
1  L'AGENDA - setembre 2018

117
Setembre 2018

www.esplugues.cat

L'Agenda
cultural i d'activitats

Innovació i tecnologia 
al Fòrum Esplugues

d'Esplugues

La Plana engalana la 
seva Festa Major



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

Dissabte 1
� D’11 a 20 h 

Piscines Municipals Parc dels Torrents   

PISCINES D’ESTIU 
Fins al 2 de setembre. De dilluns a diumenge 
L’equipament de lleure de les piscines municipals 
disposa de dues piscines a l’aire lliure, una de 
800 metres quadrats i d’entre 1,20 i 1,40 metres 
de fondària, i una altra, de 100 metres quadrats, 
i entre 40 i 45 centímetres de fondària.

Diumenge 2
� 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

Dimecres 5
� 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DISCOFÒRUM
George Gershwin. Un passeig pel 
musical americà
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Manel Fabregat. 
Organitza: Club de Música Clàssica

Divendres 7

FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

� 21.30 h Pregó de festes 
� De 22 1 24 h  Actuacions
� 22 h ACAE (Asociación Cultural Andaluza 

de Esplugues)

� 23 h • Antonio Granada (cançó espanyola)

� 24 h • Ochenta Grup (música per a tothom)
Organitza: AV La Plana – Montesa

+     P.2

Dissabte 8

FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

�  12 h • Sardinada popular
Organitza: AV La Plana-Montesa

� 12 h • Colla de Bastoners d’Esplugues
� 12.30 h • Grup de Percussió Atabalats
� 19.30 h • Balls folklòrics

A càrrec de Valer el Leguero (grup bolivià)

� 20 h • Ball country 
A càrrec de l’AV La Plana-Montesa

� 21 h • Actuació de Los Brotes (música dels 80)
� 23 h

 La nit del ball a La Plana-Montesa
Amb la Gran Orquestra Chocolat
Organitza: AV La Plana – Montesa
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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

Diumenge 9

FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

� D’11 a 19 h 

Parc Infantil
Tobogans gegants, multiobstacles, castells 
infl ables…

� D’11 a 13 h • Carpa Mc Donald’s
� 11 h • Taller de l’Esplai Espurnes
� 12 h • Cursa infantil organitzada pel Club 

Atletisme Can Mercader

� 17.30 h • Festa infantil amb pallassos i 
titelles, a càrrec de ¾ de 15

� 19 h • Zumba + Pilates + Body 
Combat, a càrrec de Duet Esplugues

� 20.30 h • Cantada d’havaneres 
A càrrec d’Els Pirates i tast de rom cremat
Organitza: AV La Plana – Montesa

+     P.2

+

La Rambla del Carme se acicala para recibir las fi estas del barrio, con una oferta 
de actividades variada e ilusionante. Unas propuestas para entretener a todos 
los públicos.

El viernes 7, el pregón dará por inaugurada la fi esta y con ella, las actuacio-
nes. Primero será el turno de la Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE). Después, Antonio Granada nos acercará a la canción española. 
Los Ochenta Grup pondrán fi n al primer día de celebración con música para 
todas las personas presentes.

El sábado empieza con un pasacalles a cargo de la Colla de Bastoners 
d’Esplugues i el Grup de Percussió Atabalats, que culminará en una gran sar-
dinada popular. Más tarde, a las 19.30 h, se reanudarán las actividades con una 
retahíla de bailes de distintas procedencias y estilos. Los primeros en mostrar 
su arte serán el grupo de Bolivia, Valer el Leguero. A continuación, la l’AV. 
de La Plana-Montesa se calzarán las botas y pondrán a bailar sus sombreros a 
ritmo de country. La música de los ochenta de Los Brotes recogerá el testigo 
de los vaqueros, con la intención de hacer bailar a toda persona que se preste. 
Cerrarán la tradicional noche de baile la Gran Orquestra Chocolat.

El domingo es cosa de niños y niñas. A lo largo del día podrán disfrutar del 
parque infantil y de la carpa Mc Donald’s. Pero también podrán aprender y 
divertirse con el taller del Espai Espurnes o la carrera infantil organizada por 
el Club de Atletisme Can Mercader. Por la tarde, los títeres y payasos provo-
carán las sonrisas de los más pequeños. A las 19 horas las actividades aeróbicas 
para toda la familia cobran protagonismo con el Zumba, Pilates y Body Combat 
ofrecido por Duet Esplugues. Finalmente, la cantada de habaneras de la mano 
de Els Pirates y la degustación de ron  cremat, despedirán las fi estas hasta el 
año que viene.

FIESTA MAYOR LA PLANA 
Del viernes 7 al domingo 9. Rambla del Carme

La Fiesta Mayor de La Plana 
os invita al reencuentro más festivo

¿Cómo vivís en 
el barrio vuestra 
Fiesta Mayor?
La Fiesta Mayor del 
barrio es el punto 
de encuentro de 
todos los vecinos y 
vecinas que for-
mamos parte de 
este entorno. Es 
el momento ideal 
para poder acercar 
posturas y viven-
cias que nos acom-
pañan en el día a día y con las que 
mejoramos poco a poco todos.  

La programamos con el objetivo 
de poder llegar desde los más pe-
queños de la casa hasta los vete-
ranos, porque todos y cada uno de 
nosotros formamos este barrio. Es 
una fi esta de la que nos sentimos 
muy orgullosos y a la que anima-
mos a participar y disfrutar a todos 
los que nos quieran acompañar. 

¡Os esperamos!

L'ENTREVISTA 
DE L'AGENDA

Manuel Muñoz
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de La Plana
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Dissabte 15
� De 9 A 22 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres 

XXXIII Torneig  d’Handbol Juvenil 
Ciutat d’Esplugues 
Organitza: Club Handbol Esplugues

� D’11 a 14 h 
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas 

CORRELLENGUA
Espectacle infantil 
Festival infantil a càrrec de Dani Caracola, tot 
recordant  Xesco Boix
Organitza: CAL 

� 21 h • C. Mossèn Jacint Verdaguer 

XXXVI Sopar de germanor del 
carrer de L’Avenç 
Sopar, ball, rom cremat i sorpreses
Venda de tiquets (13 euros) els dies 6, 7, 10, 11, 
12, 13 i 14, de 18.30 a 20.30 h 
Menú: pica pica i pa amb tomàquet i embotit. 
Activitat oberta a tothom.
Organitza: Veïns del carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer

Diumenge 16
� De 9 a 21 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres 

XXXIII Torneig  d’Handbol Juvenil 
Ciutat d’Esplugues
Organitza: Club Handbol Esplugues

� D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Mou el cos per la salut ambiental 
Organitza: Programa Metropolità d’Educació per 
a la Sostenibilitat – PMES

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

JUGATECAMBIENTAL
Temps de verema: tinguem cura de 
les vinyes del parc
Anireu a la vinya, cuidareu els ceps i, si és possible, 
fareu la darrera verema de l’any
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

           
� 17 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 

Festa infantil del carrer de L’Avenç  
Festa amb xocolatada i jocs tradicionals
Organitza: veïns carrer Mossèn J Verdaguer

Dimarts 18
 De 9.30 a 12.30 h

Plaça Blas Infante 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
“Combina i mou-te!”
Taller escolar: ‘Quin soroll fem?’
Es realitzarà els activitats educatives i  de 
sensibilització adreçades a l’alumnat de les 
escoles properes.

Dimecres 19
� 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
Joseph Haydn. La Creació, simfonia 
divina. Selecció d’audiovisuals i comentaris 
a càrrec de Josep Izquierdo.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dilluns 10
� 21.30 h • Des de la plaça Santa Magdalena

fi ns al parc Onze de Setembre  

Marxa de torxes
Concentració davant de l ’Ajuntament 
d’Esplugues per marxar fi ns al monument a l’11 
de Setembre.
Organitza: Assemblea Nacional Catalana

Dimarts 11

�  De 9 a 21 h
Pistes Municipals de Petanca c/ Dr. Turró  

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

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
ACTE INSTITUCIONAL

�  12 h • Parc Onze de Setembre

Lectura del poema Ara mateix de 
Miquel Martí i Pol i Ball d’ofrena 
La Farandola d’amor i de guerra , a 
càrrec de l’Esbart Vila d’Esplugues

Himne dels Miserables de Claude-
Michael Scönberg
Interpretat per la Coral Musicorum

Cantada d’ Els Segadors  i el Cant 
del Poble de Josep Maria de 
Segarra, de la mà de Coral Centenària La 
Coloma

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

Sardana Colometa de Ricard 
Viladesau, a càrrec de la Secció Sardanista 
de L’Avenç �  

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

�  19.30 h • Parc Onze de Setembre

Ballada de sardanes amb la Cobla
Baix Llobregat, a càrrec de la Secció
Sardanista de L’Avenç

+     P.3

Divendres 14
� De 17 a 21 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres 

XXXIII Torneig  d’Handbol Juvenil 
Ciutat d’Esplugues 
Organitza: Club Handbol Esplugues

� 20. 30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

CORRELLENGUA
Sopar per la Nova Cançó
‘Per l’ull de les escales queien cançons a 
raig’
Amb taula de músics locals
Lectura del Manifest del Correllengua a càrrec 
de Marta Alarcón (presidenta de L’Avenç)
Marcel Casellas que ens  situarà en el context 
històric de la Nova Cançó
Recital poeticomusical de Jaume Calatayud i 
Vicente Morera
Organitza: CAL 
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ONZE DE SETEMBRE

Esplugues 
commemora la 
Diada Nacional de 
Catalunya en una 
de les jornades 
més emotives i 
tradicionals de l’any
Tot preparat per rebre un dels dies més 
carregats d’emoció i tradició del ca-
lendari espluguí i d’ar reu de Catalunya. 
Cants, balls, ofrenes i parlaments faran 
del segon dimarts del mes una data 
especial, diferent i única.

Com ja és tradició, les activitats 
començaran la vigília de l’onze de 
setembre amb la Marxa de Torxes, 
des de l’Ajuntament fi ns al parc Onze 
de Setembre. L’acte corre a càrrec de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i  es 
convida la població veïna de Sant Just 
Desvern a participar-hi.

El mateix espai serà el protagonista 
l’endemà al migdia, quan s’inicia l’acte 
institucional on les actuacions de la 
Coral Musicorum i de la SC Coral La 
Coloma serviran de preàmbul per a les 
solemnes ofrenes fl orals de la mà de 
les entitats del municipi. A continuació, 
serà el torn dels balls: l’Esbart Vila 
d’Esplugues, la Colla de Bastoners 
d’Esplugues i la Secció Sardanista de 
L’Avenç marcaran el ritme de la jorna-
da (podeu consultar les peces interpre-
tades al Dia a dia).

Per concloure l’acte, l’alcaldessa, Pilar 
Díaz, farà un parlament institucional i 
tot plegat culminarà amb la cantada 
conjunta de l’himne nacional de Cata-
lunya: Els Segadors.

A la tarda, tindrà lloc la darrera ac-
tivitat: la Secció Sardanista amb tots 
aquells que s’hi vulguin afegir, acomia-
darà la Diada d’enguany amb la clàssica 
ballada de sardanes al parc Onze de 
Setembre. Feliç Diada!

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Acte institucional 
Dimarts 11 – 12 h
Parc Onze de Setembre



  A les 17.30 i 18.30 h 
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

El Modernisme i les fl ors
Visita guiada a l’exposició temporal, en la qual 
descobrirem l’especial relació dels artistes amb la 
natura, com la sentien, la captaven i la traslladaven 
als edifi cis modernistes.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

  De 18 a 20 h
Plaça Santa Magdalena 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Gimcana Patinets Elèctrics
Dia de sensibilització sobre la problemàtica de l’ús 
del cotxe privat. Porteu el vostre patinet elèctric.
Organitza: l’Ajuntament amb la col·laboració de 
Bicicletes Roura

Diumenge 23
 10 h

Sortida de la pl. Santa Magdalena 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Marxa accessible d’educació viària
Activitat sensibilitzadora sobre d’utilització 
responsable de la bicicleta. Es repartiran obsequis 
commemoratius fi ns a exhaurir existències. 
L’arribada es farà a la pista vermella del parc 
Pou d’en Fèlix.
Organitza: Policia Local 

+     P.4

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

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

 D’11 a 13 h 
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)

Visites guiades als Museus 
d’Esplugues: ‘Esplugues és 
ceràmica’
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”.  Activitat gratuïta 
sense inscripció. 

 A les 11 i 13 h • Museu de ceràmica “ La 
Rajoleta” 

 12 h • Museu Can Tinturé  
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Termòmetre del soroll
Valoreu quina diferència hi ha entre SO i SOROLL. 
Amb el Termòmetre del Soroll intentareu crear 
una escala, on hi representareu els sorolls, de 
més molests a menys. Escoltareu vuit sons 
diferents i decidireu en quin ordre sembla que 
han d’anar.
Organitza: Fundesplai

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Cuinem amb el sol
El sol és bàsic per a la vida al planeta, però també 
és una font d’energia de la qual no sempre en 
traiem profi t. 
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

Dijous 20

 

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

 21.30 h 
ETV (canal 36 TDT i canal 38 UHF)

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Entrevista: ‘Impacte de la mobilitat 
sostenible a les zones de baixa 
emissió’
El programa “Atalaïar” d’ETV, entrevista els tècnics 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Marc 
Iglesias, Elena Veza i Ana Romero. 
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Divendres 21
 

 De 10 a 14 i 17 a 20 h

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

Dissabte 22
 De 8 a 20 h

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Dia sense cotxes 
Dia de sensibilització sobre la problemàtica de 
l’ús del cotxe privat
Tancament de trànsit de la plaça Santa 
Magdalena
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 De 10 a 14 i 17 a 20 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

FESTA MAJOR D’ESPLUGUES
Portes obertes al Museus 
d’Esplugues
Entrada gratuïta al Museu Can Tinturé i ampliació 
d’horari d’apertura. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
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+ SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA

Esplugues s’adhereix a la 
setmana més saludable 
i menys contaminant 
Sota el lema ‘combina i mou-te’, la Setmana 
Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 
(del 16 al 22) promou un seguit d’activitats 
diverses per fomentar els desplaçaments a peu, 
en bicicleta i amb transport públic i aconseguir 
així,  una ciutat més verda, confortable i menys 
contaminada. L’esdeveniment (que s’organitza 
a nivell europeu), també pretén visualitzar els 
canvis en l’ús de l’espai públic i la millora de la 
qualitat de l’aire.

A casa nostra, les activitats són tan diverses 
com compromeses amb la iniciativa. Desta-
quen el Dia sense cotxes del dissabte 22 o la 
Baix Bicicletada del diumenge 30, amb una 
passejada urbana i familiar en bicicleta per 
un recorregut de 20 km amb la participació 
dels municipis veïns. També es faran  activitats 
de sensibilització com la Marxa accessible 
d’educació viària o la Campanya de con-
taminació acústica dels vehicles de dues 
rodes. Podeu consultar la resta d’activitats, així 
com l’horari d’aquestes al Dia a dia.

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA   

Del 16 al 22 de setembre
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+ Llega la gran celebración. 
Llega la Fiesta Mayor de Esplugues
La diversión, el jolgorio y un frenesí de actividades se unen 
en las dos últimas semanas del mes de septiembre, fechas en 
las que Esplugues celebra su Fiesta Mayor por todo la alto. Del 
jueves 20 al domingo 23, es cuando se concentra el mayor 
número de actos. El municipio muestra toda su tradición, or-
gullo y buen ambiente con actuaciones y actividades diversas. 
¡Sin duda, la mejor forma de despedir el verano! A continua-
ción, detallamos algunas de las propuestas más destacadas. 
Encentraréis el resto de actividades en el programa que recibi-
réis en vuestras casas.

MERCADO ‘ESPLUGAS CITY’
Del jueves 20 al domingo 23
Vuelta a los westerns, vuelta a los 
ruedos. Esplugues sigue apostan-
do por cuarto año consecutivo 
por convertir las calles Església 
y Montserrat en la recreación del 
poblado cinematográfi co de los 
estudios Balcázar. Si os pasáis por la 
zona podréis viajar cincuenta años atrás 
y disfrutar de talleres de ofi cios, espectáculos de western o 
actividades como tiro con arco o juegos de madera. ¡Cálzate 
las botas y acepta el duelo!

RUTA DE TAPAS DE FIESTA MAYOR
Del jueves 20 al domingo 23, de 12 a 15 h y de 18 a 22 h
¿Y qué serían unas fi estas sin unas buenas tapas? Cerca de se-
senta establecimientos participan de este evento y os ofrecen 
una tapa más bebida por dos euros con cincuenta. Reponed 
fuerzas degustando esta oferta gastronómica mientras disfru-
táis de la fi esta. Consultad el librito que recibiréis en casa junto 
al programa de Fiesta Mayor.

CARLOS BAUTE SE UNE A LA FIESTA
Viernes 21, 22 h
C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
El viernes llega una de las sorpre-
sas de este año.  El cantante ve-
nezolano Carlos Baute os hará 
bailar con sus temas. Su pop 
latino sonará con fuerza en el 
escenario. Una larga trayectoria 
musical abala a este cantautor, 
que también hizo sus pinitos en 
el mundo de la interpretación y 
de la televisión como presentador. 
El viernes Carlos Baute ‘te regala’ 
su música.

ADRIÀ ORTEGA TE TRAE 
LA FLUOR RED PARTY
Viernes 21, 00 h
C. Sant Antoni M. Claret - c. Bruc
La primera noche de conciertos 
culminará a ritmo de las mejores 
canciones del verano, de la mano de 
uno de los locutores más emblemáticos de 
Catalunya. Adrià Ortega ha participado en emisoras como Los 
40, Máxima FM y Radio Flaixbac, entre otras…Si eres o te sien-
tes joven esta es tu fi esta y este es tu dj. 

HOTEL COCHAMBRE
Sábado 22, 22 h

C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
El primer día del fi n de semana, el hilo 

musical corre a cargo de Hotel Co-
chambre. El grupo interpreta cancio-
nes de los artistas, que una vez se 
alojaron en su hotel. Hotel Cocham-
bre se ha convertido en uno de los 
referentes de las fi estas populares del 

país. Sus espectáculos tienen un punto 
teatral y abundan la ironía y el sentido 

del humor. ¡Diversión asegurada! 

CONCIERTO CON DJ JAM
Sábado 22, 0.30 h
C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
A media noche llega la hora de los magos pinchadiscos. La hora 
de la discoteca al aire libre  y de los bailes desacomplejados…

DUENDES CON ARTE 
Domingo 23 - Todo el día - C. Maria Aurèlia Capmany

El domingo, el arte del sur se apodera de las 
calles de Esplugues con las actuaciones 

de las entidades CCA Plaza Macael y 
ACA Marismas del Guadalquivir y el 
mítico grupo No Me Pises Que Lle-
vo Chanclas. El día antes, el sábado, 
preámbulo con actuaciones de gru-
pos musicales locales, en el Festival 

‘El Duendesito’.

FIESTA Y ANIMACIÓN INFANTIL
Domingo 23, 11 h

C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
El último día de fi esta, podréis disfrutar de una gran fi esta infantil 
hecha a medida., con música, animación y zancudos.
¡La diversión está garantizada! 

FIESTA HOLI
Domingo 23, de 19 a 21 h

C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
No podía faltar la explosión de colores, 
espuma y sorpresas con la que nos 
sorprende año tras año el Holifest Es-
plugues. Una fi esta de origen hindú 
que cada vez goza de más populari-

dad. La magia, los infl ables, la espuma y 
sobre todo los pigmentos de colores son 

protagonistas de este divertido evento. Se 
recomienda llevar ropa blanca y vieja, hidratarse la 

piel y proteger las cámaras y los móviles con un plástico.

PIROMUSICAL
Domingo 23, 21.45 h  
Plaza Catalunya
El colofón de las fi estas lo sirve el piromusical. El espectáculo de 
fuegos artifi ciales y música que nos deja siempre con la boca 
abierta, pero también con la nostalgia y tristeza de saber que 
suponen el fi nal. Todo lo bueno se acaba pero, por suerte, las 
fi estas siempre vuelven.

¡Este año, compra el pañuelo de Fiesta Mayor! 
Como el año pasado, el Ayuntamiento dispondrá durante los días de 
fi esta de una carpa donde se pondrá a la venta el pañuelo de Fiesta Mayor. 
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Dilluns 24
 De 10 a 12 i de 17 a 19 h

Rambla Verge de la Mercè cantonada carrer 
Molí 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Campanya contaminació acústica 
Vehicles amb dues rodes. Tercer control  
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona (DIBA)

+     P.4

Dimarts 25
 De 10 a 12 i de 17 a 19 h

Rambla Verge de la Mercè cantonada carrer 
Molí 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Campanya contaminació acústica 

Vehicles amb dues rodes. Tercer 
control  
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona (DIBA)

 10 h
Sortida del CEM La Plana 
Fins al parc de Cervantes (Barcelona) 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Caminada ambiental guiada
Recorregut d’1 h aproximadament per fomentar 
l’activitat física, les caminades i els hàbits 
saludables i de mobilitat 
S’ha de portar calçat còmode i barret
Organitza: Ajuntament amb el Programa de 
dinamització comunitària de la gent gran.

Dimecres 26
 De 10 a 12 i de 17 a 19 h

Rambla Verge de la Mercè cantonada carrer 
Molí 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Campanya contaminació acústica 
Vehicles amb dues rodes. Tercer control  
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona (DIBA)

+     P.4

 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 

Conferència: ‘Ser feliç, una realitat al 
meu abast’
A càrrec de Carme Boo, educadora social 
i terapeuta. La recerca de la felicitat és una 
aspiració humana saludable que condueix a 
fomentar il·lusions i a implicar-se en el propi 
procés vital per aconseguir èxits que millorin 
la vida.

 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Presentació del llibre Estels, ermites i 
esglesioles de Collserola
Amb la presència de l’autor Mariano Pagès 
d’Urso. Exposició de fotografies nocturnes, 
oberta del 13 al 29 de setembre 
De dl. a ds., de 17 a 21 h. Dies 21, 22 i 24, s’obrirà 
d’11 a 14 h i de 17 a 21 h

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Presentació del llibre 

El hijo de la africana. Refl exiones 
de un catalán libre de nacionalismo 
Amb la presència de l’autor Pau Guix.

Dijous 27
� De 10 a 12 i de 17 a 19 h

Rambla Verge de la Mercè cantonada c/ Molí  

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Campanya contaminació acústica 
Vehicles amb dues rodes. Tercer control  
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona (DIBA)

+     P.4

� 19 h
La Baronda, carrer la Riba 36  

CICLE DE CONFERÈNCIES DE TEMES 
D’ACTUALITAT EMPRESARIAL
Neuro-Marketing del siglo XXI, el 
éxito de las empresas sociales
La Pilar López, ens explicarà com el Neuro-
Màrqueting aplica els últims descobriments de la 
Neuro-Ciència i de l’estudi de la ment humana i els 
posa al servei de l’empresa per generar relacions 
duradores amb els seus consumidors.
Tenir un bon producte ja no és sufi cient, s’ha 
d’aportar valor al món i a la societat.  

Divendres 28
� De 10 a 12 i de 17 a 19 h

Rambla Verge de la Mercè cantonada c/ Molí  

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Combina i mou-te!”
Campanya contaminació acústica 
Vehicles amb dues rodes. Tercer control  
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona (DIBA)

+     P.4

+ L’Esport sempre molt present 
a la Festa Major
Esplugues gaudeix d’una gran programació esportiva durant 
tot l’any amb un calendari ple d’activitats esportives i salu-
dables. La Festa Major és un viu refl ex d’això i arriba amb 
un allau de propostes per mantenir la ment sana en un cos 
sa i, així, viure la nostra festa de la millor manera.

Activitats i esports de tota mena omplen l’agenda esporti-
va. El Complex Esportiu Municipal Les Moreres s’erigeix, 
un any més, com un dels epicentres amb més activitat amb 
el Torneig de Tennis Taula, els partits de Futbol Sala o 
el Torneig de Bàsquet. 
Els escacs tenen un fort 
protagonisme amb la 
7a edició del Gaudint 
dels Escacs i la divertida cita 
a L’Avenç amb els seus Escacs 
Gegants. També podreu partici-
par en el Trofeu Social de Pe-
tanca o el Torneig quadrangu-
lar de Billar, així com en la VII 
edició de Futbol Sala organit-
zada pel CCA Plaza Macael. Les 
activitats aquàtiques també tenen 
el seu lloc i la seva importància al 

Trofeu de Natació, al CEM La Plana. Les persones amb 
més paciència i determinació podeu gaudir del Concurs 
de Coloms Esportius o el de Pesca Esportiva modalitat 
Surf–Casting. D’entre totes les activitats, a continuació us 
en destaquem dues, pel seu abast de convocatòria i reper-
cussió la primera i per la seva novetat la segona.

TORNEIG D’HANDBOL JUVENIL 
CIUTAT D’ESPLUGUES
És un dels tornejos amb més solera per la seva rellevància 
i intensitat, així com la quantitat i qualitat dels equips de 
fora del municipi que vé nen a participar-hi. Aquest any el 
torneig arriba a la seva 33a edició i, com sempre, promet 
emoció, esforç i esportivitat al llarg dels tres intensos dies 

de competició. Que comenci l’espectacle!

FIRA FITNESS
Aquesta activitat és una de les principals novetats 

d’enguany.  Duet Esports aposta per apropar al gran 
públic, a través de la Festa Major, les seves activitats estre-
lla, com són la Zumba, Zumbakids i la Master class de 
Cycling.  Divertiu-vos al mateix 
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Dissabte 29

� De 10 a 14 h
Plaça Catalunya 

FÒRUM ESPLUGUES
Una jornada que té com a objectiu apropar la 
tecnologia a la ciutadania. La iniciativa proposa 
que tothom pugui experimentar tot jugant 
amb la tecnologia, aprendre, programar per 
donar solucions a reptes de ciutat i compartir 
experiències i coneixement. Les activitats es 
distribuiran en quatre espais:

- Espai Aprèn: 
Accions de comunicació breu, amb ponent i 
oients, a mode de càpsules de coneixement 
d’un màxim de 15-20 minuts de durada, on el 
públic pot interactuar amb el ponent.

� De 10 a 10.40 h: Drons 
� De 10.45 a 11.15 h: Gaming i e-sports
� D’11.20 a 11.50 h:  The Videogame School
� D’11.55 a 12.25 h: Gamifi cació i Minecraft 

� De 12.30 a 13 h: 
Activitats STEAM/Pensament Computacional

� De 13.05 a 13.35 h: Impressió 3D 
� De 13.40 a 14 h: Feines del futur

- Espai Experimenta
Un espai lúdic on s’experimenta i es juga amb 
la tecnologia. Serà en format taller per construir 
quelcom i al fi nal acabar fent una cursa o una
demostració o solucionar un repte.

� De 10 a 14 h: Taller de Robòtica Arduino, 
d’Scratch i Makecode, de Digitalització i 
Impressió 3D i Activitats STEAM

- Espai Comparteix
Tallers intergeneracionals on els més joves 
eduquen els grans en l’ús dels ginys tecnològics 
que ens envolten, bàsicament els mòbils 
intel·ligents.

� De 10 a 11h: navegar per Internet, aprendre 
com funciona un explorador i a fer cerques

� D’11 a 12 h: xarxes socials
� De 12 a 13 h: Whatsapp

� De 13 a 14 h: edició d’imatges

- Espai Programa
Un espai per aprendre a crear un BOT, per mitjà 
de coneixements informàtics o sense ells.

� De 10 a 11 h: Introducció als BOTS
� De 10 a 11 h: 

Crear el primer BOT basat en regles
� De 10 a 11 h: 

Crear un Servei que escolti mencions

Organitza: Esplugues Connecta, FabCafé, U trans 
i Ajuntament d’Esplugues

+     P.8

� De 10 a 14 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Celebració Dia Mundial de 
l’Alzheimer 
Tómbola solidària, taller de memòria, taller de 
manualitats i ball en línia 
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+ Les entitats es bolquen en 
la Festa Major de Sant Mateu
Amb l’arribada de la Festa Major, Esplugues ensenya la 
riquesa, il·lusió i diversitat del seu teixit associatiu. Darre-
re d’aquesta celebració hi ha molta feina i dedicació però 
també un fort sentiment de responsabilitat com a transmis-
sors de la cultura popular i tradicional. Cinc dies de festa 
per mostrar amb orgull la vitalitat espluguina. Tot seguit us 
detallem algunes de les activitats més destacades.

Dimecres 19, arrenca amb un previ a les festes amb un 
sopar popular i moscatellada. Tot aquell que vulgui co-
mençar a escalfar motors i agafar energies per a les activi-
tats que vindran els propers dies té una cita als jardins del 
Casal de Cultura Robert Brillas.

Dijous 20 és el dia del Pregó. Les colles i entitats partici-
pants inicien el tradicional recorregut des del Casal Robert 
Brillas fi ns a la plaça Santa Magdalena, tot acompanyant 
la persona que enguany farà el pregó, des del balcó de 
l’Ajuntament i l’actuació posterior de la Banda del Ferro.

Divendres 21. El dia de Sant Mateu ressaltem la Cer-
cavila festiva a càrrec de la Coordinadora d’Entitats de 
Cultura Popular. Dotze colles participen d’aquest esdeve-
niment, on cal destacar la presentació de l’Escamot Tra-
bucaire d’Esplugues. Al capvespre, comença el Correfoc–
Cercatasques de Boc de Biterna. A les 21,30 h actuarà una 
formació de 30 infants, joves i adults de l’Escola de Música,  
a la pista coberta del parc Pou d‘en Fèlix. I per tancar la 
nit concerts al parc de les Tres Esplugues, organitzats per 
l’Associació de Festes Populars.

Dissabte 22. Arriba la jornada amb més actes destinats a la 
mainada, en la qual podrem conèixer de ben a prop l’evolució 
dels més joves de les entitats de cultura popular a la Cercavila 
Infantil de Sant Mateu (11 h). Mitja hora més tard obre les 
portes el Parc de Jocs i Tallers, al parc dels Torrents, on els 
més petits i petites poden passar un cap de setmana inobli-
dable gaudint dels infl ables, la ludoteca, i dels jocs i tallers 
diversos, així com muntar al trenet tripulat, a càrrec d’AMFE. 
Els infants més llaminers tenen una cita, a les 12 h, a la Xoco-
latada & jocs infantils, al carrer Ma Aurèlia Capmany.

A mitja tarda, la Diada Bastonera agafa el relleu i us por-
ta fi ns al correfoc infantil, organitzat per Boiets Esquixa-
focs i Toc de Foc. A continuació, la música es fa present 
amb el concert d’Anonymousi Jazz Band Jove de l’Escola 
Municipal d’Esplugues. A les 22 h, el Correfoc de Festa Major 
es farà l’amo dels carrers. Les entitats tanquen la jornada 

a bon ritme al ball popular dels bastoners amb el grup A 
Folk Lent, amb la gresca de la Penya Barcelonistai el seu 
ball Remember Dance Show i, com no, amb els concerts 
a les Tres Esplugues.

Diumenge 23. L’últim dia és el més intens a nivell 
d’activitats i també d’emocions. La jornada comença ben 
d’hora amb les Matinades, que donen pas a  al 41è Con-
curs Menjadors de Mongetes, la 34a edició de la Marxa 
accessible d’educació viària i a la Missa Baturra. A mig 
matí s’inicia la Jornada de Sensibilització per a la Inte-
gració de les Persones amb Discapacitat: activitat que 
coincideix amb la concentració dels tambors del Centro 
Aragonés, la cercavila de la Trobada de Gegants i Cap-
grossos (amb la participació de set colles convidades). A 
continuació arrenca el seguici del diumenge amb les colles 
que participen a la Diada Castellera.  A la tarda, la música 
serà protagonista amb la Coral Sons i Veus., el Cor Kwaya 
i el Grup de Guitarres de l’Escola Municipal de Música 
al Monestir de Montsió. Coincidint amb ells, al parc Pou d’en 
Fèlix la dansa i el teatre musical sorprendran  amb A Escena. 
A mitja tarda comença la traca fi nal amb la Gran ballada de 
Festa Major de l’Esbart, seguit de les havaneres del grup 
Mar Endins. La tabalada fi nal de festa precedeix el gran co-
lofó del Piromusical, mentre a les Tres Esplugues els darrers 
concerts tanquen una gran Festa Major.
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+ FÒRUM ESPLUGUES

Una jornada dedicada a la innovació 
i a experimentar amb les tecnologies
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 
han permès globalitzar el món de la comunicació, facilitant 
les interconnexions entre persones a nivell mundial i elimi-
nant barreres espacials i temporals.
Les TIC tenen una importància cabdal tant a nivell empre-
sarial i educatiu com a nivell social, ja que han contribuït a 
millorar la qualitat de l’educació a través de la diversifi cació 
de continguts i mètodes i a donar solucions òptimes a les 
necessitats de la ciutadania. També permeten integrar en 
espais virtuals totes les activitats necessàries del dia a dia 
d’una empresa i d’una ciutat.

És per això que Esplugues vol posar al servei de la ciutadania 
la innovació que permeten les tecnologies, fomentar la crea-
tivitat i combatre la bretxa digital, apropant el coneixement a 
tothom. Dissabte 29, s’habilitaran quatre espais a la plaça Cata-
lunya per experimentar, aprendre, compartir i programar amb 
les tecnologies d’una forma dinàmica, atractiva i accessible per 
a tothom. Els espais proposats seran els següents:

Espai Aprèn: càpsules de coneixement de màxim 20 minuts 
on el públic podrà interactuar amb el ponent. La temàtica 
de les ponències anirà des de realitat virtual, passant per la 
robòtica, la intel·ligència artifi cial, el gaming, els drons, fi ns 
arribar a una xerrada sobre feines de futur, entre d’altres...

Espai Experimenta: carpa lúdica on es jugarà i 
s’experimentarà amb la tecnologia a través de tallers amb 
resultat pràctic.  S’impartirà el taller de Robòtica Arduino 
(placa de circuit que permet el disseny de circuits electrò-
nics), de Scratch i Makecode, de Digitalització i Impressió 3D 
i Activitats STEAM.

Espai Comparteix: experiència intergeneracional on les 
persones més joves ensenyaran a les més grans a nave-
gar per Internet, utilitzar les xarxes socials, l’ús social del 
Whatsapp o aplicacions d’edició d’imatges, bàsicament a 
través de telèfons mòbils intel·ligents.

Espai Programa: on, a partir de zero, per mitjà de la 
programació o utilitzant eines online, sense necessitat de 
coneixements d’informàtica, es crearà un BOT (un perfi l 
tipus robot), una eina d’ús molt comú.

Aquesta iniciativa està vinculada al Pla d’Atractivitat que 
forma part del Pla Estratègic d’Esplugues 2025. T’ho per-
dràs? No et quedis enrere i gaudeix d’una jornada diferent!

(Vegeu l’article al Pont d’aquest mes i tota la programació a 
l’agenda Dia a dia)

FÒRUM ESPLUGUES

Dissabte 29
De 10 a 14 h 
Plaça Catalunya 

la pot convèncer, el que ella desconeix és on 
serà capaç d’arribar per aconseguir-lo. Una gran 
comèdia, que parla d’economia, desesperació, 
relacions de parella i de l’ésser humà en 
general. 
Organitza: Grup de Teatre L’Endoll i L’Avenç 
Centre Cultural

SORTIDES
� Dimecres, 19 de setembre, a les 18 h

Plaça George Orwel, Barcelona

Visita el taller de restauració 
Chroma
En la conservació del patrimoni arquitectònic 
modernista, el paper dels restauradors és 
fonamenta i, per aquest motiu us convidem 
a descobrir la seva feina de la mà del taller 
Chroma, un referent del sector i col·laborador 
en l’exposició El Modernisme i les fl ors. Activitat 
gratuïta prèvia inscripció al Museu Can Tinturé. 
Places limitades. Punt de trobada: Pl. George 
Orwel de Barcelona
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

� Diumenge,  23 de setembre, a les 11 h
Sortida de la plaça Mireia

Itinerari familiar: Les històries de Sant 
Pere Màrtir
Pujareu fi ns a les bateries antiaèries de Sant 
Pere Màrtir i descobrireu, les històries que ens 
amaga la muntanya. Activitat gratuïta prèvia 
inscripció al tel. 93 470 02 18 o al c/e: museus@
esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

� 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

� 18.30 h
Pista vermella del Parc Pou d’en Fèlix 

Concert de Festa Major: Party’18
De les corals de Musicorum
Organitza: Coral Musicorum 

Diumenge 30
� De 10 a 13 h

Sortida del parc de la Marquesa (l’Hospitalet) 

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
“Combina i mou-te!”
LA BAIX BICICLETADA
Passejada urbana i familiar en bicicleta
Itinerari per 8 municipis metropolitans 
A les 10.15 del matí previst el seu pas per la plaça 
Santa Magdalena. Arribada a les 12 h al parc 
de Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat – Sant 
Just Desvern).  Recorregut aproximat de 20 km. 
Bases de participació: majors de 10 anys. Cal 
portar casc protector. Més informació al telèfon 
gratuït d’atenció ciutadana: 900 300 082
Organitzen: ajuntaments de l’Hospitalet, Sant 
Just Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Vicenç dels 
Horts, Sant Joan Despí, Sant Feliu i Esplugues

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

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

� 11 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Preu a partir de [3 euros]

Ruta: ‘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 €]
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

� D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
El conté del Rei del Ocells i 
construcció de menjadores
A partir del conte del Reietó, reconeixereu els 
ocells que us envolten. Per acabar construireu 
plegats menjadores per a ocells que deixarem 
penjades.
Organitza: Fundesplai

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

JUGATECAMBIENTAL
Fem abaloris amb elements naturals
La natura és font d’inspiració i recursos. Mitjançant 
aquest taller les branques, pinyes, fruits... serviran 
,per fabricar granadures que podreu lluir al coll 
o al canell
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

� 19 h 
L’Avenç Centre Cultural
Consulteu preus a la secretaria de L’Avenç

Teatre: El crèdit
Adaptació de L’Endoll del guió original de Jordi 
Galceran.  
L’Albert es dirigeix a una entitat bancària per 
demanar un crèdit personal, davant la negativa 
de la directora, haurà de buscar de quina manera 
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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) 

� 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

� Dimecres, 26 de setembre, 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)

A partir del 13 de setembre 
� De 10 a 12 i de 17 a 19 h 

Centre Municipal Puig Coca

Cursos del Servei Local de Català
El curs 2018-19 comença el dia 13 de setembre 
al Centre Municipal Puig Coca, de 10 a 12 i de 
17 a 19 h (informació, proves de col·locació i 
previsió de cursos). També podeu anar el dia 
13, de 10 a 13 h, a l’Escola Eugeni d’Ors. Telèfon 
93 372 04 16

EXPOSICIONS
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé  
 (CEM Les Moreres)

Visita comentada que inclou l’exposició 
permanent ‘Can Tinturé, col·lecció de rajola 
de mostra Salvador Miquel’.

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 (CEM Les Moreres)

Visita comentada a l’exposició permanent ‘La 
ceràmica i els forns del Modernisme’, que inclou 
cinc tipologies de forns i altres elements d’interès 
de la que va ser la principal fàbrica de ceràmica 
modernista de Catalunya. [A partir de 3 €]

� Fins al 23 de setembre
La Masoveria   (CEM Les Moreres)

Exposició temporal:  ‘El Modernisme i les 
fl ors. De la natura a l’arquitectura’
La primavera omple el Museu Can Tinturé de 
fl ors i natura amb aquesta nova exposició que 
us descobrirà el modernisme que mai us han 
explicat. Entrada lliure
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 Del 13 al 29 de setembre 
� De dl. a ds., de 17 a 21 h

Dies 21, 22 i 24 s’obrirà d’11 a 14 i de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Exposició: ‘Estels, ermites i esglesioles 
de Collserola’
Exposició de fotografi a nocturna a càrrec de 
Mariano Pagès D’Urso
Presentació del llibre Estels, ermites i esglesioles 
de Collserola amb la presència de l’autor: 
dimecres 26 de setembre, a les 19 h 

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

Espai Jove Remolí
de 16 a 35 anys

Danses urbanes• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Zumba Joves• 
Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

Bhangra• 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Bollywood• 
Dijous, de 20.15 a 21.45 h

Hipopilates• 
Divendres, de 19 a 20.30 h

Ofi cina Jove 
d'Emancipació 
de 16 a 35 anys

Prepara’t per a l’examen d’anglès!• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Tallers per a tothom
Setembre / desembre

Casal de Cultura 
Robert Brillas
A partir de 16 anys

Danses de l’Índia• 
Dilluns, de 20 a 21.30 h

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

INSCRIPCIONS TALLERS

Del 3 al 20 de setembre
Inici dels tallers: setmana del 24/9

Lloc: 

Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) • 
Central. Pl. Santa Magdalena, 24

Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC)  • 
Can Vidalet. Rambla Verge de la Mer-
cè, 1. Tel. 900 300 082

Horaris:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 
18.30 h. Les inscripcions també es 
poden formalitzar per internet a 
www.esplugues.cat  

Preus:
• Joves de 16 a 35 anys:
18,40 € (no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys: 59,70 €
(no residents: 75,73 €)
*Taller que requereix portar 
càmera reflex

Normativa inscripcions:
• Tallers de 10 sessions d’1,5 hores, excepte els de Zumba, que són 15 
sessions d’1 hora
• Els 3 primers dies d’inscripció queden reservats a la ciutadania d’Es-
plugues
• Per confirmar la inscripció és necessari acreditar haver efectuat l’ingrés 
en un màxim de tres dies hàbils. Si no s’arriba al 90% de la cobertura de 
les places, el taller es pot anul·lar
• Cada persona podrà realitzar un màxim de 4 inscripcions. 
• Alguns tallers requereixen un suplement a la quota. Estaran deguda-
ment identificats
• No es retornaran els diners de la matrícula si no és per anul·lació del 
taller

• L’organització es reserva el dret de fer canvis en la programació

Massatge i relaxació• 
Dimarts, de 19 a 20.30 h

Ioga• 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Passejades • 
fotogràfi ques

Dijous, de 19 a 20.30 
h

Espai • 
Dona Jove: 
Autodefensa 
feminista

Divendres, de 19   
a 20.30 h

+ info a l’Espai Jove Remolí i l'Ofi cina Jove d'Emancipació
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Tallers d’iniciació al Pilates• 
Dilluns, de 9.45 a 11.15 h 
Data d’inici: 
dilluns 1 d’octubre
Preu: 25,46 € 
(50,93 € no residents).

Taller iniciació Hatha Ioga• 
Dilluns, d’11.30 a 13 h 
Data d’inici: 
dilluns 1 d’octubre 
Preu: 25,46 €  
(no residents: 50,93 €)

Cird -Vil·la Pepita ‘En clau d’igualtat’ 
Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • C. Sant Francesc Xavier, 1 • 93 371 33 50 (ext. 2190)
Tallers programats per al període d’octubre a desembre del 2018. Tots els preus amb IVA inclòs

Escriptura creativa• 
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Data d’inici: 
dimarts 2 d’octubre
Preu: 27,16 € 
(no residents: 47,53 €)       

Tertúlies per pensar• 
Dimarts, de 12 a 13.30 h     
Data d’inici: dimarts 2 
d’octubre
Preu: 20,37 €  
(no residents: 35,65 €)          

Creixement personal (1r torn)• 
Dijous, de 16 a 17.30 h
Data d’inici: 
dijous 27 de setembre
Preu: 33,62 €  (no residents: 61,12 €)            

Creixement personal (2n torn)• 
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data d’inici: 
dijous 27 de setembre
Preu: 33,62 € (no residents: 61,12 €)             

INSCRIPCIONS: 
del 12 al 21 de setembre
Punts d’Atenció a la 
Ciutadania (PACs)
Pl. Santa Magdalena, 24 i 
Rambla Verge de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082

Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta. Tel. 93 372 04 16. www.espaidelesarts.esplugues.cat

CERÀMICA I 
PINTURA
CURSOS PER A FAMÍLIES

Taller artístic • (de 0 a 6 anys)

CURSOS PER A INFANTS
(de 6 a 13 anys)

Ceràmica• 
Taller artístic• 
Dibuix i pintura• 

TALLERS PER A JOVES
(a partir de 14 anys)

Iniciació a la ceràmica • 
Taller artístic• 
Dibuix i pintura• 

TALLERS PER A ADULTS
(a partir de 16 anys)

Iniciació a la ceràmica I, II i III• 
Ceràmica en planxa• 
Ceràmica en xurros• 
Investigació d’esmalts• 
Iniciació i perfeccionament • 
de torn
Taller de creació artística• 
Modelat• 
Tècniques a l’aigua• 
Iniciació/perfeccionament a • 
l’aquarel·la a la tinta xinesa
Desenvolupament i • 
realització de projectes
Perfeccionament/ • 
procediments pictòrics
Joieria• 
Tallers Craft: art i • manualitats
Monogràfi cs ceràmica• 

Setmana de portes obertes: del
12 al 18 de setembre (ambdós
inclosos). Inscripció i més infor-
mació a l’escola, o a la web.

Activitats d’inaguració del 
curs: dimecres 19 i dijous 20 de 
setembre Les classes comença-
ran el dilluns 24 de setembre.
L’autoservei començarà el dilluns
1 d’octubre.www.espaidele-
sarts.esplugues.cat/ceramica

+ INFORMACIÓ 
I PREUS
Preinscripcions: fins al 7 de 
setembre Consulteu la guia 
No et quedis a casa!
enviant un correu a l’adreça 
escolaceramicaesplugues@
gmail.com indicant el
vostre nom i curs al qual us inscri-
viu. La preinscripció no assegura
la plaça si no es fa efectiva la matrí-
cula en els dies establerts.
Les matrícules seran del 10 al 20
de setembre (ambdós inclosos),
en l’horari de l’Escola de Ceràmica 
(matins, de dilluns a dijous de 10 
a 13 h; tardes, de dilluns a dijous 
de 17.30 a 20.30 h, i divendres, de 
17.30 a 19.30 h).

+ INFORMACIÓ 

I PREUS 

Consulteu la guia 

No et quedis a casa!

www.esplugues.cat

o al 93 372 04 16, 

de 17 a 21 hores

Espai Municipal de les Arts

. 900 300 082

Inici del curs: 12 de setembre 

MÚSICA PER ALS MÉS 
PETITS: 0-3 anys

Taller 1. Sol, solet  
(4 a 12 mesos)

Taller 2. Cinc pometes  
(1 a 2 anys) 

Taller 3. Escarabat, bum, 
bum (2 a 3 anys)

MÚSICA I MOVIMENT:  
de 3 a 5 anys

Música i moviment 1  
(3 anys)

Música i moviment 2  
(4 anys)

Música i moviment 3  
(5 anys)

Coral Si Fa Sol (+ 5 anys)
(optativa a partir de 5 anys)

Espai Municipal de les Arts  - Escola Municipal de Música

FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA:  
de 6 a 11 anys

Conjunts, grups  
i formacions
Instruments
Llenguatge musical 

MÚSICA JOVE:
de 12 a 17 anys

Formacions • 
Conjunts• 
Instruments• 

 

PRÀCTICA MUSICAL:
a partir de 18 anys

Formacions• 
Conjunts• 
Instruments• 
Teòriques• 

TALLERS TRIMESTRALS

Guitarra amb acords 1• 
 Guitarra amb acords 2• 
 Harmònica Blues • 
 Informàtica musical• 
 Musicoteràpia• 
 Jazz improvisació • 

INSCRIPCIONS   
I INFORMACIÓ
Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel.: 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat

Horari:
Matins: 
dilluns i dimecres,
de 10 a 14 h
Tardes:
de dilluns a divendres,
de 16 a 21 h

Consulta els preus 
a la guia No et quedis a casa 
i a www.espaidelesarts.
esplugues.cat/musica 

truments Jazz improvisació• 
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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: Gina Tosas i 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
� Dijous 27, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
El món de les pizzes
La pizza, originària d’Itàlia, és un plat 
format per una base de pasta i una 
condimentació que pot variar de 
moltes maneres. Vine a conèixer les 
diferents opcions per realitzar una 
bona pizza!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dimarts 25, de 18 a 20 h. 

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Xerrada:  La carta de pre-
sentació
Per diferenciar-nos de la resta de candi-
dats hem de saber defi nir el nostre per-
fi l i ressaltar les nostres competències. 
Vine a descobrir com mostrar el millor 
de tu a la carta de presentació.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT
INTERNACIONAL 

� Dilluns 24, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació  
Taller ‘Batxillerat 
Internacional: programa 
d’educació internacional 
de qualitat’
T’agradaria cursar estudis de batxillerat 
arreu del món o bé cursar a Barcelona 
el currículum de batxillerat unifi cat en 
diferents centres dels cinc continents? 
En aquest taller t’explicarem en què 
consisteix el batxillerat internacional! 
Dirigit a joves de 14 a 17 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

�� Dimecres 12, de 18 a 19.30h
Espai Jove Remolí  
Tastet de Bachata
La bachata és un gènere musical balla-
ble originari de la República Dominica-
na , dins del que es denomina folklore 
urbà . Està considerat com un derivat 
del bolero rítmic, infl uenciat per altres 
estils com el so cubà i el merengue. 
Vine al taller a l’Espai Jove Remolí i 
diverteix-te aprenent aquest estil de 
ball. Dirigit a joves de 16 a 35 anys

�� Dimarts 25, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Iniciació al circ
T’interessa el circ? Les acrobàcies? Els 
trucs? En aquest taller t’ensenyarem i 
et descobrirem un nou món artístic. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimecres 19, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Hort urbà al Remolí
L’hort urbà és una iniciativa que està 
en fase creixent. Aprèn a cultivar els 
teus propis aliments sense additius ni 
pesticides. Apunta’t!. Dirigit a joves de 
12 a 18 anys

ESPLUJOVE DE NIT

�� Divendres 28, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí 

Cremes i amanides fredes
Al tornar de l’estiu tots volem perdre 
aquells quilos que hem agafa’t amb les 
tapes, aperitius i gelats. En aquest taller 
et donarem alguns consells de com 
elaborar uns plats molt sans i saboro-
sos! Dirigit a joves de 16 a 35 anys

TIC FORMACIÓ

� Dimarts 18, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí   
Iniciació a l’edició de vídeo
Si t’agrada el món del vídeo, aquí podràs 
aprendre eines bàsiques per iniciar-se 
en el món de l’edició d’aquest format. 
Dirigit a joves de 12 a 18 anys

� Dijous 20, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Aprèn a fer còpies 
de seguretat
No t’ha passat mai que l’ordinador ha 
deixat de funcionar d’un dia per l’altre 
i ha esborrat tots els documents que 
hi tenies? Si vens, aprendràs a fer una 
còpia de seguretat al teu ordinador i 
això no et tornarà a passar

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

DINAMITZACIONS JUVENILS 
(12-18 ANYS)

� Dijous 13, de 17.30 a 18.30h 
Espai Jove Remolí  

Polseres amb SCOBBY DOO
En aquest taller aprendrem una nova 
tècnica per fer polseres amb un mate-
rial diferent al que estem acostumats. 
Vine al Remolí i emporta’t unes polse-
res noves i divertides! Dinàmica dirigida 
a joves de 12 a 18 anys

� Dilluns 17, de 17.30 a 18.30h 
Espai Jove Remolí  

Juguem a la WII
Vine a passar una bona estona al Re-
molí on participarem tots fent unes 
partides a les videoconsoles! Dinàmica 
dirigida a joves de 12 a 18 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  
l’11 i 21 de setembre per ser dies festius

(*) 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.   
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