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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, novembre 2018

Dijous 1
 Inscripcions d’11 a 11.30 h

Jardins del Casal Robert Brillas   

XXXVI CONCURS DE PANELLETS
Per a majors de 16 anys. Cal aportar tres unitats 
de tres varietats diferents de panellets casolans 
amb la seva corresponent recepta. El veredicte 
del jurat i el lliurament dels premis es farà durant 
el matí.
1r premi: trofeu de l’Ajuntament i un àpat per 
a dues persones en un reconegut restaurant, 
obsequi de l’AV del Centre
2n premi: trofeu de l’Ajuntament d’Esplugues i 
una caixa de cava
3r premi: trofeu de l’Ajuntament d’Esplugues 
i un obsequi
Premi a la presentació: trofeu de l’Ajuntament 
d’Esplugues i un obsequi
Organitza: Associació de Veïns del Barri 
Centre

Dissabte 3
� 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE

� De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

l’Ajuntament

� 17.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Festa Infantil de la Tardor
Danses, jocs, xocolata i molt més
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

Diumenge 4
� 10.30 h (inici programació matí) 
� 16.30 h (inici programació tarda)

Parc Pou d’en Fèlix 
(pista coberta Conxita Udina)

XV Aplec de la Sardana
 Hi haurà dinar de germanor i concurs de colles 
improvisades. Les sardanes seran interpretades 
en modalitat de set tirades
Amb les cobles La Principal del Llobregat, 
Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Cornellà
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

+     P.3

� D’11.30 A 13.30 H · Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
Taller de refl ectants
Organitza: Fundesplai

� D’11.30 a 13.30 h · Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Tinguem cura de les vinyes del parc 
i altres propostes i activitats.
Tot aquell que vulgui participar visitarà la vinya 
del parc. Un cop allà, tindreu cura dels ceps i 
repicareu la terra tot preparant-la per a l’hivern. 
L’estació més freda de l’any és precisament una 
de les més importants ja que és el moment de 
la poda. Així doncs, s’han de preparar els ceps 
amb cura perquè a la primavera fl oreixin de la 
millor forma. T’hi apuntes?
Organitza. Programa Metropolità d’Educació per 
a la Sostenibilitat

Dimecres 7
 17 h • Ajuntament d’Esplugues  

Sortida per conèixer l´Esplugues d´abans 
amb l’escriptora Roser Camps, autora del 
llibre Passejada pels vells i nous carrers
d’Esplugues
Organitza: Associació de Dones Escriptores  
d’Esplugues (ADEE)

 19h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Del concerto vocale al naixement 
de l’òpera.
Selecció d’audiovisuals i comentaris per Ramon 
Cervera
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 8
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Coses d’Àfrica’, conferència a càrrec 
de Judit Torrent, membre de l’associació 
Djumbai.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural  

50 ANYS SENSE EL RAVAL
Xerrada: Famílies i demografi a
Entrada gratuïta. Organitza: Grup d’Estudis 
d’Esplugues. Amb la col·laboració de l’Arxiu 
Municipal i L’Avenç Centre Cultural

Dissabte 10
� D’11 a 13 h

Parc de La  Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Els camins de l’aigua
Itinerari guiat. Dirigit a un públic de persones 
adultes

� 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

� De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

+ SETMANA DEL TURISME INDUSTRIAL

Els Museus d’Esplugues viatgen a 
través de la història de la rajola
El Museu Can Tinturé és el primer museu monogràfi c de rajoles de mostra del 
país. Aquí s’hi posa de relleu la importància de la rajola com a expressió artística 
i cultural. Un element clau pel que fa al revestiment de paraments ceràmics de 
molts habitatges d’arreu de Catalunya i del conjunt de la Península Ibèrica, des 
dels temps medievals fi ns a l’actualitat.

Del diumenge 4 al dia, 11, se celebra la Setmana del Turisme Industrial. És 
per això que els Museus d’Esplugues organitzen unes sessions gratuïtes amb 
inscripció prèvia, on s’aprofundirà en la llarga història que amaga aquest objecte 
quotidià. D’aquesta manera, les persones visitants, podreu viure el pas dels obra-
dors de manufactura a les fàbriques de producció industrial. El pas del temps 
serà l’eix central d’un viatge que us durà a visitar tant el Museu Can Tinturé 
com ‘la Rajoleta’.

SETMANA DEL TURISME INDUSTRIAL
Diumenges 4 i 11 
Sessions a les 11 i 12 h
Museu Can Tinturé i ‘La Rajoleta’
Com es feien les rajoles?
Activitat gratuïta prèvia inscripció. 
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Diumenge 11 � D’11.30 a 13.30 h · Parc de Can Vidalet t 

JUGATECAMBIENTAL
Recursos o residus
Organitza: Programa Metropolità d’Educació 
per a la Sostenibilitat

� D’11.30 a 13.30 h · Parc de la Fontsanta t 

JUGATECAMBIENTAL
Gaudim de la Ciència: taller 
d’experiments
Amb aquest taller volem celebrar la Setmana de 
la Ciència i ho farem fent alguns experiments 
senzills.
Organitza: Centre Mediambiental L’Arrel

Dilluns 12
� 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Presentació del llibre:  Las Torres, de 
Pablo Pujol y Franquesa a la familia Milá 
Sagnierde. Dos siglos de vida familiar 
en Esplugues, de Reyes Milá Mencos, que 
amb la col·laboració de la seva sòcia, Ana 
Pujol-Soliano, després d’una intensa cerca 
d’informació han documentat en aquest llibre 
la història de Las Torres, fi nca de la família 
Pujol y Milá des de 1800, a Esplugues de 
Llobregat.

Dimarts 13
�  19 h 

Casal de Cultura Robert Brillas (1r pis) 

Xerrada amb la guanyadora de novel·la 
negra de Cubelles, Susana Hernàndez.
Organitza: Associació de Dones Escriptores  
d’Esplugues (ADEE)

Dimecres 14
 � 19 h
 Masoveria de Can Tinturé 
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  
Conferència: 
‘Síria, abans de la destrucció’ 
A partir de la mirada del Dr. Setoin, i les seves 
fotografi es recuperarem part del llegat patrimonial 
de Síria. Les imatges de Damasc, Homs, Palmira 
o Alep abans de la destrucció són el fil per 
refl exionar sobre el confl icte bèl·lic, la destrucció 
del patrimoni i la irracionalitat de la guerra. 
Una gran part avui són runes a causa de la 
crueltat de la guerra.
Organitza: AMPEL

+     P.4

+ XV APLEC DE LA SARDANA D’ESPLUGUES

Esplugues agermana un centenar
de sardanistes d’arreu de Catalunya 
en la gran festa de la sardana
La sardana és símbol de país, de tradició, de dansa i també 
de germanor. Ja ho deia Joan Maragall: “la sardana és la 
dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan”. 
A Esplugues, aquesta tradició és manté ben viva i, fi ns i tot, 
un cop l’any esdevé capital de la sardana, gràcies a la Sec-
ció Sardanista de L’Avenç, que enguany celebra la quin-
zena edició de l’Aplec Un any més, el Parc Pou d’en Fèlix 
serà testimoni d’excepció de la trobada de colles sardanistes 
provinents de diferents punts de Catalunya.

L’acte començarà a les 10.30 i comptarà amb la participa-
ció de tres cobles: la Principal del Llobregat, la Jovenívo-
la de Sabadell i la Ciutat de Cornellà, que interpretaran 
un total de 19 peces al matí i 16 a la tarda. A més de dues 
peces de lluïment que interpretaran cadascuna, també 

podreu gaudir del concurs de colles improvisades. Com ja és ha-
bitual, hi haurà un dinar de germanor ofert pel Grup Papitu i fi lls. 
Per si us haguéssiu quedat amb gana a mitja tarda, l’organització 
obsequiarà les persones visitants amb pastes i vi bo.

A banda del dinar, també hi haurà servei de bar per reposar 
energies mentre gaudiu de la dansa. Tot preparat, doncs, per pas-
sar una jornada tradicional i divertida al voltant de la sardana.

XV APLEC DE LA SARDANA D’ESPLUGUES
Diumenge 4

Inici programació matí; 10.30 h 
Inici programació tarda: 16.30  h

Parc Pou d’en Fèlix 
(pista coberta Conxita Udina)

� 10 h 
Plaça de l’Ajuntament 
Socis i sòcies [8 €] no socis [12 €]

X Motor Baix Clàssic
Trobada de motos clàssiques. Després de la 
presentació de vehicles la comitiva sortirà 
de la plaça Santa Magdalena, passarà pels 
carrers principals de la ciutat fi ns a arribar a 
la Rambla del Carme. Aquesta serà la desena 
edició d’aquesta cèlebre cita de les relíquies 
de motor.L’objectiu de la trobada  és donar 
difusió i fomentar la participació als afi cionats 
als vehicles clàssics.
Organitza: Moto Club Esplugues
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 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Teatre:Toc toc
Després de la seva exitosa estrena com a 
companyia la temporada passada, ‘Teatre i 
punt’ continua apostant per l’humor. En aquesta 
ocasió porta a escena l’obra Toc toc  de Laurent 
Baffi  e. Una comèdia que gira al voltant d’una 
sèrie de convulsions que presenten els seus 
protagonistes i de com ells mateixos s’aniran 
ajudant a superar-les.
Preu: 8 euros / Anticipada: 7 euros / Grups: 6 
euros. Organitza: Teatre i punt

Diumenge 18
� D’11.30 a 13.30 h · Parc de Can Vidalet. 

JUGATECAMBIENTAL
Reciclatge a la natura
Organitza: Fundesplai

� D’11.30 a 13.30 h · Parc de la Fontsanta

JUGATECAMBIENTAL
Fem mandales amb elements 
naturals
La natura ens facilita els materials necessaris per 
poder fabricar unes mandales efímers, que ens 
ajudaran a expressar-nos i estar més relaxats.
Organitza: Centre Mediambiental L’Arrel

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Teatre:Toc toc
(Vegeu la descripció en el dia 17).
Preu: 8 euros / Anticipada: 7 euros / Grups: 6 
euros. Organitza: Teatre i punt

Dimarts 20
 De 19.30 a 21 h • Vil·la Pepita 

(carrer de Sant Francesc Xavier, 1-3)

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Taller: VIOLÈNCIA DE GÈNERE, COM 
AJUDAR EMOCIONALMENT LA VÍCTIMA
A càrrec de la Beatriz Rodríguez, psicòloga 
clínica i codirectora del centre Psicosedna. Taller 
gratuït per a sòcies i dones d’Esplugues. Altres: 12 
€. Inscripcions: xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues

+     P.7

Dimecres 21
  18 h • Saló de Plens 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

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Frédéric Chopin: sublim inspiració 
del sofriment 
Selecció d’audiovisuals i comentaris per Antoni 
Yébenes .
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 22
  18 h • Residència La Mallola 

Auditori M.Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€] 

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Xerrada de dret fàcil i per a tothom. 
A càrrec  de l’advocat, coach i conferenciant 
Jesús Galán.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Dijous 15
� 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Per a infants de 24 a 48 mesos, acompanyats 
d’una persona adulta.
Places limitades. Cal inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Eleanor Roosvelt, el millor President’. 
Conferència a càrrec d’Andreu Mayayo, 
catedràtic d’Història Contemporània i Món 
Actual de la Universitat de Barcelona i director 
del Centre d’Estudis Històrics Internacionals- 
Pavelló de la República.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 16
 

 18 h
Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE: 
ELS PROSCRITS DE LA GRAN DEPRESSIÓ
Bonnie & Clyde d’Arthur Penn. La pel·lícula 
està basada en fets reals i narra la vida de dos 
atracadors que s’enamoren i recorren tota Amèri-
ca delinquint i fent anar de corcoll a la policia.
Organitza: Centre Cultural La Bòbila

Dissabte 17

 De 10 a 14 h
Jardins de Can Tinturé 

Fangfest!
El festival dels petits ceramistes. 
Nens i nenes de totes les edats, us convidem a 
una jornada molt especial als Museus d’Esplugues 
per descobrir les possibilitats creatives de l’argila. 
L’Escola Municipal de Ceràmica i els Museus 
d’Esplugues han preparat un matí d’activitats 
per apropar l’art de la ceràmica als més petits i 
posar en marxa la seva creativitat.
Activitat gratuïta d’accés lliure

+     P.5

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Contes per a orelles curioses i ganes de passar-
s’ho bé. Històries per participar i fi ns i tot, en 
alguna, cantar

� De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural  
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

+ Síria, la guerra que 
ha perdut tothom
Després de més de nou anys de combats i bombardejos, Síria -un dels països 
més bells del món- està en runes. El confl icte no només ha deixat una renglera 
interminable de persones mortes i desplaçades, sinó que també ha destruït un 
patrimoni arquitectònic únic i irrepetible, declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la Unesco. Un cop més, la humanitat ha sucumbit a la barbàrie.

La situació actual de Síria ens duu a una profunda refl exió sobre els nostre 
món. És per això que, el dimecres 14, la Masoveria de Can Tinturé acull ‘Síria, 
abans de la destrucció’, una conferència a partir de la mirada del Doctor Se-
toin. A través de les seves fotografi es recuperarem, per un instant, part del llegat 
patrimonial del país.  A partir de les imatges de Damasc, Homs, Palmira o Alep 
(abans de la destrucció) es refl exionarà sobre el confl icte bèl·lic, la destrucció 
del patrimoni i la irracionalitat de la guerra.

CONFERÈNCIA: ‘SÍRIA, ABANS DE LA DESTRUCCIÓ’
Dimecres 14, a les 19 h
Masoveria de Can Tinturé
Organitza AMPEL
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  19 h • Saló de Plens de l’Ajuntament  

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Presentació del Protocol Local per 
a l’Abordatge Integral 
de la Violència Masclista  +     P.7

  19.30 h • Carrer de l’Església 

Networking
Networking obert a totes les persones 
emprenedores, comerciants i empresàries que 
vulguin augmentar la seva xarxa de contactes i 
donar-se a conèixer. Activitat gratuïta. Inscripcions: 
xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues

  20 h 
Jardins de Pons i Termes 

PATI BLAU
Tertúlia amb l’escriptora Victòria 
Lovaina, autora de ‘Pell de gat’
Pati Blau és una tertúlia literària en la qual les 
autores que escriuen en català tenen un espai 
per compartir els seus llibres i els seus dubtes
Organitza: Espluga Viva

Divendres 23
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE: 
ELS PROSCRITS DE LA GRAN DEPRESSIÓ
Dillinger ,de John Milius. La pel·lícula expli-
ca els últims anys de la vida del gàngster John 
Dillinger i de l’agent de l’FBI Melvin Purvis 
llançat a la seva persecució, en el context de 
la Gran Depressió dels anys 30.
Organitza: Centre Cultural La Bòbila

Dissabte 24
  10 h

Escola Isabel Villena 

2a Edició del Matí Solidari
Una jornada en què al pati de l’escola fem un 
mercat de segona mà on es poden trobar llibres, 
joguines, roba, petits electrodomèstics... Tots 
els benefi cis aniran destinats a la Fundació de 
Sant Joan de Déu
Organitza: AMPA Escola Isabel de Villena

� D’11.30 a 13.30 h • Plaça Catalunya  
DIA INTERNACIONAL DE L’INFANT
Festa dels Drets dels Infants 
Amb motiu del Dia Internacional de l’Infant 
(20 de novembre) se celebrarà la Commemo-
ració dels Drets dels Infants. Es farà la lectura 
del Manifest i, amb la col·laboració dels esplais 
Espurnes i Pubilla Cases - Can Vidalet, els 
nens i les nens podran participar de diversos 
tallers i jocs.

+     P.6
     

�  12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Espluguesa  
STORYTIME
Saving Christmas 
A càrrec de l’acadèmia d’anglès Kids&Us

             

+ FANGFEST. EL FESTIVAL DELS PETITS CERAMISTES

Passat i futur de la ceràmica s’enllacen 
en un festival de petits ceramistes
La ceràmica i tota la produc-
ció lligada al fang ha estat 
un punt de referència en la 
història d’Esplugues i, actual-
ment, està representada en 
diferents espais: Museu Can 
Tinturé, el Museu de Cerà-
mica ‘La Rajoleta’. l’Escola 
Municipal de ceràmica i 
l’Espai Baronda. Per entendre 
la relació entre Esplugues i el 
món de la ceràmica ens hem 
de remuntar fi ns al segle XIX.  
En aquella època les qualitats 
argiloses de les terres esplugui-
nes van propiciar l’establiment 
d’algunes bòbiles (forn continu 
de coure rajoles, teules...). ‘La Rajoleta’, antiga fàbrica Pujol 
i Bausis, que en els seus inicis es centrava en la producció 
de maons, es va anar especialitzant, de mica en mica, en la 
fabricació de rajoles i elements decoratius. Una especialitza-
ció que es va anar fent encara més poderosa amb el canvi 
de tendències cap al Modernisme. Actualment, la fàbrica 
s’ha convertit en museu, un museu que perpetua la relle-
vància d’aquest art en la nostra ciutat i en la nostra manera 
de viure.

No podem entendre la història d’Esplugues sense la cerà-
mica, i és per això que és especialment important transme-
tre aquesta relació als nostres infants. 

Els Museus d’Esplugues impulsen el FangFest: el festi-
val dels petits ceramistes. Amb la col·laboració de l’Escola 
Municipal de Ceràmica, presenten un conjunt d’activitats 
diverses amb el fang com a protagonista. L’objectiu és que 
els nens i les nenes juguin, s’embrutin i sorprenguin amb la 

seva capacitat de trencar amb les normes establertes.
Els jardins de Can Tinturé seran l’epicentre 

d’activitats com l’ experimentació amb torn, pintu-
ra amb fang líquid, manipulació lliure amb fang de 
colors o creació d’un plafó col·lectiu. El FangFest 
neix en el marc de la 19a Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós amb l’objectiu de viure 
una jornada lúdica i innovadora i apropar la cerà-
mica i l’art contemporani a la canalla, fomentant la 
seva creativitat i imaginació.

FANGFEST 
El Festival dels petits ceramistes
Dissabte 17, de 10 a 14 h
Jardins del Museu Can Tinturé

oleta’, antiga fàbrica Pujol
centrava en la producció

seva c
Els j

d’activ
ra am
color
neix e
d’Esp
una j
mica
seva

FAN
El F
Dis
Jar

� 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

LLETRES EN VIU
UNA ESTONA AMB L’AUTORA...
Empar Moliner  L’escriptora, columnista i 
comunicadora us parlarà de la seva obra, així 
com d’altres temes d’interès.
Organitza: Institució de les Lletres Catalanes. 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya
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� De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

� De 18 a 22 h • CEM Les Moreres    
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

XI TROFEU DE GRUPS DE PATINATGE 
ARTÍSTIC “CIUTAT D’ESPLUGUES”
Competició per equips de patinatge 
artístic. Hi particípen diversos clubs d’arreu 
de Catalunya.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

Diumenge 25
 A partir de les 10.30 h

Plaça Santa Magdalena 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
-Lectura del Manifest
-Marxa Comarcal contra la Violència 
Masclista. Inici del recorregut des de a plaça 
Santa Magdalena fi ns al parc de Torreblanca, a 
Sant Feliu de Llobregat.  
Organitzen: Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i Ajuntament d’Esplugues

+     P.7

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

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

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet   

JUGATECAMBIENTAL
Fem ornaments nadalencs 
sostenibles
Organitza: Fundesplai

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Mercat menut i taller de fabricació 
de joguines amb materials 
reutilitzats
Activitat d’intercanvi de joguines i objectes per 
i anfants i realització d’un taller complementari 
de joguines amb materials de rebuig.
Organitza: Centre Mediambiental L’Arrel

 11.30 h 
Parc dels Torrents - darrere l’Ajuntament

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

Dimarts 27

� 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES
Enjoy illustrated albums with life story 
telling and audiovisual support. 
Practice onomatopoeias, homophones, sayings, 
rhymes, riddles… Playful and interactive activity in 
English for people aged 7 to 99. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

� 19 h
Espai Baronda (carrer la Riba 36)  

 ‘Nuevos desafíos de la empresa del 
futuro: bienvenidos a la Era Know-
mad’
Amb Raquel Roca, periodista i col·laboradora 
en diversos mitjans de comunicació, directora 
del Master “Gestió del Talent a l’Era Digital” i 
consultora sobre Futur del Treball i Transformació 
Digital i Cultural. La Raquel Roca ens ajudarà 
a pensar, com han de ser, pensar i actuar les 
empreses amb futur, quins paradigmes hem 
de deixar enrere i quines creences cal reiniciar, 
quins nous líders i professionals necessitem 
per gestionar amb èxit empreses en aquesta 
societat líquida i com podem millorar les nostres 
competències i ocupabilitat

+     P.8
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+ Esplugues posa 
de relleu els drets 
dels infants

En el darrer Consell d’Infants celebrat, els nens i les nenes van 
fer propostes per incentivar la cura dels animals. Precisament, 
aquestes propostes s’han materialitzat en l’exposició ‘Contra 
l’abandonament animal’ que podeu visitar a l’Aula Ambiental 
del parc de Can Vidalet, del 18 al 25 d’aquest mes.

FESTA DELS DRETS DELS INFANTS
Dissabte 24, de 11.30 a 13.30 h
Plaça Catalunya
Amb la col·laboració dels esplais 
Espurnes i Pubilla Cases Can Vidalet

Garantir protecció i benestar als infants i vetllar pels seus 
drets no només és un deure moral, sinó una obligació so-
cial. El 20 de novembre del 1989 es va aprovar la Conven-
ció sobre els Drets dels Infants. Un any més tard esdevin-
dria llei, després de ser signada i acceptada per vint països, 
entre ells Espanya. Els drets de la infància es basen en qua-
tre principis fonamentals: la no discriminació, l’interès 
superior de l’infant, el dret a la vida, la supervivència, 
el desenvolupament i la participació.

El compromís del nostre municipi amb els infants és ferm 
i com cada any es prepara una jornada per seguir reivindi-
cant els seus drets i sensibilitzant la població. La Festa dels 
Drets dels Infants tindrà lloc el proper dissabte 24, d’11.30 
h a 13.30 h, a la plaça Catalunya. Hi trobareu tota mena de 
tallers i jocs al voltant del Drets dels Infants, amb l’objectiu 
que els nens i les nenes del municipi prenguin consciència 
dels seus drets i expressin les seves necessitats. L’activitat 
compta amb la col·laboració de l’Esplai Espurnes i l’Esplai 
Pubilla Cases Can Vidalet.

Des de l’Ajuntament es té el convenciment que “no hi 
ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i 
desenvolupament de l’infant, de qui depenen la supervivèn-
cia, l’estabilitat i el progrés de la civilització humana”. Aquest 
compromís va rebre el segell de reconeixement europeu 
Urbact, ara fa un any, on es van reconèixer dos processos 
participatius com són el Consell d’Infants (on des del curs 
2009-2010 es dona veu als nens i nenes del municipi) i 
l’Audiència Jove d’Esplugues. En aquest mateixa línia, en-
guany, Esplugues ha estat presentada per obtenir la Certifi -
cació de Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF. 
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� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d´Esplugues. 

Presentació del llibre: Contando olas
de l’autor Enrique Reyero
Organitza: Associació de Dones Escriptores  
d’Esplugues (ADEE)

Dimecres 28
� 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

BIBLIOLAB
PLANETARI DIGITAL FAMILIAR
El sistema solar
Projecte BIBLIOLAB, de la Diputació de Barcelona. 
Recomanat + de 6 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

Dijous 29
�  17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

BIBLIOLAB
PLANETARI DIGITAL FAMILIAR
El sistema solar  
Projecte BIBLIOLAB, de la Diputació de Barcelona. 
Recomanat + de 6 anys. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘El llegat de l’Antiga Grècia’, a càrrec 
d’Eulàlia Vintró, política i fi lòloga catalana.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 30
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE: 
ELS PROSCRITS DE LA GRAN DEPRESSIÓ
Enemigos públicos, de Michael Mann.  
Una pel·lícula de gàngsters en el Chicago dels 
anys 30. Una banda de atracadors de bancs 
liderada per John Dillinger és perseguida per 
tot el país per la policia 
Organitza: Centre Cultural La Bòbila

 18 h
Plaça Catalunya  

Festa Obrim els Llums de Nadal 
Amb  parlament de l’alcaldessa, Pilar Díaz, 
cantada de nadales i xocolatada infantil 

+     P.9

� 18.30 h 
Casal de Cultura Robert Brilles  
Xerrada per celebrar el: 
DIA INTERNACIONAL DE LES CIUTATS 
EDUCADORES
Esplugues Ciutat Educadora:
‘Teixint una xarxa de complicitats’
Hi haurà servei d’acollida i xocolada a la 
sortida. 

� 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Inauguració: Les nostres arrels
Mostra Anual Col·lectiva 2018
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

CURSOS i TALLERS 
� Cada dimecres, de 10 a 11.30 h 

CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a catalana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE) 

� Cada dijous, de 10 a 12 h 
CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a castellana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE) 

� Cada dimarts, de 19 a 20h 
Carrer d’Àngel  Guimerà, 27-29

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

� Cada dijous
CIRD Vil.la Pepita  

Classes d´informàtica, nivell zero
Per  a  més  informació  i  inscripcions,  truqueu  
al  690  728  714.  Places  fi ns  a  12  persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores  
d’Esplugues (ADEE)

� Cada dijous, de 18.30 a 20 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’Associacions per la Llengua – CAL

+ DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Grito unánime en contra 
de la violencia machista
La violencia de género es una lacra que afecta y mucho a nuestra 
sociedad. En lo que va de año 41 mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas o exparejas. Ocho niños y niñas también han sido asesinados 
en algunos de estos dramáticos episodios. En total, 966 víctimas desde 
el 1 de enero de 2003, cuando se empezaron a contabilizar. Unas cifras 
que nos indican que aún hay mucho por hacer. Por eso cada año, el 25 
de noviembre, se reivindica el Día Internacional contra la Violencia 
Machista. Esplugues no se queda atrás y también dice basta en una 
jornada marcada por los actos reivindicativos.

A las 9.30 de la mañana empezará el primer acto donde se hará 
lectura de un manifi esto que dará voz a aquellas que, por desgracia, la 
perdieron. Una hora más tarde dará comienzo la Marcha Comarcal 
contra la Violencia Machista. Todas aquellas persona que queráis 
participar de ella deberéis asistir a la plaza Santa Magdalena, desde don-
de la comitiva os llevará hasta el parque de Torreblanca, en Sant Joan 
Despí, punto de encuentro comarcal. 

Por otro lado, Esplujove ofrece en el Espai Jove Remolí, la Ofi cina 
Jove d’Emancipació y en los institutos de la ciudad, puntos temáticos 
contra la violencia machista. También se harán actos artísticos reivin-
dicativos como  la teatralización sobre micromachismo, que llevará 
a cabo la Asociación DIAS. Además de un cine fórum que relata los 
problemas de la sociedad respecto a esta lacra que nos afecta a todas 
las personas. 

Mujeres, hombres, niños y niñas se dan cita cada 25 de noviembre 
para hacer que se oigan las voces de denuncia en pos de una erradi-
cación defi nitiva de una violencia de género todavía muy presente en 
nuestra sociedad.  Esplugues se pone en pie para gritar: ¡Basta a las 
agresiones y abusos perpetuados hacia las mujeres!



 � Dissabte 1, d’11 a 13 h
Espai Baronda (c/ de la Riba 36)  

Dia del Voluntariat
Jornada de reconeixement al voluntariat 
d’Esplugues. Adreçada a entitats, persones 
voluntàries i interessades en el món del 
voluntariat.Més nfo i inscripcions: www.entitats.
esplugues.cat o enviant un mail a participacio@
esplugues.cat

� Del 2 al 20 de desembre

Iniciacio al Voluntariat (online)
Introducció al món del voluntariat. Orientació i 
aspectes bàsics.

SORTIDES
� Diumenge 4, a les 11 h. Sortida: plaça Mireia

Itinerari: Les bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir
Una  ruta  històrica,  amb  un  sol  cop  d’ull  
podreu  entendre  per  què  aquest  cim  va  ser  
controlat  des  de  ben  antic  per  francesos,  
bandolers,  i  republicans! Activitat gratuïta prèvia 
inscripció al tel: 93 470 02 18  o al c/e: museu@
esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

� Diumenge, 18 de novembre, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Sortida de Riells a Santa Fe del 
Montseny
Es caminaran 10,5 km, amb un desnivell de 850 
metres.. Informacions i inscripcions: Centre 
Excursionista d’Esplugues. Per a més informació 
i inscripcions 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

� Diumenge 25, a les 11 h
Museu Can Tinturé 
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

Itinerari: De la mà d’Esplugues
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir 
tots els secrets que amaga el centre històric 
d’Esplugues. Inscripció prèvia. Preu: A partir de 
3 euros

EXPOSICIONS
� Fins al 10 de novembre

Casal de Cultura Robert Brillas 

Exposició; ‘Les nostres arrels’
Mostra Anual Col·lectiva 2019
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

� Fins al 13 de gener de 2019
Museu Can Tinturé  
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

19a BIENNAL DE CERÀMICA 
D’ESPLUGUES  ANGELINA ALÓS
La nova exposició col·lectiva que es pot 
visitar al museu és una radiografi a real sobre 
la creació ceràmica els nostres dies a nivell 
internacional. 
Un conjunt heterogeni format per 29 peces 
amb un ampli ventall de tècniques, estils, 
tendències i orígens que vol apropar la ceràmica 
contemporània al públic.
Destaquen les obres guanyadores: el premi ciutat 
d’Esplugues va recaure en l’artista barceloní 
establert a  Regne Unit, Albert  
Montserrat Balcells per l’obra 
GerroOilSpot01.
El premi Angelina Alós va ser 
l’obra Koujo de la japonesa 
resident a Barcelona 
Chisato Kuroki.
I el premi Pujol i Bausis s’ha 
atorgat a l’obra Comunidade 
del portuguès Alberto Viera. 

� Dissabtes a la tarda • CEM Les Moreres  
 (CEM Les Moreres)

Classes de ball 
Classes d’una hora a escollir, diversos estils. 

� De 17.30 a 18.30 h - 
Ball en línia (no cal parella)

� De 18.30 a 19.30 h 
Tango argentí, merengue, salsa...

� De 19.30 a 20.30 h • Balls de saló  
Inscripcions obertes a partir del dilluns, 17 de 
setembre, al telèfon 670 771 161 (Toñi)
Inici de classes dissabte, 7 d’octubre. 
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues

� Dilluns 12, de 18  a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Escola de Mares i Pares d’Esplugues 
Deseducar-nos per educar
Canviar el no pel sí
Tot creant espais de confi ança, 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 Mascaro i Colls.  
Inscripcions: 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades

� Dimecres 7, 14, 21, 28, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Grup de suport emocional per a 
familiars cuidadors
Espai de relació per millorar la qualitat de vida 
de les persones cuidadores; tot donant eines i 
reforçant la seva tasca d’atenció i cura als seus 
familiars. Informació i inscripcions: Serveis Socials 
Bàsics (900 300 082)

� Dimecres 7 i 14, de 14.30 a 16.30 h
Escola de Dansa, A Escena (av. de Cornellà 17-19)  

Taller Teatre i Veu
A càrrec de la Xènia Reguant, actriu, directora, 
autora i professora de cant. Taller gratuït per 
a sòcies i dones d’Esplugues. Altres: 15€. 
Inscripcions: xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues

 Dimarts 6, de 13 a 16.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Formació: Cómo hacer atractivo tu 
producto o servicio
Formació gratuïta per al comerç d’Esplugues de 
Llobregat. Places limitades. Inscripció per rigorós 
ordre d’arribada

 � Dilluns 12, de 13.30 a 16. 30 h
Esplugues Coworking - Edifi ci Molí 

Coworking: Una buena web permite 
vender y convencer. ¿La tuya lo es?
Places limitades. Inscripció per rigorós ordre 
d’arribada

 � Dilluns 26, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació 
(c/ Àngel Guimerà 34)  

Taller de Voluntariat 
Europeu
Introducció als nous projectes 
de voluntariat d’ Erasmus+

+ Espai Baronda acoje una charla 
dirigida a las personas interesadas 
en el nuevo modelo empresarial
La sociedad industrial está dando paso al 
trabajo del conocimiento y la innovación. 
Mientras que, no hace mucho tiempo, en 
la sociedad industrial era requisito básico 
que las personas se establecieran en un 
lugar fi jo para desempeñar su función, 
actualmente la tendencia es ser mucho 
menos específi cos en cuanto a tareas y 
ubicación. En gran parte, eso se debe a 
las facilidades que aporta la tecnología 
en nuestro mundo actual, ya que ofrece 
la posibilidad de una mayor movilidad y, 
consecuentemente, nuevas oportunidades. 
Esta tendencia cada vez más arraigada 
recibe el nombre de la ‘Era Knowmad’. Si 
queréis conocer los nuevos horizontes 
empresariales e indagar a fondo en este 
cambio de tendencia, no deberíais perde-
ros la conferencia que ofrecerá la perio-
dista y directora del master ‘Gestión del 
Talento en la Era Digital’ y consultora sobre Futur del Trabajo y Transformación 
Digital y Cultural, Raquel Roca, en el Espai Baronda. La charla que recibe el 
nombre de ‘Nuevos desafíos de la empresa del futuro: bienvenidos a la Era 
Knowmad’ se celebrará el martes 27, a las 19 h. El acto es gratuito.

CONFERENCIA  “NUEVOS DESAFÍOS DE LA EMPRESA DEL FUTURO: 
BIENVENIDOS A LA ERA KNOWMAD”
Martes 27, a las 19 h
Espai Baronda (c/ de la Riba, 36)
Acto gratuito
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+ Esplugues celebra el inicio de la 
campaña de Navidad con el encendido 
de la iluminación

Cada vez falta menos para la llegada de las fi estas navideñas. Y 
con su llegada se da el pistoletazo de salida a una campaña navi-
deña que, como siempre, anima al consumo responsable y apuesta 
por el comercio de proximidad. Con el encendido de las luces se 
invita al tránsito por las principales calles comerciales de la ciudad y 
sus paseos de compras.

Si sois de esos que cuenta los días para que lleguen las fechas 
señaladas, no te puedes perder la gran Fiesta ‘Obrim els Llums de 
Nadal’. El simbólico evento se hará el último viernes del mes, día 
30, en la plaza Santa Magdalena. El evento empezará a las 18 h con 
la iluminación de la fachada del Ayuntamiento. Seguidamente, las 
corales infantiles Si fa sol y Espurna (dirigits per la Directora Clara 
Enrich) obsequiarán a los allí presentes con un recital de villancicos. 
A las 18.30 horas, la alcaldesa, Pilar Díaz, hará un parlamento que 
dará paso al encendido de las luces. Los villancicos y la chocolatada 
infantil cerrarán el acto.

FIESTA OBRIM ELS LLUMS DE NADAL
Viernes 30, a las 18 h
Plaza Catalunya

Quines són les vostres principals 
activitats?

El tren tripulat que muntem a la Festa 
Major, acabar la gran maqueta que 
tenim al nostra local de Can Vidalet, 
la creació de mòduls per a les troba-
des que fem amb altres associacions i 
fomentar l’afi ció i conservació del tren 
real. Tenim un patrimoni excepcional, el 
Museu de Vilanova, entre altres, que cal 
cuidar i ampliar.

Quin moment destacaries d’aquest 
25 anys d’història?

Sens dubte, el 58è Congrés del MOROP 

(Unió Europea de Modelistes Ferroviaris 
i d’Amics dels Ferrocarrils), l’any 2011, 
amb la participació de 17 nacions i seu a 
Esplugues i Barcelona. El va organitzar la 
Federació Catalana d’Amics del Ferrocarril 
(FECAF).

Com pot evolucionar la industria del 
ferrocarril en 25 anys més? 

El ferrocarril evoluciona cap un servei 
integral modernitzat. El corredor del 
Mediterrani n’és un exemple 
 
Com veus el futur d’aquesta afi ció en 
un món tan tecnològic i digital? 

Excepcional. Avui dia, tant la nostra 
maqueta com els mòduls són digitals. 
Màquines i vagons estan dotats de 
decoders que fan, per exemple, que per 
mitjà d’una app de mòbil o de tablet es 
pugui controlar una o diverses màqui-
nes sobre una maqueta. Podem tocar 
el xiulet, encendre els llums, treure fum, 
fer grinyolar els frens, etc. 

Quins projectes teniu pel futur? 
Aconseguir un circuit fi x per al tren tri-

pulat en un dels parcs de la nostra ciutat 

“�� L’amor pels 
trens va per dins,

 es porta a la sang ”

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Joan Morera
President de l’Associació d’Amics 
del Modelisme Ferroviari d’Esplugues (AMFE)

25 aniversari dels Amics del Modelisme Ferroviari
L’any 1993 vuit ciutadans d’Esplugues, amants del ferrocarril, van decidir crear una entitat dedicada als 

trens en miniatura. Des de llavors han passat 25 anys fomentant aquesta afi ció, que parteix d’un amor pels 
trens que, segons Joan Morera, president de l’AMFE, “es porta a la sang”. 

Des dels inicis de la seva activitat l’entitat ha col·laborat molt estretament amb la Federació Catalana 
d’Amics del Ferrocarril (FCAF). Alguns socis de l’AMFE formen part de la seva junta.

Els dimarts i els dijous, de 6 a 8 de la tarda, els podem trobar al seu local del carrer Pere Galvany, a Can 
Vidalet, fent córrer els seus trens en miniatura, on podem gaudir gratuïtament de l’espectacle. El dissabte, 
d’11 a 14 h, també hi són, però normalment és un matí de feina: per fer el manteniment de la maqueta i 
les reformes de circuit.

Enguany celebren 25 anys amb un sopar homenatge als seus vuit fundadors, per a socis i col·laboradors.
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Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient    
busquen 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 vostra inscrip-
ció per participar-hi 
enviant un correu 
electrònic a 
reisesplugues2019@
gmail.com 
o trucant al 
93 371 33 50 
(ext. 1162).

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 dijous 
27 de desembre de 2018. 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 Cavalcada de Reis?

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

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

Vols acompanyar Melcior, 
Gaspar i Baltasar 
a la cavalcada 2019?
✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 
✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2008, 
2009 i 2010.

Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig 
emplenant aquesta butlleta a partir del 19 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 11 de desembre. 

Sorteig públic: es farà el divendres 
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). 

� Diumenges 4 i 11. 
Sessions a les 11 i a les 12 h
Museu Can Tinturé 
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

SETMANA DEL TURISME INDUSTRIAL
Com es feien les rajoles?
La rajola, un objecte quotidià que amaga una llarga 
història.En aquesta visita especial amb motiu de 
la Setmana del Turisme Industrial, viurem el pas 
dels obradors de manufactura a les fàbriques de 
producció industrial.
L’evolució de la rajola serà el fi l conductor d’una 
sessió en la qual visitarem els Museus Can Tinturé 
i ‘La Rajoleta’. Activitat gratuïta prèvia inscripció. 

+     P.2

� Del 18 al 25 de novembre
Aula d’Educació Ambiental 
del parc de Can Vidalet     
Exposició dels cartells del Consell d’Infants
Contra l’abandonament animal
Amb motiu del Dia Internacional de l’Infant i amb 
col·laboració de Jugatecambiental

� Del 19 de novembre al 5 de desembre
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dissabtes, d’11 a 13 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Exposició de fotografi es d’Esplugues: 
’Esplugues en el corazón’
A càrrec de Jesús Rodríguez Morchón. 
Inauguració: dilluns 19 de novembre, a les 19 h

ESPAIS DE LLEURE

� Tots els dilluns, de 17 a 19 h 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)

Nou Espai Familiar d’1 a 4 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament  i retorn pedagògic. 
Prèvia inscripció al telèfon 93 473 39 09  
i a secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: Espluga Viva

� Tots els dilluns, de 17 a 19 h 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)

Nou Espai de tarda de 3 a 10 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions amb 
acompanyament  i retorn pedagògic. Cada dia 
també es fan propostes noves que enriqueixen la 
tarda. Fbk=@esplugaviva, Insta=@espaidetarda, 
Tw=@espluga_viva, Web= esplugaviva.cat
Organitza: Espluga Viva

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
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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. 93 473 64 11 - 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: Editorial MIC

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 28, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació 

Tàrtars: receptes i secrets
La carn i el peix són dos productes 
bàsics i abundants en la nostra gas-
tronomia. Vine a conèixer nous sabors 
amb unes receptes amb carn i peix 
cru, una altra forma de cuinar que 
t’aportarà nous sabors.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 22 de novembre

de 18 a 20 h
Ofi cina Jove d’Emancipació  
Xerrada: Autoconeixe-
ment: descobrint els meus 
interessos professionals.
Saps de què vols treballar? Coneixes 
totes les professions? Vine a descobrir 
els teus interessos i com encaixen amb 
les possibles sortides professionals.  
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT
� Dilluns 26, de 18 a 19.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Taller: Projectes de voluntariat 
d’Erasmus+: el nou SVE del 
Cos Europeu de Solidaritat
T’animes a fer un voluntariat interna-
cional d’entre 2 mesos i un any, alhora 
que coneixes de prop altres cultures 
d’arreu d’Europa? I si a més, està tot 
subvencionat pel programa Eras-
mus+? En aquest taller t’explicarem 
en què consisteixen els projectes de 
voluntariat d’Erasmus+ (abans cone-
gut com Servei de Voluntariat Euro-
peu), com funciona, sobre quines 
temàtiques pot ser el projecte, països 
on pots realitzar-ho, com registrar-
se al Cos Europeu de Solidaritat, i 
tot el que ofereix aquest programa 
d’Erasmus+.
Amb la participació d’un/a voluntari/ària 
europea.. Dirigit a joves de 16 a 30 anys. 
Taller gratuït, 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

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dijous 15, de 18.30 a 20h
Espai Jove Remolí  
Focaccias
La focaccia és una espècie de pa pla 
cobert amb herbes i altres productes 
alimentaris. Es tracta d’un plat molt 
tradicional de la cuina italiana molt 
relacionat amb la popular pizza. Vine al 
Remolí on t’ensenyarem com elaborar 
aquesta recepta! Dirigit a joves d’entre 
16 a 35 anys.

�� Dijous 22, de 18.30 a 20.30h
Espai Jove Remolí  
Cuina boletaire
A Catalunya hi ha una gran tradició 
boletaire. Vine al Remolí i descobreix 
quins son els plats més exquisits i crea-
tius utilitzant aquest ingredient deliciós! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimecres 7, de 18 a 19.30h
Espai Jove Remolí  
Pedreria i accessoris per 
a joves. T’agrada anar la moda? 
T’agrada crear els teus propis com-
plements? Vine al Remolí i aprèn 
a fer les teves pròpies arracades, 
polseres o collarets. Dirigit a joves de 
12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE NIT

�� Divendres 30, de 21 a 23h
Espai Jove Remolí  
Sarsuela de peix
Espai Jove Remolí
La sarsuela de peix és una preparació 
molt refi nada, un dels grans plats de la 
restauració catalana, fet amb diferents 
peixos de roca i mariscs cuinats tra-
dicionalment en una cassola de fang. 
Vine, aprèn i sorprèn els teus convidats! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

TIC FORMACIÓ
�� Dimarts 13, 

de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí    
Disseny gràfi c amb canva
Amb el programari online Canva pots 
editar fotografi es, crear imatges profes-
sionals i dissenys com fl yers, pòsters, 
tríptics i CV a partir de plantilles pre-
dissenyades, d’una manera intuïtiva. 
Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

�� Dimarts 20, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

Formació gratuïta online
A Internet hi ha diversos portals on 
poder fer cursos de manera gratuïta i 
amb qualitat, alguns d’ells associats a 
universitats. Vine i aprèn com trobar-
los, com funcionen i com inscriure’t.
 Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

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
Per a algunes de les activitats el par-
ticipant ha de portar el seu ordinador 
portàtil amb el programari instal·lat. 
Més informació al 93 372 97 06. No 
requereix inscripció prèvia. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys 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

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats  
els dies 1 i 2 de novembre

(*) 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.   

 

 

ESPLUJOVE 
DIU NO A LA 
VIOLÈNCIA 
MASCLISTA

Dilluns 12, de 17.30 a 19.30h
Oficina Jove d'Emancipació i 
Espai Jove Remolí  
Cinema Fòrum: L’Esplujove 
contra la violència masclista
El 25-N és el dia contra la violència 
masclista. Des de l’Esplujove volem 
conscienciar als joves amb un cine-
ma fòrum dels problemes actuals 
de la societat envers aquest proble-
ma que ens afecta a tots. Dinàmica 
dirigida a joves de 12 a 18 anys

Durant tot el mes
Espai Jove Remolí 
Oficina Jove d’Emancipació 
Exposició mural
Resultat de la construcció 
col·lectiva en la prevenció 
i denúncia de les violències mas-
clistes durant les festes d’Esplugues, 
impulsada per la xarxa d’agents 
preventives. 
Organitza: Associació DIAS 

Hora del pati
Dimarts 21 de novembre: 
La Mallola i Joanot Martorell 
Dijous 23 de novembre: 
Severo Ochoa  
PIDCES temàtics i Taller 
contra la violència masclista
Punts temàtics amb informació 
sobre la violència masclista, les rela-
cions de parella lliures de violència 
i els recursos existents als PIDCES 
dels instituts a l’hora del pati.
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