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 Les sardanes són presents a casa nostra 
durant tot l’any gràcies a la tasca incansa-
ble de la Secció Sardanista de L’Avenç, 
però és a la tardor quan es pot palpar la 
seva major contribució a la ciutat. Des de 
fa dotze anys, l’entitat organitza l’Aplec 
de la Sardana, que enguany arriba a la 
tretzena edició i se celebra el diumenge 6 
al parc Pou d’en Fèlix. 

Aquesta jornada, dedicada a la dansa 
catalana per excel·lència, convoca cente-
nars de sardanistes que vénen d’arreu de 
Catalunya per ballar sota la batuta de les 

cobles Ciutat de Cornellà, Jovenívola de 
Sabadell i La Principal del Llobregat. Tres 
formacions de gran qualitat que ja han vin-
gut en altres ocasions. 

Seguint el format d’altres anys, la Secció 
presenta un programa de tretze cobles al 
matí i tretze més a la tarda, tot parant per 
dinar en germanor un menú de 17 euros 
preparat per Grup Pepitu i fills (reserves fins 
al 3 de novembre als telèfons 93 371 32 92 
o 629 117 079). A la segona part del dia es 
ballaran tres peces de lluïment, en què hi 
ha un instrument que té el paper de solista, 

XIII APLEC DE LA SARDANA

Centenars de sardanistes d’arreu 
de Catalunya participen a l’Aplec 
de la Sardana d’Esplugues

XIII APLEC DE LA SARDANA 
Diumenge 6, a les 10.30 h 

i a les 16.30 h

Parc Pou d’en Fèlix

i es farà el concurs de colles improvisades, 
que rebran un obsequi per participar-hi. 

A banda del dinar, també hi trobareu ser-
vei de bar, i es repartirà berenar per tal de 
mantenir les energies i seguir gronxant a 
ritme de cobla. ● 

      

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2006, 2007 i 2008.

Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant 
aquesta butlleta a partir del 21 de novembre (només s'admetrà una 
butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que 
trobareu als Punts d’Atenció a la Ciutadania (casa 
consistorial, Policia Local i Edifici Molí). 
Es podran entregar fins al dilluns 12 de 
desembre. 

Sorteig públic: es farà el dimecres 14 de  
desembre, a les 20 hores, a la  
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.
Es contactarà amb els premiats per 
confirmar la seva participació i comentar 
detalls relatius a l'activitat.

Condició imprescindible: que els pares  
o mares acompanyin la carrossa 
com a patges (caminant amb les torxes 
al voltant de la carrossa). 

.
s per 

omentar 

pares

ies que 
a 

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

2017?2017?
Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient bus-
quen persones voluntàries per a la seva 
Cavalcada al seu pas per Esplugues.
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més 
important de la ciutat per a petits i grans. 
Si voleu formar part de 
la cavalcada i ser-ne 
voluntaris, feu la vos-
tra inscripció per par-
ticipar-hi enviant un 
correu electrònic a  
reisesplugues2017@
gmail.com o trucant 
al 93 371 33 50 (ext. 
2434).

D’aquesta manera 
sereu membres de la 
desfilada més fantàstica de 
l’any. Recordeu que les places són 
limitades i que us podeu inscriure 
fins al divendres 30 de desem-
bre de 2016. L’únic requisit per 
participar-hi és que heu de ser 
majors de 16 anys. Si encara no 
heu fet els 18, haureu d’aportar 
l’autorització paterna/materna. 

Vols ser voluntari a la Vols ser voluntari a la 
Cavalcada de Reis?Cavalcada de Reis?
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 Garantir el benestar dels nens i les nenes, 
així com dels adolescents, és un deure que 
tenim tots envers els infants; no només a 
causa de la seva vulnerabilitat, sinó també 
perquè ells són el futur de la humanitat.   

Els menors de 18 anys tenen dret a 
expressar la seva opinió, a ser escoltats, 
identificats, a la reunificació familiar, a 
rebre atenció quan són refugiats, a tenir 
una salut que permeti el seu desenvolu-
pament, a jugar, a rebre una educació... 
Tots aquests i més drets estan recollits 
a la Convenció sobre els Drets de l’In-
fant, que es va signar el 20 de novembre 
de 1989. És el tractat internacional amb la 
ratificació més gran de la història, ja que 
els 193 països que van aprovar-la han de 
retre comptes sobre el seu compliment. 

ESPLUGUES RECORDA 
ELS DRETS DELS INFANTS 

FESTA DELS DRETS 
DELS INFANTS
Diumenge 20  de 10 a 13.30 h

Plaça Santa Magdalena

Jurídicament vinculant, el text obliga les 
nacions signants a aplicar els 54 articles 
que s’hi recullen.

Per tal de recordar l’acord assolit en 
favor dels infants, Esplugues organitza 
una jornada plena d’activitats dedica-
des als nens i les nenes de la ciutat. En 
aquesta Festa dels Drets dels Infants, 
del diumenge 20 al matí a la plaça Santa 
Magdalena, hi trobareu tallers a càrrecs 
de les entitats de lleure de casa nos-
tra, una ballada de capgrossos dels 
Geganters d’Esplugues, un concert de 
l’Escola Municipal de Música, una actu-
ació teatral (Cooperem o competim) a càr-
rec de la companyia Comsoc i, finalment, 
podreu escoltar la  lectura del manifest 
amb motiu de la commemoració. ●

L'ESBART CELEBRA 
LA TARDOR AMB 
ELS MÉS PETITS 
DE LA CASA
 Oficialment la Castanyada ja ha passat, 

però l'Esbart Vila d'Esplugues enca-
ra té castanyes per fer petar de la mà 
de la Castanyera de l'Esbart. A la Festa 
Infantil de la Tardor els més petits de 
la casa podran jugar i aprendre amb els 
elements característics d'aquesta estació 
de l'any; a més a més podran tastar xoco-
lata i veure els balls dels diversos grups 
infantils de l'entitat. 

El ball també estarà present als tallers 
de dansa oberts a tothom que hi estigui 
interessat. L'entitat demana als assistents 
que portin algun element tradicional de la 
tardor per tal de contribuir a la decoració 
del Casal de Cultura Robert Brillas, que 
acollirà la festa el dissabte 5, a partir de 
les 17.30 hores. ●

La secció infantil del Ball de Diables 
d'Esplugues arriba al seu cinquè 
aniversari amb moltres ganes de 
voler-ho celebrar amb tot el poble. 
Per això han organitzat una exposi-
ció en què, sota el títol 'Amb ulls de 
diable', vol mostrar les sensacions 
i els moments entrenyables que han 
viscut aquests petits diables al vol-
tant dels correfocs de Festa Major 
en els quals han participat. 

A banda d'això, l'entitat ofereix el 
plat fort de la celebració: una mostra 
de balls parlats on es conviden 

dues colles de diables infantils d'ar-
reu de Catalunya (Torredembarra i 
Cervera). Tot plegat serà el dissab-
te 5, tot coincidint amb l'últim dia 
que es pot veure l'exposició, a les 
18 hores, al Casal de Cultura Robert 
Brillas. 

Després de la mostra, hi haurà 
una tabalada fins a l'església i 
tot seguit un correfoc que desfarà 
el camí fins al parc Pou d'en Fèlix. 

Ah! També us tenen una sorpresa 
preparada... 

Aneu-hi a descobrir-la!

MOSTRA DE BALLS PARLATS 
DE DIABLES INFANTILS

Dissabte 5 A partir de les 18 h 

Exposició: 'Amb ulls de diable'

Fins al dissabte 5

Casal de Cultura Robert Brillas

El Ball de Diables Infantil 
celebren els seus cinc anys amb 
una mostra de balls parlats

FESTA INFANTIL 
DE LA TARDOR
Dissabte 5  de 17.30 a 20.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas

VEGEU TOTES LES ACTIVITATS  
INFANTILS AL DIA DIA



4  L'Agenda - novembre 2016

Esplugues, un dels 12 municipis on 
s’organitzen activitats entorn del 
procés participatiu que contribuirà 
a establir les bases d’un canvi en la 
gestió del temps a Catalunya

La iniciativa per a la reforma horària, sor-
gida de la societat civil i institucionalitzada 
després a la Generalitat de Catalunya, vol 
exercir d’impuls per canviar els horaris 
laborals i educatius actuals. Parteix de la 
premissa que l’escenari actual, que prové 
del franquisme, dificulta gaudir d’una qua-
litat de vida digna i respectuosa amb les 
persones. Així doncs, es proposa considerar 
altres models de gestió de temps, més 
eficients, que permetin gaudir d’un temps 
de qualitat, millorar les relacions personals 
i assolir una major igualtat de gènere. En 
definitiva, aconseguir una adequada conci-
liació entre la vida personal i laboral. 

Per tal d’assolir aquest repte, es volen 
tenir en compte totes les parts de la societat 
implicades en aquest canvi de gran enver-
gadura i, per això, s'obre un procés parti-
cipatiu en què la veu de tothom és benvin-
guda. L’objectiu final és arribar a un pacte 
nacional sobre la reforma horària.  

Digueu-hi la 
vostra en la 
proposta d’una 
reforma horària

Esplugues és un dels dotze municipis de 
Catalunya on podreu inscriure-us per parti-
cipar en aquest procés, i així poder oferir les 
vostres propostes. Per una banda, el dimarts 
8, hi haurà una conferència a càrrec de Fabià 
Mohedano, promotor de la Iniciativa per la 
Reforma Horària; i de Roger Buch, director 

L’Urban Trail Sota Ponts, una cursa diferent que ofereix 
varietat de superfícies i desnivells per la ciutat 

Aquesta és una cursa diferent i per a tot 
tipus d’esportistes, més o menys exigents. 
La gràcia de l’Urban Trail Sota Ponts, que 
se celebra el diumenge 20, és que ofereix 
un recorregut pels carrers i parcs d’Es-
plugues tot aprofitant les diverses super-
fícies (asfalt, formigó, gespa, terra, etc.) i 
desnivells que el corredor es va trobant 
pel camí. Així doncs, la primera part recor-
re majoritàriament un traç sobre asfalt; i la 
segona, que vol emular les curses de munta-
nya, s’ubica dins del Parc dels Torrents. 

L’organització proposa dues curses: 
una popular (sota el nom d’Open i que 
comença a les 10 h), de 6 km de distància, 
que fa una volta al circuit, i concedeix el 
temps suficient per acabar-la, fins i tot si 
es fa caminant, ja que el temps de tall per 
arribar és d’una hora i 10 minuts. Per altra 
banda, un cop acabada la primera prova, es 
fa la cursa Pro (a les 11.20 h), de 12 km i 
dues voltes al circuit. En aquest cas, s’ha 
de comptar amb una preparació física mit-
jana-alta, ja que el temps màxim per fina-
litzar la prova serà d’una hora i 15 minuts. 
Ja podeu córrer a apuntar-vos-hi! ●

CURSA URBAN TRAIL SOTA 
PONTS 
Diumenge 20  A les 10 h i a les 11.20 h 

Sortida: plaça Catalunya d’Esplugues

Més informació i inscripcions al web: 

www.urbantrailesplugues.com 
Inscripcions obertes fins al 13 de novembre 

del Programa de Innovació i 
Qualitat Democràtica de la 
Generalitat de Catalunya. I, 
per l'altra, el dimarts 15, es 

munten unes sessions participatives i de 
debat, a càrrec de la Blanca Rodà, responsa-
ble de la Planificació de processos participa-
tius de la Generalitat de Catalunya. Recordeu 
que per participar-hi us heu d'inscriure a 
www.participa.gencat.cat, on també hi 
podreu fer les vostres aportacions. ● 



Esplugues convoca a toda la ciuda-
danía a salir a la calle para rechazar el 
maltrato hacia las mujeres durante el 
Día Internacional Contra la Violencia 
Machista, una jornada de compromiso y 
lucha por los derechos de las mujeres, que 
sirve para reflexionar sobre la violencia 
machista. En lo que va de año, en que la 
violencia machista ha golpeado de cerca 
la ciudad, han muerto 33 mujeres a manos 
de hombres en España. 

Con el fin de decir ‘basta’ al maltrato 
y a los asesinatos contra las mujeres, la 
ciudad organiza dos actos en la plaza Santa 
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

Esplugues rechaza la violencia 
contra las mujeres

M. Carme Dragó
Presidenta Associació de Dones 
de La Plana
“En nuestra entidad, las mujeres encon-
tramos un buen espacio donde compartir 
vivencias al mismo tiempo que reforza-
mos y aumentamos conocimientos de 
todo tipo y, así, ganamos confianza en 
nosotras mismas. Es una buena manera 
de hacer frente a la posible violencia 
machista que aún se sufre, desgracia-
damente, demasiadas veces".

María Domínguez  
Presidenta Associació de Dones 
del Gall
“Nuestra asociación está totalmen-

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA

te comprometida con estos dos temas. 
Trabajamos a diario por la integración de 
todas nuestras asociadas. Si detectamos 
algún caso de malos tratos, lo derivamos 
a los sitios especializados. Realizamos 
talleres y charlas relacionadas con estos 
temas para sensibilizar a la gente y pro-
curamos estar alerta por si se da algún 
caso en nuestro entorno. También parti-
cipamos en todos los actos que promueve 
el Ayuntamiento".

Carmen Capitán    
Presidenta Associació de Dones 
El Taller-Can Vidalet
“La igualdad de género, aunque está reco-
gida en la Declaración de los Derechos 

Humanos y en nuestra Constitución, es 
algo que no siempre se cumple. 
En nuestra asociación, mediante char-
las y conferencias, impartidas en oca-
siones por miembros de los Mossos 
d’Esquadra, intentamos concienciar 
a nuestras socias de que la igualdad 
entre géneros es algo esencial para la 
convivencia. Por ello, animamos a que 
sean denunciados, ante quien corres-
ponda, aquellos casos en los que dicha 
igualdad no se respeta.
Por desgracia, la violencia de género 
está demasiado presente en nuestra 
sociedad y, para erradicarla, la educa-
ción y la información son las “armas” 
que debemos utilizar". 
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Magdalena, el viernes 25. A las 12 horas se 
leerá el manifiesto y a las 19 horas habrá 
una concentración reivindicativa. 

Además, el domingo 27, a las 10 horas, 
se inicia la IV Marcha contra la vio-
lencia machista en la que participan 
12 municipios de la comarca. La cami-
nata de Esplugues arranca en la plaza 
Santa Magdalena y llega al parque de 
Torreblanca, en Sant Joan Despí. Su 
objetivo también es el de reivindicar los 
derechos de las mujeres. 

Por otro lado, Esplujove ofrece en el 
Espai Jove Remolí, la Oficina Jove d’Eman-
cipació y en los institutos de la ciudad vari-
os puntos temáticos con información 
sobre la violencia machista, las relaciones 
de pareja libres de violencia y los recur-
sos existentes que los jóvenes tienen a 
su disposición. Además, también habrá 
una exposición en el  Remolí que, bajo 
el título 'La cenicienta no quería comer 
perdices', revisa el clásico cuento dando 
una versión más acorde con los valores 
de la igualdad de género.

En el mismo espacio, el lunes 28, habrá 
una de las sesiones formativas del ciclo 
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sobre Ágora de Género. La charla de este 
mes se centra en 'El machismo hoy en 
día'. 

La gente mayor se une a la reivindi-
cación y reflexiona sobre el tema en el 
Aula d'Extensió Universitària (AUGGE) 
con la conferencia 'Per què la violència 
contra les dones?', a cargo de Mercedes 
Fernández Martorell, el jueves 17. ●

¿Cuál es el trabajo que hacéis desde vuestra entidad 
por la igualdad de género? 

“  Os invitamos 
a sumaros a los 
actos reivindicativos 
que haremos en 
Esplugues, este 
año aún con más 
intensidad."
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De izquierda a derecha: 
María Domínguez, 

M. Carme Dragó 
y  Carmen Capitán

LECTURA DEL 
MANIFIESTO 
Viernes 25  12 h 

ACTO CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
Viernes 25  19 h 

Plaza Santa Magdalena

IV MARXA DEL BAIX 
LLOBREGAT CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA 
Domingo 27  10 h.

Plaza Santa Magdalena 
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8 DIMARTS
 De 18 a 19.30 h • Espai Baronda   

PROCÉS PARTICIPATIU: REFORMA HORÀRIA
Conferència a càrrec de Fabià Mohedano, 
promotor de la Iniciativa per la Reforma Horària i de 
Roger Buch, director del Programa d'Innovació i 
Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.
Cal que us inscriviu a www.participa.gencat.cat
Organitza: Generalitat de Catalunya i Ajuntament 
d’Esplugues  A LA PÀGINA 4

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada: ‘Claus per a una salut integral’
Xerrada per conèixer millor tot allò que està al nostre 
abast per millorar o conservar la nostra salut. A càrrec 
de la Dra. Imma Nogués, del CAP Lluís Millet.

 20 h • Local de l'Espluga Viva  

DIÀLEGS SOTA LA SORRA 
Xerrada: ‘Solidaritat en la diversitat. 
Refugiadxs LGTBI a Catalunya’
A càrrec de Rodrigo Araneda, d'ACATHI (Assoc. 
Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals 
i Transsexuals Immigrants). Presenta: Adrià Bas, del 
programa "Solidaris", de Catalunya Ràdio.
Organitza: Espluga Viva

9 DIMECRES
 11 h • Sala d’actes Edifici Cadí  

Xerrada gent gran: 'Subministrament de 
la Llar. Servei de telefonia'
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE             
Contes populars amb Maria Cuevas

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

DISCOFÒRUM
Georg Friedrich Haendel
Un recorregut per la figura i obra del genial creador del 
Mesias. Audiovisuals i comentaris Josep Izquierdo.
Organitza: Club de Música Clàssica

10 DIJOUS
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues      

CONTES MENUTS 
Cucs, cuques, cargols             
i papallones a càrrec de Sara Fuente
Per a infants entre 2 i 3 anys acompanyats d’un adult.
Places limitades, cal inscripció prèvia.

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït,  no socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Ramon Llull: de cortesà a evangelit-
zador', a càrrec de Joan Tres
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el  
Servei Local de Català

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural 
[3 €] [socis i sòcies 2 €]    

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

 De 17.30 a 20.30 h  
Casal de Cultura Robert Brillas  

Festa Infantil de la Tardor    
Jocs, xocolatada, castanyes, actuacions i la castanyera 
de l'Esbart. Sisena edició d'aquesta festa familiar. 
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues A LA PÀGINA 3

 A partir de les 18 h                            
Casal de Cultura Robert Brillas  
Mostra de balls parlats infantils

 18 h • Balls Parlats
Ball de diables infantil de Torredembarra, Colla Infantil 
Diables de Cervera Carranquers i Ball de Diables 
Infantil d’Esplugues. 

 19.30 h •Tabalada fins a l’església
 20 h • Inici del correfoc

Recorregut: de la plaça Pare Miquel a la pista vermella 
del parc Pou d'en Fèlix
Organitza: Ball de Diables d'Esplugues A LA PÀGINA 3

6 DIUMENGE
 10.30 i 16.30 h • Parc Pou d’en Fèlix  

XIII Aplec de la Sardana d’Esplugues
Dinar popular [17€] . Places limitades, reserves fins al 3 
de novembre als telèfons 93 371 32 92 o 629 117 079.
Amb: La Principal del Llobregat, Ciutat de Cornellà i
Jovenívola de Sabadell
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç A LA PÀGINA 2

 D'11 a 14 h  
Plaça principal de l'Hospital Sant Joan de Déu  

Fira de les Gràcies
Una fira on hi haurà música, jocs en família, berenar 
per a tots i, sobretot, molts aplaudiments per donar les 
gràcies als qui fan possible que els petits pacients de 
l'Hospital Sant Joan de Déu estiguin millor. 
Organitza: Hospital Sant Joan de Déu 

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL 
‘Aigua neta!'   
Es tracta d'observar els diferents processos de depura-
ció de l'aigua mitjançant materials de laboratori. 
Organitza:  Ajuntament d’Esplugues i AMB

 12 h • Can Tinturé i "La Rajoleta" 

SETMANA TURISME INDUSTRIAL
Com es feien les rajoles?
Veniu a descobrir com es feien les rajoles, des del 
segle XIV al segle XX. Visitareu la col·lecció de rajo-
les preindustrials de Salvador Miquel, al Museu Can 
Tinturé, i al recinte de l’antiga fàbrica de ceràmica 
Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica “La Rajoleta”.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat - MEL

 12 h   
La Masoveria de Can Tinturé 

Clausura 18a Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues
Del fang a la ceràmica
L’Escola Municipal de Ceràmica planteja una trobada 
per experimentar el procés que transforma el fang en 
ceràmica. En paral·lel es farà el recompte de les but-
lletes que decidiran l’obra escollida com a Premi del 
Públic de l’edició d’enguany.
Organització: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
Gratuït per a nens i nenes fins a 10 anys.   
Acompanyants [5€]   
Conte musical: Històries de Tumbuktú
Grup Arcattia: Lluís Heras, violoncel; Quim Térmens, 
violí; Silvia Ricart, actriu i titellaire; Olga Ventura, llums. 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena  A LA PÀGINA SEGÜENT

Dia
a Dia

Novembre 2016

1 DIMARTS
Inscripció d'11 a 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

XXXIV CONCURS DE PANELLETS
Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre 

2 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

3 DIJOUS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el  
Servei Local de Català

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït,  no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'George Braque: el viaducte pictòric 
del segle', a càrrec d'Imma Fontanals
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

4 DIVENDRES
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“BOXA I CINEMA NEGRE”
Cuerpo y alma, de Robert Rossen

5 DISSABTE
 12 h   

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

L'HORA DEL CONTE   
Cor de castanya, a càrrec de mOn Mas
Atenció! Hi ha bruixes a la cuina. Veniu a passar una 
tarda de por, amb contes de terror.
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 19 h  
Casal de Cultura Robert Brillas Sala d'exposicions

JORNADES CULTURALS
‘Amores de los Dioses’
Passatges de La Metamorfosis d’Ovidi.  A càrrec de 
Manuel Goicoechea Utrillo. En castellà i català. 
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

11 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“BOXA I CINEMA NEGRE”
Nadie puede vencerme, de Robert Wise

12 DISSABTE
 De les 10 a les 15.45 h    

Escola Prat de la Riba  
Taller: ‘Plant for the planet’ 
És una iniciativa que busca joves lideratges que pas-
sin a formar part d'un moviment internacional de nens 
i joves que actuen contra el canvi climàtic. És hora que 
els nens i joves en diguin la seva. Junts podem salvar 
el planeta. Activitat adreçada a públic infanti i juvenil 
de 9 a 16 anys. Més informació i inscripcions a la 
www.planetspain.org. Activitat gratuïta, places limi-
tades. Organitza: Grup Ferrer amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

 De 10 a 14 h • Plaça Gandhi         
Matinal de bastons infantil  
Xocolatada popular, actuacions estàtiques, taller de 
bastons i actuació d’un mag o pallassos
Organitza: Colla de Bastoners d’Esplugues 

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L'HORA DEL CONTE
A càrrec de Santi Rovira  

 19 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu [8 €] [socis i sòcies: 5 €] 
Teatre: Éramos pocos y parió... la abuela
Organitza: Cia Junts pel Teatre i L’Avenç Centre Cultural 

13 DIUMENGE
 A partir de les 10 h

Parc Pou d’en Fèlix  

Esplugues toca per La Marató
Acte solidari a favor de La Marató de TV3 que 
aquest any se centra en els ictus i les lesions medul-
lars i cerebrals traumàtiques. Cercavila dels grups de
percussió, tallers de les entitats del poble, actuació de 
grups convidats. Organitza: Drums d'Esplugues  A LA PÀGINA SEGÜENT

 De 10 a 13.30 h
Plaça Santa Magdalena  

Motor Baix Clàssic d’Esplugues
La trobada de vehicles clàssics d’Esplugues es realitza 
cada any per apropar a tots els afeccionats i nostàlgics  
allò que va ser part del nostre passat tecnològic.   
El circuit (que va fins a la rambla del Carme) es realit-
zarà d'acord amb la Policia Municipal.
Organitza: Moto Club Esplugues

Tots els dies, fins al diumenge 20 
 A les 11, 12 i 13 h

La Masoveria de Can Tinturé  

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Visites gratuïtes
Visites guiades gratuïtes al Museu Can Tinturé (12 h) i 
al Museu de Ceràmica “La Rajoleta” (11 i 13 h).
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat - MEL

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL 
‘Jocs sostenibles i familiars al Parc!’
Donareu la benvinguda a l’hivern tot jugant en família: 
tots plegats, pares i infants, jugareu sense parar a jocs 
ambientals ben moguts.
Organitza: Fundesplai, Ajuntament d’Esplugues i AMB 

 12 h • Can Tinturé i "La Rajoleta" 

SETMANA TURISME INDUSTRIAL
Com es feien les rajoles?
Veniu a descobrir com es feien les rajoles, des del 
segle XIV al segle XX. Visitareu la col·lecció de rajo-
les preindustrials de Salvador Miquel, al Museu Can 
Tinturé, i al recinte de l’antiga fàbrica de ceràmica 
Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica “La Rajoleta”.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat - MEL

 12 h 
Centre Cultural La Bòbila   
Gratuït per a nens i nenes fins a 10 anys.
Acompanyants [5€]               
Conte musical: Històries de Tumbuktú
Grup Arcattia: Lluís Heras, violoncel; Quim Térmens, 
violí; Silvia Ricart, actriu i titellaire; Olga Ventura, llums. 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena  A PEU DE PÀGINA 

15 DIMARTS
 De 16.30 a 20 h • Espai Baronda   

PROCÉS PARTICIPATIU: REFORMA HORÀRIA
Sessions participatives i de debat
A càrrec de la Blanca Rodà, responsable de 
la Planificació de processos participatius de la 
Generalitat de Catalunya. Cal que us inscriviu a la 
pàgina www.participa.gencat.cat
Organitza: Generalitat de Catalunya i Ajuntament 
d’Esplugues  A LA PÀGINA 4

16 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
En la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 18 h 
Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
CICLE “LA FRONTERA”
La frontera, de Patrick Bard. Coordina: Luis 
Fernández Zaurín

 19 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas i 
sala d'exposicions  

JORNADES CULTURALS
L’art dins la moto i la bicicleta
A càrrec de Pere Pi i Parera. Un recorregut pel dis-
seny capdavanter a casa nostra. 
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

17 DIJOUS
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït,  no socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Per què la violència contra les 
dones?', a càrrec de Mercedes Fernández 
Martorell. Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h
Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. 
En col·laboració amb el Servei Local de Català

 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Xerrada gent gran: 
‘La dieta per refredar el planeta’
A càrrec d’Anton Soler, metge activista preocupat 
per la salut del planeta

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

HISTÒRIES DE TUMBUKTÚ

Contes musicals, el nou cicle per 
acostar la música clàssica als nens i 
les nenes d’Esplugues
 Després del més que demostrat èxit del Festival 

de Música Clàssica i Tradicional, els Amics de 
la Música de Santa Magdalena ens propo-
sen una altra iniciativa, aquest cop orientada als 
més petits de la casa. Es tracta d’un cicle de con-
tes musicals, pensat especialment per acostar 
la música clàssica als nens i nenes d’una 
forma entretinguda i didàctica. 

Per a aquest mes conviden al grup de cambra 
Arcattia (violoncel, violí i actriu titellaire) que 
ens presenta Històries de Tumbuktú, un con-
cert amb titelles que relata la vida aventurera 
d’en Malik, tot sonant de fons peces reconegu-
des d’Antonio Vivaldi. 

Teniu dues ocasions per gaudir d’aquest 
conte musical. Podeu anar el diumenge 6, a les 
18 hores, a L’Avenç Centre Cultural; i el diu-
menge 13, a les 12 hores, al Centre Cultural La Bòbila.●

CONTE MUSICAL: HISTÒRIES DE TUMBUKTÚ 
Diumenge 6   18 h • L’Avenç Centre Cultural • Gratuït per a infants. Acompanyants [5 €]  

Diumenge 13   12 h • Centre Cultural La Bòbila • Gratuït per a infants. Acompanyants [5 €] 
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 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït,  no socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Les ruïnes de Pompeia, tresors 
arqueològics', 
col·loqui amb de Victoria Medina Fernanda 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el 
Servei Local de Català

 19 h 
Edifici Cadí 

Sessió informativa del pressupost 
participatiu
Inscripcions i informació: www.espluguesparticipa.
com. O al Twitter @esplugaparticipa i Facebook: 
Esplugues Participa
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

 20 h • Espluga Viva   

PATI BLAU
Xènia, estimar no fa mal
Amb Gemma Pasqual
Pati blau és una tertúlia literària en la qual les autores 
expliquen la seva obra i, potser, també els seus dubtes. 
En acabat hi ha l’opció d’unir-se a un sopar senzill, 
prèvia inscripció i per un preu de [5 €]
Organitza: Espluga Viva 

25 DIVENDRES
Fins al 8 de desembre

 De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb  discapacitat)

22 DIMARTS
 18 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Sessió informativa del pressupost 
participatiu
Inscripcions i informació: www.espluguesparticipa.
com. O al Twitter @esplugaparticipa i Facebook: 
Esplugues Participa
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Emociones, de Luis Endrino

23 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Let's play the Tale, 
with Patricia McGill      
Stories in English                  

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

DISCOFÒRUM
Gabriel Fauré
El primer impressionísta francès, creador del seu 
impressionant Requiem. Audiovisuals i comentaria, 
Francesc Coma Casajuana
Club de Música Clàssica

24 DIJOUS
 18 h 

Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller de preparació i assessorament 
al reagrupament familiar
Inscripcions i informació al telf. 900 30 00 82 o al c/e: 
acollida@esplugues.cat

18 DIVENDRES
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“BOXA I CINEMA NEGRE”
El beso del asesino, de Stanley Kubrick

19 DISSABTE
 11 h 

Museu de Ceràmica "La Rajoleta"   
Activitat familiar: ‘Trossets de tardor’
El mosaic ceràmic va ser abastament utilitzat per 
molts arquitectes modernistes en les seus edificis i, en 
aquest taller, aplicareu aquesta tècnica per reproduir 
les formes més populars de la tardor. Activitat gratuïta 
prèvia inscripció. Places limitades.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat - MEL

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L'HORA DEL CONTE
A càrrec de Ós Mandrós   

20 DIUMENGE
 De 10 a 13.30 h  

Plaça Santa Magdalena    
FESTA DELS DRETS DELS INFANTS
Tallers 
A càrrec de les entitats del lleure
Ballada de capgrossos
A càrrec dels Geganters d’Esplugues
Concert de l'Escola Municipal de 
Música
Actuació de Comsoc 
Amb l'obra Cooperem o competim
Lectura del manifest 
Amb motiu de la commemoració de la Convenció dels 
Drets dels Infants A LA PÀGINA 3

 A les 10 i 11.20 h 
Recorregut per Esplugues

Cursa Urban Trail Sota Ponts 
Dues curses per a majors de 16 anys: 

 10 h • “Open”, de 6 km 
 11.20 h • “Pro”, de 12 km

Més informació i inscripcions fins al 13 de novembre al 
web: www.urbantrailesplugues.com
Organitza: Freedom Sports A LA PÀGINA 4

  D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL  
‘El conte reciclat i la 
gimcana del reciclatge'  
Es proposa d'una manera divertida i creativa de viatjar 
pel món del reciclatge en un recorregut pel parc, tot 
ajudant-vos i compartint experiències.
Organitza: Fundesplai, Ajuntament d’Esplugues i AMB 

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  
Teatre: Estreno
Preu [10 €] [socis i sòcies: 8 €] 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

21 DILLUNS
 

 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Sessió informativa del pressupost 
participatiu
Inscripcions i informació: www.espluguesparticipa.
com. O al Twitter @esplugaparticipa i Facebook: 
Esplugues Participa
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

Esplugues es bolca per La Marató i la 
solidaritat

 Com és habitual per aquestes dates, 
Esplugues presenta dos actes benèfics de 
rellevància que requereixen de la vostra 
participació, com són Esplugues Toca per La 
Marató de TV3 i el Rastrillo Solidari. 
Del primer acte, cal dir que el grup de 
percussió Drums, organitzadors de l’ac-
tivitat, us esperen per sisè any consecutiu 
el diumenge 13, al Parc Pou d’en Fèlix.  Us 
ofereix una gran festa solidària en què la 
recaptació anirà destinada a La Marató de TV3, que aquest any va dedicada 
als ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. L’ictus és la primera 
causa de mort entre les dones a Catalunya. Cada any hi ha més de 13.000 casos, 
1.300 dels quals en pacients més joves de 55 anys. 
Pel que fa a la segona activitat, ben coneguda a casa nostra, recordar-vos 
que es tracta d’un mercadillo benèfic organitzat per l’Associació per la 
Igualtat de Drets de les Persones amb Discapacitat. El trobareu del 25 
de novembre al 8 de desembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores al Casal 
de Cultura Robert Brillas. ●

• VI ESPLUGUES TOCA PER LA MARATÓ   • Diumenge 13   10 h  • Parc Pou d’en Fèlix     

• RASTRILLO SOLIDARI   • Del 28 de novembre al 8 de desembre   De 10 a 14 i de 16 a 20 h  
Casal de Cultura Robert Brillas 
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28 DILLUNS
 Horaris comercials. Supermercats de la ciutat

Gran Recapte d'Aliments
Diversos supermercats de la ciutat s'han adherit a la 
campanya de recollida d'aliments. 
Organitza: Banc dels Aliments

 19 h • Espai Jove Remolí                 
 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA   
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
ÀGORA DE GÈNERE
Sessions formatives: 'El masclisme avui'
Places limitades. Inscripcions a info@dias.cat
Organitza: DIAS

29 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila   

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Indómito, de Vladimir Hernández. Premi L’H 
Confidencial 2016

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

UNA ESTONA AMB L’AUTOR
Presentació de la novel·la Entre turrones 
De Rubén Berrueco

 20 h • Auditori de Cornellà  
Preu: [50 €]
Concert benèfic: 
Simfonova, la rebotiga de l’òpera
Concert benèfic a favor de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Moments triats de Simfonova, la 
rebotiga de l’òpera, de Marcel Gorgori.
Reserva d’entrades o donacions per Internet: www.
fundaciofinestrelles.com o per telèfon: 93 371 34 41
Organitza: Fundació Finestrelles

30 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

Dissabte 3 de desembre
  D’11 a 14 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT
Mostra d’entitats de l’àmbit de les 
persones amb discapacitat, fotocall 
i xocolatada
Organitzen: Ajuntament d’Esplugues (Acció Social), 
Associació per a la Igualtat de les Persones amb 
Discapacitat (AIDED), Associació Esplugues Sense 
Barreres, Fundació privada pro-disminuïts psíquics 
Finestrelles, Club Esportiu Endavant (Finestrelles), 
Fundació Asproseat Proa-Esplugues, PROA Associació 
pro-disminuïts psíquics, Llar residència per a persones 
amb discapacitat d’Esplugues, Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet i Fundació ECOM

 12 h i a les 19 h 
Plaça Santa Magdalena   

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA         

 12 h • Lectura del manifest 
 19 h • Acte reivindicatiu en contra la 

violència masclista A LA PÀGINA 5

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“BOXA I CINEMA NEGRE”
La distancia, d’Iñaki Dorronsoro

 21.30 h • L’Avenç Centre Cultural  

Sopar del soci
Activitats per a socis i sòcies de l'entitat
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

26 DISSABTE
 10 h • Centre Sociocultural Molí-Cadí  

Rambla Verge de la Mercè, 57

XXXI Jornada de Sensibilització de 
l’ARE  A LA PÀGINA SEGÜENT

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L'HORA DEL CONTE
Castanyes amb banyes amb Blai Senabre

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
[3 €] [socis i sòcies 2 €]   

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

27 DIUMENGE
 Horaris comercials

Supermercats de la ciutat

Gran Recapte d'Aliments
Diversos supermercats de la ciutat s'han adherit a la 
campanya de recollida d'aliments. 
Organitza:   dels Aliments

 10 h • Plaça Santa Magdalena  

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
 VIOLÈNCIA MASCLISTA

Marxa Comarcal contra la Violència 
Masclista
Inici del recorregut a pl. Santa Magdalena fins al parc 
de Torreblanca, a Sant Joan Despí
Organitzen: Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
Ajuntament d’Esplugues

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

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

 11 h • Centre històric d’Esplugues
Itinerari ruta històrica: La mà d’Esplugues
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir tots els 
secrets que amaga el centre històric d’Esplugues. 
Inscripció prèvia.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL  
‘Taller de Land, art al parc de Can 
Vidalet’
Elaborareu petites escultures amb elements naturals 
que construireu entre tots, que fotografiareu i queda-
ran exposades al parc durant unes hores
Organitza: Fundesplai, Ajuntament d’Esplugues i AMB 

 De 11.30 h  
Parc dels Torrents (darrera l'ajuntament)   

Lliga de manejabilitat amb carro de 
pagès
Col·labora: Federació Catalana dels Tres Tombs
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

L’alcoholisme, una malaltia de la qual 
ens en podem sortir

 L’alcoholisme és una greu malaltia, 
tant pel perjudici que genera sobre la 
salut, la ment i l’estat anímic de les 
persones que la viuen, com perquè 
fa patir a les persones que l’envol-
ten. Per això és important que exis-
teixin iniciatives com les de la jor-
nada de sensibilització que orga-
nitza l’Associació d'Alcohòlics 
Rehabilitats d'Esplugues (ARE), 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Esplugues, el proper dissabte 26. 
Diversos professionals de l’àmbit de la medicina i la psicologia, així com 
d’entitats dedicades a donar suport a la rehabilitació d’alcohòlics participen 
en aquesta jornada. La inauguració serà a càrrec de l’alcaldessa, Pilar Díaz; 
la presidenta de l’ARE, Aicha Benajiba; i el doctor en Medicina i assessor 
tècnic d’aquesta entitat espluguina, Francesc Xavier Buqueras. Tot seguit 
arribarà el torn d’una conferència a càrrec del metge forense Josep Maria 
Calvet i Camarasa, que girarà entorn de la importància de l'autòpsia en 
el diagnòstic clínic. Després, hi haurà una taula rodona sobre l’alcohol i la 
psicologia, en què participaran el psiquiatra i psicoanalista, Jorge Tizón 
García, el vicepresident de l’ARE i Alcohòlics Rehabilitats, Miquel Ribó, i 
la dona d’una persona rehabilitada, Charo Romero. 
Posaran el punt i final a la jornada, la presidenta de l'àmbit dels Serveis a les 
Persones i regidora de Serveis Socials i Salut Pública de l’Ajuntament, Sara 
Forgas; Miquel Ribó i Juan Garijo, expresident de l’ARE.●

XXXI JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ARE
Dissabte 26  de 10 a 14 h • Centre Sociocultural Molí Cadí  (Rambla Verge de la Mercè, 57)



10  L'Agenda - novembre 2016

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h 
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament 
segons el nivell. Inscripcions el dimarts 18, a la seu 
de la secció a L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Cada dimecres, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  

Trobades dels grups de conversa 
'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Cada divendres, de 17 a 19 h • AV Centre 

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
El Cau és una manera de viure i una manera d’enten-
dre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de la natu-
ra, s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir, esforç... 
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dilluns, 14 de novembre, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

A COR OBERT. EDUCARDORS DESPERTS
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
'Com parlar de sexualitat als nostres 
fills i filles'
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i conductes 
per gaudir, encara més, de l’experiència de ser mares 
i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. Inscripcions: 
900 300 082. Taller gratuït, places limitades. 

Dimecres, 2, 16 i 30 de novembre, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat 
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, tot refor-
çant la seva tasca i donant-los eines. Places limitades 
a 15 persones.  Per a inscripcions i més informació 
contacteu amb els serveis socials bàsics: 93 3713350 
(ext. 2439) Marta Fuertes

SORTIDES
Dissabte, 5 de novembre, 8 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena
Preu: [35 €] [no socis i sòcies 40 €] 

Visita al Castell Mnestir de Sant 
Miquel d'Escornalbou
Inscripcions fins al dimecres 2 al local del GEE, entre 
les 19 i les 21 h, o al telèfon 609 347 990
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues 

Diumenge, 6 de novembre, a les 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la bateria de Sant Pere 
Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Es parlarà de la seva funcionalitat i del 
paper que hi van tenir. Activitat gratuïta prèvia ins-
cripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 22  19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Emociones, de Luis Endrino

Tots els divendres de novembre   18 h 
CICLE DE CINEMA NEGRE 
Cicle de cinema: "Boxa i cinema negre" 
Vegeu les películes al Dia a Dia

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Diumenge, 6 de novembre, a determinar
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN BICICLETA
Paisatges mediterranis per la Serra 
d’Ancosa
Distància 39 km, desnivell +400m. Dificultat: fàcil. 
Cal inscripció prèvia. Info i inscripcions: Centre 
Excursionista d’Esplugues, per a més informació 
truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al dime-
cres abans de l’excursió. També podeu assistir a la 
preparació d’aquestes excursions i a d'altres activitats 
els dimecres a les 20.30 h, al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9, secreta-
ria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge,13 de novembre, 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Volta al Solsonès
Desnivell 700 m. Consulteu la informació sobre les ins-
cripcions a l’activitat anterior.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dimecres, 16 de novembre, a confirmar
Sortida exposició: 
‘D’obra. Ceràmica aplicada a la 
arquitectura’
Visita al Museu del Disseny, Barcelona, a càrrec del 
comissari de la mostra, l’arquitecte Pedro Azara. 
L’exposició mostra una acurada selecció de tres-
centes peces de ceràmica aplicades a l’arquitectura 
des de l’antiguitat fins avui procedents de nombro-
sos museus europeus i de la seva pròpia col·lecció. 
Activitat gratuïta prèvia inscripció. Places limitades
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Diumenge, 27 de novembre, a determinar
Sortida en cotxes particulars

SORTIDA PETJADES I CAMINS
Parc Natural de St Llorenç de Munt. 
Un tomb per la Mola de Sant Llorenç 
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’acti-
vitat “Excursions en bicicleta”. 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
Tots els diumenges , a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé 

Visites guiades: Can Tinturé i 
“La Rajoleta”

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

A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixe-
reu l’evolució estètica de la rajola de mostra per enlla-
çar amb la producció industrial de ceràmica arquitec-
tònica de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Fins al 5 de novembre
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició: 'Amb ulls de diable'
El Ball de DIables Infantil d'Esplugues celebra els seus 
cinc anys al poble. Descobriu com com han vist i vis-
cut ells formar part de la cultura popular d'Esplugues 
en aquesta exposició. 
Organitza: Ball de Diables Infantil d'Esplugues

Fins al 6 de novembre
De dt a dv, de 17 a 20 h, ds, de 10 a 14 h i 
de 17 a 20 h, i dg i festius, de 10 a 14 h
Museu Can Tinturé  
Exposició temporal: 

'18a Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós'
Mostra de les peces guanyadores i seleccionades.
Entrada gratuïta per visitar l’exposició temporal. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

Del 8 al 17 de novembre 
Casal de Cultura Robert Brillas   

Mostra anual col·lectiva 2016 de les 
obres del Cercle Artístic 
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues d'Esplugues

Fins al 13 de novembre
De dilluns a divendres., de 16 a 20 h
Espluga Viva  
Exposició: 'Srebrenica, una ferida al cor 
d'Europa' del fotògraf Francesc Parés. 
Organitza: Espluga Viva

De l’1 al 30 de novembre
Exposició fotogràfica: 'Grafitis'
A càrrec d’Antoni Llamas

ESCOLA CERÀMICA
MONOGRÀFICS 
ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA  
A escollir: dijous 10 i 17, de 10 a 12 h o diven-
dres 11 i 18, de 17 a 19 h
Monogràfic de roba: 'Un coixí per a tu!'
Aprendreu a fer un petit coixí de tela, traient el patró, 
embastant, cosint a màquina, decorant-lo al vostre 
gust, i omplint-lo. 
Preu: [residents 15,32 €] [no residents 22,98 €] 

A escollir: dijous 17, 24 i 1 de desembre, de 10 a 
12 h o dimecres 16, 23 i 30, de 17 a 19 h
Monogràfic de joieria i ceràmica: 'La teva joia'
Podreu realitzar peces ceràmiques senzilles i, alhora, 
experimentar el treball amb el metall. 
Preu: [residents 22,98 €] [no residents 34,47 €] 

A escollir: dijous 24 de novembre i 1 de desem-
bre, de 10 a 20 h o divendres 25 de novembre i 2 
de desembre, de 17 a 19 h
Monogràfic de decoració de Nadal:
'Corones de Nadal'
De roba, paper, fulles, plàstic... taller per aprendre a fer 
una corona nadalenca, per casa teva!
Preu: [residents 15,32 €] [no residents 22,98 €] 

Dimarts 8  18 h
CORDÈLIA
Una madre, d'Alejandro Paloma

Dimarts 15   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
Gatas salvajes, de Julián Ibáñez

Dijous 17   19 h
CARPE DIEM
Les dones de la Principal, de Lluís Llach

Dijous 24  19.30 h
HISTÒRIES COMPARTIDES
Ronda del Guinardó, de Juan Marsé

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia



Trobareu tota la informació dels partits que disputin les entitats esportives locals, cada cap de setmana 
a l'apartat de "Esports-Competicions esportives-Partits cap de setmana" de l'Ajuntament d'Esplugues i més 

concretament al següent link: http://www.esplugues.cat/ambits/temes/esports/competicions-esportives 

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

Camp Municipal d'Esports Salt del Pi 
Camp Municipal de Futbol El Molí 

E S P O R T S
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(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 

www.esplujove.net, trucant al 93 372 
97 06 (de dll. a dv., de 17.15 a 21 h) o 

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
el dimarts 1 de novembre

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

EXPOSICIÓ JOVE
Tot el mes, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Exposició: Esplugues Joventut
Exposició de creació pròpia on els i les 
joves poden veure les activitats de la 
regidoria de joventut així com dels equi-
paments joves de la ciutat : OJE i Espai 
Jove Remolí.

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 29, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Contractes de llo-
guer vs joves'
En aquesta xerrada es donaran eines i 
recursos als joves perquè coneguin els 
seus drets i obligacions quan signen un 
contracte de lloguer: consells, punts a 
tenir en compte, mites falsos, i molt més! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dimecres 30, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Cuina per a dummies
Tens pocs estris de cuina a casa? 
Improvises amb el que et queda a la neve-
ra? T’agraden els àpats de cuina freda que 
no requereixen de grans elaboracions? Si 
no te’n surts amb la cuina, aquest és el 
teu taller! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 
www.esplujove.net, trucant al 661 
987 690 (de dll. a dv., de 17 a 20 h) o 

enviant un c/e a jove.emancipacio@
esplugues.cat indicant el taller, nom i 

cognoms, edat i telèfon. 

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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda

Dijous 24, de 18 a 20 h 
Espai Jove Remolí   

Bombons
Aprendrem els secrets de la xocolata, 
farem diferents tipus de bombons i els 
decorarem. Anima’t a passar una tarda 
ben dolça! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda

Dimarts 29, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí    
Piloxing                    
Piloxing és una tècnica que combina el 
millor del pilates i la boxa. Descobreix en 
què consisteix, com es practica i els seus 
beneficis. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dilluns 21, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Dansa urbana
La dansa urbana és una combinació 
d’algunes disciplines, com el hip hop, el 
house, el popping, el breakdance... Vine i 
aprèn a ballar-la! Dirigida a joves d’entre 
12 a 18 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)

Esplujove de nit

Divendres 25, de 21 a 23 h 
Espai Jove Remolí   

Cuina marroquí 
Tens curiositat per aprendre receptes 
de la cuina marroquí? Vine a cuinar amb 
nosaltres i endinsa’t en aquesta mera-
vellosa gastronomia! Dirigit a joves de 
16 a 35 anys.  Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)

 
TIC formació

Dimarts 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia esportiva
T’agrada l’esport? Vols captar unes imat-
ges òptimes del teu esport preferit? Vine 
i et donarem alguns consells! Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça.

TIC formació

Dimecres 30, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí   
Disseny gràfic: Canva
Canva és un aplicatiu online gratuït per fer 
dissenys de tot tipus: currículums, bàners, 
revistes, cartells... En aquest taller apren-
drem a utilitzar-lo. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)      

Esplujove diu 
NO a la violència 
masclista
Oficina Jove d’Emancipació  
Espai Jove Remolí   
Punts temàtics amb 
informació contra la vio-
lència masclista 
Punts temàtics amb informació 
sobre la violència masclista, les 
relacions de parella lliures de vio-
lència i els recursos existents 

També als instituts!
A l'hora del patí 
Dimarts 22: Instituts La Mallola 
i Joanot Martorell 
Dijous 24: Institut Severo Ochoa 

Exposició jove
Del 14 al 30, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí   
'La cenicienta que no 
quería comer perdices'
Exposició del conte il·lustrat 
d’una ventafocs que no va desit-
jar casar-se amb un príncep 
blau. De l’autora Nunila López 
Salamero i la il·lustradora Myriam 
Camero Sierra.



El passat 1 de juliol de 2016, The 
Meeting Point School of English, va 
celebrar el lliurament de certificats ofi-
cials de nivell d’anglès acreditats per la 
Universitat de Barcelona al Casal de 
Cultura Robert Brillas.
A l'acte hi van assistir la Dr. Natàlia 
Judith Laso, University of Barcelona 
Department of Modern Languages 
and Literatures and English Studies i 
Mariber Peláez, regidora d'Educació, 
Universitat i Cooperació al desenvolu-
pament de l’Ajuntament d’Esplugues.
El nostre centre va fer entrega d'un 
total de 88 certificats de nivells de refe-
rència segons el Marc Comú Europeu 
A1, A2, B1, B2 i C1.
Agraïm a tots els nostres alumnes la 
confiança dipositada en nosaltres.

The Meeting Point School of English lliura als seus alumnes 
els certificats oficials de la Universitat de Barcelona

THE MEETING POINT
School of English

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç) • Esplugues de llobregat
☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.com  |  Follow us on facebook: 
www. facebook.com/MeetingPointSchool/

CRITICAL THINKING
COMMUNICATION
COLLABORATION

CREATIVITY


