els actes. Totes les activitats
són accessibles per a persones amb mobilitat
reduïda. Ho organitza: AV del Gall

Ho organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

Concert Jove
A LES PÀGINES 2 I

'LA PROCESSÓ'
12.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas
Concert vermut. Amb l’actuació de grups i
músics locals de música d’arrel

21 DIUMENGE

A LA PÀGINA SEGÜENT

3

Ho organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

20 DISSABTE
De 10 a 13 h
Carrer Àngel Guimerà Davant de la Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues

TARDA DE LES CULTURES A ESPLUGUES

Tarda multicultural a través de la dansa

SETMANA DE L'ENERGIA

Unitat mòbil del consumidor
Punt d'informació general al consumidor, que específicament inclourà informació sobre la Setmana de
l’Energia.

Ho organitza: ICAEN, Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Esplugues

FESTA MAJOR DEL GALL
10 h • Casal d’Avis del Gall

Final campionat de dòmino i cuatrola
18 h • Pistes de petanca del carrer Lluís Millet

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

Ball andalús
Amb la col·laboració del Centre Cultural Andaluz
Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí
21.45 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Balls regionals d’Aragó
Hi col·labora: Centro Aragonés de Esplugues
23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ball amb l’orquestra Magic
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X

A través de la dansa podem aproximar-nos a una cultura, i l’Esbart
Vila d’Esplugues ens proposa el
13 de juliol una tarda multicultural
amb la Tarda de les Cultures, una
mostra de danses folklòriques de
diferents zones de la península.
Els moviments i els vestuaris
dels dansaires ens transportaran
a Extremadura (amb el Centro
Extremeño Muñoz Torrero), a
l’Aragó (amb el Centro Aragonés
de Esplugues) i a Múrcia, de la mà
del Grupo Folklórico Antonete
Gálvez de Torreagüera, convidat especial, i amb el qual l’Esbart
ha organitzat un intercanvi cultural
durant aquest any. L’Esbart, amfitrió
de la vetllada i representat pel Cos de Dansa, també pujarà a l’escenari per oferir-vos un repertori de danses tradicionals catalanes.
Fruit de l’intercanvi cultural amb Múrcia, l’Esbart actuarà per primera vegada
fora de Catalunya el proper setembre en el Festival Nacional de Danza, organitzat pel grup convidat a la mostra.●
Dissabte 13

20 h • Parc Pou d’en Fèlix – Pista vermella (pista coberta en cas de mal temps)

22 DILLUNS
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL BABAU I LES OFRENES'
18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Concentració de colles participants
18.30 h

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

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

Anada a ofrenes del seguici
20 h • Església de Santa Magdalena

Missa solemne de Santa Magdalena

24 DIMECRES
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala Teatre

Sessions informatives: Pressupost
participatiu
Amb l'objectiu de presentar públicament el procés
Pressupost Participatiu, les seves característiques
i d'explicar com hi pot participar la ciutadania d'Esplugues. Durada aproximada de les sessions: 1 hora.
Podeu inscriure-us-hi i/o demanar més informació
trucant al 93 371 33 50 o enviant un correu a l'adreça:
pressupostparticipatiu@esplugues.cat

25 DIJOUS
19 h • Edifici Cadí Verge de la Mercè, 57

Sessions informatives: Pressupost
participatiu
Amb l'objectiu de presentar públicament el procés
Pressupost Participatiu, les seves característiques
i d'explicar com hi pot participar la ciutadania d'Esplugues. Durada aproximada de les sessions: 1 hora.
Podeu inscriure-us-hi i/o demanar més informació
trucant al 93 371 33 50 o enviant un correu a l'adreça:
pressupostparticipatiu@esplugues.cat

26 DIVENDRES
De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues
Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

22 h
Jardins de Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ

Actuació de
SandyRiver Jazz Band, o Banda de Jazz de Riudarenes
si es vol, neix en el transcurs d'unes jornades musicals
celebrades en aquesta població de la Selva, Girona,
durant el juliol del 2005. Interpretant el jazz més tradicional, arrela el nucli del seu repertori en la recreació
dels enregistraments que, sota producció de John
Hammond, va realitzar Billie Holiday acompanyada pels
músics de la Count Basie Orchestra cap a finals dels 30.
De 22 a 24 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes nocturnes al Museu
Com cada any a l’entorn de “Nits de Jazz&Tinturé”
hi ha la possibilitat de visitar el museu i l’exposició
temporal “Noves mirades. Col·lecció de rajola de
mostra Salvador Miquel”.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Festa Major del Gall: quatre dies
amb molt de ritme
20.45 h

Ofrenes de les entitats a Santa
Magdalena
• Ofrenes
• Colla de Geganters d’Esplugues
Capgrossos - Ball de Nans (1a part)
Gegants - Ball Nou
• Esbart Vila d’Esplugues,
Ball d'Ofrena a la Rosa d'Abril
• Colla de Bastoners d’Esplugues,
Ball de l'Ofrena
• Colla de Castellers d’Esplugues,
Pilar caminant (entrada a plaça)
21.15 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues

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

del seguici

A LES PÀGINES 2 I

3

Ho organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular
20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body Combat
Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

23 DIMARTS
19.15 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguagim
Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues
De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues
Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

X El barri del Gall prepara la seva

gran celebració anual. Una festa
per a tots els gustos i edats, en
què predominen les activitats
amb música i ball com a ingredients principals. ¡Quatre dies de
diversió compartida amb veïns
i amics!
Dijous 18: el públic infantil serà
el protagonista de l'espectacle
de pallassos, animació, màgia
i cançons que obrirà la programació. Després la cercavila protagonitzada pels Gegants d'Esplugues i la tabalada del Grup de Percussió Atabalats posaran el toc festiu i
rítmic del dia.
Divendres 19: la festa s'inicia oficialment amb el pregó a les 11 de la nit, tot i
que abans hi haurà berenar per a la gent gran del barri, ball de bastons (Colla
de Bastoners d'Esplugues), ball andalús (amb la col·laboració de l’ACAE) i el
correfoc a càrrec de la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs. Després
del parlament d'inauguració, serà el moment de moure el cos a ritme de
l'orquestra Biombo i de gaudir amb l'exhibició de balls de parella a càrrec
de Standard Latino.
Dissabte 20: matí de jocs de taula, amb les finals del campionat de dòmino i de cuatrola. A la tarda, és el torn de la petanca i de la competició que
tenen preparada a les pistes del carrer Lluís Millet. Ja de nit, arriben els
balls: l'andalús i el del Centro Aragonés per començar i, juntament amb
l'orquestra Magic, Amics del Ball amenitzarà la vetllada a ritme de country
i dansa del ventre.
Diumenge 21: fi de festa amb accent català amb l'actuació de l'Esbart Vila
d'Esplugues i les havaneres (amb rom cremat), a càrrec dels cinc components
del grup del Poble Sec Mar Brava.
Podeu veure la informació detallada sobre les hores i els llocs en el Dia a Dia.●
FESTA MAJOR DEL GALL • Del 18 al 21 de juliol
La majoria d'actes es fan al parc Pou d'en Fèlix i la rambla Àngel Guimerà. Consulteu el Dia a dia
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27 DISSABTE
19 h
Masoveria de Can Tinturé

Homenatge als 50 anys de casats
Les parelles que hi participen hauran d'haver omplert
prèviament la instància que es lliura al PAC (Punt
d’Atenció a la Ciutadania), rambla Verge de la Mercè, 1
i plaça Santa Magdalena, 24.

29 DILLUNS

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
CONCURS DE FOTOGRAFIA
‘COMPARTEIX EL TEU ESTIU AMB NOSALTRES’
Aquest estiu teniu l’oportunitat de treure el
fotògraf que porteu a dins! Agafeu la càmera de
fotografiar, ja sigui la del mòbil o la d'un aparell
analògic o digital, perquè a la biblioteca estan
preparant una exposició en la qual es mostrarà un recull de les instantànies que envieu. Si
marxeu de vacances, podeu captar paisatges de
somni o indrets desconeguts del món. Esplugues té racons especials i molt fotogènics, segur
que ja us estan venint idees. També podeu fer
fotografies dels vostres llocs preferits per llegir,
ara és el moment de revelar-los!

20 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Body Combat
Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues

30 DIMARTS
19.15 h • Piscina Municipal Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Aiguagim
Ho organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d'Esplugues
De 21 a 23 h • La Nau c. Àngel Guimerà, 191

Assajos oberts de la Colla de
Castellers d’Esplugues
Ho organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

CURSOS i TALLERS
Dimarts, 16 de juliol, de 19 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

Taller de tapes i pinchos en anglès
En aquest taller aprendreu a fer cinc tapes i pinchos
diferents i, a més, practicareu anglès tot cuinant. Taller
gratuït. Inscripcions de l’1 al 12 de juliol, trucant al
telèfon gratuït 900 300 082, telemàticament a través de
la web www.esplugues.cat o presencialment als Punts
d’Atenció a la Ciutadania (PAC), rambla Verge de la
Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.
Dissabte, 20 de juliol, de 12 a 13 h
CEM Parc de Can Vidalet - Pistes de futbol

SETMANA DE L’ENERGIA
Taller i tast d'àpat: ‘Cuina solar’
Taller pràctic on es podrà descobrir com es poden
escalfar menjars amb energia solar i a més posteriorment els podreu tastar. Activitat dintre del Programa
Metropolità de Dinamització del Parc.

Orgnaitza: Ajuntament d'Esplugues i l'empresa d'educació ambiental Intiam Ruai
Dimarts, 23 de juliol, de 19 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Sopars d'estiu:

Gaspatxo i cruixents de peix
En aquesta sessió de cuina d'estiu preparareu un
sopar fàcil d'elaborar que sorprendrà els vostres convidats. De primer, un refrescant gaspatxo andalús;
de segon, uns cruixents de gambes i rap amb una
salsa de marisc i, per postres, un deliciós coulant amb
melmelada de maduixes. Taller gratuït. Inscripcions
de l’1 al 12 de juliol, trucant al telèfon gratuït 900 300
082, telemàticament a través de la web www.esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció a la
Ciutadania (PAC), rambla Verge de la Mercè, 1 i plaça
Santa Magdalena, 24.
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Prepareu la fotografia d’aquest estiu que voleu
compartir i envieu-la revelada o en fitxer digital
a la biblioteca fins al 16 de setembre. Després
la veureu exposada durant la Festa Major. Per a
més informació truqueu al 93 371 91 19.
Recordeu que si sou menors de 16 anys heu de
comptar amb el permís dels pares.

TALLERS I ACTIVITATS
ESPLUGA VIVA

LECTURES ESTIUENQUES I REFRESCANTS

La biblioteca vol donar la benvinguda a l’estiu,
que aquest any s’està fent esperar i diuen que
serà més fresc que d’altres, amb una exposició
bibliogràfica de novel·les, l'argument de les
quals s’emmarca temporalment en l’estiu.
Us sorprendríeu de la quantitat d’escriptors, consagrats o novells, que s’han inspirat en aquesta
època de l’any per escriure les seves històries:
policíaques, romàntiques, històriques, d’aventures, de por... Novel·les per a totes les edats, que
ens emocionen, que ens intriguen, que ens enamoren, que ens fan viure una realitat paral·lela a
la nostra, que ens evoquen records d’infància...
L’estiu, segurament perquè l’associem a tenir
més temps lliure, és una de les estacions de
l’any que ens permeten assaborir la lectura amb
tranquil·litat. Amb la selecció d’aquestes obres,
disponible durant els mesos de juliol i agost, la
biblioteca vol contribuir a fer-vos passar bones
estones i que visqueu un estiu més feliç.

EXPOSICIONS

Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9
Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a 21.30 h

Taller de tai-txi
Practicant tai-txi txi-kung amb constància es pot prevenir i fins i tot curar moltes malalties
Ho organitza: Espluga Viva
Cada dijous, de 19 a 20 h
Pati de l’Escola Isidre Martí

Balls tradicionals i del món
Obert a tothom: homes, dones i infants
Preu: [2€ per persona]
Ho organitza: Dones Actives Espluguines

SORTIDES
Diumenge, 7 de juliol, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir
Itinerari:

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

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 de 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
dimecres i dissabte, de 16.30 a 20 h. Entrada lliure tots
els dissabtes.
Ho organitza: MEL i Associació Catalana de Ceràmica
Tots els dissabtes, de 10 a 14 i de 16.30 a 20h, i
diumenges, de 10 a 14
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica “La
Rajoleta”

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!

L’estiu al Museu
Tots els dissabtes del mes de juliol hi haurà portes
obertes a la col·lecció de rajola de mostra Salvador
Miquel i a l’exposició ‘Noves mirades. Col·lecció de
rajola de mostra Salvador Miquel’. I els diumenges,
visites guiades gratuites al Museu Can Tinturé
(12h) i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta" (11 i 13h)
seran gratuïtes.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Diumenge 14 de juliol
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Pic de Sanfonts, 2.894m (Andorra)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal
fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al
dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a
la preparació d’aquestes excursions i altres activitats
els dimecres a les 20.30 h, al Centre Excursionista
Espluga Viva. Aquesta sortida està considerada d’alta
muntanya, per la qual cosa és necessari estar federat
o demanar una llicència temporal que tramitaríem des
d’ Espluga Viva. C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Ho organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Del 15 al 25 de juliol
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició: 'Centenari del carrilet

de

Barcelona a Martorell'
Fa una mica més de 100 anys, el 29 de desembre
de 1912, s'inaugurava la línia de via mètrica entre
Barcelona (Magòria) i Martorell (Enllaç) de la companyia belga Camino de Hierro del Noreste de España
(NEE). El carrilet es composava aleshores per una
locomotora de vapor, un furgó i cinc cotxes. En aquesta mostra es recorda aquest ferrocarril.
Inauguració: dijous 18, a les 19.30 h

Esplujove de nit

Esplujove de nit

Dijous 18, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Grava les teves vacances
Vols tenir els millors records de les teves
vacances? Aprèn tècniques de gravació,
utilitats d’edició de vídeo i com penjar i
compartir aquests on line. Per a joves de
16 a 35 anys. Activitat gratuïta, reserva
plaça trucant al 93 372 97 06

Esplujove de tarda

De dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

Aules d’estudi i cessió d’espais

Dijous 11, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Sucs de fruites
Si et vols refrescar, aquest és el teu taller!
Podràs aprendre i tastar els sucs de fruita
més saborosos de l’estiu! Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Activitat gratuïta, reserva
plaça trucant al 93 372 97 06
Divendres 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Tast de cerveses
Vols aprendre a distingir els diferents
tipus de cerveses? I descobrir les seves
característiques? Sabor, aroma, textura, matisos... Per a majors de 18 anys.
Activitat gratuïta, reserva plaça trucant al
93 372 97 06

Divendres 12, de 21.30 a 23 h
Jardins del Casal Robert Brillas

Nit Oriental
Mostra de danses del ventre, danses hindús, i bolliwood... tot això i més t’espera
a la nit més màgica. Entrada simbólica: arros, llegums o oli (recollida
solidària per al Banc d’Aliments)
Divendres 12, de 21 a 0.30 h
Plaça Gandhi

Concert a la fresca solidari
Ho organitza Grup d'Esplai Espurnes
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
del 25 al 31 de juliol

AUTOC ON S U LTA
De dilluns a divendres, 17 a 20 h
i dimarts i dijous, de 9 a 14 h
Oficina Jove d’Emancipació

Servei préstec d'ordinadors

Per fi ha arribat l’estiu! Desprès de
l’any, et mereixes unes bones vacances: des de l’Oficina Jove d’Emancipació t’ajuden a preparar-les.

TA L L E RS
Dimecres 17, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Gelats i batuts d’estiu
Planta-li cara a la calor aprenent a fer els
teus pr`òpis gelats i batuts.Taller gratuït.
Reserva de plaça al 661 987 690 / jove.
emancipacio@esplugues.cat

Vols consultar ofertes de feina? Trobar
un pis per compartir? Beques d’estudis?
Pots imprimir el teu currículum o fer un
treball. Se'n pot fer ús a l’edifici i imprimir
la documentació (restringit a un màxim de
còpies). Vine i te n’informarem.
Dilluns i dimarts, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Interrail: t’ajudem a preparar-ho
Vols fer Interrail aquest estiu. Tens
dubtes? T’agradaria que algú t’ajudés a
preparar-ho? Vine a l’OJD i t’assessoraran
per tal que sigui un viatge innoblidable!
Cita prèvia trucant al 661 987 690.

Dissabte 27, de 21.30 a 2 h
Parc de les Tres Esplugues
Esplurock Fest 2013 (7ª Edició)
Vine a la setena i gaudeix de l’actuació
de grups locals amb estils de música per
tots els gustos des de el rock, passant
per el Ska. Concerts amb: Blowfuse (ex
Godfarts), Los tronchos, Encefálika
FM, The anti-patiks i Violets.
Coorgantizat amb AS Productions

Necessites una sala on estudiar o fer un
treball en grup? Has de preparar un ball,
assajar una presentació, etc. Al Remolí
pots reservar un espai de reunió on
podràs dur a terme les teves iniciatives.
Informa’t 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

TIC formació

ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

Dimarts 16, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Àlbum Digital
Coneix aplicatius on compartir les teves
fotografies de l’estiu. Així com preparar
un àlbum per imprimir els records. Dirigit
a joves de 16 a 35 anys. Activitat gratuïta,
reserva plaça trucant al 93 372 97 06
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Punt temàtic: Viatgeteca

Blog de l’Oficina Jove
d’Emancipació

Encara no has decidit on anar de vacances aquest estiu? Vols comparar destinacions i tenir una mica més d’informació?

Inscriu-te al blog i rebràs tota la información actualitzada sobre, beques d’estudi,
formación, novetats en l’habitatge, ofertes
de feina…Només t’has de donar d’alta a
http://esplujove.blogspot.com.es

Dilluns i dimarts, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Gestió carnets internacionals

Especial viatjar
Si no disposes de connexió a Internet o
necessites orientació sobre les pàgines
web a les quals dirigir-te per preparar les
teves vacances, pots fer-ho des de l’OJD.
Dilluns i dimarts, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Cessió de sales:
Prepara el teu viatge!
Un espai, amb ordinador i tot el material
referent a viatges, on reunir-te amb els
teus amics i amigues per planejar les
vostres sortides i vacances. Cita prèvia
trucant al 661 987 69
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A l’Oficina Jove d’Emancipació i a l’Espai Jove Remolí podeu tramitar els carnets internacionals. N'hi ha de diferents
tipus, i cadascun està dirigit a un tipus
de col·lectiu. Tots, us faran aconseguir
descomptes dins del territori espanyol
o a l’estranger, i sempre que estiguin
inclosos a la Xarxa Espanyola d’Albergs
Juvenils o a la Hostelling International.

Oficina 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
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