THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH
CURSOS INTENSIUS
JULIOL 2009
✤ CLASSES D’ANGLÈS AL NOSTRE CENTRE PER A TOTS ELS NIVELLS.
GRUPS REDUÏTS
✤ MATINS: NENS I ADOLESCENTS (possibilitat d’escollir per setmanes)
✤ TARDES: ADULTS I JOVES ADULTS
✤ F.C.E EXPRESS
✤ ACTIVITATS I JOCS, DINS I FORA DEL CENTRE:
Teatre, música, manualitats i jocs
✤ SORTIDA D’1 DIA COMPLET A LA SETMANA.
CONVERTEIX-TE EN UN TURISTA A LA TEVA PRÒPIA CIUTAT.
PASSA TOT EL DIA AMB EL TEU PROFESSOR FENT COSES QUE
T’AGRADEN: CINEMA, BUS TURÍSTIC, TREKKING, VISITES CULTURALS.

Viu l’anglès de veritat!
UNEIX-TE A L’EXPERIÈNCIA “MEETING”
THE BEST ENGLISH IN TOWN

www.meetingpointschool.es
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de l’Avenç)

☎ 93 470 01 16

 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

2 L'agenda cultural i d'activitats d'Esplugues Núm.16 JUNY 2009

6

4

17
Edita: Ajuntament d'Esplugues
93 371 33 50
Direcció: Xavier Aguilera
Coordinació: Eduard Castelló

Redacció: Yolanda Viñals, Mercè Aguilar i
Joan Garcia
Compaginació: Samblain Art
Fotografies: Lluís Tarrés i Francesc Rubio

Publicitat: Publimpacte 93 473 64 11
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita)

Distribució: SMS91 · Tiratge: 20.500 exemplars
Impressió: T.G. Alfadir, S.A.

21

Núm.16 JUNY 2009 L'agenda cultural i d'activitats d'Esplugues 3

Més val que vingueu ben berenats i amb
forces, perquè aquí podreu jugar fins
a perdre l’alè! Marrecs o gent gran,
agosarats o cautes podreu divertir-vos en
aquesta festa esportiva, amb activitats
per a tothom, tant si hi aneu sols, en
família o en grup.
Dissa
Dissabte, 6 de juny de 2009
De 17
17.30 a 21 h

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
“SALT DEL PI”
“SAL
• INFL
INFLABLES ESPORTIUS
- Fut
Futbol 3X3
- Ha
Handbol 3X3
- Xutòmetre
Xut
(per mesurar l’habilitat del xut)
- Inflables esportius i recreatius

XMercè Aguilar

• ZON
ZONA LÚDICA INFANTIL PER ALS
MÉS MENUTS
- Lud
Ludoteca
- Inflables infantils
- Joc
Jocs d’arreu del món
• PARTITS DE FUTBOL 7 (categories prebenjamí i benjamí del F.A Espluguenc i
altres clubs del municipi)

A

mb la família o amb els amics, si amb prou feines
teniu l'edat suficient com per llegir aquestes línies o si
ja necessiteu ulleres de prop per desxifrar-les: no
importa, a la Festa del Parc dels Torrents hi ha lloc per
a tothom.
Podreu escollir entre una extensa i variada programació durant
tota la tarda i vespre del dissabte 6 de juny. Un pla perfecte per aprofitar un cap de setmana de primavera a l’aire lliure a prop de casa. Un
entorn verd, esportiu i ple de ritmes d’arreu ens farà encarar la setmana amb un bon somriure dibuixat a la cara i plens d’energia.
La cita té tres celebracions diferents: la Festa del Joc i l’Esport,
l’Espai Esplujove i la Festa de la Percussió. La seva diversitat la fa perfecta per satisfer els gustos de tota la casa o de tota la colla d’amics.
Podreu escollir entre fer partidets de futbol o handbol, llançar-vos a
saltar als inflables o jugar a la ludoteca, fer jocs malabars, demostrar
les aptituds cantant o movent el cos a ritme de danses exòtiques. Fins
i tot els que prefereixen els entreteniments “d'interior” podran trobar
activitats interessants com el taller de manualitats o l’Scalextric i els
videojocs... Tant els esportistes, com els amants de la música o dels
jocs teniu la diversió assegurada a la Festa del Parc dels Torrents.
I per arrodonir la festa, què millor que un bon concert amb Lucas
Masciano, un músic argentí que, amb la seva banda, s’està obrint
pas en el panorama musical del país i que ens portarà el seu pop
ple de senzillesa, frescor i imaginació.

• PARTITS DE VOLEIBOL
(Trobada d’escoles de voleibol)
Més de quatre camps de voleibol a la gespa
• EXHIBICIÓ DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
a càrrec del Club de Gimnàstica Artística
Les Moreres
• ESPAI D’ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI

PARC DELS TORRENTS
• ZONA DE MULTIAVENTURA:
- Rocòdrom
- Tirolina
- Tir amb arc (amb la presència de Sergio
Llamas, tercer classificat en el V
Campionat d’Espanya de tir amb
arc en sala per a esportistes
amb discapacitat física)
• PARC ESPORTIU D’SKATERS AL LLAC:
EXHIBICIÓ I TALLER D’SKATE

• Entitats col·laboradores:
- F.A. ESPLUGUENC
- C.F CAN VIDALET
- CLUB HANDBOL ESPLUGUES
- CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES
- CLUB NATACIO ESPLUGUES
- CLUB PATINATGE ESPLUGUES
- HOQUEI CLUB ESPLUGUES
- CENTRE CULTURAL L’AVENÇ
- CLUB CICLISTA ESPLUGUES
- CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES
- CLUB GIMNÀSTICA ARTÍSTICA LES MORERES
- DUET ESPORTS
- ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES
- ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) (EMA)
- CLUB ESPORTIU ENDAVANT
- FUNDACIÓ FINESTRELLES
- FUNDACIÓ ECOM

• MASTER CLASS DE D’AERÒBIC INFANTIL
(escenari del parc) 19.30 h

DE 18 A 19 h
ESPAI D’ANIMACIÓ INFANTIL
“ Rellamp de sons”

L’Espai Esplujove és el paradís de les
persones més inquietes: ofereix una tarda
trepidant on divertir-vos tot aprenent
danses exòtiques, coneixent altres països,
engrescant-vos amb diferents tallers i
jocs o al karaoke.
DE 18 A 21.30 h

PARC DELS TORRENTS

DE 18 A 21.30 h
ESPAI D’ACTIVITATS
• Espai de videojocs
• Taller de circ
• Tallers de manualitats
• Zona d’Scalextric
• Circuit segway
• Espai de jocs de rol
• Taller Creu Roja Joventut
DE 18 A 21.30 h
ESPAI INTERCULTURAL
•Jaima: sabors i arts d’Àfrica!

DE 19 A 21.30 h
ESPAI DE DANCES
• Capoeira
• Danses afrocaribenyes
• Salsa
• Dances de Bollywood
• Dansa del ventre
DE 19.30 A 21 h
• Karaoke jove
DE 21.30 A 23 h
• CONCERT JOVE
“LUCAS MASCIANO”
ENTITATS COL·LABORADORES:
• Creu Roja Joventut Esplugues
• Club de rol i estratègia
Els Immortals

19 h
CERCAVILA DES DES DEL CAMP DE FUTBOL
• Tabals Ball de Diables la
Collada de Sis-camins
• Timbalers de Sant Andreu
• Toc de Foc de La Bóbila
• Tambolàs
• Markatú Batucada

Torna una de les activitats amb més èxit de
l’any passat: tant com espectador o com
aprenent podeu gaudir de la festa amb més
apren
ritme: jocs malabars, capoeria, cercaviles
ritme
actuacions musicals. Serà la 7a edició. No
i actu
parareu quiets ni un segon!
parar

19.45 h
ACTUACIÓ DEL GRUP DE PERCUSSIÓ
ATABALATS
20.15 h
ACTUACIÓ DE SAMBÉ DO TIMBALÉ
21 h
ACTUACIÓ DE MARKATÚ BATUCADA

DE 17 A 22 h

PARC DELS TORRENTS
PAR

21.30 h
ACTUACIÓ DE BRINCADEIRA

18 h
INICI DE LA VII FESTA DE LA PERCUSSIÓ
• Tall
Taller de Malabars
• Tall
Taller de pintura facial
• Tall
Taller de dibuix
• Per
Percussió Africana
• Cap
Capoeira
• Ma
Malabars

22 h
ACTUACIÓ DE MARACATÚ

Com dicta la tradició, els
espluguins i les espluguines
passaran la nit més llarga de
l’any menjant coca, brindant
amb cava i estant alerta sobre
on sonarà el proper petard a
alguna de les set revetlles de
Sant Joan. Unes hores abans
haurà arribat el seguici amb
la Flama del Canigó, que des
d’Esplugues es repartirà a tot
el Baix Llobregat

XJoan Garcia

U

n any més, els membres de l’Espluga Viva són els encarregats
de mantenir viu el simbolisme de la Flama a la ciutat. Com
cada 23 de juny, el foc que crema sense parar des de 1964 al
Castellet de Perpinyà, després d’una cerimònia al cim del
Canigó, es reparteix entre tots els representants de viles i
pobles encarregats d’escampar i multiplicar aquests “esqueixos” pels
Països Catalans. Com sempre, no hi faltaran els membres del Centre
Excursionista de l’Espluga Viva, que són qui porten la flama a la ciutat.
La celebració d’aquesta ancestral tradició començarà, com sempre, a les
6 de la tarda amb la concentració de colles participants als jardins del Casal
de Cultura Robert Brillas. Els membres del Centre Excursionista d’Esplugues,
l’expedició que portarà la Flama, arribaran mitja hora més tard, moment
en què es llegirà el manifest i es repartirà el foc a la resta de pobles del Baix
Llobregat. És un acte solemne i, tal i com explica la Cecília Llatje, de l’Espluga
Viva, per a ells és un fet molt important que Esplugues sigui el centre neuràlgic d’aquest esperit a la comarca, el poble que distribueix la Flama als altres.
A les 9 de la nit, després de la ballada de la Colla de Bastoners i del ja tradicional “torneig” de bitlles pallareses, el seguici de la Flama del Canigó, amb
el correfoc de Ball de Diables al capdavant i la resta d’entitats participants,
es dirigirà a la pista vermella del parc Pou d’en Fèlix on es tornarà a llegir el
manifest i s’encendrà la foguera amb la Flama, que custodien els nois i noies
de l’Agrupament Escolta Espluga Viva. Serà un moment màgic, la nit del
solstici d’estiu, quan s’encenen les fogueres arreu del país, amb la mateixa
flama que les uneix, mitjançant el seu simbolisme, com un sol poble. En acabar l’encesa, per acabar bé la nit, hi haurà un sopar popular i una revetlla al
carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
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JARDINS DEL CASAL DE
CULTURA ROBERT BRILLAS
Dimarts 23 ¤18 h

L

a revetlla de Sant Joan és la festa del carrer per excel·lència.
Després del fred de l’hivern i de les pluges de la primavera, per
fi arriba l’estació més càlida i seca de l’any, l’època en què
gaudim del sol, de dies llargs i de nits curtes. La nit de Sant
Joan és la porta de l’estiu, i una de les primeres oportunitats de
l’any per retrobar-se amb els veïns, amics i coneguts al carrer, l’espai
que ens pertany a tots i totes i que ha de ser l’escenari de la vida
pública, l’empremta de la ciutat, i més encara en els països
mediterranis. Les revetlles de Sant Joan, doncs, no deixen de ser una
excusa per celebrar que arriba el bon temps i que fer vida al carrer és
agradable, fins i tot de nit.
Com fan tots els pobles i ciutats de Catalunya, Esplugues celebra
intensament la nit de Sant Joan amb revetlles a diversos barris, però
amb alguns denominadors comuns: el foc, els coets, els petards, la coca,
la música i el ball seran presents en totes. Una combinació que moltes
persones associem de manera inherent a la revetlla i d’altres, els més
menuts, descobreixen any rere any, sorpresos per la màgia d’aquesta nit i
amb la satisfacció afegida d’haver acabat el curs escolar. L’oferta és àmplia,
ara només caldrà decidir en quina volem celebrar l’arribada de l’estiu.
Els primers a celebrar-ho, com sol passar en altres festes, són els més
grans. El dijous 18 de juny, el Club Sant Jordi farà la seva pròpia festa, uns
quants dies abans que la resta i a les 16.30 h.

J

a durant la nit màgica, el dimarts 23 de juny, hi haurà totes les altres
revetlles majoritàriament organitzades per les associacions de
veïns. La música, especialment d’orquestra, serà la protagonista a la
majoria de barris. A partir de les 23 h els veïns del barri de la Plana
ballaran al so de l’Orquestra Forum, i els del Gall amb l’Orquestra
Aura. La Melmelada sonarà a la pista municipal del Centre Cultural L’Avenç,
i el grup Clau de Sol animarà la vetllada als veïns de Can Clota.

Algunes entitats també es reuneixen aquest dia tan assenyalat. És el cas
de de l’Asociación Cultural Andaluza de Esplugues que fa la seva pròpia
festa, o el Centro Aragonés de Esplugues i el Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael que revetllaran junts. Per últim, els jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas acolliran la revetlla sense alcohol de l’Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats.
Bona Revetlla a tothom!

REVETLLA A CAN CLOTA

REVETLLA DE L’ACAE A CAN CLOTA

23 h

23 h

Amb l’actuació del grup Clau de Sol
Org.: AV Can Clota
Plaça del Taxi
REVETLLA A LA PLANA

23 h

Ball amb l’Orquestra Forum
Organitza: AV La Plana
Rambla del Carme
REVETLLA AL GALL

23 h

Ball amb l’Orquestra Aura
Organitza: AV el Gall
Pista annexa a la Biblioteca Pare Miquel
REVETLLA A L’AVENÇ

23 h

Ball amb l’Orquestra Melmelada
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Pista municipal

Revetlla de Sant Joan

Org.: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90
REVETLLA SENSE ALCOHOL

23 h

Revetlla de Sant Joan

Organitza: Associació d'Alcohòlics Rehabilitats (ARE)
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas
REVETLLA A CAN VIDALET

23 h

Ball amb l’Orquestra Màgic
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues
i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael

FESTES MAJORS DE BARRIS

FINESTRELLES
Del 12 al 14 de junio

FINESTRELLES, una

fiesta con muy buen sabor

I

nmersos en la primavera y a punto de
estrenar el verano, llegan las fiestas
que se organizan en muchos barrios de
la ciudad. Las asociaciones de vecinos
y entidades son las dinamizadoras de estas
celebraciones. La idea es salir a la calle y
disfrutar de la ciudad, del buen tiempo y de
las actividades que se organizan. Este año
música y gastronomía serán protagonistas
importantes, así como la recuperación de
algunas tradiciones populares.

Puntuales a su cita anual, las fiestas del barrio de Finestrelles, del 12 al 14 de
junio, regresan con su carácter festivo y popular. Organizadas por la Associació de
Veïns, destaca el hecho que se cuentan cuatro citas gastronómicas, en los jardines
de Cal Suís. La primera, el viernes noche, será la Sardinada , seguida de una cantada
de habaneras a cargo de la formación Rems. La mañana del sábado, como es costumbre, se hará la ofrenda floral al patrón, Sant Antoni, y al mediodía, un concurso, con
degustación incluída, de tortillas de patatas, seguido de una chocolatada. Por la noche,
antes del baile popular con orquesta, se celebrará el Sopar de germanor. El domingo, los
más madrugadores podrán disfrutar del Despertar boig que levantará al barrio con sus
tracas. Seguida de la sesión de petanca y de una nueva cita gastronómica, la Paella de
Finestrelles (reservas al 634 601 162). Tras ella, será el turno de la diversión asegurada con
la sesión de bingo casolà, que dará el punto final a esta entrañable fiesta popular.

CAN CLOTA, música,

XYolanda Viñals

animación y entidades

CAN CLOTA
Del 26 al 28 de junio
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La Fiesta Mayor de Can Clota, del 26 al 28 de junio, se iniciará
el viernes con la banda de trompetas, cornetas y majorettes y la
actuación de Toni Torres y Yolanda Valero en la plaza del Taxi. Tras
ella, será el turno de los más jóvenes con la discoteca al aire libre
amenizada por Tito Jarper. La mañana del sábado comenzará
con inflables y paseo en tren para los peques de
casa y al mediodía se hará la clásica Gran Caldereta (para socios
y colaboradores). A media tarde, los payasos La Katracolica
rociarán con su cañón de espuma a grandes y pequeños. Por
la noche, la música de la Orquestra Pensylvania amenizará a
quien se acerque a la plaza del Taxi. El domingo por la tarde la
actuación del Esbart Vila d’Esplugues, el Grupo Coros y Danza
San Isidro Labrador de Cornellá, Teo la Extremeña y
Leo Rodríguez hará las delicias del público asistente.
A las 20 h., se despedirán las fiestas a ritmo
de habaneras con el grupo Xarxa.

CAN VIDALET

CAN VIDALET
Del 11 al 14 de junio

recupera la cursa popular
Es la fiesta más grande que acoge Esplugues a las puertas del verano. Del 11
al 14 de junio, los vecinos del barrio de Can Vidalet disfrutarán de distintas
actividades y actuaciones, pensadas para todos los gustos. Unas fiestas a las
que se acercan, también, vecinos de otros puntos de la ciudad. Entre las actividades más destacadas se encuentran la actuación de los grupos Sin Solución y
El final del laberinto (viernes 12), de la Banda Joven de la Escuela Municipal de
Música de Esplugues (sábado 13), de la Orquesta Venus (sábado 14) y el espectáculo encargado de cerrar las fiestas que contará con la actuaciones del humorista
El gran Pedrín, la vedette Carol Chervalier, los mariachis Los Aguilar y el cantante
Toni Torres (domingo 14). En lo referente a las tradiciones más populares y festivas, es destacable el pasacalles con la Xaranga Mariona (viernes 12), el espectáculo de fuego infantil con la formación Toc de Foc de la Bòbila (viernes 12), los
bailes regionales extremeños, aragoneses y andaluces (sábado 13 y domingo 14),
la actuación de la Colla de Bastoners de Esplugues (domingo 14), y las distintas
competiciones de petanca y fútbol sala, así como las exposiciones de trabajos
manuales de la Associació de Dones Can Vidalet El Taller o los de la Associació
de Veïns de Can Vidalet (jueves 11).
Unas festividades que contarán con la lectura del pregón a cargo de Antoni
Pérez Garzón, alcalde de Esplugues entre 1979 y 1998 (viernes 12) y con la
recuperación de la cursa popular (sábado 13). José Rabadán, presidente de
la comisión de fiestas, destaca la importancia de esta “recuperación, ya que
es algo que se hacía hace muchos años en el barrio”. Tendrá lugar de 9 a 11
de la mañana por el parque de la Solidaritat, y la participación de dividirá en dos categorías: infantil, de 8 a 12 años, y juvenil. “Los corredores infantiles harán un recorrido en 2 kilómetros, mientras que la
de los juveniles estará entorno a los 6”, explica Rabadán.
Consultar todas las actividades de estas fiestas en la
Agenda día a día (páginas 11 a 14 )
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TALLERS DE CULTURA I JOVENTUT

C

on el sugerente título de Tast de
Tallers Refrescants d'Estiu, aparece una nueva tanda de talleres
para animar a los más inquietos de
la ciudad. Así, el Ayuntamiento sigue
con su oferta dinamizadora entre
jóvenes y adultos, dando la posibilidad de iniciarse en nuevas y atractivas temáticas.
Los diferentes talleres, que se impartirán durante este mes de julio en
el Casal de Cultura Robert Brillas,
el Espai Jove Remolí, la sala Cadí, la
plaza Blas Infante y el parque de la
Solidaritat, llegan con una gran variedad de propuestas que van desde la

cocina con flores o la cocina fresca y
natural, ideal para esta época del año,
hasta la cata de cervezas y vinos; o
desde la informática descubriéndonos el sistema Linux, hasta comprobar la audacia con los malabares o el
skateboard. Los aficionados al baile
tienen donde elegir con talleres para
aprender a bailar salsa, breakdance o
si se desea mover de una manera más
exótica, uno de Bollywood.
Como es habitual, los precios de estos
talleres son populares y todavía más
para los jóvenes hasta 35 años. Las
inscripciones estarán abiertas del 8 al
26 de junio.

TAST DE TALLERS REFRESCANTS D'ESTIU
Tallers de juliol al Casal de Cultura Robert Brillas i a l’Espai Jove Remolí

CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS
TAST DE
CERVESES
els dilluns 13, 20 i 27
de juliol, de 22
a 24 hores

D.O. VINS CATALANS
els dimecres 8, 15 i 22 de juliol,
de 19.45 a 21.45 hores

CUINA
AMB FLORS
els dimarts 14, 21 i 28
de juliol, de 18.30
a 20.30 hores

DANSES DE
BOLLYWOOD
els dimarts 14, 21 i 28
de juliol, de 19.30
a 21.30 hores

CUINA FRESCA I SANA
els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 17.30
a 19.30 hores

SALSA els dilluns 13,
20 i 27 de juliol, de 22 a 24
hores

Inscripcions al Punt Jove Robert Brillas
Del 8 al 26 de juny (els 3 primers dies
reservats a la ciutadania d’Esplugues)
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Durada dels cursos: 6 hores
Per a més informació: 93 480 31 94
Preus:
- Joves 7,5 € (joves no residents a
Esplugues 9 €)
- Adults 25 € (adults no residents a
Esplugues 28 €)

TALLERS JUVENILS A L'ESPAI JOVE REMOLÍ
MALABARS

DISSENY
PÀGINES WEB

els dimarts 7, 14, 21 i 28
de juliol, de 18.30
a 19.30 hores
(plaça Blas Infante)

els dimarts 7, 14, 21 i 28
de juliol, de 19.30
a 20.30 hores (Remolí)

SKATE

ARQUEOLOGIA

els dimecres 8, 15, 22
i 29 de juliol,
de 18.30 a 19.30 hores
(parc de la Solidaritat)

els dimecres 8, 15, 22 i 29
de juliol, de 19.30
a 20.30 hores
(Remolí)

INICIACIÓ
AL LINUX

SALSA

els dijous 9, 16, 23 i 30
de juliol, de 18.30
a 19.30 hores (Remolí)

BOLLYWOOD
els divendres 10, 17,
24 i 31 de juliol, de
18.30 a 19.30 hores
(Sala Cadí)

BREAKDANCE
els dilluns 6, 13, 20 i 27
de juliol, de 20.30
a 21.30 hores (Sala Cadí)

els dijous 9, 16, 23 i 30
de juliol, de 20.30
a 21.30 hores
(Sala Cadí)

Per a joves de 15 a 35 anys
Inscripcions al Punt Jove Remolí
(plaça Blas Infante)
Del 8 al 26 de juny (els 3 primers dies
reservats a la ciutadania d’Esplugues)
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dissabtes, de 10 a 14 h
Durada dels cursos: 4 sessions
(del 6 al 30 de juliol)
Per a més informació: 93 372 97 06
Preu: de 15 a 35 anys: 7,5 €
(joves no residents a Esplugues 9 €)

Observacions: un cop fet el pagament del taller no es retornarà en cap cas l'import de la inscripció. Si no s’arriba al 90% de la cobertura de les places el taller es pot anul·lar.

dia a dia

L'AGENDA

juny

2009

A cavall entre dues
estacions, juny ens duu
una festa celebrada
des de temps
immemoriables pels
nostres avantpassats
pel seu gran significat.
És hora de cremar
els trastos vells a la
foguera, de renovar-se
amb l'esplendor que
la Nit de Sant Joan ens
fa sentir, alhora que
ens reivindiquem
com a poble.
Esplugues és
plena d'activitats
culturals, lúdiques
i esportives.
Surt i viu l'estiu a
Esplugues al 100%!

2Dimarts

5Divendres

SETMANA DE LA GENT GRAN
Xerrada: Beneficis de caminar
Per a la gent gran, entrada gratuïta
Esplai de Gent Gran Centre La Plana

SETMANA DE LA GENT GRAN
Sessió de tai-txi .Activitat oberta a la gent gran
Parc de la Solidaritat

17 h

18 h
CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
L’edifici Iaqubian d'Ala Aswani
Places limitades. Cal inscripció prèvia
via
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

3Dimecres

9h

6Dissabte
110 h

SETMANA DE LA GENT GRAN
S

CCaminem al parc de Can Vidalet

10 h

O
Obert
a tota la gent gran que vulgui caminar.
EEls participants rebran de regal una gorra per a la
protecció dels rajos solars.
Sortida de plaça Santa Magdalena

SETMANA DE LA GENT GRAN

11 h

Trobada i lliurament de diplomes dels
grups de memòria. Per a les persones que han
cursat el taller de memòria 2008/09 del Programa
sociocultural de gent gran d’Esplugues
Sala d’actes del Puig Coca

17 h
SETMANA DE LA GENT GRAN
Xerrada: L’alimentació en relació amb
l’osteoporosi i l’artrosi. Entrada gratuïta
Casal de Gent Gran de Cann Vidalet

18 h

Cançons inoblidables
Activitat per a la gent gran que combina música
amb coreografies senzilles
Parc de Can Vidalet

14 h

Gran paella popular per a la gent gran
Parc de Can Vidalet

17 h

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

CLUB DE LECTURA
CARPE DIEM

El caçador d'estels,
de Khaled Hosseini
Places limitades.
Cal inscripció prèvia
Biblioteca
Pare Miquel d’Esplugues

18 h
SETMANA DE LA GENT GRAN
AN

Homenatge a les parelles que compleixen
50 anys
Saló de plens de l’Ajuntament

19 h

Conferència: De les tasques de cada mes, a

l’ofici de tota una vida

L’AMPEL organitza una xerrada, a càrrec de Teresa
Vicens, sobre la vinculació entre els calendaris
medievals i el repertori de tasques en les rajoles
d’oficis. El Museu Can Tinturé organitza una visita
comentada prèvia a l’exposició El món des d’una
rajola especial per als socis i sòcies de l’AMPEL.
Organitzen: AMPEL i Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé

4Dijous
18 h

EL DIJOUS DE LES DONES
Fem salut pas a pas (caminada popular)
Durada del recorregut: 2 hores aproximadament
Organitzen: Consell Municipal de les Dones, Àrea de
Salut i equip d’infermeria de L´EAP Lluís Millet - ICS
Lloc de trobada i inici del recorregut:
plaça Mireia (Collserola)

19.30 h

Xerrada: L’origen de l’espècie humana
segons Darwin 150 anys després,
a càrrec de Francesc Nicolau, sacerdot, matemàtic,
professor universitari i divulgador científic. Presenta Joan
Maria Puiggròs. Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

De 18 a 24 h
FESTA DEL PARCS DE TORRENTS

Festa de Joc i de l’Esport
Espai Esplujove
VII Festa de la Percussió

Vegeu pàgines 4 i 5
Parc dels Torrents i
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

7Diumenge
De 10 a 14 h

XXIX Trobada
de col·leccionistes
de rajola catalana
i de ceràmica antiga
Descobreix en viu el
món del col·leccionisme
de rajola antiga i
gaudeix d'un matí ple
d'activitats al seu entorn.
10 h: Obertura
11.30 h: Demostració de pintada de rajoles amb la
tècnica de la trepa, a càrrec de Manel Diestre, del
Taller de Ceràmica SOT
D’11 a 13 h: Taller infantil Secrets de rajoles
13.15 h: Sorteig dels lots oferts pels diferents
col·laboradors
Activitats paral·leles:
Exposició temporal El món des d’una rajola
Mostra de L’auca: funcions de Barcelona de Joan
Llorenç com a reflex de les tradicions de l'època
Taller infantil Secrets de rajoles
Visites comentades al Museu de Ceràmica
La Rajoleta (11 i 13 h) i al Museu Can Tinturé (12 h)
Organitza: ACCDT i Museu Can Tinturé
Jardins del Museu Can Tinturé

11 h

Celebració 25è aniversari de la Fundació

Privada Fèlix Llobet

Actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues i Colla de
Bastoners d'Esplugues
Residència Fèlix Llobet Av. Isidre Martí, 17-19

9Dimarts

12Divendres

13Dissabte

14Diumenge

Dia internacional dels arxius

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Commemoració del dia en què es va fundar el Consell
Internacional d’Arxius CIA/ICA a París, el 1948.
Si vols conèixer el patrimoni documental d’Esplugues,
vine a l’arxiu a gaudir de les visites
Per aquest motiu tindrà lloc una jornada de portes
obertes en què es podran visitar les instal·lacions
de l’arxiu -secció històrica-, conèixer els seus fons
documentals -fons municipal i fons patrimonials- i
veure una mostra de documents.
La durada serà de 45 minuts
Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat
Casal de Cultura Robert Brillas

19.45 h

Cercavila amb la Xaranga Mariona

13 h

25è aniversari Fundació Privada Fèlix Llobet
Ballada de Sardanes, a càrrec de la Secció

Havaneres amb el grup Rems i rom cremat
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

19 h

21 h

Visites, a les 12, 18 i 19 h

INICI: c. Vidal i Ribes FINAL: rambla Verge de la Mercè
Inici al carrer Molí
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

20 h Sardinada a la brasa
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

21 h

El gènere negre i policíac,
a càrrec de Jordi Canal, bibliotecari
Què és la novel·la negra? Quines diferències té amb la
novel·la policíaca? Un recorregut per la terminologia
del gènere, el seu naixement i difusió, els diferents
subgèneres i corrents, i algunes propostes de classificació. Activitat per a persones adultes
Biblioteca La Bòbila

XIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA
I TRADICIONAL D’ESPLUGUES
Concert de clausura
Cobla Ciutat de Girona, sota la direcció de Marcel
Sabaté. Públic en general, col·laboració [5€]
Entrada gratuïta per als socis i un acompanyant
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
Plaça Pare Miquel d'Esplugues

10Dimecres

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

19.30 h

El poder de la paraula,
a càrrec de Ramon Solsona
Ramon Solsona és lingüista i escriptor. Col·labora
habitualment en mitjans de comunicació com RAC1,
Catalunya Ràdio, La Vanguardia i Avui. Té unes grans
dots comunicatives i un domini extraordinari de la
llengua. Ha publicat obres d’investigació i divulgació
com ara A paraules em convides 2005;
narrativa, Cementiri de butxaca 2006
i novel·la, Línia blava 2004. També ha
tastat la poesia amb Sac de gemecs
1999.
Activitat organitzada amb la
col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

21 h

Audiovisual El Gran Norte
A càrrec de Javier Aznar
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9

21.30 h

Correfoc infantil, a càrrec de la Colla Infantil de
Diables Toc de Foc de la Bòbila
Organitza: Esplai Pubilla Casas - Can Vidalet
Carrer Molí

19 h

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

A càrrec de les parròquies de Sant Antoni, Santa
Gemma i Sant Enric d’Ossó
Parròquia de Sant Antoni c. Verge de la Mercè, 67

17.30 h

Missa patronal de Sant Antoni

Concert de música en directe
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

18 h

Concert de la Banda Jove de l’Escola
Municipal de Música d’Esplugues
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

20 h

Balls regionals,
a càrrec del Centro Extremeño Muñoz Torrero
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

21 h

Balls
Regionals,

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

15 h

La Paella de Finestrelles

21 h

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

A càrrec de Sin Solución i El final del laberinto
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

Organitza: Agrupació Pescadors de L’Avenç
Segur de Calafell

19 h

Concert de Música Jove

22 h

Teatre: Defensa de Dama
A càrrec de L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
[socis 3€ no socis 6€]

Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

13Dissabte
Cursa Popular (de 6 a 18 anys)

A càrrec del Casal de Gent Gran de Can Vidalet
Parc de Can Vidalet

12.30 h

Xocolatada

22.30 h

Pregó de festes a càrrec d'Antoni Pérez Garzón,

De 9 a 11 h

Torneig de Petanca

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

17.30 h

alcalde d'Esplugues del 1979 al 1998
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

22 h

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

De 9 a 14 h

Sardanista de L’Avenç
Residència Fèlix Llobet

Reserva anticipada al 634 601 162
Organitza: AV Finestrelles
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32-38

Visita a l’Asociación Hijos de Almachar, de
Cornellà. Organitza: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE)
Lloc de sortida a concretar

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

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

a càrrec del
Centro
Aragonés
de Esplugues
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

Hora a concretar

11Dijous

Concurs i degustació
de truites de patates

12 h

Concurs Social de pesca a la platja de Segur

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

22 h

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

22 h

Teatre: Defensa de Dama
A càrrec de L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
[socis 3€ no socis 6€]

Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

[socis 3€ no socis 6€]

Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

20 h

Actuació de la Colla de Bastoners d’Esplugues
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Molí

20.30 h

Balls regionals, a càrrec del Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael
Rambla Verge de la Mercè -Edifici Molí

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

El gran Pedrín, presentador/humorista
Carol Chervalier, vedette
Los Aguilar, mariachis
Toni Torres, cantant
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Molí

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

23 h

Orquestra Venus
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Molí

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
11 h Ofrena floral a la capella de Sant Antoni
Organitza: AV Finestrelles
Parc Pompeu Fabra

Teatre: Defensa de Dama
A càrrec de L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

22 h

Ball Popular

De 9 a 14 h

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Poliesportiu Can Vidalet

Bingo casolà

23 h

Parc de la Solidaritat

Torneig de Futbol Sala

17 h

14Diumenge

Espectacle fi de festa, amb les actuacions de:

16Dimarts
18 h

L’hora del Conte,

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

amb Santi Rovira
Biblioteca La Bòbila

9h

19 h

Despertar boig
Organitza: AV Finestrelles
Carrers Santa Rosa, Finestrelles i Rocabert

Presentació del llibre

Esquizofrènia gràfica,

Inauguració exposició de treballs manuals

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

De l’Associació de Dones de Can Vidalet El Taller
Edifici Molí

11h

Concurs de dibuix

10 h

20 h

Organitza: Llar Residència de Discapacitats
d’Esplugues. Patrocinat per La Caixa
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

Torneig de petanca

20 h

Organitza: AV Finestrelles
Parc Pompeu Fabra

a Catalunya

Inauguració exposició de treballs manuals
A càrrec de l'Associació de Veïns de Can Vidalet
Edifici Cadí

11.30 h

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

20.30 h

Actuació de la Companyia Teia Menor,

11 h

Dones de Can Vidalet El Taller

grup d’animació infantil
Organitza: Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

A càrrec del Casal de Gent Gran de Can Vidalet.
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Cadí

Actuació del Grup de Ball Associació de
Rambla Verge de la Mercè - Edifici Molí

Entrega de trofeus competició de petanca

de Francesc de Diego
Biblioteca La Bòbila
Xerrada: Com afecta la crisis
A càrrec de Meritxell Borràs
Diputada al Parlament de
Catalunya per CiU i regidora de
l’Ajuntament de l’Hospitalet
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

18Dijous

21Diumenge

23Dimarts

Revetlla de Sant Joan per a la gent gran

1r Festival Infantil de Dansa

REVETLLES DE SANT JOAN
Amb l’actuació del grup Clau de Sol
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi · AV de Can Clota

16.30 h

Recollida de tiquets:
dilluns 15, dimarts 16 i dimecres 17 de juny
Organitza: Fundació Caixa Catalunya
Club Sant Jordi Joan Corrales, 59-61

18 h
CLUB DE LECTURA HISTÒRIES
COMPARTIDES

Si menges una
llimona sense
fer ganyotes,

de Sergi Pàmies.
Sessió guiada pel
lingüista Carles Alcoy.
Places limitades.
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19 h

Conferència: Joan Amades i la representació

dels gegants a través de les rajoles d'ofici
A càrrec de Margarida Tintó, vinculant l’exposició El
món des d’una rajola i la celebració de l’Any Amades.
Amb la participació de gegantons i capgrossos de la
Colla de Geganters d'Esplugues
Organitza: Ajuntament i Colla de Geganters d'Esplugues
Museu Can Tinturé

19 h

Actuen: Esbart Vila d'Esplugues i Esbart Dansaire
Sant Joan Despí
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues
Parc Pou d'en Fèlix

22Dilluns
19 h

V SETMANA CULTURAL
PER A LA DIVERSITAT
Exposició fotogràfica:

Imatges i paraules
de Can Vidalet
Inauguració oficial
de l’exposició amb la
participació de les
persones que hi han
cedit les imatges
Edifici Molí

19.15 h

Inauguració de l’exposició La maternitat d’Elna
Bressol de l’exili 1939 - 1944
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Esplugues Future Factory - Edifici La Baronda

19Divendres

23 h

23 h

Actuació de l’Orquestra Fòrum
Organitza: AV La Plana
Rambla del Carme

23 h

Ball amb l’Orquestra Aura
Organitza: AV el Gall
Pista annexa a la Biblioteca Pare Miquel

23 h

De 18 a 21 h

tallers, balls del món i
degustació plats de Bolívia i Marroc

Realització de diversos

Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

20Dissabte

23 h

Revetlla sense alcohol

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

Organitza: Associació d'Alcohòlics Rehabilitats (ARE)
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Pallassos La Katracolica, amb canó d’escuma

23 h

Ball amb l’Orquestra Màgic
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues i
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

19.30 h

Banda de trompetes, cornetes i majorets
Pels carrers de Can Clota

De 12 a 22 h

20.30 h

Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

21Diumenge
19 h

Teatre: Defensa de Dama
A càrrec de L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
[socis 3€ no socis 6€]

23Dimarts
18 h

FOCS DE SANT JOAN – FLAMA DEL CANIGÓ

Arribada de la Flama del Canigó

Com cada any, membres del Centre Excursionista
d’Esplugues pugen la nit del 22 de juny al cim del
Canigó per recollir la flama que encendrà les fogueres
de les diferents entitats del Baix Llobregat que vénen
a recollir-la.
El grup de TiC s’encarrega de tota l’organització i els
infants de l’Agrupament Escolta, juntament amb
altres entitats d’Esplugues, formen la comitiva del seguici. Repartiment de la Flama del Canigó a diferents
poblacions del Baix Llobregat.
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

21 h

Correfoc, a càrrec de Ball de Diables

18.30 h

Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

Actuació de l’ACAE
21 h

Actuació del Centro Aragonés de Esplugues
22 h

Pregó de festes
22.30 h

Cançons de Toni Torres i Yolanda Valero

24 h

Discoteca a l’aire lliure a càrrec de Tito Jarper
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

22.30 h
CINEMA GASTRONÒMIC
Cinefòrum amb la projecció del film
Dieta mediterrània i degustació dels plats
que es fan a la pel·lícula. Reserva de taules per als
tastos al bar de L’Avenç, previ pagament del tiquet.
Hi assistiran el director Joaquim Oristrell i l’actriu
Carme Balagué, que ha proporcionat les receptes dels
menjars. Moderador de l’acte: Miguel Fernando Ruíz
de Villalobos. Es farà un col·loqui amb el cuiner.
Organitza: Centre Cultural L’Avenç - Cineclub Imatge 74
Centre Cultural L’Avenç – Pista municipal
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

23 h

Gran Orquestra Pensylvania
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

28Diumenge
D’11 a 14 h

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
Zona de vianants d’Àngel Guimerà
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

18.30 h

Festival amb l’Esbart Vila d’Esplugues, el Grupo de

Lectura del Manifest i encesa de la foguera
de Sant Joan

Coros i Danza San Isidro Labrador (Cornellà), Teo la
Extremeña i Leo Rodríguez
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

Parc Pou d’en Fèlix

22.45 h Sopar popular i revetlla

11 h

Carrer Mossèn Cinto Verdaguer
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura
Popular d’Esplugues

Org.: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)
Casal de Cultura Robert Brillas

Ball per a la gent gran

Fins al parc Pou d’en Fèlix

Centre Cultural L’Avenç – Sala Joan Brillas

Festival de Fin de Curso

14 h

Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas

V SETMANA CULTURAL PER LA DIVERSITAT

[socis 3€ no socis 6€]

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

Org.: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

26Divendres

[socis 3€ no socis 6€]

Teatre: Defensa de Dama
A càrrec de L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

ELS DISSABTES FAMILIARS
Especial Festa Major
L’orquestra casolana, amb la Companyia
Ninotinas. Activitat infantil
Biblioteca La Bòbila

17 h

Revetlla de Sant Joan

Xerrada a càrrec d'un membre de la Fundació
Organitza: Fundació Josep Català i Soler
Casal de Cultura Robert Brillas

22 h

12 h

20 h

Teatre: Defensa de Dama
A càrrec de L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

Organitza: Agrupació Pescadors de L’Avenç
Altafulla

Organitza: AV Can Clota

22 h

22 h

Concurs social de pesca a la platja de les
Botigues de Mar (Altafulla)

Inflables a la plaça Sant Lluís Gonzaga i
passeig en tren pels carrers d’Esplugues

La Gran Caldereta per als socis i col·laboradors
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

Projecte d'apadrinament de la Fundació
Vicente Ferrer

21 h

D’11.30 a 18 h

Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Pista municipal

Orquestra Melmelada

Organitza: Ass. Cultural Mediterrània de l’Hospitalet
Rambla Verge de la Mercè

Organitza: Ass. Cultural Mediterrània de l’Hospitalet
Rambla Verge de la Mercè

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

25Dijous

V SETMANA CULTURAL PER LA DIVERSITAT

Tallers, degustacions, danses d'arreu,…

27Dissabte

20 h

Havaneres i rom cremat amb el grup Xarxa
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

CURSOS i TALLERS
Tallers de música – guitarra baix i gralla
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
Per a més informació: 93 473 39 09
Organitza: Centre Excursionista Esplugues – Espluga Viva
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9
SETMANA DE LA GENT GRAN

EXPOSICIONS

SORTIDES

Taller de reciclatge de matèria orgànica,
per a la gent gran

ANY AMADES
Exposició:

Dimarts 2 i dijous 4, a les 9 h

Les inscripcions s’han de fer als punts d’atenció a la
ciutadania la darrera setmana de maig
Centre Municipal Puig Coca

SETMANA DE LA GENT GRAN
Sortida recreativa al castell de Montjuïc per a
la gent gran. Les inscripcions s’han de fer als punts
d’atenció al ciutadà
Sortida des de la plaça Catalunya

Joan Amades, La memòria del poble
Fins al dimarts 2 de juny
Es tracta d’una exposició per descobrir de prop la
persona i l’obra del folklorista català Joan Amades,
l’home que preservà de l’oblit molts dels costums i
tradicions populars del nostre país. L’exposició ve
acompanyada d’un plafó monogràfic dedicat a la recerca musical que va fer Joan Amades amb el mestre
Joan Tomàs a Esplugues, durant l’estiu de 1931
Org.: Arxiu Municipal d'Esplugues i Museu Can Tinturé
Masoveria de Can Tinturé

Divendres 5 i dissabte 6 de juny
Excursió alta muntanya:

Pic del Tomasset - Andorra
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Dissabte, 13 de juny

EXPOSICIONS
Exposició de pintura
a càrrec de Javier Iranzo
Del 15 al 30 de juny
Casal de Cultura Robert Brillas
V SETMANA CULTURAL PER A LA DIVERSITAT
Exposició fotogràfica:

Excursió amb autocar a La Cova de Sant Ignasi
Sortida: a les 8 del matí de la plaça Catalunya.
Inclou esmorzar i dinar. Després del dinar hi haurà
ball. Preu per persona: [35,5€] - La entrada a la
cova i la guia van incloses en el preu
Inscripció: Dilluns, 8 de juny, a partir de les 10 h a
l’Esplai de Santa Magdalena.
Carrer Rafael Sebastià Irla, s/n., baixos
Organitza: Esplai per a la Gent Gran de Santa Magdalena

Fins al diumenge 21 de juny, de 18 a 21 h
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç – Vestíbul
Mostra de fotografies:

Modernisme a Canet de Mar
Del 2 de juny al 15 de juliol
Es tracta d’una mostra d’imatges de la visita realitzada per l’AMPEL el passat mes de març, que recull
diferents aspectes del modernisme arquitectònic
del municipi i, especialment, de l’obra de Lluís
Domènech i Montaner
Organitza: AMPEL
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Exposició de pintura, a càrrec de l'alumnat del
Taller Municipal de Pintura i Dibuix

Del 3 al 13 de juny
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició:

L’auca: Funcions de Barcelona de Joan Llorenç
com a reflex de les tradicions de l'època
Del 3 al 18 de juny
L’Associació Catalana de Ceràmica Decorada i Terrissa
(ACCDT) organitza, amb la col·laboració del Museu Can
Tinturé, una exposició de rajoles d’oficis inspirades en
l’auca anomenada Funcions de Barcelona, per donar
suport a la XXIX Trobada de Col·leccionistes de Rajola
Catalana i de Ceràmica Antiga, i en paral·lel amb
l’exposició El món des d’una rajola.
Organitza: ACCDT i Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé

Coincidència insòlita: dracs i dragonets,
simbologia modernista
Del 10 de juny al 15 de juliol
El Museu Can Tinturé i el Museu Municipal de Terrassa estableixen un diàleg entre dues peces que parlen
de la riquesa i la simbologia de motius utilitzats en
la ceràmica modernista
Organitza: Museu Can Tinturé
Espai Salvador Miquel del Museu Can Tinturé

Des de l’àrea de Diversitat i Ciutadania de
l’Ajuntament, es proposa una exposició fotogràfica
amb l’objectiu de promoure la participació ciutadana i enfortir el sentiment col·lectiu a Can Vidalet.
L’exposició mostra la vida i l’evolució de Can Vidalet al
llarg dels darrers 80 anys a través des fotografies cedides per les pròpies persones i associacions del barri.
Edifici Molí

Taller per aprendre a ballar la dansa pròpia
d’Esplugues, i que ballarem col·lectivament per la
Festa Major de Santa Magdalena
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: TiC Espluga Viva
Lloc a determinar

Cursos d’adaptació a l’entorn de la
població nouvinguda
De 9.30 a 10.30 h
Català bàsic, introducció a la informàtica i
orientació laboral
Inscripció prèvia al 93 371 33 50, extensió 441 o 440
Org.: Esplai per a la Gent Gran de Santa Magdalena
TAST DE TALLERS REFRESCANTS D'ESTIU

Tallers del 6 al 31 de juliol

Inscripcions: Punt Jove Robert Brillas 93 480 31 94
Vegeu més informació a la pàgina 10
TALLERS JUVENILS A L'ESPAI JOVE REMOLÍ

Malabars · Skate · Iniciació al Linux
Bollywood · Disseny pàgines web
Breakdance · Arqueologia · Salsa

Exposició: La maternitat d’Elna
Bressol de l’exili 1939 - 1944

Inscripcions: Punt Jove Remolí 93 372 97 06
Vegeu més informació a la pàgina 10
Casal de Cultura Robert Brillas i Espai Jove Remolí

Del 22 al 30 de juny,
de dilluns a divendres, de 10 a 19 h
Aquesta mostra itinerant presenta la història de
la residència de la vila rossellonesa d'Elna que
Elisabeth Eidenbenz, una jove mestra suïssa, va
organitzar per poder atendre les parteres, procedents
dels camps de concentració de la Guerra Civil
espanyola, i els seus fills.
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Esplugues Future Factory - Edifici La Baronda

Divendres 5 i 19 de juny, de 21 a 22.30 h

Tast de Cerveses · Cuina amb Flors
Danses Bollywood · Cuina Fresca i Sana
D.O. Vins Catalans · Salsa

Del 22 de juny al 3 de juliol,
de dilluns a divendres, de 9 a 21 h

Defensa de Dama sobre la violència de gènere

Taller del ball del Babau

TALLERS AL CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

Imatges i paraules de Can Vidalet

Exposició fotogràfica:

Dimarts 5 de juny, a les 10 h

MINICURSOS D'ESTIU

Inici 29 de juny
Diumenge 14 de juny

Sortida popular de Celebració 10è
Aniversari de la Creu del Gra de Fajol
Gra de Fajol – Ull de Ter
Excursió col·lectiva per commemorar el 10è aniversari de la col·locació de la Creu al cim del Gra de
Fajol per part de les diferents seccions de l’entitat.
L’ascensió al cim tindrà lloc per diferents vessants.
Des de les més assequibles fins a vies d’escalada.
Activitat oberta a tota la població.
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Espluga Viva

Dissabte 20 i diumenge 21 de juny

Excursions en família: Ulldemolins
Excursions dirigides a les famílies amb infants
que volen gaudir d’una aproximació al món de
l’excursionisme i la natura. 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 local de l’Espluga Viva.
Sortida en cotxes particulars des de la plaça Santa
Magdalena
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Diumenge 21 de juny

Rock and Roll · Salsa · Merengue · Mambo
Dansa del ventre · Latin funky · Hip Hop
Per a més informació us podeu adreçar al Centro
Cultural Standard Latino, al c. Sant Francesc Xavier,
36, o bé truqueu als telèfons:
Matins 652 089 202 · Tardes 93 473 95 79

SOLIDARITAT
Campanya solidària per als
infants de l'orfenat núm.1
de Dnepropetrovsk – Ucraïna
En aquest orfenat ucraïnès hi viuen 160 nens, el
més gran té tan sols 4 anys i el més petit tan sols
mesos. Es recull roba, sabates i ninots de peluix,
nous o en molt bon estat. El punt de recollida es
farà a la botiga La Nau (rbla. Àngel Guimerà, 120)
de dilluns a divendres, de 10 a 13.30
i de 17 a 20 h, i dissabtes de 10 a 13.30 h
Organitza: Glaç, amb el suport de La Nau

PREINSCRIPCIONS
ESCOLA DE MUSICA
Nou alumnat de 2 a 8 anys

Excursions de muntanya col·lectives en BTT

Les Guilleries

15 de juny, 11 h Sorteig públic
Matriculació del 25 de juny al 3 de juliol

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 local de l’Espluga Viva.
Cal fer inscripció prèvia
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Per a la selecció del nou alumnat es valorarà que
sigui resident a Esplugues, el que tingui germans
actualment matriculats al centre i el que demani
l’aprenentatge d’un instrument minoritari (baix
elèctric, bombardí, contrabaix , trombó i viola). En
situacions d’empat, es resoldrà mitjançant un sorteig
Escola Municipal de Música
CM Puig Coca Petit parc de l’Amistat s/n

2009

juny

A l’estiu sortim al carrer! Gaudeix de la teva
ciutat, les seves activitats i el sol estiuenc amb la
programació Esplujove d’aquest mes. No et perdis la
gran festassa al parc dels Torrents, concerts, tallers,
piscina.... I si has pensat treballar a l’estiu apunta’t
al curs de manipulador d’aliments que t’ofereix
l’Espai Jove Remolí. Deixa enrere l’avorriment
hivernal i mou-te cap a un estiu ple de sorpreses!

Cinema
al Remolí
CICLE PEDRO

ALMODOVAR

Divendres 5 de juny, a les 18 h

Mujeres al borde de un
ataque de nervios

Divendres 12 de juny, a les 18 h

La Flor de mi Secreto

Divendres 19 de juny a les 18 h

Todo sobre mi Madre

Divendres 26 de juny, a les 18 h

Volver

Espai Jove Remolí

Festa al Parc

Baixaventura 2009
Un any més arriben les activitats d’estiu del
Baixaventura! Si t’agraden els esports d’aventura
corre a reservar la teva plaça a qualsevol dels
dos punts d’informació juvenil de la ciutat!

Dissabte 6 de juny, a les 18 h
Vols passar un dissabte divertit?
Doncs apropat al parc
dels Torrents!
T’esperen un munt
d’activitats i tallers:

Curs de surf a Zarautz

[137€]

1r torn: 19, 20 i 21 de juny
2n torn: 26, 27 i 28 de juny
3r torn: 3, 4, i 5 de juny

Tallers de
bijuteria,
dances de Bollywood,
salsa, dansa del
ventre, capoeira,
karaoke, ... I a la nit

Zarautz – Guipúscoa

Descens de barrancs

Teatre jove:

De algun tiempo a esta parte
Divendres 12 juny, a les 21.30 h
Text de Max Aub. Monòleg dramàtic
ambientat a la 2a Guerra Mundial.
Amb Núria Olivé. Direcció Laia Alsina
Espai Jove Remolí

[65€]

25 de juliol Ponts – Lleida

Paintball

Concert Jove de la mà de

[33€]

1r torn: 4 de juliol
2n torn: 11 de juliol

Lucas Masciano

NNo t’ho pots perdre!!!!
PPer a més informació
vvegeu pàgines 4 i 5
PParc dels Torrents

La Palma de Cervelló

Divendres 19 juny, a les 21 h
Parc dels Torrents

1r torn: 12 de juliol
2n torn: 18 de juliol

Exhibició dansa del ventre

Torrelles de Llobregat

Exhibició de les ballarines del curs de dansa del
ventre del Remolí
Espai Jove Remolí

1r torn: 3 de juliol
2n torn: 17 de juliol

Parlem-ne!

Castelldefels

Ràfting, escalada i piragüisme [60€]
19 de juliol Ponts – Lleida

XXerrada Jove: Consells abans de viatjar!

Caiac i Tir amb arc [18€]

DDijous 11 juny, a les 18 .30 h
TTens programat un viatge aquest estiu?
DDoncs prepara la maleta amb informació útil!
XXerrada a càrrec d'estudiants de farmàcia
EEspai Jove Remolí

DDissabte 13 juny, de 10 a 13 h
CCurs gratuït i amb certificat. Màxim 15 persones
IInscripcions: del dimarts 2 al dimecres 10 de juny
aal Punt Jove Remolí
EEspai Jove Remolí

Recrea't
Jove

Exposició Jove: Viatges de Liliana Bellizzi

Curs de windsurf

Del dimarts 2 al dimarts 30 de juny,
dimecres i dissabte, de 10 a 14 h,
dilluns a divendres, de 17 a 21 h

[100€]

Castelldefels

CCurs: Manipulador d’aliments

Divendres 26 de juny, a les 21.30 h

26 de juliol Castelldefels

4 i 5 de juliol curs de 2 dies

Tallers joves

Concert a l’aire lliure: Brigada Cobalto +
Killer Toys From China + Break the Chain

Parc d’aventures entre els arbres [22€]

Iniciació al golf [20€]

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

Nits joves
amb molt d'art

** Activitats exclusives per a joves d’entre 15 i
35 anys, excepte activitats amb pernocta que
són per a joves entre 18 i 35 anys
INSCRIPCIONS: De dilluns a divendres de
17 a 21 h · Dimecres i dissabtes de 10 a 14 h
· Punt Jove Remolí 93 372 97 06
· Punt Jove Robert Brillas 93 480 31 94
· Per a més informació:
http://www.cebllob.cat/ - www.esplujove.net

Dilluns a divendres, de 17 a 20 h

Fotografia de viatges, cada viatge és un món
Espai Jove Remolí

Ja som + de 300 joves!
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L’Espai Jove Remolí i el Punt Jove Robert Brillas romandran tancats
el dilluns
1, dissabte
6 i di
dimecres
dde jjuny 15

VISITEM

“Coincidències insòlites” en
el Museu Can Tinturé

L

a exposición Coincidències
insòlites pone en
diálogo dos piezas
de dos museos distintos
a través de la Xarxa de
Museus Locals. De esta
forma se propone una
relación simbólica, estética y conceptual
para dar a conocer un diálogo común.
Can Tinturé lo ha trabado con el Museu
Casa Alegre de Terrassa. Y de esta coincidencia ha
surgido Dracs i dragonets, simbologia modernista. Se
puede ver desde el 10 de junio hasta el 15 de julio en el
Espai Salvador Miquel del Museu Can Tinturé. XY. V.

XYolanda Viñals

A

questa tradicional trobada, que
es celebrarà el diumenge 7, de 10
a 14 hores, al Museu Can Tinturé
va ser instaurada fa 29 anys per Salvador
Miquel. Ell fou el principal promotor
i organitzador d'aquestes trobades
que originàriament es celebraven a
Vallromanes, a fi de facilitar l'intercanvi de
rajoles entre els col·leccionistes i aficionats.
Aquesta iniciativa va obrir el camí a altres
col·leccions particulars de rajola de mostra.
Enguany, com a novetat, l'Associació de
Ceràmica Decorada i de Terrissa proposa
l'exposició L'auca: funcions de Barcelona
de Joan Llorens com a reflex de les
tradicions de l'època, una sèrie del primer
terç del s.XIX. Aquesta auca era la que es
col·locava el dia de Cap d'Any a la porta
de la cuina o del menjador de les cases i
esdevenia el calendari infantil pel qual es
regien mainada i grans per solemnitzar les
tradicionals festes barcelonines.
D'11 a 13 h, es farà el taller infantil “Secrets
de rajoles” i a partir de les 11.30 h es podrà
veure una demostració de pintada de
rajoles amb tècnica de grimpa. Durant la
jornada s'organitzaran visites comentades
gratuïtes a La Rajoleta (11 i 13 hores) i al
Museu Can Tinturé (12 hores). A més, es
podrà veure l'exposició temporal “El Món
des d’una rajola”.
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Les representacions en les rajoles
oles dd'ofici
ofici

E

l Museu Can Tinturé serà l'escenari de dues conferències
ncies
sobre les rajoles d'ofici vinculades a l'exposició El Món des
ganitzada
d’una rajola. La primera, el 3 de juny, a les 19 h, organitzada
per l'Associació d'Amics dels Museus i el Patrimoni d'Esplugues
plugues
(AMPEL) serà a càrrec de Teresa Vicens, que explicarà la
vinculació entre les representacions dels calendaris medievals
ievals i
el repertori de tasques representades en les rajoles. En la segona,
ment i la
el 18 de juny, també a les 19 h, organitzada per l'Ajuntament
Colla de Geganters d'Esplugues, Margarida Tintó oferirà la xerrada
Joan Amades i la representació de gegants a través de less rajoles
d'ofici. Aquesta activitat s'emmarca en les celebracions de l’Any
Amades i comptarà amb la participació de la Colla de Geganters
ganters
d'Esplugues, que hi aniran amb els seus capgrossos i faran
an
gaudir als assistents amb el "Ball de nans", el primer ball
d’arrel tradicional creat a Esplugues, l’any 1981. XY. V.

PARTICIPEM-HI

Clàssica
PLAÇA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
Divendres 12 de juny · 21h
COBLA CIUTAT DE GIRONA

L’Escola Municipal
de Música obre
les preinscripcions

PROGRAMA
1ª PART
• La sardana del vailet

Pep Ventura
• Atzavares

i baladres
Eduard Toldrà
• Victoriosa Enric Barnosell
(tible solista: David Plans)
• Costa

Brava Agustí Borgunyó
d'amor Ricard Viladesau
• Mi·lenni Jesús Ventura
• Niu

2ª PART
• Als peus de la verge
Conrad Saló
• Rouranenca Max Havart
(tenora solista: Josep Coll)
• De

nit al pont de Sant Agustí
Francesc Cassú
• Enyor Ricard Lamote
de Grignon
• El carnaval de Venècia
Marcel Sabaté
(flabiol solista: Òscar Sánchez)

DIRECTOR: Marcel Sabaté

XJoan Garcia

C

om és costum, el Festival de
Música Clàssica i Tradicional clausurarà l’edició d’enguany amb un
concert de cobla a l’aire lliure, a la plaça
Pare Miquel. El divendres 12, a les 21 h, la
Cobla Ciutat de Girona, sota la direcció
de Marcel Sabaté, interpretarà obres tradicionals de casa nostra i adaptacions per
a cobla, en la que serà la sisena i última
proposta del festival per aquest any.
Els concerts d’aquesta edició han
tingut unes xifres d’assistència molt
altes, al voltant del 80% de l’aforament.
Aquesta dada reflecteix la consolidació del festival com una de les ofertes
més interessants pel que fa a la música
tradicional i clàssica de la zona. Guillem
Eastaway, dels Amics de la Música de
Santa Magdalena, l’entitat organitza-

dora, explica que estan molt contents
amb les valoracions que la gent fa del
festival: “La prova és que no només ve
gent d’Esplugues, sinó que s’acosten
persones de la resta del Baix Llobregat i
de Barcelona.”
Segons Eastaway, una de les característiques més importants del Festival és
que la programació és molt variada, així
que els socis de l’entitat i el públic en general poden escoltar des de música per a
orquestra, corals, solistes, cobles...
Una programació que requereix un esforç d’organització molt gran i que obliga a
tenir pràcticament lligats, a hores d’ara,
tots els concerts de la propera edició,
que seguirà la mateixa estructura que
l’ha permès anar creixent en contingut,
qualitat i acceptació. XJoan Garcia

Si vols aprendre a tocar un instrument, fes la preinscripció per al
proper curs a l’Escola Municipal de
Música d’Esplugues, del dimarts 2
al dilluns 8 de juny. Durant el procés de selecció, tindran prioritat els
alumnes que actualment ja estan
matriculats al centre, les persones
sol·licitants residents a Esplugues,
les que tenen familiars matriculats,
i les que demanin l’aprenentatge
d’un instrument minoritari com el
baix elèctric, el bombardí, el contrabaix, el trombó, la viola... Si després de la primera adjudicació de
places en queda alguna de vacant
o es donen situacions d’empat, la
selecció es resoldrà mitjançant un
sorteig públic, el 15 de juny.
L’alumnat escollit es matricularà
del 25 de juny al 3 de juliol.

La inauguración se hará el lunes 22 en la Esplugues Future Factory

T

ras la Guerra Civil, miles de
refugiados huyeron a Francia,
donde fueron internados en
campos de acogida. En medio de
tal desolación y penuria, la joven
suiza Elisabeth Eidenbenz decidió
aportar una chispa de luz y esperanza a todos aquellos que tuvieran
la desgracia de nacer bajo tales circunstancias. Así se funda en Elna
(comarca del Rosselló) una residencia para atender a las mujeres que
tuvieran que alumbrar en los campos y a sus hijos.

Una muestra itinerante organizada
por el Programa per al Memorial
Democràtic de Catalunya y el
Ayuntamiento de Elna recuerda la
obra de esta mujer.
La exposición empezó su andadura
en el Palau Robert de Barcelona y
ahora, a iniciativa del Consell
Municipal de les Dones, podemos
disfrutar de ella en la Esplugues
Future Factory, situada en el recinto
de la antigua fábrica La Baronda,
del 22 al 30 de junio, de lunes a
viernes de 10 a 19 h. XMercè Aguilar

BIBLIOTECA PARE MIQUEL

L'AVENÇ

El poder de la paraula,
amb Ramon Solsona

Defensa de Dama, teatro
contra la violencia machista

Aquest escriptor, lingüista i col·laborador habitual en
alguns dels principals mitjans de comunicació catalans, com Catalunya Ràdio, RAC1, Avui o La
Vanguardia, farà una conferència sobre El poder de la
paraula, el dimecres 10 de juny, a les 19.30 h.
Solsona té grans habilitats comunicatives i un domini
extraordinari de la llengua. Ha publicat obres
d'investigació i de divulgació, com A paraules em convides, de narrativa com Cementiri de Butxaca,
novel·les com Línia blava, i fins i tot poesia amb Sac
de gemecs. Aquesta activitat ha estat organitzada amb
la col·laboració de la Institució dels Lletres Catalans.

L’Endoll,Grup de teatre de L’Avenç, presenta Defensa
de Dama, una obra de teatro sobre la violencia de
género, escrita por Isabel Carmona y Joaquín Hinojosa y
dirigida por Sergi Guirado. Se podrá ver dos fines de
semana de junio en L’Avenç: del 12 al 14 y del 19 al 21.
Todas las sesiones tendrán lugar a las 22 h., excepto las
de los domingos que se adelantarán a las 7 de la tarde.
Además, se ha programado una exposición bajo el
mismo título con un horario de 18 a 21 h, que se podrá
visitar hasta el día de la última función en el vestíbulo.
Debido a la dureza de algunas escenas, la obra no está
recomendada para menores de 16 años.

Puertas abiertas
al Patrimonio
Documental de
Esplugues

C

oincidiendo con el Día
Internacional de los Archivos, que
se celebra el 9 de junio, el Arxiu
Municipal d’Esplugues (Casal de Cultura
Robert Brillas) abrirá sus puertas y hará
tres visitas comentadas para el público
interesado. Serán a las 12, 18 y 19 horas.
Durante ellas se podrá conocer, por
ejemplo, que el documento más antiguo
que se conserva data de 1759; de la
existencia de un pasaporte para cruzar
de un municipio a otro, y cómo se hacían
descripciones de la persona al carecer
de las fotografías; de la conservación
de dibujos de los mosaicos del Palau
de la Música de Barcelona; o la cámara
de fotografiar con dos objetivos del
espluguense Salvador Serra.
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ELS NOSTRES FOGONS

En ple cor del barri de
Finestrelles es troba el restaurant
Barra d’Or, més conegut pels
assidus com “Cal Fernando”.
I és que en Ferran Rovira fa
prop de 32 anys que aconsella
de bon grat als seus comensals.
Tot fresc i de qualitat.

C

ada matí, a primera hora, en Ferran s’apropa al
conegut Mercat de la Boqueria, per veure què oferirà aquell dia als seus habituals. I és que es tracta d’un
restaurant de prestigi, però tan familiar, tant, que hi ha
clients que no han obert la carta en més de trenta anys.
Alguns d’ells són dels que hi van dia sí, dia també.
Lloc de pas de polítics, artistes i esportistes de renom,
molts han passat de ser clients a ser bons amics que
hi van a menjar sovint, segurament perquè se senten
com a casa. Al Restaurant Barra d’Or, l’ambient convida a gaudir d’un bon àpat i una bona conversa de
forma distesa. És un establiment familiar on trobem
en Ferran servint les taules i fent d’excel·lent relacions
públiques, i la seva dona i la seva germana, Eugènia
Ibáñez i Maria Rosa Rovira, timonejant els fogons. El
menjador principal, el que sempre és obert, consta de
nou taules, cosa que permet un tracte personalitzat
i familiar, d’aquells on ja preveuen què et cal, però
on tampoc t’atabalen si és el que no et cal. Al pis de
dalt, hi tenen un altre espai per celebracions on es pot
donar cabuda a més de cent persones.
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ÀPATS DE QUALITAT A TAULA O A DOMICILI
El Barra d’Or, situat al solar dels avis d’en Ferran, on la
família passava els seus estius, és herència d’un altre restaurant, La Barra de Oro, regentat durant quaranta anys pel seu
pare i ubicat al carrer Muntaner de Barcelona. Poc després
de tancar-lo, el fill va obrir la seva aposta a Finestrelles.
Sempre ha estat un restaurant que ha tingut la qualitat
com a principi, amb una carta completa de producte fresc
i cuinat de forma casolana. Els preus també es regeixen pel
mercat, i no es pot considerar que es tracti d’un espai elitista. La seva gran especialitat és la paella, de la qual en preparen una mitjana de 160 cada cap de setmana per entregar a
domicili, a banda de les que serveixen a taula. En preparen
quatre modalitats: caçadora (13 €/ració), mixta de la casa
(16 €), llagosta (30 €) i llamàntol (20 €). Aquesta darrera
és la que més èxit té, n’arriben a preparar unes 80. Però, a
banda del plat estrella, el Barra d’Or ens ofereix un munt de
propostes culinàries que sumen 45 plats només en la carta,
suggeriments del dia a part. Així que la bona tria està assegurada. Sempre hi ha entrants freds i calents, arrossos, carns
i peixos. Cada dia es canvia la carta, tenint com base un bon
filet i un bon peix. I totes les propostes del dia es poden triar
a la graella. També, cada dia, hi ha un pastís casolà distint,
així com gelats salats o dolços, també fets per ells. Una recomanació: el gelat de foie, el de tomàquet amb alfàbrega o el
de ceps. Una delícia, tant pel tast com per l’aroma.
A més de les paelles, tots els plats de la carta, els porten
també a domicili, un servei que té un cost de sis euros i que
pot solucionar tant un àpat de diari com fer-vos quedar
d’allò més bé davant dels convidats.

TÀRTAR DE
YINA
TOMÀQUET I TONYINA
AMB ANXOVES DE
L’ESCALA I GELAT
DE TOMÀQUET
INGREDIENTS TÀRTAR:
• 1 tomàquet de branca
• 50 g de tonyina
• 2 anxoves
• Enciams variats per decorar
• Fulles d’alfàbrega

CAL SABER…
RESTAURANT
BARRA D'OR
c. Díaz de la Fuente, 1
(Finestrelles)
08950 ESPLUGUES
Tel: 93 371 86 97
CARTA: 30€ aprox. (vi a banda)
HORARI: cuina oberta de 13 a 15.45 i
de 20.30 a 22.45 h
TANCAT: diumenges nit i els dilluns
S’ACONSELLA RESERVAR

CAN PALOU

www. canpalou. com
Descobriu el nou
servei de carta al
Raconet de Can
Palou, amb capacitat
per a 32 persones. Tot un encert!

Æ Cuina de mercat
Cargols a la llauna
MENÚ: 9,80€
BUFFET LLIURE: 20-25€ Nens 12€
CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge

c. Montesa, 15 · ESPLUGUES

☎ 93 473 07 45 - 630 037 529

AMALUR - ABBA GARDEN
Æ Cuina de mercat
Menú migdia i nit tota la setmana
MENÚ: 27€ INFANTS GRATUÏT
CONSULTA LA OFERTA DE LA WEB!!!
CARTA: 35-45€ aprox.
TANCAT: obert tots els dies
P

www.abbagardenhotel.com

Especialistes en
celebracions
i grups grans

c. Santa Rosa, 33 · ESPLUGUES
☎ 93 503 54 54

gratuït

LA MALLOLA

la_mallola_rte@live.com
Molt a prop
del centre de
la ciutat.
Cuina contemporània de gran
qualitat i un servei excel·lent.

Æ Cuina tradicional
Galtes al forn
MENÚ: 9,95€
MENÚ CAP DE SETMANA: 15€
CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: Les nits de dilluns a dimecres

c. Rafael Casanova, 3 · ESPLUGUES
☎ 93 473 30 88

NINUS

lmbcn@hotmail.com

Æ Cuina de mercat i d'autor
Cuina creativa en renovació constant
MENÚ MIGDIA: 10€ de dilluns a divendres
CARTA: 25€ aprox. nits de dijous a dissabte
TANCAT: Les nits de dilluns a dimecres,
dissabtes migdia i diumenges
Sopars per a grups. Copes divendres i dissabte nit

Eugènia Ibáñez
Ferran Rovira
Rosa M
M. Rovira
L'equip de
del Barra d'Or

Un espai modern i
tranquil, on gaudir
d'una proposta
gastronòmica
innovadora i actual

c. Severo Ochoa, 12 · ESPLUGUES
☎ 93 371 60 12 - 657 244 122

LA ROSELLA
Æ Cuina casolana i de mercat
Formatgeria, fondues i bacallans
MENÚ: 10,70€ · MENÚ FESTIU: 16,50€
CARTA: 20-30€ aprox.
TANCAT: Diumenge
DIMARTS: Música en directe

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

c. Laureà Miró, 330 · ESPLUGUES
☎ 93 473 89 50

LA CASETA D'ESPLUGUES

ELABORACIÓ TÀRTAR:

Talleu el tomàquet a daus
petits, barregeu-los amb la
tonyina, una mica d’enciam
tallat petit i unes fulles
d’alfàbrega. Amaniu-ho amb
oli, sal i unes gotes de vinagre
balsàmic. Emplateu-ho dins un
motlle rodó. Retireu el motlle i
adorneu-ho amb els enciams
variats, les dues anxoves i el
gelat de tomàquet.

INGREDIENTS GELAT DE TOMÀQUET:
• 1 ampolleta de suc natural
de tomàquet
• 30 cl d’oli d’oli
d’oliva
• 1 cullerada petita de sucre
• 2 cullerades de vinagre
• 3 o 4 fulles d’alfàbrega
ELABORACIÓ GELAT DE TOMÀQUET:

Poseu tots els ingredients en
un bol, barregeu-los amb una
batedora elèctrica i poseulos dins el congelador, aneu
batent el contingut, de tant en
tant, perquè agafi textura de
sorbet.

Æ Cuina de mercat
Arrossos i mariscada
MENÚ MIGDIA: 9€ de dilluns a divendres
MENÚ NIT: 10€ de dilluns a divendres
MENÚ ESPECIAL : 15€ cap de setmana
MENÚ FESTIU : 17€
TANCAT: Nits de diumenge

Són especialistes en
bacallà, peus de porc, paelles,
cargols, mariscada o graellada
de peix. També són uns experts
en l'art del picoteo.

c. Laureà Miró, 278 · ESPLUGUES
☎ 93 473 32 95 - 667 71 91 70

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

P gratuït

www.elpescadito.es

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

Av. Cornellà, 108 · ESPLUGUES
☎ 93 473 86 04
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L'ENTITAT

ESPLUGUES
CAL d’Esplugues de Llobregat

Data de fundació: abril de 2003
Nucli local de la CAL
(Coordinadora d’Associacions per la Llengua)
Data de fundació CAL nacional:
abril de 1998
Nombre de socis a Esplugues: 35
Nombre de socis arreu del territori: 661
Contacte:
caldesplugues@caldesplugues.cat
http://caldesplugues.cat
http://caldesplugues.blogspot.com/

L

a CAL, Coordinadora d’Associacions
per la Llengua, és una entitat que es
crea, el nivell nacional, l’any 1998. Una
mica després, al 2003, un col·lectiu
crea el nucli d’Esplugues. La principal
preocupació de la CAL rau en tot allò que
afecta els drets i l’ús de la llengua catalana
en la societat actual i, sobretot, quina en
serà el futur com a llengua de cultura, d’ús i
de comunicació. Arreu dels Països Catalans
hi ha 661 socis, i Esplugues en té 35. Els
principals objectius de la CAL són reclamar
el reconeixement de la unitat lingüística del
país, entès com a Països Catalans; i presentar
arreu la cultura catalana com un element
innovador, integrador i desacomplexat. La CAL
d’Esplugues és molt activa, i per aconseguir
dur a terme aquestes accions organitzen
diferents activitats. Aquestes van des de les
de caire més informatiu fins a les de debat,
passant per les caràcter lúdic. Es programen
campanyes per fomentar l’ús del català, i
potenciar la consciència lingüística individual
i col·lectiva dels ciutadans d’Esplugues. La CAL
té una presència activa a la ciutat, a través dels
consells de cultura, els plens de l’Ajuntament i
la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular,
de la qual va ser una de les entitats promotores
i fundadores.
Entre les activitats més destacades de la
CAL d’Esplugues es troba el programa Cal
parlar de llengua, que emeten al canal local
de televisió (ETV Llobregat); les diverses
sortides a diferents indrets de la geografia dels
Països Catalans amb l’objectiu de conèixer la
realitat sociocultural i lingüística de la zona
i, també, gaudir dels aspectes lúdics de cada
lloc. Fins ara s’han programat sortides a la
Franja de Ponent i a la Catalunya Nord. A més,
DIVERSITAT D’ACCIÓ
Al llarg de l’any, són molt diverses les
activitats que la CAL promou en defensa
de l’ús del català. A dalt, moment de
l’inici del Correllengua i un concert de
Sant Jordi. Sobre aquestes línies, de
dalt a baix, cercavila del Correllengua
d’Esplugues, en Titot fent mostra de l’art
de glosar i un moment del programa
Cal parlar de llengua, d’ETV, amb Núria
Feliu de convidada.
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s’han organitzat sessions de glosa, un gènere
tradicional on s’improvisa constantment.
A banda, per Sant Jordi de 2004, la CAL
d’Esplugues va endegar el projecte El català,
la nostra llengua, que busca sensibilitzar
els ciutadans que el català ha d’esdevenir
la llengua d’unió i cohesió d’una societat
catalana, cada vegada, més diversa.

XERREM Una rotllana de voluntaris dels grups de conversa Xerrem
A banda d'aquestes activitats, la CAL és
coneguda, sobretot, pel Correllengua, una
iniciativa sorgida de la societat civil, que
recorre tot el territori de parla catalana. Des de
fa sis anys, la CAL d’Esplugues treballa aquest
projecte, lúdic i reivindicatiu, amb el suport de
les entitats i l’Ajuntament.
Des del 2008 Esplugues forma part del
projecte Xerrem. Una iniciativa de voluntariat
per fomentar l’ús social del català. La ciutat
compta amb dos grups actius, amb un total
de trenta xerraires. Finalment, molt aviat
començaran la campanya per promoure
una Iniciativa Legislativa Popular per unes
televisions sense fronteres, per l'espai de
comunicació de les llengües catalana, basca i
gallega.

ESPORT PER A TOTHOM

A partir del 22 de junio y hasta el 6 de septiembre las
Piscinas Municipales del Parc dels Torrents abren sus puertas

M

ás de dos meses de agua, diversión
y relax a nuestra disposición para
hacer deporte o tomar el sol sin
tener que salir de la ciudad.
Con el mismo horario de años anteriores, el
recinto vecino a La Baronda estará abierto al
público de 11 de la mañana a 7 de la tarde.
Además, para poder aprovechar las instalaciones al máximo, se pondrán a la venta diferentes
tipos de entrada de día y abonos, a fin de ajustarse a las necesidades de todos los usuarios.
Los bañistas pueden elegir entre dos piscinas:
una infantil de 100 m2 y poca profundidad y

otra general de 800 m2. El equipamiento del
complejo se completa con zonas verdes y un
solarium natural, además del edificio de recepción, botiquín, taquillas, duchas, vestuarios,
baños y un bar con terraza para reponer fuerzas.
El recinto está ubicado en un lugar muy céntrico
y está adaptado para personas con movilidad
reducida.
Este mes de julio, una vez más , se podrá asistir a
los cursos intensivos de natación, para niños, jóvenes y adultos. Las inscripciones estarán abiertas, a
partir del 8 de junio en el CEM La Plana, en horario
de 9 a 21 horas.

PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU 2009
Del 22 de juny al 6 de setembre de 2009 · d’11 a 19 h
Abonament temporada petits (0-4 anys) [gratuït]
Abonament temporada infantil (5-14 anys) [51,80€]
Abonament temporada adults [84,70€]
Abonament temporada gent gran [51,80€]
Abonament temporada familiar [180€]
Abonament mensual adult: [39,70€]
Abonament mensual infantil/pensionista [25,35€]
Abonament mensual familiar [87,60€]
Entrada dia laborable adult [4,45€]
Entrada dia laborable infantil-gent gran-discapacitats [3,30€]
Entrada dia festiu adult [5,25€]
Entrada dia festiu infantil-gent gran-discapacitats [4,05€]
Entrada de grup [1,10€]

PRECAUCIÓ A LA NIT DE SANT JOAN
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ESPORTS

El mes de
juny es vesteix
d’esport
a segunda edición del Trofeu Ciutat
d’Esplugues de fútbol juvenil va a permitir a los aficionados a este deporte
disfrutar de la presencia de algunos de
los mejores equipos catalanes de la categoría. Si el FC Barcelona era la gran atracción del
año pasado, en esta ocasión lo será el RCD
Espanyol. La entidad blanquiazul posee una de
las mejores canteras del país y en su primera
participación en el torneo de Esplugues será
uno de los grandes favoritos. El Espanyol estará
encuadrado en el grupo A, junto a Europa,
Jabac-Terrassa y el Can Vidalet. En el grupo B
estarán el Cornellà, la Damm, la Gramenet
Milan y el Espluguenc.
Los equipos se enfrentarán con sus contrincantes de grupo, en sistema de liguilla (partidos de 30
minutos), durante el sábado 20 de junio, y los dos
primeros clasificados jugarán las semifinales, el
domingo 21, por la mañana. La gran final del torneo será ese mismo día, a las 18.30 horas. Todos
los partidos se disputarán en el Camp Municipal
del Molí.
Pedro Rubio, presidente del Can Vidalet, club
organizador, explica que “durante el mes de junio,
podremos ver en Esplugues a los mejores equipos
catalanes, salvo al Barça”. Rubio confía en que “el
año próximo podamos volver a contar con equipos de fuera de Catalunya”.
Además del Ciutat d’Esplugues, el Can Vidalet
organiza otros dos torneos durante el mes de

L

GRUPO A
RCD ESPANYOL
EUROPA CE
CF CAN VIDALET
JABAC-TERRASSA

GRUPO B
CORNELLA UD
DAMM CF
ESPLUGUENC FA
GRAMANET MILAN UD AT.

HORARIOS SÁBADO 20 JUNIO
GRUPO A (Matinal)
9:00-9:30 CF CAN VIDALET – EUROPA CE
9:45-10:15 EUROPA CE – RDC ESPANYOL
10:30-11:00 RDC ESPANYOL – GIMNASTIC TARRAGONA
11:15-11:45 JABAC-TERRASSA – CF CAN VIDALET
12:00-12:30 CF CAN VIDALET – RDC ESPANYOL
12:45-13:15 EUROPA CE – GIMNASTIC TARRAGONA
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junio. Los días 5, 6 y 7 organiza uno de categoría
juvenil (2ª división), con la presencia de Cornellà,
Santboià, Almeda, Europa, Sabadell y Gavà,
además de los equipos B y C del Can Vidalet. La
final será el domingo 7 de junio, a las 13 horas. Y
los días 13 y 14 de junio organizará una competición de categoría infantil, con Mairena de Alcor,
Granollers, Jabac Terrassa, Sabadell y Europa, y
otra cadete, con Horta, Mairena de Alcor, Jabac
Terrassa, Granollers, Cornellà y Can Vidalet. Las
dos finales serán el domingo 14: a las 10 la infantil y a las 12 la cadete, tras las cuales llegarán las
entregas de trofeos.

GRUPO B (Tarde)
17:30-18:00 ESPLUGUENC FA – DAMM CF
18:15-18:45 DAMM CF – CORNELLA UD
19:00-19:30 CORNELLA UD – GRAMANET MILAN UD AT.
19:45-20:15 GRAMANET MILAN UD AT. – ESPLUGUENC FA
20:30-21:00 ESPLUGUENC FA – CORNELLA UD
21:15-21:45 GRAMANET MILAN UD AT. – DAMM CF
HORARIOS DOMINGO 21 JUNIO
10:00-11:15 SEMIFINAL 1 (1º GRUPO A – 2º GRUPO B)
11:30-12:45 SEMIFINAL 2 (1º GRUPO B – 2º GRUPO A)
18:30-19:30 GANADOR SEMIFINAL 1 – GANADOR SEMIFINAL 2
19:45
ENTREGA DE TROFEOS

XEl mes de juny és ple d’activitat esportiva
a Esplugues. Torneigs, exhibicions i cursos
es combinen durant aquest mes. Dues de
les competicions s’estrenen enguany: el I
Torneig Escolar de Futbol Sala, organitzat
per l’AE Penya Esplugues (6 de juny, de 9
a 21.30 h, CEM La Plana) i les 24 hores de
Futbol Sala, que organitza el CCA Plaza
Macael dins del seu 20è aniversari (de les 9
del matí del 20 de juny a les 3 de la tarda del
21 de juny, al Poliesportiu de Can Vidalet).
El CB Nou Esplugues organitzarà una jornada d’escoles de bàsquet (13 de juny, de
9 a 20 hores, CEM La Plana); l'AE Penya
Esplugues un torneig social de futbol sala
de final de temporada (20 de juny, de 9 a
22 hores, al CEM La Plana); i el Judo Tao un
campionat de taekwondo de categoria promoció júnior (27 de juny, de 8 a 17 hores,
al CEM La Plana). Finalment, el CCA Plaza
Macael celebra el XVI Torneig de Futbol
Sala, coincidint amb la Festa Major de Can
Vidalet (13 de juny, de 10 a 16 hores, al
Poliesportiu de Can Vidalet).
Les dues cites més singulars són el torneig benèfic d’esport escolar Fes un gol al
càncer (6 de juny, de 9.30 a 14 h, al Camp de
Futbol Salt del Pi) i el curs d’espeleologia
que la Secció d’Investigacions i
Exploracions Subterrànies (SIES) de
L’Avenç organitza els dies 11, 13 i 14 de juny
un curs d’introducció a l’espeleologia. El
curs, en què s’ensenyaran les tècniques
bàsiques de progressió per corda, inclou
tres xerrades teòriques, la visita a una cova
horitzontal i unes pràctiques bàsiques de
progressió vertical.
L’edat mínima per participar-hi és de 18
anys i el preu de 20 euros (socis de L’Avenç
gratuït). Les inscripcions es formalitzen
tots els dijous de 21 a 23 hores, a L’Avenç
(Àngel Guimerà, 27-29), o per correu electrònic a sies1986@gmail.com.

ACTIVITATS ESPORTIVES

SORTIDES

Dissabte 20 de juny

Dissabte 20 de juny de 9 a 15 h
diumenge 21 de juny de 9 a 15 h
I Torneig 24 Hores de Futbol Sala en
commemoració del 20è aniversari del
C.C.A. Plaza Macael

de 9 a 21.45 h

diumenge 21 de juny
de 10 a 19.45 h

II Torneig de Futbol
'Ciutat d'Esplugues'

Torneig de futbol sala que té com a finalitat
formar part dels actes organitzats per celebrar el
20è aniversari de l‘entitat.
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

Equips participants:
RCD Espanyol, Europa CE,
CF Can Vidalet, Jabac Terrassa,
Cornellà UD,Damm CF, Espluguenc FA, Gramanet Milan UD AT
Final del torneig:
diumenge 21 a les 18.30 h
Organitza:
Club de Futbol Can Vidalet
Camp Municipal de Futbol El Molí

Dissabte 13 de 10 a 19.30 h
diumenge 14 de juny de 10 a 14 h
Torneig de Futbol
Categories Infantil i Cadet

Divendres 5 de juny de 18.30 a 20.30 h
Dissabte 6 de juny de 10 a 19.30 h
Diumenge 7 de juny de 10 a 12 h
Torneig de Futbol · Categoria Juvenil

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

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

De 9.30 a 14 h

De 9 a 20 h

De 9 a 22 h

Torneig benèfic de futbol escolar
'Fes un gol al càncer'

Jornada Escoles de Bàsquet

Torneig social futbol sala final
de temporada de l’Associació
Esportiva Penya Esplugues

I Torneig Escolar de Futbol Sala
Torneig de futbol sala en el qual hi participen
diferents entitats i escoles d’Esplugues
Organitza: A.E.Penya Esplugues
Complex Esportiu Municipal La PLana

Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza:
Centre Excursionista Esplugues- Espluga Viva

Dissabte 20 i diumenge 21 de juny
Excursions en família: Ulldemolins
Excursions dirigides a les famílies amb infants
que volen gaudir d’una aproximació al món de
l’excursionisme i la natura.
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 local de l’Espluga Viva.
Organitza:
Centre Excursionista Esplugues- Espluga Viva

Les Guilleries

Dissabte 20 de juny

De 9 a 21.30 h

Pic del Tomaset - Andorra

Excursions de muntanya col·lectives en BTT

Dissabte 13 de juny

Torneig de futbol 7, que té com a finalitat
captar fons per a la investigació i lluita contra
el càncer infantil.
Equips participants: American School, Col·legi
Alemany, Benjamin Franklin School, British
School, F.A Espluguenc i C.F Can Vidalet
Edat dels participants: infants de 10 a 12 anys
Organitza: Fundació Sant Joan de Déu
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

Excursió alta muntanya

Diumenge 21 de juny

Dissabte 6 de juny

Matí: Finals de la lliga interescolar de
bàsquet d’Esplugues.
Tarda: Trobada d’escoles de bàsquet
d’Esplugues i altres municipis
Organitza: Club de Bàsquet Nou Esplugues
Complex Esportiu Municipal La PLana

Divendres 5 i dissabte 6 de juny

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 el dimecres abans de
l’excursió. També podeu assistir a la preparació
d’aquestes excursions i altres activitats els
dimecres a les 20.30 h, al local de l’Espluga Viva.
Organitza:
Centre Excursionista Esplugues- Espluga Viva

Organitza:
Associació Esportiva Penya Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

De 10 a 16 h

XVI Torneig de Futbol Sala Plaza
Macael
Torneig de futbol sala en categories benjamí,
infantil i juvenil, en què hi participen equips
de l’entitat organitzadora i altres equips
convidats
Organitza: Centre Cultural Andaluz Plaza
Macael
Poliesportiu Municipal Can Vidalet

Dissabte 27 de juny
8 a 17 h

Campionat de taekwondo
promoció junior
Organitza: Gimnàs Judo Tao
Complex Esportiu Municipal La Plana

FUGIM
FITXA TÈCNICA
COMARCA: Ripollès
HORARI:
[1 h 30 min de pujada i 2 h 45 de baixada]
DESNIVELL:
[+ 600 – 1.100 m]
DIFICULTAT:
itinerari complex, imprescindible mapa
i documentació de la zona

EL GRA DE FAJOL (2.708 m) forma part

ACCESSOS:
La C-17 fins a Ripoll, i la C-26 i C-38
fins a Camprodon. La GIV-5264 per
Setcases fins a Vallter-2000

d'un trencall que es bifurca de
la carena principal pirinenca i origina
l'anomenada serra del Catllar.
És un cim que tanca per l'esquerra
un amfiteatre de cims i colls que
configuren l'antic circ glacial
de la coma d’Ulldeter.

OBSERVACIONS:
És una excursió d'alta muntanya.
A l'hivern, amb neu, l'equip cal que
sigui l'adequat (piolet, grampons...).
També és una bona ascensió per fer-la
amb raquetes o esquís de muntanya

S

LA CREU DEL GRA DE FAJOL - 10è ANIVERSARI
El 30 de maig del 1999 el Centre Excursionista d'Esplugues, en commemoració
del 25è Aniversari de l’Espluga Viva,
instal·là una creu de ferro de més de 2
metres d'alçada al cim del Gra de Fajol.
Enguany commemora el 10è aniversari
de la instal·lació de la creu i el 35è de
l’Agrupament Escolta Espluga Viva i
ho vol fer convidant a tota la població
d’Esplugues a celebrar-ho amb l'entitat,
en una excursió d’alta muntanya, en
autocar, col·lectiva i popular.

Programa de la sortida
13,30 Cim del Gra de Fajol
Benvinguda a tots els assistents
Lectura de poemes de muntanya
Ofrena floral a la creu del Gra de Fajol
Audició de música tradicional
Parlament commemoratiu
15,00 h Explanada de l’antic refugi d’Ull de Ter
Dinar de carmanyola
Postres musicals amb cantada de garrotins
Representació de la llegenda de 'El coll de la Marrana'
Cant dels adéus i comiat

Resum de l’itinerari extret del llibre
EXCURSIONS ESCOLLIDES PER CATALUNYA
30 itineraris d'una jornada
editat pel CENTRE EXCURSIONISTA D'ESPLUGUES
que trobareu a les llibreries, a la seu
d'Espluga Viva i a les biblioteques de la ciutat

Demaneu informació a la
secretaria de l’associació
Tel: 93 473 39 09
de 16.30 a 20 h

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

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