www.esplugues.cat

L'Agenda
d'Esplugues
cultural i d'activitats

Juliol
2012

>>
Núm. 50

FESTA MAJOR
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Tradició en evolució

S

ovint associem l’estiu a la descoberta d’indrets llunyans, però el
bon clima i la possibilitat de tenir més temps lliure també ens
dóna l’oportunitat de gaudir del
millor de casa nostra. La situació econòmica actual fa que moltes festes populars
es vegin escurçades o fi ns i tot eliminades,
així que és una alegria veure com, igual
que a l’edició anterior, la coincidència amb
el cap de setmana allarga la Festa Major
de Santa Magdalena; enguany encara té
un dia més: des del divendres 20 fi ns al
diumenge 22.
Música i dansa són l’essència de les festes de Santa Magdalena. Una celebració
recuperada fa més de dues dècades i que
s’inspira en la cultura d’arrel tradicional i
popular catalana, tot formant un teixit de
sons i balls de nova creació 100% espluguins.
Divendres al vespre, la festa arrenca des
de la seva vessant més lúdica amb un cercatasques i un concert jove al parc de les
Esplugues.
Dissabte de vigília es posa en marxa amb
un concert vermut amb música d’arrel. A
continuació, dinar popular i sobretaula
amb les disputades partides de botifarra.
L’acte més espectacular és la Processó del
Ferro, una de les novetats més aclamades
de l’any passat i que enguany hi torna amb
el so de les gralles, els balls dels bastoners,
la percussió d’Atabalats i Drums i la música
de Marcel Casellas-so insistent. A meitat
del carrer Montserrat, la colla de Castellers
aixecarà un atrevit i emotiu pilar caminant
fins a la plaça Pare Miquel, que l’any passat ja van executar amb èxit. A continuació, res com tancar el dia tots plegats amb
el sopar a la plaça Pare Miquel d’Esplugues
i el ball de Festa Major. El mateix dissabte, de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h, també hi
haurà portes obertes al Museu Can Tinturé
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i a l’exposició 'Els edificis també respiren:
espiralls de ceràmica'.
Diumenge, diada de la nostra patrona
Santa Magdalena, aplega els actes més
tradicionals. A les 8, ens despertarem amb
les Matinades. Més tard, podem sumarnos a l’anada al Memorial amb el Seguici
de colles i castellers fins a la plaça Pare
Miquel, on passat migdia podem gaudir
de l’actuació castellera en record de David
Carreras.

FESTA MAJOR
DE SANTA
MAGDALENA
De divendres 20
a diumenge 22

La música i les danses pròpies són
les reines de la tarda. L’homenatge
al Ginjoler, aquest petit arbre
símbol de la transmissió de la
cultura popular entre generacions, s’inicia amb l’habitual
parlament del constructor
d’instruments Pau Orriols
i continua amb el Ball del
Ginjoler, executat per l’Esbart Vila d’Esplugues acompanyat pels Ministrers de la
Vila Nova. A continuació és
el torn dels balls propis d’Esplugues, acompanyats per la
Nova Cobla d’Esplugues, que sota
la direcció de Marcel Casellas interpreten el que podríem anomenar els nous
clàssics espluguins: Ball de Nans, Ball de
Gegants, Ball de Bastons, Ball del Babau,
ballada de la sardana Terra de Gegants,
l’Entrada a Plaça dels Castellers d’Esplugues i el Ball Pla d’Esplugues El Babau,
aquest últim obert a tothom.
Una mica abans del vespre, quan se celebra la missa solemne de Santa Magdalena,
les entitats inicien l'anada a ofrenes del
Seguici, que ens porta del Casal fins a
l’església envoltats d’espurnes, música,
danses i lluïments diversos. A l’ofrena a
Santa Magdalena, podem gaudir de les

danses de la Colla de Geganters (el Ball
de Nans dels Capgrossos i el Ball Nou
dels Gegants), l’Esbart Vila d’Esplugues
(Ball d’Ofrena a la Rosa d’Abril), la Colla
de Bastoners (Ball de l’Ofrena) i l’Entrada
a Plaça amb el pilar caminant fins l’altar,
que els nostres castellers portaran a terme
amb gran solemnitat i sentiment.
En sortir de l’ofici, Ball Parlat amb
Llucifer, la Diablessa i l’Arcàngel Sant
Miquel, i Versots, tot plegat a càrrec de Ball
de Diables, que any rere any aguditzen el
seu enginy per sorprendre’ns un xic més.
Finalment, la baixada del Seguici posa la
cloenda a tres dies de celebracions. ●

Diumenge 22
• 18 h Concentració de colles i
homenatge al Ginjoler
• 19 h Representacions dels balls
propis d’Esplugues amb l'actuació
de la Nova Cobla d’Esplugues
Jardins del Casal de Cultura Robert
Brillas
• 19.45 h
Anada a ofrenes del Seguici fins a
l’església de Santa Magdalena
• 20.45 h Ofrenes de les entitats a
Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena
• 21.15 h Ball Parlat i
Versots, a càrrec de
Ball de Diables
Plaça Pare Miquel
d’Esplugues
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CULTURA
AL CARRER
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
Las fiestas del barrio son una magnífica excusa para recuperar la calle. Las de Can Clota
llegan a su fin, pero todavía nos propone un
par de actividades el primer día de julio.
18.30 h. - Actuación de los geganters,
Atabalats, Drums y Tombolàs
20 h. - Habaneras y rom cremat con el
grupo Mar Blava.
Domingo 1. Plaza del Taxi

RACONS DE POESIA
El recital de poesía también repite este verano. Bajo el título Els poemes de la cançó, se
declaman canciones que forman parte de
la banda sonora de nuestras vidas: Joan
Manuel Serrat, Lluís Llach, Raimon, Núria
Feliu, Maria del Mar Bonet y muchos más...
Miércoles 11 - 19.30 h.
Jardines del Casal de Cultura Robert Brillas

IX ENCUENTRO DE MOTOS
CUSTOM
Los Cilindros Rebeldes organizan un evento
de lo más completo: desayuno motero, ruta
urbana, baile country, accesorios para la moto
y sorteos. Todo ello al aire libre.
Domingo 1, de 9 a 14 h.
Calle Andreu Amat

CAN PALOU
Æ Cuina de mercat
Cargols a la llauna
MENÚ MIGDIA: 10,50€
MENÚ NIT: 12,75€
BUFFET LLIURE: a partir de 14,95€
Infants 9€
CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge
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CULTURES DEL MÓN

TALLER FOGONS DEL MÓN:
REBOSTERIA D’ARREU DEL MÓN

¿Viajar con el paladar? ¡Por qué no! Con este taller de cocina
gratuito aprenderás las mejores recetas a cargo del 'Grupo
de mujeres del curso de formación para personas nouvingudes de Can Vidalet' : integración, aprendizaje mutuo y ganas
de conocer nuevas culturas son los ingredientes indispensables. Puedes reservar tu plaza en el 900 30 00 82.
Jueves 5, de 18 a 20 h. Cocina del Casal Robert Brillas

III NIT ORIENTAL
Viaja a oriente sin salir de Esplugues: danza del vientre, danzas hindús, de
la Polinesia y de Bollywood, así como un taller de henna, degustaciones, etc. La entrada es
una contribución al Banc d’Aliments, por lo que puedes aportar leche, legumbres, harina o
aceite. Actividad Esplujove. Viernes 6, de 21 a 23.30 h. Plaza Blas Infante

TALLER DANZAS DE LA POLINESIA
¿Te atreves con un baile exótico? Puedes reservar plaza
en el 93 372 97 06. Actividad Esplujove
Viernes 13, de 21 a 23.30 h. Espai Jove Remolí

TALLERS D’ESTIU
DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS CATALANAS GLOPS
La fábrica Glops nos invita a probar sus cervezas. Si quieres salirte de la caña de siempre, puedes apuntarte en el 93 372 97 06.
Actividad Esplujove. Jueves 19 de 21.30 a 23.30 h. Mayores de 18 años.

TASTETS DE TALLERS
¿Quieres aprovechar a fondo el verano? Apúntate a la muestra de talleres gratuitos en el
933713350 extensión 434 o 415 (horario de mañana de 11 a 13 h.) o enviando un correo con
tus datos a fcastillo@esplugues.cat. Mayores de 18 años.
Martes 10 TALLER DE AUTOMAQUILLAJE
Jueves 19 TALLER DE HIP-HOP
Martes 24 TALLER DE SALSA
De 19.30 a 21.30 h. Casal de Cultura Robert Brillas

www. canpalou. com

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

c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529 • canpalou@telefonica.com
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Tanto si estás de vacaciones como si no,
Esplugues te ofrece un mes de julio para
hacerte olvidar la rutina y los rigores del
calor a uno o dos pasos de casa.

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 16,25€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

La vinoteca d'Esplugues, on menjar bé, beure
un bon vi o cava i no haverse d'escurar les butxaques
és possible. El vi i el cava
també el serveixen per
copes. Servei de terrassa

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

NITS DE MÚSICA

Festa Major
del Gall,

XVI FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA I TRADICIONAL

una celebració
eclèctica per a
totes les edats

La Principal del Llobregat dirigida por
Jordi León pone el broche final al festival con una selección de sardanas y
arreglos para cobla. Como cada año,
esta clausura se celebra al aire libre. La
entrada cuesta 5 euros, pero es gratuita
para los socios y un acompañante.
Viernes 6 - 21 h.
Plaza Pare Miquel d’Esplugues.

X La Festa Major del Gall ens ofereix qua-

tre dies per aprofitar el bo i millor de la
vida de barri amb la família i els amics. És
difícil no trobar quelcom que ens sedueixi
a la seva variada programació.
Dijous, la mainada és la primera a sortir
al carrer amb un espectacle infantil amb
màgia i pallassos, però l’acte més significatiu del dia és una de les estrelles de
les festes populars: la cercavila amb els
Gegants d’Esplugues i la tabalada amb
Atabalats.
Ningú s’ha de quedar a casa, perquè
hi ha actes per a tothom, com el berenar
del divendres per a la gent gran al Casal
d’Avis del Gall.
A llarg del cap de setmana podem assistir a diferents espectacles de balls d’arrel
tradicional: dansa catalana, ball andalús,
ball de bastons, balls de saló, balls regionals aragonesos i fins i tot country i dansa
del ventre.
La música també té el seu espai gràcies
a les havaneres, l’actuació de gralles i les
tabalades. A més, tant el dissabte com el
diumenge al vespre podem gaudir d’una de
les coses que més associem amb la diversió estiuenca: les ja clàssiques orquestres
de ball a la pista coberta del parc Pou d’en
Fèlix.
I per aquells que trobin a faltar una mica
de competició, poden acostar-se als campionats de petanca, dominó i quatrola.
La llista d’activitats en detall està a la
vostra disposició a l'agenda Dia a dia. ●

JAZZ & TINTURÉ
Los jardines de Can Tinturé ofrecen el marco perfecto para disfrutar del jazz en una noche de
verano. El Museo aprovecha la ocasión para
hacer puertas abiertas, de 22 a 24 h.
Viernes 6 - 22 h.
Viernes 13 - 22 h.
Jardines de Can Tinturé

ESPLUJOVE A LA FRESCA
Noche 'ochentera'
Bailemos en honor de la década
que está más de moda gracias a
esta disco ochentera.
Sábado 14 - 23 h.
Parc Pou d'en Fèlix - Pista cubierta
Concert Jove de Trast + Noche reggae
Reggae, ska y rumba es el cóctel explosivo
que nos invita a tomar el grupo local TRAST
en su espectáculo Jaleo Stylah. Y una
vez entrados en calor, DJ jóvenes de
Esplugues pinchan música reggae
Viernes 20 - 23.30 h.
Parc de les Esplugues
Esplurock Fest2012
Para ir de festival no hace falta
irse muy lejos, ya que puedes
conocer los grupos locales gracias
a Esplurock, que este año celebra
su sexta edición.
Sábado 28 - 20 h.
Parc de les Esplugues

FESTA MAJOR DEL GALL
De dijous 19 a diumenge 22

TOT EL QUE NECESSITES PER AL TEU NADÓ • de 0 a 3 anys i més
★ Puericultura
★ Cotxets

★ Cortines
★ Vinils

★ Cadires de cotxe i de passeig

★ Joguines educatives
★ Aliments infantil biològics

★ Mobiliari infantil i juvenil
★ Decoració
★ Papers pintats

Rovellat, 42 • ESPLUGUES ★

★ Roba
★ Llibres

I si vols
donar el pit,
vine a veure’ns
i t’ajudarem!

TALLE
DE NU R
TRIC
INFAN IÓ
TIL
Setemb
re 2012
INSCR
O B E RI P C I Ó
TA

★

★ Productes orgànics
★ Cafeteria/teteria oberta al públic on degu
d
degustar
egust
star
t els nostr
nostres productes.

☎ 93 372 16 70 ★ info@littleandcool.com ★ www.littleandcool.com
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Dia
a Dia

5 DIJOUS
De 18 a 20 h
Cuina del Casal de Cultura Robert Brillas

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
ESPLUJOVE A LA FRESCA

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
CULTURES DEL MÓN

Vegeu més informació a l’Esplujove (pàg 11)

Fogons del món: Rebosteria d’arreu

22 h
Jardins del Museu Can Tinturé

Taller de cuina gratuït dinamitzat pel 'Grup de dones
del curs de formació per a persones nouvingudes de
Can Vidalet', que pretén fomentar la integració, l’intercanvi i la convivència de les persones nouvingudes a
través d’un espai d’aprenentatge mutu.
Taller obert a tothom, prèvia reserva, trucant al telèfon
gratuït 900 30 00 82

6 DIVENDRES

Refresca't, diverteix-te o relaxa' t a les piscines d’estiu
De 9 a 14 h
Carrer Andreu Amat

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
CULTURA AL CARRER

IX Trobada de Motos Custom
Organitza: Penya Motera Cilindros Rebeldes

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
CULTURA AL CARRER
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
19.30 h
Pels carrers de Can Clota

Actuació de les entitats de percussió: Atabalats, Drums i Tombolás
Actuació de la Colla de Geganters
20 h
Plaça del Taxi

Representació pública de fragments
del poema Canigó,a càrrec dels alumnes del
taller de lectura i recitació. La lectura de poemes anirà
acompanyada per música en directe
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) - Espluga Viva

4 DIMECRES
16 h
Espai Baronda c. de la Riba, 35

JORNADA DE FOMENT DE
L´EMPRENEDORIA

'Emprenem, construïm econonomia,
construïm ciutadania'
La programació inclou diverses xerrades:
'Emprenedoria, lideratge, economia'; 'Xarxes d’empresàries, estratègia de futur', 'Experiències d’emprenedoria de dones' i 'L’impacte econòmic de la pèrdua de
talent femení al sector privat a Catalunya'.
A LA PÀGINA SEGÜENT
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Portes obertes nocturnes al Museu

Director: Jordi León
Selecció de sardanes i arranjaments per a cobla

D’11 a 14 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

1a PART:
Angelina. Sardana de Vicenç Bou, en el 50è aniversari
de la mort de l’autor

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
REMULLA’T A L’ESTIU!

Jordi León presenta les sardanes del seu CD:
La petita princesa (1972)
La font del racó (1987)
Missatge poètic (2011)

La campanya del Mulla’t és una acció de sensibilització social i de solidaritat amb les 6.000 persones que
tenen esclerosi múltiple a Catalunya.
Aquesta campanya, que es va iniciar l’ any 1994, és
un acte de participació ciutadana i de recaptació de
fons, amb l’ objectiu de crear serveis per a les persones
afectades i donar suport a la recerca de l’esclerosi
múltiple al nostre país.
Vine i neda en solidaritat amb les persones que conviuen amb l’esclerosi múltiple, rebràs un diploma acreditatiu i podràs adquirir també material de la campanya
Mulla’t per l’esclerosi múltiple, com ara samarretes,
tovalloles, bosses...
I també sincronitza el teu rellotge a les 12 del migdia.
Volem batre el rècord de persones que es tirin simultàniament a la piscina per una causa solidària.
Per participar-hi no cal fer inscripció prèvia.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la collaboració del Club Natació Esplugues

Fantasie Briliante, de J. B. Arban
Transcripció per a fiscorn i cobla de Bernat Castillejo
Solista: Ivan Babiloni

Madrigal en forma de sardana, de X. Montsalvatge
En el centenari del seu autor

20.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

De 22 a 24 h
Museu Can Tinturé

Cobla La Principal del Llobregat

20 h
Escola Isidre Martí

2 DILLUNS

Vine a gaudir de bon jazz en un escenari captivador

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE MÚSICA
XVI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL

2a PART:
El petit dansaire. Glosa d'Agustí Borgunyó

Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Jazz & Tinturé

21 h
Església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració de [5€]

Havaneres i rom cremat

Partit mixt de futbol sala

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE MÚSICA

8 DIUMENGE

Fins al 2 de setembre, d’11 a 19 h
Piscines Municipals Parc dels Torrents

Piscines d’estiu

III Nit Oriental

Entorn dels concerts de música en viu que hi haurà
als jardins de Can Tinturé hi haurà portes obertes al
Museu i a les exposicions 'Els sons de la ceràmica' i
'Els edificis també respiren: espiralls de ceràmica', per
gaudir de la seva visita a la nit.

1 DIUMENGE
UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
REMULLA’T A L’ESTIU!

De 21 a 23.30 h
Plaça Blas Infante

Camí De Llum. Sardana de R. Lamote de Grignon
En el 50è aniversari de la mort de l’autor
Danses de vilanova. Glosa d'Eduard Toldrà
En el 50è aniversari de la mort de l’autor
Berceuse i rondó, de M. Oltra
En el 90è aniversari de l’autor
Els orígens de la cobla cal situar-los en l’orquestra
La Artística Llobregatana, que aparegué a Cornellà
de Llobregat el 1914. La incorporació d’en Salvador
Plàsència com a segon tenor, procedent de la cobla
Cathalonia, i el seu entusiasme van fer que la cobla
obtingués el seu nom definitiu.
Des de l’any 1979, la cobla es manté entre les destacades del país, gràcies a la direcció de Josep Vilà i a
la qualitat dels músics. Actua al Palau de la Música
Catalana i als principals teatres catalans.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

20 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

10 DIMARTS
De 19.30 a 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
TASTETS DE TALLERS

III Trobada de Peregrins del Camino
de Santiago

Automaquillatge

Retrobament de peregrines i peregrins, obert a tothom,
en un ambient distès i festiu, recordant vivències i alegries viscudes al camí. Sopar [15€].
Confirmeu assistència abans de l’1 de juliol
Més informació al 93 473 07 29 (horari de botiga) o a
info@caminoamigo.com
Organitza: Associació d’Amics del Camino de Santiago

Preu: [tallers gratuïts]
Dates d'inscripció: del 3 al 6 de juliol, d'11 a 13 hores
Telefònicament al 93 371 33 50 (ext. 434 o 415)
O per correu a fcastillo@esplugues.cat, indicant: nom i
cognoms, edat, adreça, DNI, telèfon de contacte i taller
Observacions: només una inscripció per taller.
Tallers per a major de 18 anys. 15 places per taller.
Inscripció per rigorós ordre d’arribada

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Inauguració de l'exposició:

Mostra de l'obra del col·lectiu
Organitza: Cercle Artístic d'Esplugues, CADE

11 DIMECRES
19 h
Masoveria de Can Tinturé

CICLE DE CONFERÈNCIES
'LA RAJOLETA FA 10 ANYS'
Xerrada: 'Les

aportacions de "La
Rajoleta" al Modernisme', a càrrec de
Mireia Freixa, catedràtica d’Història de l’Art i directora del GRACMON de la Universitat de Barcelona.
Els arrambadors ceràmics de "La Rajoleta" han vestit
l’arquitectura de gust i color modernista. En aquell
moment històric, l’arquitectura i les arts aplicades
van anar sempre de la mà i, moltes vegades, són els
acabats els que confereixen a un edifici una imatge
determinada, d’això li ve la importància.
19.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
CULTURA AL CARRER

Racons de poesia
Els poemes de la cançó. Poesia i música
Les grans cançons recitades pels rapsodes d’Esplugues
Serrat, Llach, Raimon, Toldrà, Rios, Núria Feliu,
M. Mar Bonet, Millet, Casals, Brudieu, Calabria,
Neruda, Maragall, Schiller...
Col·laboren: Club de Música Clàssica Pare Miquel
d'Esplugues, Associació de Dones de la Plana,
Associació de Veïns del Centre i Servei Local de Català
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

12 DIJOUS
19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d'exposicions

14 DISSABTE
17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
De 23 a 2.30 h
Parc Pou d'en Fèlix - Pista cubierta

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE MÚSICA
ESPLUJOVE A LA FRESCA

Nit de música ochentera
Vegeu més informació a l’Esplujove (pàg 11)

15 DIUMENGE
20 h
Escola Isidre Martí

De 19.30 a 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
TASTETS DE TALLERS

Hip-hop
Preu: [tallers gratuïts]
Dates d'inscripció: del 3 al 6 de juliol, d'11 a 13 hores
Telefònicament al 93 371 33 50 (ext. 434 o 415)
O per correu electrònic a fcastillo@esplugues.cat,
indicant: nom i cognoms, edat, adreça, DNI, telèfon de
contacte i taller escollit
Observacions: només una inscripció per taller. Tallers
per a major de 18 anys. 15 places per taller.
Inscripció per rigorós ordre d’arribada
De 21.30 a 23.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
TASTETS DE TALLERS
ESPLUJOVE A LA FRESCA

Tast de cerveses catalanes Glops
Vegeu més informació a l’Esplujove (pàg 11)

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

20 DIVENDRES
FESTA MAJOR DEL GALL
17.30 h • Casal d’Avis el Gall

Berenar per a la gent gran del barri

18 DIMECRES
De 10 a 14 i de 17 a 21 h
Av. Isidre Martí cantonada av. de Cornellà

Banc de sang
Instal·lació de l’autobús del Banc de sang

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

Dansa catalana
Amb la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues
Actuació de Juvenils i Cos de Dansa
21 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

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

19 DIJOUS

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

Ball de bastons

FESTA MAJOR DEL GALL

Hi col·labora: Colla de Bastoners d’Esplugues

18.30 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Actuació de gralles

Feliz Mundi

Hi col·labora: Grup de Gralles Nou d’Esplugues

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

Pallassos, animació , màgia i cançons

JORNADES CULTURALS DE GERMANOR 2012
Xerrada: 'Serigrafia en directe', a càrrec de
Pere Pahissa Pié. Es farà una demostració pràctica
Organitza: Cercle Artístic d'Esplugues

13 DIVENDRES

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

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

Pregó de les festes del Gall

Cercavila i tabalada

Ball amb l’orquestra Biombo

Amb la col·laboració dels gegants d’Esplugues i
del Grup de Percussió Atabalats
Organitza: AV el Gall

Exhibició de balls de saló

De 21.30 a 23.30 h
Espai Jove Remolí

23.15 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta
00.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta
Hi col·labora: Centro Cultural Standard Latino
Organitza: AV el Gall

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
CULTURES DEL MÓN
ESPLUJOVE A LA FRESCA

Taller de danses de la Polinèsia
Vegeu més informació a l’Esplujove (pàg 11)

Jornada de foment de l’emprenedoria.
‘Emprenem, construïm economia,
construïm ciutadania’
X Promoure

22 h
Jardins del Museu Can Tinturé

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE MÚSICA

Jazz & Tinturé
Vine a gaudir de bon jazz en un escenari captivador
De 22 a 24 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes nocturnes al Museu
Entorn als concerts de música en viu que hi haurà
als jardins de Can Tinturé, hi haurà portes obertes al
Museu i a les exposicions 'Els sons de la ceràmica' i
'Els edificis també respiren: espiralls de ceràmica', per
gaudir de la seva visita a la nit.

l'emprenedoria femenina i crear
una xarxa de dones empresàries a la comarca com a espai d'intercanvi de coneixements
i experiències són els principals objectius
d'aquesta jornada. Es tracta d'una iniciativa
de l'Ajuntament d'Esplugues en la qual collaboren el Consell Comarcal del Baix Llobregat
i el Consell de les Dones del Baix Llobregat.
La programació inclou diverses xerrades:
'Emprenedoria, lideratge, economia', 'Xarxes d’empresàries, estratègia de futur',
'Experiències d’emprenedoria de dones' i 'L’impacte econòmic de la pèrdua de
talent femení al sector privat a Catalunya'. En resum, una oportunitat per aprendre, fer contactes i aprofitar tot el potencial de la nostra ciutadania per generar
nous lloc de treball.●
JORNADA DE FOMENT DE L’EMPRENEDORIA
Dimecres, 4 16 h • Espai Baronda - C. de la Riba, 35
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FESTA MAJOR DEL GALL
1 h de la matinada
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Febrer 2012

22 DIUMENGE

Ball amb l’orquestra Biombo (continuació)

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

Organitza: AV El Gall

8h
Sortida des de la plaça Sta Magdalena

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

Matinades

20.30 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas

Recorregut a determinar

Dia
a Dia

Cercatasques

Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

Concert Jove Trast + Nit de reggae

10.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

10 h • Casal d’Avis el Gall

Final campionat de dominó i quatrola
18 h • Pistes de petanca del carrer Lluís Millet

Campionat de petanca

Anada al Memorial
Seguici de colles acompanyant a la Colla de Castellers
RECORREGUT: Casal de Cultura Robert Brillas , carrers
Àngel Guimerà i Església fins a la plaça Pare Miquel
12.30 h
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues

Hi col·labora: Club Petanca Recreativo Esplugues

Entrada a plaça. Diada Castellera.
Memorial David Carreras

18 h
Carrers del barri i final al parc Pou d’en Fèlix

18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Tabalada pels carrers del barri
Hi col·labora: Colla de Diables Boiets Esquitxafocs
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
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

fins a l’església de Santa Magdalena

Celebrem Santa Magdalena
Portes obertes gratuïtes al Museu Can Tinturé i a l’exposició 'Els edificis també respiren!'

FESTA MAJOR DEL GALL

19.45 h

Anada a ofrenes del Seguici des del
Casal de Cultura

De 10 a 14 h
Museu Can Tinturé

23.30 h
Parc de les Esplugues

21 DISSABTE

20 h

Missa solemne de Santa Magdalena

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)

Ball amb l’orquestra Magic (continuació)

20.45 h

Ofrenes de les entitats a l’altar de
Santa Magdalena
• Entrada d'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 de Ball de
Diables d’Esplugues
22.30 h • Baixada del Seguici
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

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

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

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

Dinar popular

X Els

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 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
Carrer de l’Església i plaça Pare Miquel

Sopar de Festa Major
23 h

Ball de Festa Major amb orquestra
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular
17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
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Tots junts podem aconseguir una
Esplugues més sostenible
petits gestos quotidians també poden servir per millorar, si més no una
mica, la ciutat i el planeta. Amb el lema Saps com estalviar energia..., arrenca el
dilluns 16 la Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Composta per un taller
i xerrades que ens ensenyen les eines que tenim al nostre abast per aconseguir
un món més sostenible. L'acte més destacat és precisament una xerrada que ens
explica com optimitzar el consum energètic a la nostra llar. Hi ha programades
dues sessions, per facilitar l'accés a tothom que hi estigui interessat.
Compartint dates i voluntat ecològica, trobem la campanya d’estalvi d'aigua Estalviant
des de casa. Hi ha organitzades xerrades sensibilitzadores per a adults i es repartirà el conte
La Nahla i la família Riera - Històries d'aigua
per a la mainada dels Casal Esportius. També
es duran a terme accions de foment de l'estalvi d'aigua a les perruqueries. Es repartiran kits
d'estalvi d'aigua i guies d'estalvi especifiques
(aigua i energia).
La campanya tindrà una segona volta d'activitats al novembre.
Tots aquests actes es fan amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la
Unesco i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament (medi ambient).●
SETMANA EUROPEA DE L'ENERGIA SOSTENIBLE • CAMPANYA D'ESTALVI D'AIGUA
De dilluns 16 a diumenge 22

24 DIMARTS

29 DIUMENGE
19 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

De 19.30 a 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
TASTETS DE TALLERS

Salsa
Preu: [tallers gratuïts]
Dates d'inscripció: del 3 al 6 de juliol, d'11 a 13 hores
Telefònicament al 93 371 33 50 (ext. 434 o 415)
O per correu electrònic a fcastillo@esplugues.cat,
indicant: nom i cognoms, edat, adreça, DNI, telèfon de
contacte i taller escollit
Observacions: només una inscripció per taller. Tallers
per a major de 18 anys. 15 places per taller.
Inscripció per rigorós ordre d’arribada

26 DIJOUS
19.30 h •
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d'exposicions

CURSOS i TALLERS
Els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a 21.30 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

SORTIDES
Diumenge 1, 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 farem 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
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Taller de tai-txi
El tai-txi és una gimnàstica mil·lenària i terapèutica de
moviments lents i suaus.
Practicant tai-txi txi-kung amb constància pots prevenir i fins i tot curar moltes malalties
Organitza: Espluga Viva
Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
Espluga Viva Sant Francesc Xavier 7-9

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

Dijous, 5 de juliol

DIJOUS DE LES DONES

Sortida a Elna (França)
Inici al juliol
Centro Cultural Standard Latino
c. Sant Francesc Xavier, 36

Visita al Museu i la Maternitat d'Elna
Preu: [15€]. Places limitades.
Mes informació : CIRD Vil·la Pepita (93 371 33 50)

Antoni Utrillo, artista polifacètic, a

Cursos intensius d’estiu de ball
Informació al 652 08 92 02 (matins) i al 93 473 95 79
(tardes a partir de les 17.30 h)
(www.standarlatino.es)

SORTIDES ESPLUGA VIVA

càrrec de Manuel Goicoechea Utrillo
Organitza: Cercle Artístic d'Esplugues

JORNADES CULTURALS DE GERMANOR 2012
Xerrada:

28 DISSABTE

De 20 a 2.30 h de la matinada
Parc de les Tres Esplugues

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
ESPLUJOVE A LA FRESCA

Esplurock Fest2012
Vegeu més informació a l’Esplujove (pàg 11)

Dilluns i dimecres, 19.30 h • Singles
Dilluns i dimecres, 21.00 h • Salsa inici
Dilluns i dimecres, 21.00 h • Salsa Rueda Cubana
Dilluns i dimecres, 22.00 h • Bachata
Dimarts i dijous, 19.30 h • Dansa del ventre
Dimarts i dijous, 20.30 h • Sevillanes
Dimarts i dijous, 22.00 h • Lyndy hop
Organitza: Centro Cultural Standard Latino
Inici al juliol
AV de la Plana c. Doctor Manuel Riera, 93

Taller de salsa, country, dansa del
ventre i ball de saló
Informació: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h
Tel: 93 473 63 41
Organitza: Amics del Ball de l'AV de la Plana

Diumenge, 1 de juliol
Sortida en autocar des de la Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Pic de Sanfonts 2.885 m (Andorra)
Diumenge 15 de juliol

EXCURSIONS EN FAMILIA

Camí de Ronda de l’Ametlla de Mar
(Baix Ebre)
Excursions dirigides a les famílies amb infants que
volen gaudir d’una aproximació al món de l’excursionisme i la natura. Sortida en cotxes particulars.
*Cal fer inscripció prèvia. nformacions i inscripcions 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.
c/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

juliol 2012 - L'Agenda 9

EXPOSICIONS

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Fins al 30 de setembre. Agost tancat
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h
Dimecres i dissabte, de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé
Exposició: 'Els

edificis també respiren:
espiralls de ceràmica'

Els edificis també necessiten respirar. La renovació
de l’aire interior és fonamental per aconseguir que un
habitatge sigui higiènic. La ventilació es facilita molt
si es practiquen petites obertures estratègicament
situades: els espiralls. A l’exposició s’explicaran els
diferents usos dels espiralls, la tècnica de fabricació,
els tipus que hi ha i els principals centres productors.
Organitzen: MEL i Associació Catalana de Ceràmica

Del 10 al 27 de juliol
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició:

Mostra de l'obra del col·lectiu
Inauguració: dimarts 10, a les 19.30 h
Organitza: Cercle Artístic d'Esplugues, CADE
Durant tot el mes de juliol
Biblioteca Pare Miquel - Sala d'exposicions

'Esplugues, imágenes y palabras'
Exposició de fotografies realitzades pels alumnes de
1r d'ESO de l'Institut Severo Ochoa, dins l'àrea de
castellà. Una mostra de comunicació oral i escrita, i
d'expressió artística i personal.

CASALS D'ESTIU
Dimarts 31de juliol, de 9 a 14 h
Complex Esportiu Municipal La Plana

Festa Final Casals Esportius
Més informació a http://www.esplugues.cat/
Organitza: Ajuntament d’ Esplugues i Duet Esplugues

PISCINES D'ESTIU

BIBLIOTECA PARE MIQUEL
L’autora del mes
ISABEL-CLARA SIMÓ
Isabel-Clara Simó Monllor va néixer a Alcoi el
4 d'abril de 1943. Va exercir de periodista des de
l’any 1972 fins al 1983 dirigint la revista Canigó.
Ha escrit diversos reculls de narracions, entre
els quals destaquen És quan miro que hi veig
clar (1979), Històries perverses (1992), Perfils cruels (1995) i Dones (1997).
Igual com en els contes, ha creat en les novel·les uns personatges complexos que
mantenen relacions conflictives i que l'autora presenta en relats ben estructurats i
amb un acurat treball de llenguatge. Destaquen, entre d'altres, T'estimo Marta (1986),
Els Ulls de Clídice (1990), La veïna (1990), La Nati (1991), La salvatge (1993), El Mossèn (1994), La Innocent (1995)…
També ha escrit les novel·les per a joves: Raquel (1992), Joel (1996), De nom, Emili
(1998) i la narració per a infants En Jordi i la sargantana (2000), sobre la història de la
llegenda de Sant Jordi.
Té obra traduïda a l'alemany, anglès, basc, castellà, francès, gallec, italià, neerlandès i
suec.

Nou servei virtual per a infants
Arrenca el Gènius, nou portal infantil de les Biblioteques de la Xarxa!
Després de 14 anys de funcionament del web infantil Chilias a les biblioteques de la
Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), arriba ara el nou portal infantil Gènius.
Amb el Gènius, la Xarxa vol donar un pas més enllà en l'accés a la cultura i la informació per als infants. El nou portal infantil aplega la informació i els serveis de les 210
biblioteques i 9 bibliobusos de la Xarxa, i els posa a disposició dels nens i nenes les 24
hores del dia i els 365 dies de l'any.
El Gènius s'adreça a la població infantil d'entre 6 i 12 anys, i també inclou un espai
per a mares i pares i per a escoles. Ofereix, a més, una interfície molt atractiva.
El Gènius té 4 personatges protagonistes que ens guien en el viatge pel portal:
en Gènius nen, en PlayMe el gos, la Superheroïna Valentina i el robot Bit. Tots 4 ens
expliquen els racons del portal i viuen grans aventures. Descobriu-les i ajudeu els
usuaris infantils de les nostres biblioteques a fer-ho també!

'Pregunta a la Biblioteca', nou servei de referència virtual

Fins al 2 de setembre, d'11 a 19 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

Piscines d’estiu 2012
Caps de setmana de juliol (consulteu)
De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé
Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’

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 ‘Els edificis també respiren’.
I, els diumenges, les visites guiades al
Museu Can Tinturé (12 h) i al Museu
de Ceràmica La Rajoleta (11 i 13 h)
seran gratuïtes.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
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La Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) posa en marxa el Pregunta a la biblioteca, servei d'informació virtual que atén les consultes d'informació que els ciutadans
adrecin, a través d'un formulari web, des del portal de la Biblioteca Virtual.
Qualsevol ciutadà de més de 14 anys que disposi de connexió a Internet i adreça
electrònica pot plantejar una consulta i, en un termini de 72 hores, rebrà un correu
electrònic amb la resposta elaborada pels bibliotecaris de la XBM.
'Pregunta a la biblioteca' contestarà tot tipus de preguntes de caràcter general i de
qualsevol temàtica i, en especial, aquelles relacionades amb l'àmbit territorial de les
comarques de Barcelona. Com a biblioteques públiques, les preguntes responen a interessos en matèria d'informació, de formació i de perfeccionament personal, incloses
les relacionades amb el lleure i l'oci.
Els usuaris del servei poden fer el seguiment de les seves consultes a través d'un
espai personal que es genera a partir de l'adreça electrònica introduïda a la consulta.
Des d'aquest espai, també, poden fer cerques a la base del coneixement per consultar
si la seva pregunta ja ha estat resposta anteriorment.

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

TIC

Dimecres 11, de 18 a 20 h
Espai Jove Remolí. TIC

Playstation 3
Vine a jugar a la playstation amb els teus
amics, tria el joc i gaudeix de la partida.

Jocs de taula

Dilluns 2, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Jocs de taula
Vine amb els amics a passar la tarda a
l’Espai Jove Remolí i juga als teus jocs de
taula predilectes: Risk, Monopoly, Cluedo,
Uno, etc. Activitat sense inscripció prèvia

Cinema jove

Dimecres 18, de 19 a 20.45 h
Espai Jove Remolí. TIC

Picasa
Vols millorar les teves fotos? Vols
compartir-les on line? Aprofita aquest
taller i comparteix les fotos de les teves
vacances amb tothom. Places limitades!
Inscripcions al 93 372 97 06

Esplujove
a la fresca!
Divendres 6, de 21 a 23.30 h
Plaça Blas Infante

III Nit Oriental

Dilluns 9 i 23, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Cinema&Crispetes
Vine a veure les teves pel·lis favorites a
l’Espai Jove Remolí:
Dilluns 9 Las Aventuras de Tintin –
El secreto del Unicornio
Dilluns 23
Farem crispetes per a tothom.
Sense inscripció prèvia

Espai de trobada
Divendres 6 i dijous 19, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Ping-pong
Vine a jugar a Ping-pong al Remolí!
Activitat sense inscripció prèvia
Dilluns 16 i dimarts 24, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

WII en pantalla gegant
Anima’t a jugar al Remolí a la Wii en
pantalla gegant amb els teus amics!
Activitat sense inscripció prèvia

Campionat jove
Dimarts 17, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Entrenament de dames
Prepara’t per ser un bon jugador de
dames. Entrena’t per al torneig!
Activitat sense inscripció prèvia
Divendres 20, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Torneig de dames
Participa al torneig de dames. El guanyador tindrà premi! Inscripcions al
93 372 97 06 (joves de 12 a 20 anys).

Punt Temàtic

Mostra de danses del ventre, danses hindús, danses de la polinesia i bolliwood.
Exposició d’estris del màrroc, degustació
de pastes i té àrab, taller de henna... tot
això i més t’espera a la nit més màgica.
Entrada simbólica: llet, llegums, farina o oli
(recollida solidària per al Banc d’Aliments)
Dijous 19, de 21.30 a 23.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Tast de cerveses catalanes
Glops
Apunta’t a aquest refrescant tast de cervesses i coneix les diferents Cerveses de la
fàbrica glops, els aromes, sabors, ingredients.... Per a majors de 18 anys. Reserva la
teva plaça trucant al 93 372 97 06.
Dissabte 14, de 23 a 2.30 h
Pista coberta Parc Pou d'En Fèlix

Nit disco 'ochentera'
Ballem en honor de la dècada que està
més de moda amb aquesta festa disco dels
vuitanta. Per no parar de ballar.
Deixaràs que t’ho expliquin?

ESPLUJOVE AL MÓN

TAL L E R DE MO B I L I TAT
I N T E R N AC I O N AL
Dimarts 17, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Treballar fora d’Europa
Estàs pensant treballar fora d’Europa?
Durant aquesta tllers l’assessora de
mobilitat informa sobre les possiblitats i
que has de tenir en compte abans d’anar
Taller gratuït. Cal reservar plaça trucant
al tel. 661 987 690

E XP O S I C I Ó J O VE
Fins al 27 de juliol, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Imatges del taller de
fotografia del Remolí
Recull d’imatges fetes pels alumnes del
taller de fotografia viatgera de l’Espai
Jove Remolí

AU T O C O N 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
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
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats del
23 al 31 de juliol.

Del 4 de juny al 20 de juliol
En horari d’atenció al públic
Espai Jove Remolí i Oficina Jove
d’Emancipació

L'Esplujove al món (II edició)
Volem veure les teves vacances!
Emporta't la teva motxilla de l’Esplujove
de vacances i fes-t'hi una foto. La imatge
guanyadora obtindrà un premi de 150€!
Vine a recollir la teva motxilla del 4 de
juny al 20 de juliol. Pots enviar la fotografia fins al 12 de setembre a esplujove@
esplugues.cat
* Només es donarà una motxilla per participant i inscripció
* Lliurament del premi a la Festa
Major(val de 150€ en agència de viatges)
Consulta les bases a www.esplujove.net

Gestió carnets internacionals
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

Divendres 13, de 21.30 a 23.30 h
Espai Jove Remolí

Taller Danses de la Polinèsia
Gaudeix d’una nit al Remolí coneixent
una mica més sobre les danses de la
Polinèsia, que es caracteritzen per moviments enèrgics i ondulants dels malucs i
els braços i mans suaus. Reserva la teva
plaça trucant al 93 372 97 06
Divendres 20, a les 23.30 h
Parc de les Esplugues

TRAST + Nit de reggae
El grup espluguenc TRAST ens presenta
el seu espectacle Jaleo Stylah, barreja de
reggae, ska i rumba. Per acabar la festa i
de la mà de djs de la ciutat tindrem una nit
reggae. T’ho perdràs?
Dissabte 28, de 20 a 2.30 h
Parc de les Esplugues

Esplurock Fest 2012

Oci alternatiu

Coorgantizat amb AS Productions.
Vine a la sisena i gaudeix de l’actuació de
grups locals amb estils de música per tots
els gustos des de el rock, passant per el Ska

En aquest punt temàtic podreu trobar
una amplia oferta d’oci alternatiu d’Esplugues i voltants, per tal de gaudir
durant l’estiu. També tindreu un ordinador d’autoconsulta a la vostra disposició!

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

Del 6 al 27, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

OFICINA JOVE
D ’ E M A N C I PA C I Ó

ix-te
Afege ter!!
it
al Tw
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