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S
e la coneix com la festa major “pe-
tita” però l’adjectiu no li fa justí-
cia. Des de fa ja més d’un quart 
de segle, la celebració que ret 
homenatge a la patrona d’Esplu-

gues, Santa Magdalena, aglutina un gran 
nombre d’entitats que la fan possible i cada 
vegada més i més participants. Gràcies a 
la Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular, abans coneguda com a Comissió 
del Seguici, i al suport i la col·laboració de 
l’Ajuntament, l’esperit popular de la vila 
reviu i perdura any rere any.

Aquest estiu la celebració es concentra 
durant el cap de setmana del divendres 21 
al diumenge 23. Tres jornades que abracen 
la diada de Santa Magdalena com a tal, que 
cau en dissabte 22, i que estan dissenya-
des oferir un programa que reivindica la 
tradició amb denominació d’origen esplu-
guina. Ho fa a través d’un corpus festiu 
creat especialment a la nostra ciutat, on la 
música i els balls convoquen tant l’esperit 
de la rauxa com el de la solemnitat. 

DIVENDRES 21: LA PROCESSÓ. 
ESPERIT DE FERRO, COR CALENT
Aquest any la festa, al ser només de tres 
dies, arrenca amb força, se salta els actes 
de la prèvia (que passen a dissabte) i passa 
sense preàmbuls a la Processó del Ferro. 
Hi esteu tots convocats, a les 20.30 hores al 
Casal de Cultura Robert Brillas, a unir-vos 
al Seguici que, tot i que es va crear ara fa 
sis anys, és ja la nineta dels ulls de l’orga-
nització a causa, sobretot, de la seva espec-
tacularitat. Es tracta d’acompanyar totes 
les colles de cultura tradicional i popular 
que hi participen en la pujada pel carrer 
Montserrat fins a la plaça de l’Església, sota 
la llum de les torxes, la música genuïna de 
Marcel Casellas, que barreja modernitat i 
tradició i la beguda del Ferro del Ginjoler. 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA 

Una festa amb denominació d’origen 

DISSABTE 22: EL BABAU 
I LES OFRENES. TRADICIÓ 
EN ESTAT PUR
A la diada de Santa Magdalena conflu-
eixen la tradició i la cerimònia. De totes 
maneres, la jornada engega més informal, 
amb el concert vermut de grups locals de 
música d’arrel, la paella popular i la cara-
jillada de botifarra. És a les sis de la tarda 
que arrenca la programació de més pes: el 
parlament en homenatge al Ginjoler dóna 
pas al ball dedicat a aquest petit arbre, sím-
bol de la transmissió de la cultura popular 
entre generacions a càrrec de l’Esbart Vila 
d’Esplugues i l’acompanyament musical 
dels Ministrers de la Vila Nova.

Tot seguit, arriba el torn dels balls d’arrel 
espluguina, que dansen al son de la Nova 
Cobla d’Esplugues, dirigida per Casellas. 
Interpretarà el Ball de Nans, el Ball de 
Gegants, el Ball de Bastons, el Ball del 

Babau, l’entrada a plaça dels Castellers 
d’Esplugues i finalment el Ball Pla d’Es-
plugues El Babau i la ballada de la sardana 
Terra de Gegants que conviden a participar 
a tothom.

Després, i mentre se celebra, la missa 
solemne de Santa Magdalena, les entitats 
inicien l’anada a ofrenes del Seguici, que 
recorre el camí que va del Casal de Cultura 
Robert Brillas fins a la plaça de l'Església, 
amb l’acompanyament dels diables, música 
i danses, entre altres exhibicions de tradi-
ció. Durant les ofrenes que fan les diferents 
entitats de la ciutat es mostren més balls: 
el de Nans dels Capgrossos i el Nou dels 
Gegants, el de l’Ofrena a la Rosa d’Abril 
a càrrec de l’Esbart Vila d’Esplugues, el 
de l’Ofrena per la banda dels Bastoners i 
l’emocionant pilar en moviment, per part 
dels castellers, que arriba fins a l’altar, 
una imatge que deixa a tot el públic amb 
l’emoció a flor de pell. Acabada la missa, 
acabada la solemnitat; arriba el torn de la 
rauxa i la desobediència de la mà del Ball de 
Diables, que invoquen Llucifer, la Diablessa 
i l’Arcàngel Sant Miquel 
perquè ens desafiïn en 
el Ball Parlat i ens facin 
petar de riure amb 
els desvergonyits 
Versots. 

La traca final 
del dia la posen 
el Cercatasques 
i el Concert Jove, 
actes que s’acostu-
maven a celebrar a 
la primera jornada 
de la Festa. 

Els Cargolins, els nostres castellers i 
grans protagonistes d’aquesta festa 
major, aixequen un pilar caminant 
a mig carrer Montserrat per entrar 
a la plaça Pare Miquel d’Esplugues i 
donar pas a la carretillada de Ball de 
Diables. Tot plegat culmina amb una 
novetat: l’espectacle House aborigen 
de Caselles, que compta amb la 
participació de les entitats. El punt 
i final el posen el sopar i el ball de 
Festa Major.



Què significa Santa Magdalena per a 
la Colla?
A més de la diada castellera, fem dues 
activitats impressionants i molt emoti-
ves, com són el pilar caminant pel car-
rer Montserrat i el pilar a l'església, que 
són un repte nou cada any. Animo els 
espluguins i les espluguines perquè ens 
vinguin a veure i puguin gaudir en viu 
d'aquests actes. En definitiva, són unes 
festes anomenades "petites" que cada 
vegada són més grans gràcies a la gran 
feina que fa la Coordinadora d'Entitats en 
la seva organització. Per aquest motiu, des 
de la Colla, tenim aquestes festes molt 
interioritzades.
 
Què prefereixes: el pilar de l'església 
o el del carrer Montserrat?
Cadascun té el seu encant; és impossible 
posar-ne un pel davant de l'altre. El pilar 
del carrer Montserrat té la seva dificultat 
perquè cal molta força, coordinació, equi-
libri, confiança i totes les característiques 

necessàries per fer un camí tan llarg…  
L'emoció de veure'l caminar és màxima 
i sovint és el públic qui ens empenta a 
pujar el carrer. Com més públic, més for-
ces tenim.

El pilar de l'església és mes curt però 
igual d’emocionant. Veure'l girar als esgla-
ons i mirar cap al públic gairebé des de 
l’altar és realment impressionant. 
 
Fa poc que ets presidenta, com encares 
el mandat?
És una gran responsabilitat i l'assumeixo 
amb molta il·lusió i ganes. El darrer presi-
dent, en Ramon Sàlvia, va deixar el llistó 
molt alt. Per a mi és un plaer treballar per-
què la Colla segueixi fent-se gran i asso-
leixi tots els objectius castellers que estan 
marcats per a aquesta temporada. Sempre 
recomano viure la gestió de la Colla des de 
dins, tot participant i col·laborant en les 
tasques necessàries per portar endavant 
l’entitat. És una experiència única que et 
genera un lligam permanent. 

 
Com preveus el futur de la Colla?
El que m’agradaria realment és que 
Esplugues estigués impregnada de cultura 
castellera. Veure les nostres samarretes 
pel carrer i el nostre logo pel poble seria 
increïble, que els habitants d’Esplugues 
visquessin la Colla intensament, com si 
fos seva.

El futur de la Colla passa per un augment 
de la massa social que ens permeti ampliar 
el ventall de possibilitats a l’hora de fer 
castells. Es requereixen moltes persones 
per fer un castell.  Deixeu-me aprofitar 
l’ocasió per encoratjar els lectors a visi-
tar el nostre local d’assaig els dimarts i 
divendres, viuran una experiència diferent 
i única. També fa un parell d’anys  que 
vam decidir sortir al carrer per fer assajos 
participatius amb la intenció de donar a 
conèixer els castells. 

L'ENTREVISTA

Mari Luz Caparrós
Presidenta de la Colla de Castellers 
d’Esplugues, Els Cargolins

“  En el pilar del carrer 
Montserrat, com més 
públic, més forces tenim”

Divendres 21

LA PROCESSÓ
 A partir de les 20 h
La Processó del Ferro• 

Sopar i ball de Festa Major • 

Del Casal de Cultura Robert Brillas fins a 
la plaça Pare Miquel d’Esplugues

Dissabte 22

EL BABAU I LES OFRENES
 A partir de les 18 h
Homenatge al ginjoler, seguici i ofrenes• 

 Casal de Cultura Robert Brillas fins a  
 la plaça Pare Miquel d’Esplugues

 A partir de les 21.30 h
Ball Parlat i Versots de Ball de Diables• 

 22.15 h
Cercatasques i Concert Jove• 

Des del Casal de Cultura Robert Brillas 
fins al parc de les Tres Esplugues

Diumenge 23

EL MEMORIAL
 A partir de les 10.30 h
Diada castellera• 

Memorial David Carreras

Jardins del Casal Robert Brillas

EL CONCERT
 20 h
Espectacle poeticomusical   • 

de Joan Isaac, Paral·lelismes

 Jardins de Can Tinturé 

DIUMENGE 23: EL MEMORIAL. 
RECORD I SOLEMNITAT
El colofó de la celebració ve protagonitzat 
per la Colla de Castellers d’Esplugues, 
que celebra l’imprescindible Memorial 
David Carreras, en record del funda-
dor i expresident de l’entitat. La Diada 
Castellera comença amb el seguici de 
colles d’anada al Memorial i l’entrada a 
plaça corresponent. 

A la tarda, seguint el format iniciat 
l’any passat, tindrem concert marca 
Esplugues. El cantautor espluguí Joan 
Isaac ens presenta el seu darrer treball, 
Paral·lelismes, un espectacle poeticomu-
sical, en què combina el recital de poemes 
del llibre Intimissimi amb una selecció 
de cançons, des de la mítica A Margalida 
fins als darrers temes que trobem en el 
nou disc, Manual d'amor. Les cançons 
que interpreta Isaac són precedides per 
poemes, que giren al voltant de l'amor, la 
melancolia, el desig, la por o la denúncia 
social, entre d’altres temes. ●
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E
l mejor antídoto para sobrelle-
var los días de calor es sumer-
girse en el agua. Por eso, en 
Esplugues las actividades pa-
sadas por agua protagonizan la 

agenda del verano. Veréis como el deporte 
y la piscina serán vuestros mejores aliados 
durante estos días que invitan a pasarlos 
al aire libre, divirtiéndoos con amigos y 
vecinos, mientras empieza la cuenta atrás 
para el inicio de las vacaciones. 

JULIO MUY REFRESCANTE 

Un mes pasado por agua

Sortida motera
Si sou aficionats als vehicles de dues rodes 
i us agrada sortir a fer carretera sobre la 
vostra moto, els Cilindros Rebeldes us 
conviden a la 14a Cilindrada. Fareu una 
sortida plegats que inclourà un esmorzar 
de germanor, concursos i moltes sorpreses 
més.  Deixeu-vos endur pel costat salvatge 
de la vida. 
Diumenge 2, de 9 a 14 h
Punt de trobada al carrer Andreu Amat 
(davant l’Institut La Mallola)

Festa de les aigües
Us imagineu un munt de jocs on l’aigua 
n’és la protagonista? Doncs aquesta és 
la Festa de les aigües, una activitat que 
munta Aigües de Barcelona amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Esplugues. 
Si voleu construir i fer navegar un vaixell, 
jugar amb tauletes interactives i passar-
vos tots els nivells del cicle de l’aigua o 
transportar aigua sense perdre’n ni una 
gota, ho podreu fer durant aquesta inici-
ativa destinada a nens i nenes de 3 a 13 
anys amb moltes ganes de mullar-se. 
Dissabte 22, d’11 a 14 h
Carrer Àngel Guimerà, davant de la 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple
Cada vegada la magnitud de Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple és més i més gran. 
Aquesta macroactivitat solidària involu-
cra més de 600 piscines, clubs nàutics i 
entitats de Catalunya que s’uneixen per 
sensibilitzar la ciutadania sobre aquesta 
malaltia. A casa nostra tant l’Ajuntament 
d’Esplugues com el Club Natació són els 
encarregats de fer possible el projecte. 
Animeu-vos a participar-hi, la diversió està 
garantida. 
Diumenge 9, d’11 a 13 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

Fiesta chill-out con 
baño incluido
Bañarse por la noche tiene un glamour 
especial que conocen muy bien los de Duet 
Esplugues y por eso organizan durante dos 
viernes una fiesta chill-out en las piscinas 
del Parc dels Torrents. ¡No perdáis la oca-
sión de saborear el verano en un ambiente 
relajado!
Viernes 7 y 21, de 21.30 a 01:00 h. 
Piscina Parc dels Torrents

Piscinas de verano
Un chapuzón de vez en cuando alivia con-
tra el calor y nos renueva. Recordad que 
podéis gozar de dos piscinas de 800m2 
y 100 m2 y profundidades distintas para 
que todos los públicos puedan refrescar-
se, jugar y nadar en el agua. ¡Teniendo las 
piscinas del Parc dels Torrents tan cerca os 
olvidaréis de la playa!
Hasta el 3 de septiembre, de 11 a 20 h.
Piscina Municipal Parc dels Torrents y 
CEM La Plana
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JAZZ & TINTURÉ

Nits de jazz 
a Can Tinturé 
Com cada any, Esplugues celebra l’arribada de l’estiu amb les vetllades dedicades a 
la música jazz en un escenari tan idoni a la temporada com són els refrescants Jardins 
de Can Tinturé. El cicle Nits de Jazz & Tinturé ens ofereix tres propostes musicals 
de gran qualitat, que faran sonar des dels grans hits del swing fins a peces de creació 
pròpia inspirades en les estructures del jazz clàssic. 

Havent deixat enrere el primer concert, del passat 30 de juny, només ens queda pre-
sentar-vos les propostes musicals del divendres 7 i el divendres 14, ambdues a les 22 
hores. 

Els segons són els The Mellow Sound, un quartet (veu, piano, contrabaix i bateria) que 
enfoca el jazz des d’una perspectiva fresca i moderna, amb molts temes propis. Veureu 
que el seu estil no encaixa en l’etiqueta del jazz fusió però en canvi sí que conserva part 
del so del jazz clàssic. Una formació nascuda a Barcelona fa cinc anys i composta per 
músics d’arreu d’Espanya (Antonio Navarro, Aida Ten, Valentín Rodríguez i Denis 
Suárez) els quals, tot i la seva joventut, compten amb un destacat domini de la música. 

En la tercera ocasió tindreu l’oportunitat d’escoltar el Pablo Martín Quartet, també 
nascut a Barcelona, l’any 2015. Fidels a la tradició del swing, el quartet ofereix un reper-
tori que inclou grans clàssics del gènere com The sheik of Araby o It don’t mean a thing.  
Componen la formació Kike Pérez, a la bateria, que amb una gran versatilitat, so i uns 
ritmes impossibles es consolida com la columna vertebral del grup. Al baix elèctric i 
contrabaix trobareu a David Moyano, amb un gran domini d’ambdós instruments; Marc 
Capardón, també anomenat “Marc Peterson”, fruit de la clara influència del pianista 
canadenc de jazz Oscar Peterson en el seu so i forma, es llueix al piano; i, per últim, Pablo 
Martín, que dóna nom al quartet, al saxo i clarinet.

A més a més, el Museu Can Tinturé estarà obert des de les 21 fins el final de cada 
concert, amb entrada gratuïa.

Vespre de poesia i 
música al Pati Blau
Un any més, Espluga Viva celebra l'ac-
te de cloenda del cicle de literatura Pati 
Blau als jardins Pons i Termes. Hi podreu 
degustar una copa de cava de benvingu-
da, gentilesa d'El Tast, abans d'escoltar el 
concert Branques de Meritxell Gené. El 
disc proposa un fresc de 12 poetes d’arreu 
dels Països Catalans del segle XX, units 
per una visió de sinceritat i intensitat de la 
vida. És un cant a la terra i l'amor. 
L'espectacle s'ofereix de forma gratuï-
ta, però es finança mitjançant la taquilla 
inversa.
Dijous 27, 19.30 h
Jardins Pons i Termes (Espluga Viva)

Esplurock 
L’onzena edició del ja emblemàtic festival de 
rock d’Esplugues convida a Los Guardians 
del Pont, format per tres llegendes vives 
del rock a Catalunya: Quim Mandado, 
Martín Rodríguez i Joan Cardoner. Entre els 
tres han editat més de 30 discos i porten 
més de 30 anys d’escenaris amb grups com 
Rockson, Mistic o Sangtraït. 
Dissabte 29, 22 h

VIII Nit Oriental 
I de l’illa del mar del Carib viatgem la set-
mana següent al continent asiàtic gràci-
es a la vuitena edició de la Nit Oriental. 
La mostra de danses hindús, bollywood i 
bhangara per part de les alumnes dels cur-
sos de l’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació també se solidaritza amb 
el programa d’aliments amb una recollida 
solidària. 
Divendres 14, de 21.30 a 23.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert 
Brillas

Més música 
i cultura 
al carrer!

Esplugues Meets 
Jamaica
Amb la calor, també arriben els festivals 
de música. A casa nostra el Esplugues 
Meets Jamaica s’ha convertit en una cita 
imprescindible per als amants del reggae 
i la cultura jamaicana. Tindreu de nou 
l’oportunitat d’escoltar el so Wiggle Yard 
aka Kusasi Sound i altres sorpreses. 
Dissabte 8, 18 h 
Parc de les Tres Esplugues
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THE MELLOW SOUND
Divendres 7  22 h 

PABLO MARTÍN 
QUARTET 

Divendres 14  22 h 

Jardins de Can Tinturé

Servei de bar

The Mellow Sound

Pablo Martín Quartet
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7 DIVENDRES
 De 21.30 a 1 h • Piscina Parc dels Torrents  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT! 
Nits de chill-out a la piscina 
Dins del programa Fresh Summer 2017
Organitzen: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament A LA PÀGINA 4

 22 h 
Jardins del Museu Can Tinturé   
UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ
The Mellow Sound 
Segon concert del cicle de música de jazz al Museu 
Can Tinturé. Un quartet (veu, piano, contrabaix i bate-
ria) que enfoca el jazz des d’una perspectiva fresca i 
moderna, amb molts temes propis. Amb servei de bar A LA PÀGINA 5

5 DIMECRES
 De 16 a 19 h • Espai Baronda  

VI JORNADES EMPRENEM
Ponència i taula d'experiències

 17 h • Benvinguda
Pilar Díaz, alcaldessa, Esplugues de
Llobregat. Josep Perpinyà, president. Consell
Comarcal del Baix Llobregat. Mercè Conesa, presi-
denta (Diputació de Barcelona). 

 17.15 h • Ponència marc: 
'On som les dones?'
A càrrec de Mar Serna, ex-consellera de Treball
de la Generalitat de Catalunya. Magistrada i vicepresi-
denta de l'Asociación de Mujeres Juezas de España. 

 17.45 h • Taula rodona: 'La bretxa salarial'
Eva Gajardo, Secretaria d'Igualtat (UGT Catalunya). 
Nadia Varo, doctora en Història Contemporània 
(UAB) i CCOO (pendent confirmació). Modera: Blanca 
Moreno. 

 18.30 h • Conclusions
 18.40 h •Pica-pica networking

Inscripcions: http://www.elbaixllobregat.cat/
Orgnaitza: Consell de les Dones del Baix Llobregat i 
l'Ajuntament d'Esplugues

6 DIJOUS
 19 h • Jardins del Museu de Can Tinturé  

Celebració de les Noces d’Or 
Hi ha res millor que celebrar els 50 anys de casats amb 
companyia de veïns i amics? Apunteu-vos-hi, les pare-
lles homenatjades agrairan la vostra presència. 

Dia
a Dia

Juliol 2017

1 DISSABTE

 D'11 a 20 h
Piscines Municipals Parc dels Torrents

INICI PISCINES D'ESTIU
Fins al 3 de setembre, d'11 a 20 h
De dilluns a diumenge!
L’equipament de lleure de les piscines municipals dis-
posa de dues piscines a l’aire lliure, una de 800 metres 
quadrats d’entre 1,20 i 1,40 metres de fondària, i una 
altra, de 100 metres quadrats, d'entre 40 i 45 centíme-
tres de fondària. 

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
 11 h

Parc de la Solidaritat
Inflables d'aigua
Plaça del Taxi  

 14 h • Paella popular. Socis gratuït

 18 h • Festa de l'escuma
 19.30 h • Berenar infantil
 23 h • Orquestra

 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

2 DIUMENGE
 De 9 a 14 h • c/Andreu Amat, La Mallola 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT! 
XIV Cilindrada 
Cilindros Rebeldes us conviden a la 14a Cilindrada, 
que inclou un esmorzar de germanor, concursos, regals 
i moltes sorpreses més.
Organitza: Penya Motera Cilindros Rebeldes

 19.30 h • Plaça del Taxi 

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA 
Havaneres i rom cremat

FESTA MAJOR DEL GALL • Del divendres 14 al diumenge 16 
Diversos indrets del barri. Servei de bar a tots els actes. Vegeu tota la programació al Dia a dia

FESTA MAJOR DEL GALL

El Gall, una festa major amb molt de ball

 Si per alguna cosa es coneix 
la festa major del barri del 
Gall és per la seva progra-
mació plena de balls de tota 
mena. Durant el cap de set-
mana del divendres 14 al diu-
menge 16 teniu l’oportunitat 
de gaudir de la dansa en mol-
tes de les seves expressions, 
ja sigui com a simples espec-
tadors o com a ballarins amb 
més o menys gràcia. Tothom 
hi té cabuda en aquesta cele-
bració. 
Divendres 14: tot plegat 
arrenca a la tarda amb el bere-
nar per a la gent gran i d’aquí 
a la tabalada de Drums, al ball 
andalús , al correfoc i al pregó 
de les festes. La nit dóna pas 
a la sessió de ball amb l’or-
questra El Trio Platinum, 
que us convidarà a conquerir 
la pista, amb una pausa per a 
l’exhibició de balls de saló. 
Dissabte 15: més enllà dels campionats de petanca, dòmino i quatrola, 
la segona jornada de les festes també hi haurà una bona dosi de ball, amb 
la Colla de Bastoners d’Esplugues, l’exhibició de country, dansa del 
ventre i polinèsia. 
Diumenge 16: el punt i final de la festa serà a la tarda, i tindrà un toc 
molt de casa, perquè hi haurà demostració de danses catalanes de la mà 
de l’Esbart Vila d’Esplugues i les havaneres i el rom cremat amb el grup 
Montemar. 
Poseu-vos a punt, que El Gall us espera! ●
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 19.30 h

Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Havaneres i rom cremat
Amb el grup Montemar i rom cremat A LA PÀGINA ANTERIOR 
 

19 DIMECRES
 18 h 

Saló de Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

21 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'LA PROCESSÓ'

 20 h  • Casal de Cultura Robert Brillas   
Concentració de colles

 20.30 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas   
La Processó del Ferro 
Hi participen les colles de cultura tradicional i popular 
d’Esplugues  en la pujada fins a la plaça de l’Esglé-
sia, la música de Marcel Casellas-so insistent i la 
beguda del Ferro de Ginjoler. 
RECORREGUT: sortida del Casal de Cultura Robert 
Brillas, carrers Àngel Guimerà i Laureà Miró, pont 
d’Esplugues, carrer Montserrat (21 h) i plaça Pare 
Miquel d’Esplugues.

 22 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues

Carretillada final  
I cloenda amb l’espectacle House aborigen dirigit per 
Marcel Casellas amb la participació de les entitats

 22.30 h 
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues   

Sopar de Festa Major

 23 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues  

Ball de Festa Major amb orquestra
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

 De 17 a 20 h • Museu Can Tinturé   
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Entrada gratuïta al Museu

 De 21.30 a 1 h
Piscina Parc dels Torrents  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT! 
Nits de chill-out a la piscina 
Dins del programa Fresh Summer 2017
Organitzen: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament A LA PÀGINA 4

Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  

 22.30 h • Pregó de les festes d'El Gall

 22.45 h • Ball amb El Trio Platinum

 00.30 h • Exhibició de balls de saló
Hi col·labora: Centro Cultural Standard Latino

 1 h de la matinada 
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  

Ball amb El Trio Platinum (continuació)
Organitza: AV d'El Gall

 A LA PÀGINA ANTERIOR  

 De 21.30 a 23.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
VIII Nit Oriental
Mostra de danses hindús, bolliwood i bhangra. Tot 
això i més us espera com cada any a la nit més màgica 
de l’estiu! Enlloc de pagar entrada es farà una recolli-
da solidària per al programa d’aliments. No hi podeu 
fallar!

 22 h • Jardins del Museu Can Tinturé  
UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ
Pablo Martín Quartet
Tercer concert del cicle de música jazz a l’aire lliure. 
Fidels a la tradició del swing, el quartet ofereix un 
repertori que inclou grans clàssics del gènere com The 
sheik of Araby o It don’t mean a thing. Servei de bar

15 DISSABTE
FESTA MAJOR D'EL GALL

 10.30 h

Casal d'avis El Gall  

Final del campionat del dòmino i 
quatrola 

 18 h • Pistes de petanca del carrer Lluís Millet

Campionat de petanca
Hi col·labora: Club Petanca Recreativo Esplugues

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

Ball de bastons
Amb la col·laboració de la Colla de Bastoners d’Esplugues

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

Exhibició  de country,  dansa  moderna,  
dansa  del ventre i dansa polinèsia 
Hi col·labora Grup Amics del Ball d'Esplugues de 
l’AV La Plana

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

Ball de Bollywood
Amb la col·laboració de les alumnes de Gemma Triviño 
de Masala Barcelona

 23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Ball amb l’orquestra Magic
Organitza: AV d'El Gall A LA PÀGINA ANTERIOR 

16 DIUMENGE
FESTA MAJOR D'EL GALL

 19 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Dansa catalana
Amb la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues

8 DISSABTE
 A partir de les 18 h

Parc de les Tres Esplugues  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Esplugues meets Jamaica
Un festival que promociona la cultura jamaicana a 
casa nostra. Amb el so de Wiggle Yard aka Kusasi 
Sound i moltes altres sorpreses. 

9 DIUMENGE

 D’11 a 13 h
Piscines Municipals Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
Una macroiniciativa solidària que involucra fins a 600 
piscines i clubs nàutics de Catalunya per tal de sensi-
bilitzar la població sobre aquesta malaltia.
Organitzen: Ajuntament i el Club de Natació 
Esplugues A LA PÀGINA 4

11 DIMARTS

 19.30 h
Espluga Viva 

DIÀLEGS SOBRE LA SORRA
Projecció del documental: 
'Fusells o pintades, la lluita no
violenta del poble saharauí'
I posterior debat amb el seu autor, Jordi Oriola Folch
Organitza: Espluga Viva

13 DIJOUS
 19.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas 
Inauguració:'Tu pots ser casteller'
Exposició fotogràfica a càrrec de la Colla de Castellers 
d'Esplugues. Fins al dissabte 29 de juliol 
Organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

14 DIVENDRES
FESTA MAJOR D'EL GALL 

 17.30 h • Casal d’Avis d'El Gall   
Berenar per a la gent gran del barri

  20 h • Rambla Àngel Guimerà 
Tabalada i cercavila 
Amb el gup de percussió Drums d'Esplugues 

 21 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Ball andalús
Amb la col·laboració del Centro Cultural Andaluz 
Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí

 22 h
Rambla Àngel Guimerà  

Correfoc
Hi col·labora: Colla de Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs i Colla de Diablets de Sant Just
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 20 h • Església de Santa Magdalena  
Missa solemne de Santa  Magdalena

 20.45 h • Ofrenes a  Santa  Magdalena
 21.30 h

Plaça Pare Miquel d’Esplugues   

Sortida d'ofici
Ball Parlat i Versots, a càrrec del Ball de 
Diables d’Esplugues

 22.15 h
Sortida del Casal Robert Brillas
Correbars

 23 h • Parc de les Esplugues  
Concert jove 

 A LES PÀGINES 2 i 3
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

 De 17 a 20 h
Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Entrada gratuïta al Museu

 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

23 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL MEMORIAL'

  8 h • Sortida des de la plaça Sta. Magdalena  
Matinades. Recorregut pels carrers d'Esplugues

 A partir de les 10.30 h 
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas  
Concentració i petita cercavila
Seguici de colles acompanyant les colles de castellers 
pels carrers de la ciutat 
Diada castellera
Memorial David Carreras
Amb l’actuació dels Castellers d’Esplugues i altres colles
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

 D’11 a 14 h • Museu Can Tinturé  
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Entrada gratuïta al Museu i visites guiades a “La 
Rajoleta” (11 i 13 h) i a Can Tinturé (12 h). 

 20 h • Jardins del Museu Can Tinturé   
Concert de Joan Isaac: Paral·lelismes
El cantautor espluguí ens presenta el seu darrer tre-
ball, un espectacle poètico-musical, que combina el 
recital de poemes del seu llibre Intimissimi amb una 
selecció de cançons del seu repertori, des de la mítica 
A Margalida fins als darrers temes que trobem al nou 
disc, Manual d'amor. A l'espectacle les cançons que 
interpreta Isaac van precedides per un poemes que 
giren al voltant de l'amor, la melancolia, el desig, la por 
o la denúncia social, entre d’altres temes. 

22 DISSABTE
 D’11 a 14 h 

Carrer Àngel Guimerà 
Davant de la Biblioteca Pare Miquel 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
La festa de les aigües
Voleu construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb 
tauletes interactives i passar‐vos tots els nivells del 
cicle de l’aigua? O transportar aigua sense perdre’n ni 
una gota? Aigües de Barcelona us porta un munt de 
jocs a la Festa de les aigües. Si teniu entre 3 i 12 anys, 
veniu a jugar. Us hi esperen!
Organitza: Aigües de Barcelona , amb la col∙laboració 
de l’Ajuntament d'Esplugues  A LA PÀGINA 4

 12 h
La Masoveria de Can Tinturé   
JORNADES DE LA VINYA I EL VI 
A COLLSEROLA
Xerrada i tast de vins 
La Masoveria del Museu Can Tinturé acull una xerrada 
sobre el passat històric d’una marca espluguina: les 
caves Marguery, a càrrec de Josep Alcalde, membre 
del Grup d’Estudis d’Esplugues. També es fa la pre-
sentació del llibre Masies i vida rural a Collserola, 
d’Eugeni Casanova, i un tast de vins amb el someli-
er Enrique Ávila.  Activitat gratuïta. Per a més infor-
mació sobre les activitats que es fan a altres municipis 
del Baix Llobregat en el marc de  les jornades, consul-
teu el web: http://www.parcnaturalcollserola.cat/
pages/viii-jornades-de-la-vinya-i-el-vi-a-collserola
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat A PEU DE PÀGINA   

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL BABAU I LES OFRENES'

 12.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas  
Concert vermut. Amb l’actuació de grups i 
músics locals de música d’arrel

 14.30 h • Jardins Casal de Cultura  

Dinar popular: paella i concurs de 
postres

 16 h
Carajillada i partides de botifarra

 18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
Concentració de colles participants

 18.30 h • Homenatge al Ginjoler
• Parlament a càrrec de Pau Orriols (constructor 
d'instruments)

• Ball del Ginjoler a càrrec de l’Esbart Vila 
d'Esplugues i els Ministrers de la Vila Nova

 19 h
Balls propis d'Esplugues 
Acompanyats per la Nova Cobla d'Esplugues 
amb la direcció de Marcel Casellas
 • Ball de Nans d'Esplugues
 • Ball de Gegants d'Esplugues
 • Ball de Bastons d'Esplugues
 • Ball del Babau
 • Ballada de la sardana Terra de Gegants
 • Entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues
 • Ball Pla d'Esplugues el Babau (obert a tothom)

 19.45 h 
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas fins 
a la plaça Pare Miquel d’Esplugues  
Anada a ofrenes del Seguici 

VIII JORNADES DE LA VINYA I EL VI A COLLSEROLA 

La Masoveria recorda el passat 
rural i xampanyer d’Esplugues  
 La vuitena edició de les jornades 

‘La vinya i el vi a Collserola’ torna 
a recordar el passat agrícola i vinícola 
d’aquesta serra que tenen en comú 
tots els nou municipis que confluei-
xen amb el parc de Collserola. 

A finals del segle XIX, la vinya 
era ben present a les muntanyes de 
Collserola. Ocupava tots els vessants 
del Baix Llobregat, d’Esplugues al 
Papiol; el vessant del Vallès fins a 
Montcada i també valls interiors com les de Sant Medir i el Forat del Vent. 
Només a la zona de Santa Creu d’Olorda s’hi conreaven 380 ha de vinya; i fins 
als anys seixanta del segle passat hi havia encara diverses vinyes en actiu. 

Fins a mitjan agost, trobareu un programa farcit d’activitats per a tots els 
públics que s’emmarquen dins d’aquestes jornades. El torn d’Esplugues 
arriba el dissabte 22, quan la Masoveria del Museu de Can Tinturé us farà 
memòria del negoci de producció de “Xampany Marguery” que va obrir 
la família Brillas. Així doncs, acollirà una xerrada sobre el passat històric de 
les caves Marguery, a càrrec de Josep Alcalde, membre del Grup d’Es-
tudis d’Esplugues i també la presentació del llibre Masies i vida rural a 
Collserola, d’Eugeni Casanova. Per acabar, el sommelier Enrique Ávila us 
guiarà en un tast de vins. 

Podeu consultar la informació detallada de totes les activitats al web: 
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/viii-jornades-de-la-vinya-i-el-vi-

a-collserola.●

EL VI I LA VINYA A COLLSEROLA • Dissabte 22  De 12 a 14 h 
La Masoveria del Museu Can Tinturé 
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27 DIJOUS

 19.30 h
Jardins Pons i Termes (Espluga Viva)

PATI BLAU
Acte de cloenda del curs
Pati blau es una tertúlia literària en la qual les autores 
que escriuen en català tenen un espai per compartir 
els seus llibres i els seus dubtes 
Copa de cava de benvinguda, gentilesa 
d'El Tast

  20 h
Concert Branques, de Meritxell Gené
El disc proposa un fresc de 12 poetes d’arreu dels 
Països Catalans del segle XX, units per una especial 
sinceritat i intensitat de viure. Són cants a la terra i 
a l’amor. Aquest espectacle s’ofereix gratuïtament, 
però es finança mitjançant taquilla inversa (es paga la 
voluntat quan finalitza). 
Organitza: Espluga Viva

29 DISSABTE
 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

 A partir de les 22 h
Carrer Andreu Amat  
Davant de l’Institut la Mallola

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Esplurock
Veniu a l’onzena edició del mític festival Esplurock i 
gaudiu de la música! Concert de Los Guardians del 
Pont, format per dos excomponents de Sangraït. 

30 DIUMENGE

 11 h • Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Preu: [3 €]
Itinerari i ruta històrica: 
‘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 al 93 470 02 18 o enviar c/e a: 
museus@esplugues.cat

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

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

CURSOS i TALLERS 
Cada dimecres, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  
Trobades dels grups de conversa: 'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de 'txi kung' 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Dimecres, 12 i 26 de juliol, de 17.30 a 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la qua-
litat de vida de les persones cuidadores, tot reforçant la 
seva tasca i donant-los eines. Places limitades a 15 per-
sones. Per a inscripcions i més informació contacteu amb 
els serveis socials bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2400)
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

SORTIDES
Diumenge, 2 de juliol, a les 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia
Itinerari: 
La bateria de Sant Pere Màrtir
Fareu una petita excursió per la muntanya de Sant 
Pere Màrtir, veritable mirador del pla del Llobregat i de 
la ciutat de Barcelona. Descobrireu alguns aspectes de 
la defensa antiaèria durant la Guerra Civil espanyola 
i altres temes històrics relacionats amb aquest indret 
estratègic. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al 93 
470 02 18 o enviar c/e a: museus@esplugues.cat

Diumenge, 2 de juliol, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Circ muntanyós d’Ull de Ter: El pic de 
la Dona i el Bastiments
Cal inscripció prèvia. 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: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dimecres, 12 de juliol, de 10 a 14 h
Punt de trobada: pl. Santa Magdalena
Sortida a Canet de Mar

‘La ceràmica modernista de Lluís 
Domènech i Montaner’
Visitareu la casa museu Lluís Domènech i Montaner, que 
acull una exposició dedicada al paper de la ceràmica 
en les obres del reconegut arquitecte. Places limitades. 
Activitat gratuïta. Inclou el desplaçament en autobús. 
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL 

EXPOSICIONS 
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé  

Visita comentada que inclou l’exposició permanent ‘Can 
Tinturé, col·lecció de rajola de mostra Salvador 
Miquel’, i la mostra temporal ‘El Llegat Nolla’. 

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta”   
Visita comentada a l’exposició permanent  ‘La cerà-
mica 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 3 €]

Fins al 2 de juliol
La Masoveria de Can Tinturé   
Mostra expositiva: ‘Terrissa en salsa. Els 
morters de ceràmica’
Entrada lliure de dll. a dv., de 10 a 19 h.

Fins al 8 de juliol 
Casal de Cultura Robert Brillas 

'El color teixit'. A càrrec d'Enke Machinek

Del 13 al 29 de juliol
Casal de Cultura Robert Brillas 

'Tu pots ser casteller'
Exposició fotogràfica a càrrec de la Colla de Castellers 
d'Esplugues. Inauguració: dijous 13, a les 19.30 
hores. Organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

Fins al 15 de setembre 
Sala d’exposicions del Col·legi d’Aparellados
C/Bon Pastor, 5, Barcelona

‘Calidoscopi. Una mirada a l’univers 
de la rajola de mostra
El Museu Can Tinturé surt de les seves sales per donar 
a conèixer i posar en valor les rajoles de mostra, peti-
tes i veritables joies que han vestit les construccions al 
llarg de la història

Fins al 22 d’octubre • Museu Can Tinturé   
Exposició temporal: ‘El llegat Nolla. 150 
anys de la fàbrica de mosaics’
Mostra protagonitzada pel mosaic de gres ceràmic 
i l’emblemàtica fàbrica Ceràmica Nolla, que el va 
popularitzar. Inclou un espai dedicat a la fàbrica Pujol 
i Bausis, i al disseny i producció de les seves populars 
“rajoletes” de gres ceràmic. Entrada lliure

Fins a l'11 de setembre
La Masoveria de Can Tinturé    
Exposició: 'Inspiracions' 
Mostra de treballs inspirats en l'obra d'Agelina Alòs. 
Organitza: Escola municipal de Ceràmica d'Esplugues

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
NOU CLUB DE LECTURA EN ANGLÈS 
El proper mes de setembre la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues posa en marxa un 
nou club de lectura en anglès, que se suma als quatre que ja funcionen des de fa anys 
(tres de caire general i un altre d'especialitzat en novel·la negra). 
Aquells que us hi apunteu llegireu una mateixa novel·la, que us facilitarà la bibliote-
ca, per comentar-la plegats a les trobades mensuals (cada segon dimecres del mes). 
Podreu compartir les vostres refl exions i enriquir la lectura amb la visió dels altres 
companys i companyes.
No es tracta d’un club de conversa, sinó d’un club de lectura; és a dir, cal llegir l’obra 
per poder-hi participar. Es requereix un nivell d’anglès mitjà, equivalent al First Cer-
tifi cate. L’activitat és gratuïta, només cal inscriure’s'hi prèviament. Recordeu que el 
nombre de places és limitat.
Animeu-vos  a participar i passeu per la biblioteca a apuntar-vos –hi!

NEW ENGLISH BOOK CLUB 
If you enjoy reading in English and you are into sharing your opinions on books, join 
our English Book Club at Biblioteca Pare Miquel starting next September 2017. 
Sign in and give it a try! 



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

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

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

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

Esplujove tarda

Dijous 20, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Còctels d’estiu (+18) 
Caipirinha, mojito, san francisco... i altres 
còctels refrescants al taller que proposem 
aquest mes! Vine i refresca’t! Taller diri-
git a joves de 18 a 35 anys, cal reservar 
plaça (*)

Divendres 21, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Menú estiuenc
A l’estiu ens ve de gust menjar coses 
fredes i lleugeres. Al Remolí prepararem 
un menú d’estiu molt suculent.Taller diri-
git a joves de 16 a 35 anys, cal reservar 
plaça (*)

Esplujove tarda 
(12-18 anys) 

Dimarts 11, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Crea les teves polseres
Vols aprendre a fer polseres per lluir-les 
durant aquest estiu? Amb aquest taller 
aprendràs a fer polseres de tota mena! 
Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Cal reser-
var plaça (*)

TIC formació

Dimarts 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Organitza els teus favorits 
amb Symbaloo
Recopila i organitza els teus favorits d’in-
ternet per a entrar-hi fàcil i ràpidament. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

Divendres 21, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí    
Google Drive i Dropbox
Crear magatzems externs per no carre-
gar el nostre ordinador al mateix temps 
que mantenim els nostres arxius fora de 
perill. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

Dinamitzacions 
juvenils (12-18 anys)

Dilluns 17, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Cinema fòrum
Vine a veure un curtmetratge i a parlar 
sobre les temàtiques que tracta! Dinàmica 
dirigida a joves de 12 a 18 anys.

Dimecres 19, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Jocs de taula
A través dels jocs de taula es poden 
fomentar i experimentar moltes aptituds 
i sensacions. Vine a gaudir una bona 
estona i aprèn noves maneres d’oci no 
virtual. Dinàmica dirigida a joves de 12 a 
18 anys.

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jovel 
romandran tancats del 26 de juliol a 
l'1 de setembre ambdós inclosos

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

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

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 
taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

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

Fins al 21 de Juliol
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí 
De 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  

Viatgeteca Viatgeteca 
T’apropem 
tota la infor-
mació que 
necessites 
per realitzar 
els millors 
viatges, esca-
pades o excursions, amb recopila-
cions de la B-Travel. Informa-te'n!

Fins al 21 de Juliol
De 17.15 a 21 h

Punt TemàticPunt Temàtic

EXPOSICIÓ 
Fins al 21 de juliol
De 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Esplugues joventut
Exposició per conèixer les oportunitats 
que t’ofereix la regidoria de joventut com 
a jove, així com dels equipaments joves 
de la ciutat: Oficina Jove d’Emancipació i 
Espai Jove Remolí.

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 25, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Com superar 
l’entrevista de feina'
Una vegada s’arriba 
a l’entrevista de 
feina, queda una 
part important per 
preparar-la, ja que 
en poc temps temps 
has de mostrar les 
teves millors armes 
per tal de convèncer 
a l'entrevistador que 
ets tú la persona indicada per aquest lloc 
de feina.Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 
cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 24,de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller:'Intercanvis juvenils: 
una experiència per viure'
T'agradaria 
conèixer a joves 
d'altres països 
i intercanviar 
coneixements 
i vivències 
entorn d'una 
temàtica social 
concreta? 
Els intercanvis 
juvenils són l'oportunitat perfecta per 
fer-ho! T’explicarem com pots participar 
en aquest programa d’Erasmus+ finançat 
per la Comissió Europea  (amb el testi-
moni d’un/a participant de l’intercanvi 
juvenil “Urban Culture” que es fa a la 
comarca). Dirigit a joves de 16 a 30 anys, 
cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dimarts 18, de 19 a 21 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller de creps dolces i 
salades!
La crep, de la cuina francesa, no se’ns 
resistirà després d’haver fet aquest taller 
de cuina per aprendre a realitzar creps 
salades i dolces, i conèixer totes les opci-
ons que ens dóna aquest plat tan bo!  
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

Vegeu +info al Dia a dia
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Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• NENS, ADOLESCENTS I ADULTS

• PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE 
 (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• CLASSES PRIVADES IN COMPANY

• TALLERS DE CONVERSA

• PROFESSORS NADIUS I ALTAMENT QUALIFICATS

• AULES EQUIPADES AMB PISSARRES DIGITALS I TABLETS 

• CLASSES REDUÏDES

CURS 2017-2018 CURS 2017-2018 MATRÍCULA OBERTAMATRÍCULA OBERTA

L’ÚNICA ACADÈMIA A ESPLUGUES ACREDITADA 

PER L’ESCOLA D’IDIOMES MODERNS DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

PEL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I 

EL RIGOR EN L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS.

ACREDITACIÓ OFICIAL DE NIVELL    

(MECR A1, A2, B1, B2, C1, C2)


