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La Plana-Montesa 
celebra la seva Festa 
Major i els 40 anys 
de l’AVV

11S Esplugues 
commemora la Diada 
entre la reivindicació i 
la tradició
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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, setembre 2019

Dimecres 4
 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Miles Davis. Selecció musical i comentaris 
a càrrec de Manel Fabregat.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 5 
 De 18.30 a 20.30 h

Espai Baronda (c/ de la Riba, 36) 

Formació per unes festes sense 
agressions sexistes. Formació sobre el 
protocol d’actuació “Per unes festes lliures 
d’agressions sexistes a Esplugues” i la seva 
aplicació, així com el funcionament dels 
punts liles. Adreçats a entitats, xarxa d’agents 
preventives i personal municipal. Objectius: 
• Explicar què són i quines característiques 
tenen les violències masclistes, i perquè es 
necessita el Protocol. • Donar a conèixer o 
recordar el funcionament del Protocol. • Saber 
actuar segons el protocol. La formació serà 
impartida per professionals de l’associació 
DIAS. Inscripcions: feminismes@dias.cat. 
Per a més informació podeu adreçar-vos al 
CIRD Vil.la Pepita, tel. 93 371 33 50 (ext. 2190).

  18.30 h • Festa Animació infantil Set 
de So
  20 h • Actuació de l’Associació Gabriela 
Mistral de Xile de la Cuenca
  20.30 h •  Cantada d’havaneres, amb 
Cavall Bernat i degustació de Rom 
Cremat.

+     P.2

Dilluns 9
 De 18.30 a 20.30 h

Espai Baronda (c/ de la Riba, 36) 

Formació per unes festes sense 
agressions sexistes
Formació sobre el protocol d’actuació “Per unes 
festes lliures d’agressions sexistes a Esplugues” i 
la seva aplicació, així com el funcionament dels 
punts liles. Adreçats a entitats, xarxa d’agents 
preventives i personal municipal. 
Objectius: • Explicar què són i quines 
característiques tenen les violències masclistes, 
i perquè es necessita el Protocol. • Donar a 
conèixer o recordar el funcionament del Protocol. 
• Saber actuar segons el protocol. La formació 
serà impartida per professionals de l’associació 
DIAS. Inscripcions: feminismes@dias.cat. 
Per a més informació podeu adreçar-vos al CIRD 
Vil.la Pepita, tel. 93 371 33 50 (ext. 2190).

Dimarts 10
 21. 30 h • Des de la plaça de Santa Magdalena 

fi ns al parc Onze de Setembre 

Marxa de torxes  +     P.3

Concentració davant de l’Ajuntament per marxar 
fi ns al monument a l’11 de setembre.
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (ANC)

Divendres 6
FESTA MAJOR DE LA PLANA-MONTESA
Rambla del Carme 

 21.30 h • Presentació de les Festes
 22 h • Actuació de Nazaret Compaz 

(grup de cobla)

 23 h • Actuació de l’Associación 
Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 00 h • Ochenta grup (grup de salsa)

+     P.2

Dissabte 7

FESTA MAJOR DE LA PLANA-MONTESA
Rambla del Carme 

 12 h • Colla Bastoners d’Esplugues
 12.30 h • Grup de Percussió Atabalats
 12  h • Sardinada popular (organitzada 

per l’AVV La Plana-Montesa)

 19.30 h • Actuació del grup Veler el 
Leguero (grup bolivià) 

 20 h • Taller de fl amenc
 23 h • La nit del ball a la Plana-Montesa 

amb la gran orquestra Chocolat

+     P.2

Diumenge 8
FESTA MAJOR DE LA PLANA-MONTESA
Rambla del Carme 

  11 h • McDonald’s   
  11 h • Parc infantil
  11 h • Esplai Espurnes
  12 h • Cursa infantil AVV la Plana-
Montesa
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+ FIESTA MAYOR DE LA PLANA-MONTESA

La Asociación de Vecinos de La Plana-Montesa 
celebra sus 40 años en plena Fiesta Mayor  
del barrio
El viernes 6 dará comienzo la Fiesta Mayor del barrio de La 
Plana-Montesa 2019, unas fi estas que se alargarán hasta el do-
mingo 8 y que este año tienen especial peso dada la celebración 
de los 40 años de vida de la asociación de vecinos.

Así pues, dentro de los actos de conmemoración cabe des-
tacar la exposición de fotografía retrospectiva en la misma sede 
de la asociación y las tres conferencias que están programadas 
durante el último trimestre del año y de las que todavía no se 
conocen las fechas exactas. En dichas charlas, que irán a cargo 
de la alcaldesa Pilar Díaz, de José Luis Rebenaque, ex-director 
de la escuela Folch i Torres y de Antoni Pérez Garzón, primer 
alcalde democrático de Esplugues, se refl exionará sobre la evo-
lución del barrio en diferentes momentos de su historia. 

Volviendo a los actos propios de la Fiesta Mayor de la Plana, 
el viernes 6 por la noche se hará la presentación de las fi estas y 
el grupo Nazaret Compaz, la Asociación Cultural Andaluza 
de Esplugues y el conjunto de salsa Ochenta Grup, pondrán 
ritmo a la velada hasta media noche. Al día siguiente, a media 
mañana, la Colla de Bastoners d’Espluguesy el Grup de 
Percussió Atabalats despertarán a todo el barrio y lo prepa-
rarán para la gran Sardinada que vendrá a continuación. Las 
actuaciones empezarán a media tarde con el grupo boliviano 
Valer El Leguero. A continuación, aquellos que así lo deseen 
podrán aprender a hacer palmas con Taller Flamenco. Y cer-
rando la jornada por todo lo alto, la orquesta Chocolat hará 

moverse a todos los allí presentes.
El último día, el domingo 8, se vivirá con intensidad, ya que 

las actividades empezarán a las 11 de la mañana y hasta entrada 
la noche no se pondrá fi n a la fi esta. Por la mañana el prota-
gonismo será para los niños: t oboganes, castillos hinchables o 
gigantes harán las delicias de los más peques del barrio. Hacia 
el mediodía se dará el pistoletazo de salida de la Cursa Infantil 
AVV La Plana-Montesa. Las actividades infantiles se alargarán 
hasta media tarde, momento en el cual la Asociación Gabriel 
Mistral, de Chile, os deleitará con su actuación.  El fi n de fi esta 
lo pondrá la clásica cantada de habaneras, a cargo de Cavall 
Bernat, con ron cremat incluido. Tres días mágicos para una 
fi esta especial por doble motivo.   

¡Muchas felicidades!

Nazaret 
Compaz

Cavall 
Bernat
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Dimecres 11
 De 9 a 21 h • Pistes Municipals de Petanca 

Trofeu Social de Petanca La Diada
Organitza: Club Petanca Recreatiu Esplugues

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Acte Institucional
12 h • Parc Onze de Setembre     

+     P.3

Lectura del poema ‘Les quatre 
banderes’ de Miquel Martí i Pol i 
ball d’ofrena ‘Ball d’homenatge’, a 
càrrec de l’Esbart Vila d’Esplugues.

‘Milions de somnis’ de la pel·lícula 
El Gran Showman. Interpretat per la 
Coral Musicorum.

Cantada de ‘Fidelitat’ de Roser 
Algué i l’himne d’Els Segadors, 
de la mà de la Coral Centenària La Coloma.

Rossinyol, El Canari en Samarreta i 
La Curranda del Babau, a càrrec de la 
Colla de Bastoners.

Sardana ‘La Pepa Maca’ de Jaume 
Torrents. Interpretada per la Secció 
Sardanista de L’Avenç

Parlament institucional a càrrec de 
l’alcaldessa, Pilar Díaz.

13.30 h • Pista coberta Pou d’en Fèlix 

Botifarrada popular
Venda de tiquets: dimarts de 17.30 a 20 h i 
dijous de 20 a 22 h. Reserva anticipada a: 
emailesbartvilaesplugues@gmail.com. 
Preu [7€]. Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

 19.30 h • Parc Onze de Setembre 

Ballada de sardanes, amb la Cobla Baix 
Llobregat.
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Divendres 13
 20.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

CORRELLENGUA 2019
L’ESSÈNCIA MÀGICA DE LES COSES
Sopar per la llengua
El mes de juliol van començar els actes de la 23a 
edició del Correllengua 2019, que enguany 
ret homenatge al popular i excels contista Pere 
Calders, fi gura cabdal en la literatura catalana. 

Amb aquesta iniciativa la Coordinadora 
d’Associacions per a la Llengua (CAL) busca 
reivindicar la llengua, cultura i anhels del poble 
català a través d’autors destacats de la nostra 
terra. En aquesta ocasió, es refl exionarà al voltant 
de la situació de la nostra llengua i aprofundiran 
en la fi gura de Pere Calders. Així, Jaume Marfany, 
vicepresident de la CAL, valorarà el moment 
actual de la llengua;  Joan Pinyol, catedràtic 
d’ensenyament secundari i estudiós de Pere 
Calders, glosarà la figura del poeta. Jaume 
Calatayud i Vicente Monera oferiran un recital 
poètic amb el títol ‘Femení plural’. Tot plegat 
en un acte que començarà amb la lectura del 
manifest del Correllengua, escrit pel president 
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i llegit per 
Maria Teresa Masot. Podeu comprar els tiquets 
pel sopar a la secretaria de L’Avenç, secretaria 
d’Espluga Viva i NB Comunicacions. [15€] si els 
compreu abans del dia 10 de setembre, [18€] si 
els compreu el mateix dia.
Organitza: Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua (CAL)

Dissabte 14
 21 h · C. Mossèn Jacint Verdaguer 

37è Sopar de Germanor del carrer 
de L’Avenç
Sopar, ball, rom cremat i sorpreses
Venda de tiquets els dies 5, 6, 9, 10 i 12, de 18:30 
a [20:30 21 h] al mateix carrer de L’Avenç. Preu 
[13 €]. Menú: Pica-pica i pa amb tomàquet i 
embotit. Activitat oberta a tothom
Organitza: Veïns i veïnes del carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer

Diumenge 15
� 17 h • C. Mossèn Jacint Verdaguer 

Festa infantil del carrer de L’Avenç
Festa infantil amb xocolatada i jocs tradicionals. 
Organitza: Veïns i veïnes del carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer

Dilluns 16
� 11 h • Centre Municipal Puig Coca 

‘No et quedis a casa’: Sessió 
informativa dirigida a la Gent Gran
Activitats Programa d’animació sociocultural per 
a la Gent Gran

� 11.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Inauguració de l’exposició ‘Mirada enrere 
amb la vista al present’
Exposició fotogràfi ca a càrrec del Grup d’Amics 
de la Fotografi a de L’Avenç.
Aquest recull fotogràfi c vol refl ectir la vida social 
de la nostra ciutat en èpoques passades, posant 
la mirada al mateix temps en el present.

Dimarts 17

� 19 h • La Masoveria de Can Tinturé 
(CEM Les Moreres  )

Conferència: ‘L’obra de joventut 
d’Antoni Gaudí’, a càrrec de la doctora en 
Història de l’Art Raquel Lacuesta Contreras.
Una excel·lent ocasió per apropar-vos a les 
primeres obres del genial arquitecte català. 
Un exemple més de l’obra de joventut de 
Gaudí és la Casa Vicens, que podreu vistiar el 
dia 28 de setembre. 
Més informació a: esplugues.ampel@gmail.
com o trucant al 93 470 02 18
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni 
d’Esplugues de Llobregat (AMPEL)

+ ONZE DE SETEMBRE

Esplugues celebra la Diada 
entre la reivindicació i la tradició
Esplugues commemora la Diada Nacional de Catalunya, 
dimecres 11, amb un acte institucional al parc Onze de 
Setembre, que s’iniciarà amb les actuacions de la Coral 
Musicorum i la Societat Coral Centenària La Coloma. 
Seguidament, es durà a terme l’ofrena fl oral al monument 
de l’Onze de Setembre de la mà de les entitats de la ciutat 
i de l’Ajuntament en una cerimònia plena de sentiment. 
Tot seguit, els balls oferts per l’Esbart Vila d’Esplugues, la 
Colla de Bastoners d’Esplugues i la Secció de Sardanista 
de L’Avenç animaran la vetllada.

Un any més l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, serà la 
encarregada de cloure l’acte amb el parlament institucional. 
Tot plegat culminarà amb la cantada conjunta de l’himne 
nacional de Catalunya, els Segadors.

Enguany i com a novetat, després de l’acte institucional, 
l’Esbart Vila d’Esplugues ha organitzat una botifarra po-

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Acte institucional
Dimecres 11, a les 12 h
Parc Onze de Setembre

pular a la pista coberta del parc Pou d’en Fèlix. A la tarda, les 
sardanes agafaran el relleu amb la tradicional ballada al parc 
Onze de Setembre, o rganitzada per la Secció Sardanista.

La celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Es-
plugues comença la vigília amb la tradicional Marxa de 
Torxes organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), que anirà des de l’Ajuntament fi ns al parc Onze de 
Setembre, on diverses entitats faran les seves ofrenes al 
monument.
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Dimecres 18
 18 h • Saló de Plens de l’Ajuntament 

pl. Santa Magdalena, 5-6 

Celebració del Ple municipal 
ordinari
Per confi rmar la data, consulteu el web esplugues.
cat, dos dies abans del Ple municipal

 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

BIBLIOLAB
‘Scriblings’
Pot el moviment aleatori convertir-se en art? 
Construireu un petit robot capaç de fer dibuixos 
automàtics i aleatoris. Entendreu com l’energia 
de la pila es transforma en moviment i com 
aquesta vibració esdevé art. Per a infants d’entre 
5 i 10 anys. Cal inscripció prèvia.
El Bibliolab està impulsat per la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i busca apropar la 
creació científi ca i artística a la ciutadania.
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Franz von Suppé. Selecció audiovisual i 
comentaris a càrrec de Josep Izquierdo.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 19
  18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

BIBLIOLAB
‘Mà robòtica. Especial Leonardo Da 
Vinci’
Places limitades. Cal inscripció prèvia. Us 
inspirareu en la seva creació per construir-ne 
una de similar i entendre millor els principis de la 
força i la mecànica com a substitut de músculs i 
tendons. Per a infants entre 5 i 10 anys. El Bibliolab 
està impulsat per la Xarxa de Biblioteques 
Municipals i busca apropar la creació científi ca 
i artística a la ciutadania.
Organitza: Xarxa de Biblioteques Municipals

Divendres 20

Vegeu tota la informació al programa de 
Festa Major que rebreu a les vostres llars 
i al web municipal www.esplugues.cat

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES   +     P.7
 

Tapes de Festa Major
Tapes de Festa Major és una iniciativa que us permet 
desplaçar-vos fi ns a 63 establiments i consumir una 
tapa i una beguda per tan sols 2,5 euros.

� De 17 a 20 h
Museu Can Tinturé (CEM Les Moreres  )

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES
Portes obertes als Museus 
d’Esplugues
Entrada gratuïta al Museu Can Tinturé i ampliació 
d’horari i obertura
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

+     P.5

� De 17 a 21 h • CEM Les Moreres  

XXXIV Torneig d’Handbol Juvenil 
‘Ciutat d’Esplugues’
Organitza: Club Handbol Esplugues

Dissabte 21
� De 9 a 22 h

CEM Les Moreres  

XXXIV Torneig d’Handbol Juvenil ‘ 
Ciutat d’Esplugues’
Organitza: Club Handbol Esplugues

+     P.6

� De 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Museu Can Tinturé (CEM Les Moreres  )

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES
Portes obertes als Museus 
d’Esplugues
Entrada gratuïta al Museu Can Tinturé i ampliació 
d’horari i obertura
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

+     P.5
 

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES   +     P.7
 

Tapes de Festa Major
Tapes de Festa Major és una iniciativa que us permet 
desplaçar-vos fi ns a 63 establiments i consumir una 
tapa i una beguda per tan sols 2,5 euros.

� 20 h
Museu Can Tinturé (CEM Les Moreres  )

ELS MUSEUS DE FESTA MAJOR
‘Quinque sensibus’. Experiència sensorial 
a l’exposició ‘La ceràmica en temps de la 
Catedral del Mar’. El Museu de Can Tinturé us 
proposa un vespre molt especial, una experiència 
sensorial a l’exposició “La Ceràmica en temps de 
la Catedral del Mar” que us traslladarà a la vida 
en l’edat mitjana. Olors, sons i sabors de temps 
llunyans inundaran la primera planta del museu 
en una estona de jocs i diversió amb la cuina 
medieval com a protagonista. Es tracta d’una 
activitat exclusiva ja que el museu romandrà 
tancat durant la pràctica. Cal inscripció prèvia al 
93 470 02 18 o museus@esplugues.cat.  
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+ Les passejades 
saludables tornen 
amb Marxa Nòrdica
Després de les vacances i d’un merescut relaxament convé 
agafar ritme al més aviat possible. I el cicle de Marxa 
Nòrdica esdevé un dels esports més adients i saludables que 
podem fer per recuperar-nos del excessos estiuencs.  Ja està 
més que demostrat que aquesta marxa, nascuda a Finlàndia 
esdevé una eina potent per a la prevenció, el tractament i la 
rehabilitació de diverses patologies, i és un mitjà de millora 
de la qualitat de vida. A més, és una activitat que es fa a l’aire 
lliure i, per tant, permet a aquells qui la practiquen descobrir 
nous indrets i connectar amb el medi natural. I encara un altre 
avantatge més: la Marxa Nòrdica és un esport que se sol fer en 
grup, cosa que augmenta els benefi cis psicosocials i de relació 
amb l’entorn. Es tracta d’una activitat fi sicoesportiva, dirigida a 
tot tipus de persones, amb tot tipus de condicions tant físiques 
com psíquiques.

És per tots aquests motius que l’Associació Esportiva Nor-
dic Walking Catalunya ha unit esforços amb l’Ajuntament 
d’Esplugues per apropar aquesta activitat a tot el municipi 
a través de passejades saludables, cursos d’iniciació o tallers 
de Marxa Nòrdica. Tot plegat arrencarà el proper dissabte 5 
d’octubre amb la primera passejada saludable que servirà per 
iniciar el trimestre. Arrenca la tardor amb Marxa!

PASSEJADES 
SALUDABLES 
DE MARXA 
NÒRDICA
Dissabtes 5 i 19 d’octubre, 
9 i 23 de novembre i 14 de 
desembre 
Activitat gratuïta. Places 
limitades.
Cal inscripció, 10 dies 
abans de cada activitat, a 
la pàgina web www.nordi-
cwalkingcatalunya.cat

CURS D’INICIACIÓ 
A LA MARXA 
NÒRDICA
Dimarts 8,15,22 i 29 
d’octubre
Taller de Marxa Nòrdica
Novembre i desembre 
(consulteu programa no 
et quedis a casa i properes 
agendes)
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+

El fi n del verano en Esplugues es sinónimo de fi esta, de ce-
lebración y deexaltamiento de las tradiciones propias del 
municipio. Y es que a fi nales de este mes os espera la Fiesta 
Mayor de Esplugues. Actividades varias y un sinfín de actua-
ciones despedirán el verano por todo lo alto. A continuación, 
detallamos algunas de las actividades más destacadas. Po-
déis consultar todas las actividades en el programa que reci-
biréis en vuestras casas.

MERCADO ‘ESPLUGAS CITY’
Del viernes 20 al domingo 22
Ya son cinco los años 
en los que las calles Es-
glésia y Montserrat se 
convierten en un wes-
tern improvisado con la 
recreación del poblado 
cinematográfi co de los 
estudios Balcázar. Sin 
duda, un viaje en el 
tiempo para descubrir 
los secretos del viejo 
oeste y ponerse en 
las botas de un autén-
tico cowboy. En esta particular ciudad sin 
ley podréis disfrutar de espectáculos de western, actividades 
de tiro con arco, talleres de ofi cios o juegos de madera, entre 
otras muchas actividades.

CONCIERTO DE JOAN ISAAC Y SÍLVIA COMES
Viernes 20, a las 22.30 h
Jardines de Can Tinturé
El cantautor de Esplu-
gues, Joan Isaac, vuel-
ve a casa acompaña-
do de la cantautora del 
Prat de Llobregat, Sílvia 
Comes, para presentar 
su trabajo conjunto Cita 
amb Àngels, un tributo 
artesanal de alta sensi-
bilidad y respeto a la obra 
del maestro cubano Silvio 
Rodríguez. Se trata de una 
minuciosa selección de 
piezas de diferentes épocas, traducidas al catalán, para rendir 
homenaje a este cantautor universal. 

HOTEL COCHAMBRE Y DJ COCHAMBRE
Viernes 20, a las 23 h
C. Sant Antoni M. Claret - c. Bruc
Unaño más, Hotel Cochambre se une a las fi estas con su ca-
rácter gamberro y su contagio-
so sentido del humor. El grupo 
interpreta canciones de artistas 
que estuvieron alojados en su 
particular hotel. Son unos asi-
duos de las fi estas populares y 
el viernes 20, llegan a Esplugues 
con su espectáculo a caballo 
entre concierto y teatro. Las ri-
sas y el buen humor están ga-
rantizados. 
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CARLOS RIGHT
Sábado 21, a las 22.30 h
C. Sant Antoni M. Claret - c. Bruc
Probablemente uno de los personajes más mediáticos de 
estas fi estas sea Carlos Right. El joven de Esplugues es una 
de las caras más conocidas del panorama gracias a su paso 
por el exitoso programa televisivo Operación Truinfo’18.  En 
su actuación se escucharán los temas que han sonado más 
interpretados en OT, pero también canciones pertenecientes 
a su primer álbum ‘Atracción’.

VERSIÓN IMPOSIBLE
Sábado 21, a las 24 h
C. Sant Antoni M. Claret - c. Bruc 
La noche del sábado la cerrará el grupo de ver-
siones y tributos Versión Imposible, que, coman-
dado por el camaleónico showman David Moreno, hará un 
repaso por una gran cantidad de éxitos musicales de todos los 
tiempos, para no parar de bailar entre carcajada y carcajada. 
¡Diversión asegurada!

DECAI
Domingo 22, a las 20 h - Plaza Blas Infante
El domingo el arte retumbará por todo el municipio con las 
actuaciones del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, La Chi-
rigota de Barcelona  y el  grupo gaditano Decai, pionero en 
fusionar rumba fl amenca con reggaetón. El día anterior, la 
plaza Blas Infante acogerá las actuaciones del Centro Arago-
nés, Taller Flamenco, Centro Cultural Andaluz, Teatre i punt, 
y el grupo musical Los inolvidables 70.

FIESTA INFANTIL
Sábado 21 y domingo 22, a partir de 
las 11.30 h – Parc dels Torrents
Los niños y las niñas también tienen 
derecho a disfrutar de la fi esta y es por 
eso por lo que el parc dels Torrents será 
el punto central de animación infantil. 
Hinchables, juegos gigantes, ludoteca, juegos 
del mundo, talleres de manualidades y un largo etcétera 
harán las delicias de los más pequeños de la casa.

FIESTA HOLI, EXPLOSIÓN DE COLOR
Domingo 22, a las 18 h 
C. Sant Antoni M. Claret - c. Bruc
El domingo, será el turno de la Fiesta Holi, la fi esta del color y 
la vitalidad de origen hindú, que un año más se une a la Fiesta 
Mayor. Holy Colours Festival son los encargados de montar un 
escenario idílico donde la espuma, los infl ables y los pigmen-
tos coloreados tendrán un protagonismo mayúsculo. Para un 
mayor disfrute se recomienda el uso de ropa blanca y vieja, 
proteger ojos y nariz, además de pertenencias como cámaras 
o móviles e hidratarse correctamente la piel.

PIROMUSICAL
Domingo 22, a las 21.30 h – Plaça Catalunya
Dicen que todo lo bueno se acaba y la Fiesta Mayor no es una 
excepción. Por eso el colofón debe ser antológico. El Piromusical 
hace que el fi n de fi estas sea además de hermosos, especta-
cular. Fuegos artifi ciales y música podrán punto fi nal a la Festa 
Major 2019.  A esta explosión de luz y color hay que añadirle 
la colaboración de grupos de percusión.  ¡Buenas fi esta!

Esplugues sale a la calle para celebrar 
su fi esta más multitudinaria 
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Diumenge 22
� De 9 a 15 h • CEM Les Moreres  

XXXIV Torneig d’Handbol Juvenil 
‘Ciutat d’Esplugues’
Organitza: Club Handbol Esplugues

+     P.6

� De 10 a 14 h 
Museu Can Tinturé (CEM Les Moreres  )

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES
Portes obertes als Museus 
d’Esplugues
Entrada gratuïta al Museu Can Tinturé i ampliació 
d’horari i apertura
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES   
+     P.7

 

Tapes de Festa Major
Tapes de Festa Major és una iniciativa que us permet 
desplaçar-vos fi ns a 63 establiments i consumir una 
tapa i una beguda per tan sols 2,5 euros.

� 11 h
Can Tinturé i La Rajoleta 
(CEM Les Moreres  )

ESPLUGUES CIUTAT CERAMISTA
Visites guiades i gratuïtes a Can 
Tinturé (12 h) i La Rajoleta (11 i 13 h)
A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, La Rajoleta.

Dimecres 25
� 20 h

Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier 7-9) 
Presentació del llibre: 

Racons del Montseny amb aigua , 
d’Oscar Farrerons
Organitza: CEE-Espluga Viva

Dijous 26
� 18 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

Xerrada: ‘Què és l’Alzheimer’
Organitza: Associació de Familiars d’Alzheimer 
(AFA) 

� 19 h • La Masoveria de Can Tinturé 
(CEM Les Moreres  )

1939, ESPLUGUES
Inauguració: ’L’entrada dels nacionals 
amb els ulls de Kautela’ i  ‘Can Tinturé. 
La memòria que queda”.
Obertura dels actes del programa “1939, 
Esplugues” en record del 80è aniversari del 
fi nal de la Guerra Civil i inauguració de les  dues 
exposicions temporals. 

+     P.8

Dissabte 28
� De 10 a 14 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

DIA MUNDIAL DE L’ ALZHEIMER 
Tómbola solidària
Organitza: Associació de Familiars d’Alzheimer

Diumenge 29
� D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà 

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

Dilluns 30
� De 10.30 a 13 h i de 16 a 19 h

Rambla Verge de la Mercè 

SETMANA DEL COR
Carpa informativa i de 
sensibilització. Mesurament de 
l’edat vascular
Amb motiu de la Setmana del Cor i del Dia 
Mundial del Cor que se celebra el 29 de setembre, 
els EAP de Can Vidalet i Lluís Millet juntament 
amb el departament de Promoció de la Salut i  
Servei  d’Activitats Físiques i Esport, presenten 
un programa d’accions relacionades amb la 
prevenció de malalties cardiovasculars i amb 
els hàbits saludables. Del 29 de setembre al 
5 d’octubre, podreu assistir a activitats que 
segueixen tres eixos principals: informació-
prevenció, alimentació i activitat física. 
Organitza: EAP Can Vidalet

+     P.10

  De 9 a 19 h • EAP Lluís Millet    
SETMANA DEL COR
Carpa informativa i de   +     P.10

sensibilització. Promoció grups 
deshabituació tabàtica.
Organitza: EAP Lluís Millet

+

a partir del 14 de setembre. Tot seguit destaquem dues activitats 
rellevants pel seu abast i el seu caràcter aglutinador.

FIRA FITNESS
Després de l’èxit de la primera edició celebrada l’any passat, Duet 
Esplugues torna a organitzar la Fira Fitness. Dissabte 21, podreu gaudir 
de Zumba, Duatló Familiar i Fitness infantil a la plaça Catalunya. Unes 
activitats inclusives, saludables i entranyables. El Duatló Familiar es 
viurà en parelles formades per una persona adulta i un infant. 

XXXIV TORNEIG D’HANDBOL JUVENIL 
CIUTAT D’ESPLUGUES
És una de les activitats de més transcendència i recorregut. Enguany, el 
Torneig Juvenil Ciutat d’Esplugues celebra la seva 34a edició. Tres dies 
d’intensitat esportiva, lluitai esforç, però també de diversió i comunió, 
on els dos equips juvenils de la nostra ciutat competiran amb més 
d’una desena d’equips d’alt nivell. Unes jornades que prometen emoció 
i patiment a parts iguals.

Les activitats esportives se succeeixen a Esplugues al llarg de tot l’any. 
Però si hi ha un moment que destaca especialment per la proliferació 
de gairebé  totes les especialitats esportives és, sens dubte, a la Festa 
Major. Els diferents equips del nostre municipi ofereixen tornejos, 
partits i exhibicions que esdevenen una excel·lent pretemporada. Així 
doncs, durant tot el mes de setembre estaran representats gairebé 
tots els esports: futbol, bàsquet, handbol, gimnàstica artística, natació, 
tennis taula, petanca, billar, pàdel, voleibol i, fi ns i tot, el tan nostre i 
curiós concurs de coloms esportius.
El Complex Esportiu Municipal Les Moreres és testimoni de la 
gran majoria de les activitats com el torneig de tennis taula, el de 
voleibol, de bàsquet o partits de Festa Major de futbol sala. També 
L’Avenç esdevindrà un escenari rellevant tot acollint activitats com la 
quadrangular de billar o els divertits escacs gegants. Uns escacs que 
seran també protagonistes amb la VIII edició Gaudim dels Escacs, 
les partides ràpides d’escacs o el VII Torneig Escacs Base a l’Escola 
d’Escacs d’Esplugues. Dies abans de la Festa Major, ja es començaran a 
fer activitats com la II Trobada de Pàdel inclusiu ‘Ciutat d’Esplugues’ al 
CEM La Plana o el concurs de pesca esportiva modalitat surf-càsting, 

La cara més esportiva de la Festa Major
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+

Les diverses entitats, agrupacions i associacions d’Esplugues 
tenen un paper clau al municipi, ja sigui per promoure la 
tradició i cultura del nostre territori o per generar espais de 
cohesió i d’entreteniment en el nostre dia a dia. És per això, 
que esdevenen clau també en la celebració de la festa més 
popular, la Festa Major de Sant Mateu. Unes festes que, un 
any més, reiteren el seu desig de ser unes festes sense mas-
clisme i prenen mesures al respecte. Tot seguit us detallem 
algunes de les activitats que les entitats tenen preparades per 
a vosaltres.

Dijous 19, l’Associació de Festes Populars començarà 
escalfant motors amb el sopar previ de Festa Major i Mos-
catellada, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. L’es-
deveniment gastronòmic servirà per agafar forces per tres 
dies intensos de festa i emotivitat.

Divendres 20, al vespre, podreu gaudir d’algunes actuaci-
ons i activitats entre les quals destaquen el Correfoc-cerca-
tasques, el concert de l’Espluband de l’Escola Municipal 
de Música i l’exhibició de balls de saló i festa salsa-bac-
hata d’Standard Latino animaran la vetllada fi ns passada la 
mitja nit. Els concerts al parc de les Tres Esplugues tancaran 
els tres dies de Festa Major.

Dissabte 21, arrencarà la festa amb tota la seva esplendor. 
Activitats des de primera hora del matí fi ns ben entrada la nit, 
de les quals destaquen la cercavila infantil que anirà des de 
la plaça Santa Magdalena fi ns al Casal de Cultura Robert Brillas. 
A la tarda, la 24a edició de la Diada Bastonera que realitzarà 
la cercavila, ballada de bastons, sopar popular i ball popular. Al 
vespre i després de la missa patronal, el correfoc infantil a 
càrrec de les colles de diables infantils Boiets Esquitxafocs i 
Toc de Foc de la Bòbila i la Colla de Diablets de Sant Joan 
Despí seran teloners d’excepció del Correfoc de Festa Ma-
jor; aquest de la mà del Ball de Diables d’Esplugues, Ball de 
Diables de Cornellà i Colla de Geganters d’Esplugues i el 
seu incombustible drac, la Fal·lera, acompanyat de la percus-
sió i ritme dels Drums.

Diumenge 22, l’últim dia de festa vindrà carregat d’activitats 
de tot tipus i arrencarà ben d’hora amb les Matinades pels 
carrers d’Esplugues. A mig matí, la missa baturra donarà pas 
a la 17a Jornades de Sensibilització per a la Integració de 
les Persones amb Discapacitat (jocs, actuacions i tallers que 

s’allargaran fi ns al migdia). Una jornada marcada també per la 
35a Trobada de Gegants i Capgrossos d’Es-
plugues (amb la col·laboració de nou colles 
invitades). Tot seguit, el Seguici del diu-
menge amb les colles participants de la 
Diada Castellera. A la tarda l’humor, les 
activitats infantils i les actuacions musi-
cals prendran el 
protagonisme. 
La traca fi nal 
arribarà amb la 
Gran Ballada 
de Festa Ma-
jor de l’Es-
bart, a la pis-
ta Pou d’en 
Fèlix i les 
posteriors 
Havane-
res i rom 
cremat. A 
les 21.30 h 
es posarà punt 
i fi nal a les festes 
amb l’espectacle 
Piromusical.

Les entitats: vaixell insígnia 
de la Festa Major de Sant Mateu

C. Laureà Miró, 242, local 2

Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia

T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com

PROJECTES 
D’INTERIORISME 

INTEGRAL 

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



Dimecres 2 d’octubre
� 11 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

SETMANA DEL COR 
Xerrada: ‘Cuidant el nostre cor amb 
una alimentació cardiosaludable 
nutrició’, a càrrec de la Dra. Inma Nogués.
Organitza: EAP Lluís Millet

+     P.10

� 17 h • Sala Actes Edifi ci Cadí  

SETMANA DEL COR 
Xerrada:  Insufi ciència cardíaca, a càrrec 
del cardiòleg Dr. Blanch i de l’infermer, Jordi 
Rico. Organitza: EAP Can Vidalet

+     P.10

� 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  
(CEM Les Moreres  )

1939, ESPLUGUES        +     P.8

Inauguració: ’L’entrada dels nacionals 
al Baix Llobregat’.
Inici del cicle de conferències ‘1939, Esplugues’ 
amb una xerrada a càrrec de l’historiador Jordi 
Amigó que us parlarà del pas de les tropes 
nacionals pel Baix Llobregat i la seva reorganització 
abans d’entrar a la Ciutat Comtal 

Dijous 3 d’octubre
� 18 h

Seu de la Creu Roja (C. Severo Ochoa,14)   

SETMANA DEL COR
Xerrada:  Suport vital bàsic (RCP)
Organitza: Creu Roja Esplugues de Llobregat

+     P.10

� Tarda
Espai Jove Remolí  

SETMANA DEL COR
Taller de consum de begudes 
energètiques, a càrrec d’EINES (Servei de 
prevenció de drogodependències).

+     P.10

Divendres 4 d’octubre
� De 9.30 a 11.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

SETMANA DEL COR
Cardioshow. Representació 
teatralitzada. Aprenent amb humor.
A càrrec de personal sanitari (Dra. Pau Wennberg 
i Sandra Curto, infermera)
Organitza: EAP Lluís Millet

+     P.10

� 11 h
Mercat de Can Vidalet  

SETMANA DEL COR    +     P.10

Taller d’alimentació: La Salu
La Salu és una bicicleta itinerant que farà parada 
als mercats per fer taller d’alimentació saludable, 
tot relacionant i promocionant als mercat com 
un punt d’alimentació fresca i de proximitat amb 
hàbits saludables.
Organitza: EAP Can Vidalet

� De 17 h a 19 h
Mercat de La Plana  

SETMANA DEL COR  
Salut als Mercats    

+     P.10

Presa de biomesures (tensió, pes glucosa en 
sang...).
Organitza: Creu Roja Esplugues de Llobregat

� 13.30 h • Mercat de La Plana  

SETMANA DEL COR
Taller d’alimentació: La Salu
La Salu és una bicicleta itinerant que farà parada 
als mercats per fer taller d’alimentació saludable, 
tot relacionant i promocionant als mercat com 
un punt d’alimentació fresca i de proximitat amb 
hàbits saludables.
Organitza: EAP Can Vidalet  

+     P.10

� Nit • Casal de Cultura Robert Brillas  � 

SETMANA DEL COR                 
Taller de cuina saludable Joventut

SORTIDES
� Dissabte, 28 de setembre, a les 10 h

Punt de trobada: carrer de les Carolines 18-24 
(barri de Gràcia) 

Visita Guiada a la Casa Vicens
(primera casa d’Antoni Gaudí com a 
arquitecte). Una de les gran obres de juventut 
d’Antoni Gaudí és, sens dubte, la Casa Vicens. 
Els Amics dels Museus i del Patrimoni 
d’Esplugues de Llobregat us conviden a 
visitar aquesta magnífi ca obra arquitectònica 
ubicada en el barri de Gràcia de Barcelona. 
Inscripcions trucant al 93 470 02 18. Places 
limitades. Organitza: AMPEL

� Diumenge, 29 de setembre, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
La ruta de l’exili republicà: de 
PortBou a Banyuls sur mer. 
(Alt Empordà). Durant la Guerra Civil, el 
franquisme i la Segona Guerra Mundial, milers 
d’exiliats van creuar el Pirineu en ambdues 
direccions. Els passos fronterers de l’Empordà 
foren utilitzats per republicans i jueus que 
fugien de l’horror de la guerra.
Informació i inscripcions: Centre Excursionista 
d’Esplugues. Per a més informació i inscripcions 

+

Amb motiu del 80è aniversari de l’acabament del confl icte 
armat, l’Arxiu Municipal i els Museus d’Esplugues ofereixen 
un seguit d’activitats que tenen com a objectiu recuperar la 
memòria històrica i recordar aquells dies que formen part 
del nostre passat, per tal d’agafar consciència de la petjada 
que van deixar a Esplugues i a la seva ciutadania. Durant la 
Guerra Civil Espanyola, Esplugues de Llobregat, a les por-
tes de Barcelona, va ser un indret estratègic i de resistència 
republicana en l’avenç de les tropes franquistes en la seva 
entra da a la capital catalana

Així doncs, la programació inclou dues exposicions tem-
porals al Museu Can Tinturé. Una és ‘L’entrada dels nacio-
nals amb els ulls de Kautela’, un recull de fotografi es on el 
fotoperiodista aragonès, Francisco Martínez Gascón“Kautela” 
va enregistrar les tropes rebels creuant  la població el dia 
abans de l’entrada a Barcelona. D’altra banda, ‘Can Tinturé. 
La memòria que queda’ és una exposició de petit format 
inclosa en la programació ‘1939. L’abans i el després’ or-
ganitzada per la Diputació de Barcelona.  En aquesta expo-
sició es recuperarà la història de Can Tinturé (avui museu) 
durant el confl icte. A més, l’últim diumenge de setembre i 
el primer d’octubre hi ha programades les sortides teatralit-
zades, ‘Lluita i resistència, els últims dies del confl icte 
a Sant Pere Màrtir’. Una recreació de l’arribada i la fugida 
dels últims soldats republicans al nostre municipi. 

Finalment, durant els mesos d’octubre i novembre un 

Esplugues recorda els 80 anys 
de la fi  de la Guerra Civil

cicle de conferències complementaran les exposicions. Al 
gener, tancarà els actes la ruta teatralitzada ‘Esplu gues 
1936-1939’; una ruta semiteatralitzada per alguns indrets 
d’Esplugues per conèixer episodis destacats de la Guerra 
Civil i la postguerra, acompanyats per L’Endoll, Grup de 
Teatre de L’Avenç. En properes agendes us seguirem infor-
mant de totes aquestes activitats. Trobareu més informació 
al web dels Museus d’Esplugues www.museus.esplugues.cat 
i a les xarxes amb l’etiqueta #1939Esplugues
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Foto: Esplugues, 26 de gener de 1939. Soldats i tancs preparant l’entrada a Barcelona. 
Fotògraf: Francisco Martínez Gascón. Archivo Familiar Martínez Gascón (AFMG)
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P U B L I C I T A T
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� Fins al 17 de setembre
Vestíbul de l’Ajuntament  

Exposició: ‘La casa de tothom: 75 anys 
de la Casa de la Vila’
Exposició que dona a conèixer dates i fets a 
l’entorn de la Casa de la Vila, inaugurada tot 
coincidint amb la diada de Santa Magdalena de 
1944, i que aquest 2019 compleix el seu 75è 
aniversari.
Obert de dilluns a divendres, de 9 a 20 h. L’11 de 
setembre restarà tancada
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues de 
Llobregat (AMEL)

� Del 16 al 28 de setembre, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició: ‘Mirada enrere amb la vista 
al present’
Exposició fotogràfi ca a càrrec del Grup d’Amics 
de la Fotografi a de L’Avenç.
Aquest recull fotogràfi c vol refl ectir la vida social 
de la nostra ciutat en èpoques passades, posant 
la mirada al mateix temps en el present.

� Fins al 22 de setembre
Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

Exposició temporal: ’La Ceràmica en 
temps de la Catedral del Mar’
La primera planta del Museu Can Tinturé es 
transforma per transportar-vos fi ns a la baixa 
Edat Mitjana amb una mostra de ceràmica de 
producció catalana dels segles XIV i XV. Plats, 
escudelles, llànties, olles o impressionants gerres 
d’embarcar us permeten apropar-vos als obradors 
terrissaires del temps de la Catedral del Mar. 
Accés lliure

� A partir del 26 de setembre
La Masoveria de Can Tinturé  
(CEM Les Moreres  )              

+     P.8

1939, ESPLUGUES 
Exposició: ‘L’entrada dels nacionals 
amb els ulls de Kautela’
Aquesta exposició està inclosa en el marc dels 
actes del programa ‘1939, Esplugues’, en record 
del 80è aniversari de la Guerra Civil.

� A partir del 26 de setembre
La Masoveria de Can Tinturé  
(CEM Les Moreres  )               

+     P.8

1939, ESPLUGUES 
Exposició: ‘Can Tinturé. La memòria 
que queda’
Aquesta exposició està inclosa en el marc dels 
actes del programa ‘1939, Esplugues’, en record 
del 80è aniversari de la Guerra Civil.

BIBLIOTEQUES 
Per a inscriure-us a les activitats que 
requereixen inscripció (Clubs de Lectura, 
Grups de Conversa, ...) adreceu-vos a: 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES
Carrer d’Angel Guimerà, 106-108
Tel.: 93 371 91 19 o a/e: 
b.esplugues.pm@diba.cat

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Pl. Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934032655 o a/e:
biblabobila@l-h.cat

A partir del 2 de setembre el servei de Biblioteca 
amplia el seu horari i passarà a obrir els matins de 
dimarts enlloc dels matins de dijous. D’aquesta 
manera hi haurà biblioteca ininterrompudament 
a Esplugues cada matí de dimarts a dissabte.
Dimarts matí :  Bibl ioteca Pare Miquel 
d’Esplugues
Dimecres matí: Biblioteca la Bòbila
Di jous mat í :  B ib l ioteca Pare Miquel 
d’Esplugues
Divendres matí: Biblioteca la Bòbila
Dissabte matí: Biblioteca la Bòbila
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+ La Setmana del Cor ens 
recorda la importància 
d’adquirir hàbits saludables
Les malalties cardiovasculars segueixen sent la primera cau-
sa de mortalitat arreu del món. És per això que prevenir 
qualsevol tipus de malaltia relacionada amb el cor esde-
vé una fi ta essencial a la nostra societat. Precisament, la 
Setmana del Cor neix amb aquesta voluntat: prevenir, 
conscienciar i millorar la nostra qualitat de vida mit-
jançant activitats, xerrades i tallers amb l’objectiu de 
reduir els riscos de contraure aquestes malalties.

Del 29 al 5 d’octubre, l’Ajuntament d’Esplugues 
conjuntament amb els equips d’atenció primària de Can 
Vidalet i Lluís Millet i Creu Roja Esplugues han organitzat 
un seguit d’activitats al voltant de tres eixos clau: sensibilització i informació de 
la salut cardiovascular, promoció d’hàbits saludables en relació a l’alimentació, i 
consums i promoció d’hàbits saludables en relació a l’activitat física. Així doncs, 
es faran tallers de cuina cardiovasculars, punts d’informació o tallers de suport 
bàsic en centres escolars.

Petits canvis en la vostra rutina poden ser essencials a l’hora d’evitar futurs 
riscs que poden acabar passant factura. Tenir una bona alimentació, mantenir-
se físicament actius i apartar qualsevol activitat o vici nociu esdevenen clau per 
combatre aquesta xacra que, de moment, guanya la batalla a la nostra societat.

truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre 
Excursionista Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 
7-9, secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: CEE-Espluga Viva

� Diumenges, 29 de setembre i 6 d’octubre
Plaça Mireia (punt de trobada)

1939, ESPLUGUES
Itinerari teatralitzat:    +     P.8

‘Lluita i Resistència. Els últims dies 
del confl icte a Sant Pere Màrtir’ 
Pujareu la muntanya tot recuperant la memòria 
dels dies 24 i 25 de gener de 1939. Esteu convidats 
a aquest itinerari especial que recrea la fugida 
dels últims soldats republicans de la muntanya 
de Sant Pere Màrtir, punt estratègic durant tot 
el confl icte. • Activitat gratuïta prèvia inscripció 
a Museu Can Tinturé 93 470 02 18
• Places limitades

� Dimecres 2 d’octubre, a les 11 h
CEM La Plana

SETMANA DEL COR
Sortida i arribada des del CEM La 
Plana (Pl. Catalunya - Esplugues)
Nivell mitjà . Cal portar calçat còmode, roba 
esportiva i aigua. L’activitat estarà dirigida per 
instructors/es de DUET Esplugues SL.

+     P.10

� Dissabte 5 d’octubre, a les 10 h
CEM Les Moreres 

Passejades saludables de +     P.4

Marxa nòrdica
Activitat gratuïta. Places limitades. Durada 
aproximada de l’activitat 2 hores.
Organitza: Associació Esportiva Nordic Walking 
Catalunya

CURSOS I TALLERS
� Dissabte 21, d’11 a 13 h

Jardins de Can Tinturé (CEM Les Moreres  )

ELS MUSEUS DE FESTA MAJOR
Taller de pintura: ‘Plats pintats’
Els Museus us conviden a un divertit taller de 
pintura en el que els infants faran la seva pròpia 
versió dels tradicionals plats de ceràmica

� 16, 17, 18, 19, 23 i 24 de setembre
Centre Municipal Puig Coca  

Connecta’t al català: informació i 
proves de col·locació. Vols practicar el català 
o ajudar algú a practicar-lo? El Voluntariat per 
la llengua forma parelles lingüístiques amb 
l’objectiu de practicar el català. Inscripcions 
al www.cpnl.cat o al tel. 93 372 04 16 (durant 
tot l’any). Organitza: Consorci per a la 
Normalització Lingüística

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
‘Esplugues ciutat ceramista’

� 11 i 13 h • Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’
� 12 h • Museu Can Tinturé    

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, La Rajoleta. A partir de [3€]. 
Vistes gratuïtes el dia 22 de setembre amb 
motiu de les Festes de Sant Mateu

� Del 16 de setembre al 10 d’octubre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició de cartells: ‘Memòria musical’
Exposició d’una selecció de cartells per convocar 
el discofòrum del Club de Música Clàssica de la 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

CARPA INFORMATIVA I DE SENSIBILITZACIÓ
Dilluns 29, a les 10 h. Rambla Verge de la Mercè i centre de la 
salut Lluís Millet
EAP Can Vidalet i EAP Lluís Millet



11  L'AGENDA - setembre 2019

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 STrobareu 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 

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gemma Vilallonga
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 667 560 933
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS 91 S.L. • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: Domènech Paper SL

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Dimarts 17, de 18  a 19.30 h
Espai Jove Remolí  
Dinamització: malabars 
T’agradaria aprendre a fer jocs malabars 
com a la televisió?
Tens l’oportunitat d’aprendre diferents 
tipus de jocsmalabars amb aquesta 
dinamització!
Apunta’t al taller a l’Espai Jove Re-
molí!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys

�� Dimarts 24, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí  
Dinamització: Ping-pong
Vols ser un crack del ping-pong?
Vine al Remolí a aprendre noves 
tècniques i prepara’t pel torneig!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dimarts 12,  de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Taller de cuina: truites
Cansat de la truita a la francesa i de la 
truita de patates?
Vine a investigar els diferents tipus de 
truita que es poden arribar a fer!!
Apunta’t al taller a l’Espai Jove Re-
molí!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys

�� Dijous 19, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí  
Taller de ball: salsa
Vine a moure el teu cos amb els mi-
llors ritmes llatins! Taller d’iniciació a la 
Salsa. Apunta’t al taller a l’Espai Jove 
Remolí!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys

�� Dimecres 18, de 18.30 a 20 h

Espai Jove Remolí  
Taller de cuina per a 
adolescents: salseo!
Vols ajudar a la mare, el pare a casa? 
Vols preparar el teu propi dinar? Vine 
a aprendre receptes bàsiques per so-
breviure tu solet!
Apunta’t al taller a l’Espai Jove Re-
molí!

Adreçat a joves de 16 a 35 anys

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres, de 27 , de 21 a 23 h 
Espai Jove Remolí    
Taller de cuina: croquetes 
Croquetes de bolets, pernil, espinacs... 
Vine a descobrir la gran varietat de cro-
quetes que existeixen! Apunta’t al taller 
nocturn del Remolí! T’hi esperem!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

TIC FORMACIÓ

�� Dimarts 10, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí - TIC  

Campionat de videojocs
Vine a demostrar les teves habilitats 
en els videojocs. Un gran campionat 
competint amb molts usuaris i dife-
rents jocs.

�� Dimecres 25, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

LIPDUB
Des del Remolí gravarem un lipdub,. 
Col·labora-hi per sortir i formar part 
de l’Espai Jove

TIC SERVEIS
� Durant tot el mes, de 19 a 20 h 

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

• Suport a la creació digital: divendres
Pot caldre portar el portàtil propi amb 
programari. Més informació al 93 372 
97 06. No requereix inscripció prèvia. 
Dirigit a joves de 16 a 

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

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 

www.esplujove.net, trucant al 93 372 
97 06 (de dl. 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.   

TALLER 
OCI JOVE

� Dimecres 25
De 18 a 20 h
Ofi cina Jove 
d’Emancipació  
Postres amb fondant
El taller de postres amb fondant està 
dissenyat per als amants de la rebos-
teria i curiosos, qui vulgui aprendre a 
treballar aquesta tècnica, especial-
ment, estendre i texturitzar el fondant, 
saber com aplicar-lo sobre el pastís i 
utilitzar diverses eines per a decorar 
amb fondant. Adreçat a joves de 16 
a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça(*)

TALLER FORMATIU JOVE
� DIJOUS 26, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Presenta’t! Com fer una 
carta de presentació 
atractiva?
Per diferenciar-nos de la resta de can-
didats hem de saber defi nir el nostre 
perfi l i ressaltar els nostres punts forts. 
Vine a descobrir com mostrar el millor 
de tu amb la carta de presentació. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Cal 
reservar plaça(*)

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

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

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
del 25 de juliol a l’1 de setembre, 
ambdós inclosos. 

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!
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