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cultural i d'activitats d'Esplugues

El barri del Gall 
convida tothom a la 
seva Festa Major 

Música, balls i activitats a 
l’aire lliure per viure 
un juliol molt refrescant

Esplugues 
celebra la 
restauració de la 
Festa Major de 
Santa Magdalena
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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, juliol 2019

Dilluns 1
  De 8.30 a 10.30 h • 
Jardins de Ca n’Hospital 

Gimnàstica al Parc
Concentració de participants davant del CEM 
La Plana a les 8.30 h
Organitza: Duet Esplugues 

Dimecres 3
 De 8 a 10 h

Inici del recorregut davant del CEM La Plana  

Caminades per Esplugues
Organitza: Duet Esplugues

� A partir de les 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CORRELLENGUA
La 23a edició del Correllengua es dedicarà a 
l’autor Pere Calders, un dels escriptors més 
populars de la literatura catalana i un excels 
contista. La Coordinadora d’Associacions 
per a la Llengua (CAL) pretén reivindicar la 
llengua, la cultura i els anhels del poble català 
a través d’autors rellevants de la nostra terra.

� 18 h • Conta contes: El Raspall i altres 
contes de Pere Calders, amb Assumpta 
Mercader. Espectacle per a públic familiar a 
partir de cinc anys, amb l’objectiu de conèixer la 
fi gura del gran escriptor Pere Calders, fomentar 
valors com el respecte i la tendresa i compartir 
contes plens de màgia.

� 19.30 h • Presentació del Correllengua 
2019, a càrrec del vicepresident de la 
Coordinadora d’Associacions per a la Llengua 
(CAL), Jaume Marfany.
Organitza: Coordinadora d’Associacions per a 
la Llengua (CAL)

Divendres 5
 18.30 h • La Llibreria Esplugues 

(Plaça de Santa Magdalena, 23) 

Presentació del llibre: ‘Jo sóc aquell que 
va matar Franco’, de Joan Lluís-Lluís
Aquest llibre va ser guardonat 
el 2017 amb el Premi 
Sant Jordi. Després de la 
presentació podreu gaudir 
d’una copa de cava
Organitza: L’Avenç Centre 
Cu l tu ra l  i  l a  L l ib re r i a 
Esplugues

Dilluns 8
 De 8.30 a 10.30 h

Jardins de Can Tinturé (CEM Les Moreres )

Gimnàstica al Parc de Can Tinturé
Concentració de participants davant del CEM 
La Plana a les 8.30 h
Organitza: Duet Esplugues

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Xerrada: ‘Consell de seguretat’
A càrrec del cos de Mossos d’Esquadra. Es durà 
a terme una xerrada on es donaran consells i 
mesures de seguretat per prevenir els delictes 
més comuns, especialment el robatori a l’ interior 
dels domicilis.

 19.30 h
Parc de les Tres Esplugues 

Duet Camp al Parc de les Tres 
Esplugues. 
Concentració de participants davant del CEM 
La Plana.
Organitza: Duet Esplugues

Dimarts 9
 De 16 a 21.30 h  

Mercat de Can Vidalet (plaça de la Bòbila) 

Campanya de donació de sang
Organitza: Departament de Salut Pública. A càrrec 
del Banc de Sang i Teixits de Catalunya

 19 h
Centre Cívic Espai Cadí 

Xerrada: ‘Consell de seguretat’
A càrrec del cos de Mossos d’Esquadra. Es durà 
a terme una xerrada on es donaran consells i 
mesures de seguretat per prevenir els delictes 
més comuns, especialment el robatori a l’ interior 
dels domicilis.

 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 
Sala d’exposicions 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Inauguració de l’exposició: 
‘30 anys de Santa Magdalena’
Amb  motiu de la commemoració dels 30 anys 
de la recuperació de la Festa Major de Santa 
Magdalena, podeu veure aquesta exposició que 
fa un repàs  de la història de la festivitat. Es pot 
veure fi ns al 22 de juliol. Organitza: Coordinadora 
d’Entitats de Cultura Popular d’Esplugues

+     P.9

 19.30 h • Masoveria de Can Tinturé (CEM Les 
Moreres  )

Celebració de les Noces d’Or 
Homenatge a les parelles de la ciutat que porten 
50 anys de casats.

Dimecres 10
 De 8 a 10 h • Inici del recorregut davant del 

CEM La Plana 

Caminades per Esplugues
Organitza: Duet Esplugues

 De 16  a 21.30 h
Rambla del Carme amb plaça Gandhi 

Campanya de donació de sang
Organitza: Departament de Salut Pública. A càrrec 
del Banc de Sang i Teixits de Catalunya

� 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Jean Sibelius
Sel·lecció audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Francesc Ventura.
Organitza: Club de Música Clàssica

 De 20 a 21 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Experiència sensorial: 
‘Quinque sensus’       +     P.4

El Museu Can Tinturé us proposa un vespre 
molt especial. Una experiència sensorial en el 
marc de l’exposició ‘La Ceràmica en temps 
de La Catedral del Mar’ que us traslladarà a 
la vida a l’edat mitjana. Olors, sons i sabors de 
temps llunyans inundaran la primera planta del 
Museu en una estona de jocs i diversió amb 
la cuina medieval com a protagonista. Una 
experiència participativa única. Es tracta d’una 
activitat exclusiva ja que el museu romandrà 
tancat durant l’activitat. Cal inscripció prèvia al 
93 470 02 18 o museus@esplugues.cat. Places 
limitades. Preu [3€].

 De 21.30 a 1 h
Piscina Parc dels Torrents    

+     P.3

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Nits Chill-Out a la piscina
Amb balls de temàtica hawaiana.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

 22 h • Jardins de Can Tinturé 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
JAZZ & TINTURÉ
Monique Makon Trio   +     P.5

La prodigiosa veu de Monique Makon, 
acompanyada per el pianista Álex Serrano i el 
baix Juan García faran un recorregut pels grans 
clàssics del jazz i del rythm and blues.

Dissabte 6

   
+     P.5

  A partir de les 18 h
Ubicació per concretar

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Esplugues Meets Jamaica
Torna l’estiu i torna l’Esplugues Meets Jamaica. 
En la seva vuitena edició el festival comptarà 
amb Bitty McLean actuant en el Sound System. 
A més, muntaran el Sound System sencer per 
tornar a viure una de les nits més memorables 
de l’estiu, fi ns passada la mitjanit.

 21 h • Rambla Àngel Guimerà 

FESTA MAJOR DEL GALL   +     P.6Sopar de germanor
Inscripcions abans del dia 2 de juliol a l’AV El 
Gall. Horari: de dilluns a dijous, de 19 a 20.30 h 
o trucant al telèfon: 630 80 83 32.
Organitza: AV El Gall

Diumenge 7
  D’11.30 a 13 h
Deixelleria de la Fontsanta 
(c/Àngel Guimerà amb av. Baix Llobregat) 

Taller de costura creativa
Aprèn a fer nous productes adients de roba.
Organitza: AMB, Ajuntaments de Sant Joan Despí 
i Esplugues

nat
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+ JULIO MUY REFRESCANTE

Agua, sol y fi esta
Por fi n llegó el verano y consigo el calor, los chapuzones y 
las actividades que copan de alegría el municipio. Las acti-
vidades acuáticas son las grandes protagonistas en un mes 
en el que las altas temperaturas obligan a estar en remojo. 
Muy atentos porque este julio no te vas a poder quedar en 
casa.

PISCINAS DE VERANO
Son sin duda la gran atracción del verano para sobrellevar 
el sofocante calor. En Esplugues tenéis hasta dos piscinas 
descubiertas, de 800 y 100 m2, con profundidades varia-
bles para poder disfrutar de un 
refrescante baño, ocio y 
ejercicio. La Piscina 
Municipal del Parc 
dels Torrents estará 
a vuestra disposi-
ción hasta el 1 de 
septiembre, de 
11 a 20 h, durante 
todos los días 
de la semana. 
¡Divertiros y 
pasad un verano la 
mar de frescos!
Hasta el 1 de sep-
tiembre, de 11 a 20 h.
Piscina Municipal Parc dels 
Torrents y CEM La Plana.

MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
Qualsevol mes de l’any és bo per fer afl orar la consciència 
solidària d’Esplugues. És per això que el juliol us ofereix una 
nova oportunitat per unir-vos a 
una iniciativa tan solidària com 
divertida. Es tracta d’una ma-
croactivitat que compta amb la 
col·laboració de 600 piscines, 
clubs nàutics i entitats d’arreu de 
Catalunya. A Esplugues, el Club 
Natació en col·laboració amb 
l’Ajuntament s’adhereixen en 
aquesta iniciativa que serveix 
per sensibilitzar la població 
sobre l’esclerosi múltiple, una 
de les malalties neurològiques 
més comuns entre la població 
de 20 a 30 anys.
Diumenge 14, d’11 a 13 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents

CHILL-OUT Y BAÑITO BAJO LAS ESTRELLAS
Los baños de luna tienen un efecto revitalizador y relajante. 
Más aún si lo teñimos de fi esta chill-out a la luz de la luna. 
Duet Esplugues con la colaboración del Ayuntamiento 
organizan este evento tan especial con dos noches que se 
antojan mágicas y llenas de armonía. En la primera podréis 
disfrutar de los hipnóticos bailes hawaianos, mientras que 
en la segunda el verano se hará oír a ritmo de Zumba.
5 y 19 de julio, a las 21.30 h.
Piscina Municipal Parc del Torrents

PATI BLAU CLOU LA SEVA 
QUARTA TEMPORADA
Un any més, i ja en són quatre, 
Pati Blau tanca una temporada 
plena de literatura en català i 
en clau femenina.  Un espai tan 
delicat com  reivindicatiu on la 
fi gura de la dona esdevé lligam 
cultural. Enguany la cantautora 
Meritxell Gené i la poeta i escripto-
ra Aina Torres seran les encarrega-
des de posar punt i fi nal a una tem-
porada rica i interessant amb un concert 
poètic i musical. Ambdues artistes retran 
homenatge a fi gures clau de la literatura catala- na 
com són Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig. Dos indiscu-
tibles referents, no només de la cultura catalana, sinó també 
per la seva incessant lluita per reivindicar el paper de la 
dona en tota la seva esplendor. Dos referents, en defi nitiva, 
que emmirallen molt bé què és i perquè existeix el Pati Blau. 
L’espectacle es fi nança a través de la taquilla inversa on el 
públic decideix què vol aportar.
Dijous 25
19.30 h · Benvinguda amb copa de cava
20 h · Concert poètic i musical: La mirada violeta
Jardins Pons i Termes - Espluga Viva

PASSEJADES PER LA HISTÒRIA D’ESPLUGUES
Descobrir la nostra història i aprendre d’on venim esdevé 
fonamental per entendre cap a on anem. Però, si a més 
ho fem a través de passejades a l’aire lliure, l’experiència és 
doblement plaent.  I és que  diumenge 7, teniu l’oportunitat 
de visitar la muntanya de Sant Pere Màrtir (mirador del 
pla del Llobregat i de la ciutat de Barcelona) i descobrir la 
defensa antiaèria de la Guerra Civil i altres paratges his-
tòrics. Mentre que l’últim diumenge del mes, a la ruta De 
la mà d’Esplugues, podreu caminar pel carrer 
Montserrat i deixar-vos portar  per les for-
mes del paviment. L’arquitectura del 
centre històric d’Esplugues amaga 
històries apassionants.

La bateria de Sant Pere Màrtir
Diumenge 7, 11 h
Plaça Mireia

De la mà d’Esplugues
Diumenge 28, 11 h
Museu Can Tinturé
Inscripcions al Museu 
Can Tinturé: 93 470 02 18 
o museus@esplugues.cat
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 20 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Taller del Babau
Taller obert per a tothom per aprendre a ballar 
el ball pla d’Esplugues: el Babau. 
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular d’Esplugues

Divendres 12
FESTA MAJOR DEL GALL

 17.30 h • Casal d’Avis el Gall     
+     P.6

Berenar per a la Gent Gran
 20 h • Rambla Àngel Guimerà  

Cercavila- Tabalada ,  amb Drums 
d’Esplugues

 21 h • Pista coberta parc Pou d’en Fèlix 

Ball de sevillanes, amb l’Asociación 
Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)

 22 h • Rambla Àngel Guimerà 

Correfoc, amb la col·laboració de la Colla 
de Diables Boiets Esquitxafocs

 22.30 h • Pista coberta parc Pou d’en Fèlix 

Pregó de les festes del Gall
 22.45 h • Ball amb el Trio Aura

 De 20 a 21 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Experiència sensorial: 
‘Quinque sensus’       +     P.4

El Museu Can Tinturé us proposa un vespre 
molt especial. Una experiència sensorial en el 
marc de l’exposició ‘La Ceràmica en temps 
de La Catedral del Mar’ que us traslladarà a 
la vida a l’edat mitjana. Olors, sons i sabors de 
temps llunyans inundaran la primera planta del 
Museu en una estona de jocs i diversió amb 
la cuina medieval com a protagonista. Una 
experiència participativa única. Es tracta d’una 
activitat exclusiva ja que el museu romandrà 
tancat durant l’activitat. Cal inscripció prèvia al 
93 470 02 18 o museus@esplugues.cat. Places 
limitades. Preu [3€].

 22h 
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
JAZZ & TINTURÉ
Quimic Trio           +     P.5

Aquest jove trio format per Llorenç Colomar 
(piano), Quim Solías (baix i contrabaix) i Quim 
Cubero (bateria) brindaran temes del seu 
repertori, a més de versions de temes clàssics.

Dissabte 13
FESTA MAJOR DEL GALL

 10.30 h • Casal d’Avis El Gall   
+     P.6

Final Campionat de dòmino i 
quatrola

 18 h • Pistes de petanca (C/Lluís Millet) 

Campionat de petanca
 21 h • Parc Pou d’en Fèlix 

Ball de Bastons, amb la Colla de 
Bastoners d’Esplugues

 21.30 h • Ball de Bollywood i Bhangra, 
amb la col·laboració de Saheli Bollywood i 
alumnes de Gemma Treviño i de l’Escola Din Tak

 22.15 h • Ball Flamenc, amb la col·laboració 
de l’Associació Cultural Ballesta

 23 h • Ball amb l’Orquestra Magic

 De 20 a 22 h
Parc de Can Vidalet 

Els ratpenats a Can Vidalet
Bioindicadors del canvi climàtic. 13è cicle d’activitats 
als parcs metropolitans de l’AMB.

Diumenge 14

� D’11 a 13 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Activitat de sensibilització. Aquesta iniciativa se 
celebra a 600 piscines municipals i clubs nàutics 
de Catalunya.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la 
col·laboració del Club Natació Esplugues

+     P.3

FESTA MAJOR DEL GALL
� A partir de les 19 h

Parc Pou d’en Fèlix           
+     P.6

� 19 h • Dansa catalana, amb la col·laboració 
de l’Esbart Vila d’Esplugues.

� 19.30 h • Havaneres i ron cremat, amb 
el grup Montemar.

Dilluns 15
� De 8.30 a 10.30 h• Jardins de Ca n’Hospital  

Gimnàstica al Parc
Concentració de participants davant del CEM 
La Plana a les 8.30 h
Organitza: Duet Esplugues 

Dimarts 16
  20 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Taller del Babau
Taller obert per a tothom per aprendre el ball 
pla d’Esplugues: el Babau.
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular d’Esplugues

+     P.9

Dimecres 17
 De 8 a 10 h • Inici del recorregut davant del 

CEM La Plana  

Caminades per Esplugues
Organitza: Duet Esplugues

+
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++++++++ L’experiència sensorial del 
‘Quinque sensus’ s’apodera 
del Museu Can Tinturé
Es tracta d’una instal·lació 
única,  que us permetrà 
endinsar-vos de ple en 
l’edat mitjana i en primera 
persona. A través dels sen-
tits més primaris viatjareu 
en el temps per entendre 
com es vivia abans. Les 
olors, els sons i els sabors 
seran els vehicles d’aquest 
viatge històric i sorprenent. 
La primera planta del Mu-
seu Can Tinturé us servirà 
de màquina del temps. A més, no hi faltaran jocs, diversió i sobretot cuina 
medieval. I és que a través de l’estómac, es viatja a universos desconeguts. 
Tot això en exclusiva, tan sols per a vosaltres, perquè durant l’experiència el 
Museu romandrà tancat al públic.

Sota el títol Quinque sensus i sota el paraigua de l’exposició ‘La ceràmi-
ca en temps de la Catedral del Mar’, podreu gaudir d’aquesta experiència 
participativa els dos primers divendres del mes, a partir de les 20 h. Us heu 
d’inscriure a museus@esplugues.cat o al 93 470 02 18 perquè les places són 
limitades.

A més, aquesta activitat servirà de prèvia per a les Nits de Jazz & Tinturé, 
als jardins del Museu. 

QUINQUE SENSUS
Museu Can Tinturé
Divendres 5 i 12, a partir de les 20 h
Preu: 3 €
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+
JAZZ & TINTURÉ

Elegància musical a la fresca 
als jardins de Can Tinturé 
amb el jazz més variat
Una de les cites més importants del mes de juliol són, sens 
dubte, les nits de jazz als jardins de Can Tinturé. Un bon 
moment per relaxar-se i fer balanç de la temporada, tot 
escoltant els ritmes més eclèctics i sofi sticats. I és que el 
jazz és en si mateix una família de gènere musical tan variat 
com ric, que fa que tothom s’hi senti identifi cat. El públic 
podrà gaudir de tres concerts únics i singulars envoltats de 
la bonica vegetació que ofereixen els jardins de Can Tinturé. 

Divendres 5, la prodigiosa veu de Monique Makon, 
acompanyada pel pianista Álex Serrano i el baixista Juan 
García sorprendrà els presents amb el seu registre variat, a 
cavall entre el jazz i el rythm and blues. No hi faltaran temes 
clàssics de personalitats com Stevie Wonder, Aretha Franklin 
o Amy Winehouse.

Quimic Trio seran els encarregats d’amenitzar el segon 
divendres del mes amb el seu jazz. Un espectacle on tindrà 
cabuda tant el seu repertori propi i genuí, com versions de 
temes clàssics. El piano de Llorenç Colomar, el baix i con-
trabaix de Quim Solías i la bateria de Quim Cubero, integren 
aquest jove i talentós trio jazzístic, que ha tocat arreu de 
Catalunya.

Finalment, per tancar el cicle d’enguany, el divendres 26 
comptareu amb la presència de Jofre Fité Trio. El jove pia-
nista Jofre Fité estarà acompanyat, com ho fa habitualment, 
per Hèctor Tejedo al contrabaix i Marc Barnaus a la bateria. 
Aquests tres joves talents us oferiran un repertori inspirat 
en trios de jazz modern, però també s’hi escoltarà pop i el 
jazz més tradicional. A més, durant els tres dies del cicle, 
el Museu Can Tinturé obrirà les seves portes a partir de les 
21.30 h.

X NIT ORIENTAL
La música és un vehicle meravellós per apropar-nos a altres 
llengües i noves cultures. Per això la Nit Oriental, que en-
guany celebra la seva desena edició, esdevé una nit fona-
mental per derruir fronteres i descobrir nous horitzons tot 
ballant i cantant al son de les danses hindús, el bollywood o 
el bhangra. Els jardins del Casal de Cultura Robert Brillas se-
ran testimoni d’excepció d’aquesta nit tan rica de contrastos.
Divendres 12. De 20.30 a 23 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

ESPLUGUES MEETS JAMAICA
Un altre dels espais de música imprescindible és el que ens 
apropa els sons més alegres i despreocupats del reggae. El 
Parc de les Esplugues portarà la cultura jamaicana al nostre 
municipi amb els ritmes sincopats i les lletres més místi-
ques per entrar de ple a l’estiu viatjant per terres llunyanes 
sense sortir de casa. Enguany el festival comptarà amb 
la presència de noms propis del reggae com el britànic 
d’origen jamaicà Bitty McLean. L’acompanyaran els badalo-
nins Dance Crasher i Sr. Wilson, i Alex Bass i Hilight, de 
Manlleu. Aquest any es tornarà a muntar el Kusasi Sound 
System sencer (un equipament d’alta qualitat sonora) per 
tornar a viure una nit memorable.
Dissabte 6. De les 6 de la tarda fi ns passada la mitjanit
Ubicació per concretar

ESPLUROCK
La tretzena edició de l’Esplurock arriba a 
la seva cita amb els sons més elèctrics i 
els ritmes més enèrgics, amb la mítica 
banda de rock de Cornellà La Banda 
Trapera del Rio com a cap de cartell. 
També podrem gaudir dels grups 
locals Último Rekurso, Rat Penat, 
The Escale Dogs i Dilemia. 

Dissabte 27, a partir de les 21 h
Nova ubicació: Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT

Nit Oriental

Esplugues Meets Jamaica
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  18 h • Saló de Plens de l’Ajuntament 
(plaça 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
Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Conferència: ‘Santa Magdalena. Història 
de la Festa Major d’Esplugues’
S’estructurarà en tres blocs: 

‘L’origen’, a càrrec de la directora del servei 
de Patrimoni Cultural, Roser Vilardell.
‘La recuperació de la festa’, de la 
mà del músic, compositor i promotor de la 
recuperació de la festa, Marcel Casellas.

‘L’ampliació de la Festa Major de 
Sant Magdalena’, a càrrec del músic i 
membre de la Coordinadora Pau Vinyoles.
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular d’Esplugues

Dijous 18
 De 9.30 a 13.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller: Autoprotecció, suport vital 
bàsic i DEA
Taller pràctic per dotar d’eines i recursos per 
identifi car una situació d’emergència i saber 
com actuar. Inscripcions: de l’1 de juliol a l’11 
de juliol per correu electrònic a rgayasuarez@
esplugues.cat: indicant nom, cognoms, telèfon 
de contacte. Places limitades.

 A partir de les 18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
ASSAJOS AL CARRER I SOPAR DE 
CARMANYOLA AMB CONCERT     +     P.9

 19 h • Assaig obert de les colles 
d’Esplugues

 22 h • Sopar de carmanyola
 22.30 h • Concert de música tradicional 

amb el grup: El Paraigües

Divendres 19
Casal de Cultura Robert Brillas  

 A partir de les 20 h

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
ELS CONCERTS I CORREBARS

 20 h • Correbars
 23 h • Concert al parc de les Tres Esplugues 

amb el grup FanFarra i punxadiscos amb All 
stars.

+     P.9

 De 21.30 a 1 h
Piscina Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Nits Chill-Out a la piscina 
Amb cançons típiques d’estiu adaptades al 
Zumba.
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

+     P.3

Dissabte 20
� A partir de les 11 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
CONCERT VERMUT I LA PROCESSÓ

� D’11 a 14 h • Concurs de tapes
�  11 h • Cercavila: organitzada per la 

Colla de Castellers. Amb la participació dels 
grups convidats Galtzagorri, Sorginlarren, 
Lankaietako Lagunak de Laudio (País Basc) 
i acompanyats per les colles de Castellers, 
Bastoners i Geganters d’Esplugues.

� 12.15 h • Finalització de la cercavila
� 12.30 h • Concert-vermut: amb l’actuació 

de grups i músics locals de música d’arrel.

� 14.30 h • Dinar popular
� 16 h • Partides de Botifarra
� 20 h • Concentració de colles
� 20.30 h • Inici de la Processó del Ferro 

(sortida del Casal de Cultura Robert Brillas)

� 21.45 h • Pujada del pilar caminant 
pel carrer Montserrat
Plaça Pare Miquel d’Esplugues 

� 22 h • Cloenda de la Processó, amb 
l’espectacle House aborigen, amb la  participació 
de les entitats d’Esplugues.

� 22.45 h • Sopar de Festa Major
� 23.30 h • Ball de Festa Major, amb 

l’orquestra Allioli. 
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular d’Esplugues

+     P.9

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

X JORNADES INTERMUNICIPALS LA 
VINYA I EL VI A COLLSEROLA
Xerrada: ‘La vida del vi a l’edat mitjana: 
mercat, consum i moral’, càrrec de la 
historiadora i investigadora Maria López Carrera.
Us heu preguntat mai com arribava el vi a les 
vil·les medievals? Com es consumia? Bevien el 
mateix vi el privilegiant i no privilegiats? I la moral… 
tan estricta en aquella època: estava ben vist el 
consum de vi per tothom?
En acabar es  farà un tast dels vins comentat a 
càrrec del sommelier...
Aquesta xerrada s’enmarca dins les Jornades 
del Vi i la Vinya de Collserola, i forma part de 
l’exposició temporal ‘La Ceràmica en temps 
de La Catedral del mar’.

+     P.7

Diumenge 21
� A partir de les 9 h

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
EL MEMORIAL I CONCERT DE TARDA

� 9 h • Matinades 
(sortida des del Casal de Cultura Robert Brillas)

� 10 h • Jardins de Can Tinturé  

Esmorzar popular
� 10.30 h • Seguici de diumenge matí 

(sortida de Can Tinturé)

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

� 11.50 h • Entrada a plaça
� 12 h • Diada Castellera. Memorial 

David Carreras
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+ FESTA MAJOR DEL GALL

El Gall celebra les seves festes a bon ritme
S’ha fet esperar, però per fi  ja és aquí la Festa Major del Gall, 
que destaca per la seva programació dedicada, en gran part, 
al ball. El cap de setmana comprès entre el divendres 12 i el 
diumenge 14, esteu convidats a gaudir de la dansa amb tota 
la seva esplendor, però també a d’altres activitats que tot 
seguit us detallem.

Divendres 12, es donarà el tret de sortida a les festes amb 
un berenar per a la Gent Gran. Al vespre, la Tabalada dels 
Drums marcarà el ritme fi ns a l’inici del ball de Sevillanes 
de l’Asociación Cultural Andaluza de Esplugues. Ja en 
plena nit, serà el moment del Correfoc de Boiets Esqui-
txafocs i, en fi nalitzar, es durà a terme l’acte institucional 
amb el Pregó. El ball amb el Trio Aura tancarà la primera 
jornada de festa.

L’endemà, el dòmino i la petanca amenitzaran el matí del 
barri. Al vespre, començarà un nou reguitzell de danses que 
s’iniciaran amb el ball de bastons amb la Colla de Basto-
ners d’Esplugues. El Bollywood i el Bhangra, el fl amenc 
i el ball amb l’orquestra Magic us faran moure a ritmes 
plens de multiculturalitat.

Finalment, diumenge 14 es posarà fi  a la festa major amb 
la Dansa Catalana cortesia de l’Esbart Vila d’Esplugues. 
El comiat anirà a càrrec de les havaneres i el rom cremat 
amb el grup Montemar. Val a dir que totes les activitats 
seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. A 
més, podreu gaudir de servei de bar en tots els actes. To-
thom hi està convidat !

FESTA 
MAJOR 
DEL GALL

Del divendres 
12 al 
diumenge 14
Diferents 
indrets 
del barri. 
Consulteu el 
Dia a dia.
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� 19.30 h • Jardins de Can Tinturé 
(CEM Les Moreres  )

Concert de Tarda, a càrrec del grup RIU.

+     P.9

Dilluns 22
� De 8.30 a 10.30 h

Jardins de Can Tinturé (CEM Les Moreres )

Gimnàstica al Parc de Can Tinturé
Concentració de participants davant del CEM 
La Plana a les 8.30 h
Organitza: Duet Esplugues 

� A partir de les 18 h

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
ELS BALLS PROPIS I LES OFRENES
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

� 18 h • Concentració de colles
� 18.30 h • Homenatge al Ginjoler: 

parlament a càrrec del constructor d’instruments, 
Pau Orriols. 

Ball del Ginjoler, de la mà de l’Esbart Vila 
d’Esplugues i Ministrers de la Vila-Nova.

� 19 h • Actuacions dels balls propis 
d’Esplugues, acompanyats per la Banda 
de Santa Magdalena i a 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 • Anada a ofrenes del Seguici 
des del Casal de Cultura Robert Brillas fi ns a 
l’església de Santa Magdalena

Església de Santa Magdalena 

� 20 h • Missa solemne de Santa 
Magdalena

� 20.45 h • Ofrenes de les entitats a 
Santa Magdalena

� 21.30 h • Sortida d’ofi ci
Plaça Pare Miquel d’Esplugues 

� 21.30 h • Els Versots - Ball parlat 

A càrrec de Ball de Diables
22 h • Petit Castell de focs: focs de fi  
de festa
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 

Popular d’Esplugues

+     P.9

� 19 h • Vestíbul de l’Ajuntament  

Inauguració de l’exposició: ’La casa de 
tothom: 75 anys de la casa de la Vila’ 
Exposició que ret homenatge a un dels edifi cis 
més emblemàtics del municipi: l’Ajuntament 
d’Esplugues. De dilluns a divendres de 9 a 20 h. El 
mes d’agost i l’11 de setembre restarà tancat.
Organitza: AMPEL

 19.30 h
Parc de les Tres Esplugues 

Duet Camp al Parc de les Tres 
Esplugues. Concentració de participants 
davant del CEM La Plana.
Organitza: Duet Esplugues

Dimecres 24
� De 8 a 10 h

Inici del recorregut davant del CEM La Plana 

Caminades per Esplugues
Organitza: Duet Esplugues

Dijous 25

� 20 h
Espluga Viva

PATI BLAU +     P.3

La mirada Violeta, amb la cantautora 
Meritxell Gené i la poeta i escriptora Aina 
Torres.
Acte de cloenda de temporada de Pati Blau 
amb un espectacle poètic musical en què es 
retrà homenatge a dues escriptores fonamentals 
de la literatura catalana: Maria Mercè Marçal 
i Montserrat Roig. Un espectacle amb el qual 
podreu gaudir tot prenent una copa de vi o de 
cava. Aquest esdeveniment es fi nança mitjançant 
la taquilla inversa (tothom aporta el que bonament 
pugui o consideri). 
Pati  Blau  és  una  tertúlia  literària  en  la  qual  
les  autores  que  escriuen  en  català  tenen  
un  espai  per  compartir  els  seus  llibres  i  els  
seus  dubtes.
Organitza: Espluga Viva

Divendres 26

� 22h 
Jardins de Can Tinturé  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
JAZZ & TINTURÉ
Jofre Fité Trio      

+     P.5

Jofre Fité (piano), Hèctor Tejedo (contrabaix) i 
Marc Barnaus (bateria), seran els encarregats de 
tancar el cicle, i ho faran amb un ampli repertori 
inspirat amb trios de jazz modern, alguns temes 
pop i el jazz més clàssic.

SORTIDES
 Dimarts 2, a les 11 h

Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Visita a Santa Maria del Mar
Degut a l’èxit de la primera convocatòria, i en 
el marc de l’exposició La Ceràmica en temps 
de la Catedral del mar, AMPEL us proposa  una 
nova oportunitat per gaudir de la visita guiada a 
la emblemàtica basílica de Sant Maria del Mar, 
escenari de La Catedral del Mar i un dels millors 
exemples del gòtic català. Visitareu la Basílica i 
pujareu als terrats per gaudir de les magnifi ques 
vistes sobre el barri del Born. Preu [5 €]. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: AMPEL

+ JORNADES LA VINYA I EL VI A COLLSEROLA 

Un tastet de l’època 
medieval a través del vi
A dos mesos escassos de la gran festa del vi, la verema,  Esplugues 
s’adhereix a les X Jornades Intermunicipals de La Vinya i el Vi a Collse-
rola. Unes jornades que serveixen per recuperar i valorar el passat agrícola 
de Collserola i el seu llegat patrimonial

En aquesta ocasió, la Masoveria de Can Tinturé acull una xerrada a càrrec 
de la historiadora i investigadora Maria López Carrera, sota el títol ‘La vida 
del vi a l’edat mitjana: mercat, consum i moral’, que aprofundirà sobre 
el paper del vi en l’època medieval. Costums i signifi cats, així com maneres 
de beure vi, tindran cabuda en aquesta conferència que també indagarà en 
la moral i la societat de l’època a través d’aquesta beguda històrica. En aca-
bar la conferència es donarà pas a un tast de vi amb els pertinents comen-
taris del sommelier.

Cal destacar que enguany se celebra la desena edició d’aquestes jornades, 
les quals tenen el ferm desig d’apropar el llegat patrimonial de Collserola i 
endinsar-se en el seu passat agrícola. Per molts anys!

Dissabte 20, a les 12 h
Xerrada: ‘La vida del vi a l’edat mitjana: mercat consum i moral’
A càrrec de Maria López Carrera
La Masoveria de Can Tinturé



FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

La ‘petita’ fa trenta anys
+

Aquest mes els espluguins i les espluguines estan citats a 
una fi ta històrica. I és que enguany fa 30 anys que es va 
recuperar una de les festes més importants del municipi. La 
Festa Major de Santa Magdalena té una llarga trajectòria 
i un recorregut desigual. Va passar per èpoques en què va 
ser la festa principal del poble i per d’altres, més difícils, que 
van provocar pràcticament la seva desaparició. Però grà-
cies a l’impuls d’un grup de veïns i veïnes, l’any 1989 es va 
restaurar aquesta festivitat, vestint-la d’un marcat caràcter 
d’arrel tradicional. Amb unes danses i un espai sonor propis, 
s’ha convertit en una de les festes més emotives i signifi ca-
tives del calendari espluguí.

Paradoxalment, tot i el caràcter tradicional de la festa, la 
majoria dels balls van ser de nova creació. L’única peça que 
es va recuperar del passat va ser el ball del Babau, que ja 
apareixia al Costumari de Joan Amades com a dansa pròpia 
d’Esplugues. Restablir aquest ball va esdevenir el detonant 
per tornar a instaurar la festa. Alhora, cal destacar un nom 
propi: el del músic Marcel Casellas, compositor del ball 
de Nans, del ball de Gegants d’Esplugues, de l’Entrada 
a plaça dels castellers o de la sardana de Terra de Ge-
gants, el seu esforç i dedicació van ser determinants en la 
restauració de la festa. 

ACTES COMMEMORATIUS
Amb motiu dels 30 anys d’història de la recuperació de la 
festa, la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular 
d’Esplugues ha organitzat unes activitats prèvies dedi-
cades a repassar-ne la història. Així, dimarts 9, al Casal de 
Cultura Robert Brillas, s’inaugurarà l’exposició ‘30 anys de 
Santa Magdalena’. Dimecres 10 i dimarts 16, tots aquells 
que vulgueu aprendre el ball pla d’Esplugues, el Ba-
bau, ho podreu fer al taller de dansa que es realitzarà als 
jardins del mateix casal. Finalment, dimecres 17, també al 
Robert Brillas, es durà a terme la conferència ‘Santa Mag-
dalena: Història de la Festa Major d’Esplugues’, a càrrec 
de Roser Vilardell, Marcel Casellas i Pau Vinyoles, que 
s’endinsaran en els orígens, la recuperació i l’ampliació de la 
festa, respectivament.

LA FESTA S’ALLARGA CINC DIES
Enguany, el calendari permetrà estirar la celebració. Així, 
dijous 18 podreu escalfar motors amb el Sopar de carman-
yola i el Concert de música tradicional del grup El Parai-
gües. Divendres 19 serà el torn del Correbars i el concert al 
parc de les Tres Esplugues amb la banda FanFarra i PD amb 
All Stars.

Dissabte 20 serà el dia més intens i començarà amb dues 
novetats, com són el Concurs de tapes i la Cercavila, amb 
convidats vinguts d’Euskadi. Més tard, Concert-Vermut i 
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A FESTA S’ALL

Ball del Ginjoler

Pau Orriols ret homenatge al Ginjoler



Dinar popular. A la tarda, la disbauxa està assegurada a la 
Processó del Ferro, que enfi larà carrer Montserrat amunt 
i culminarà amb l’espectacle House aborigen. La festa 
s’allargarà fi ns a la nit  amb el ball de Festa Major amb els 
Allioli. 

Diumenge 21, la Diada Castellera, Memorial David 
Carreras als jardins del Robert Brillas i el concert de tarda 
amb el grup RIU, a Can Tinturé. 

La cloenda serà dilluns 22, a la tarda, amb la jornada 
dedicada a la patrona i la més cerimoniosa, que s’inicia amb 
l’homenatge al Ginjoler, símbol de la transmissió de la 
tradició entre generacions, als jardins del Casal de Cultu-
ra. Al seu voltant es farà l’exhibició de tots els balls propis 
d’Esplugues: ball del Ginjoler, ball de Nans, ball de 
Gegants, ball de bastons El Valset, ball del Babau, la sar-
dana Terra de Gegants, l’Entrada a plaça dels Castellers 
i de nou el Babau, aquest cop obert a  tothom. Des d’allà 
l’activitat es traslladarà a l’església de Santa Magdalena amb 
el Seguici d’anada a ofrenes, en el qual totes les colles, 
acompanyades per les formacions musicals, esdevindran un 
corpus festiu únic que fi nalitzarà amb les ofrenes a Santa 

Magdalena. A la sortida, els Versots i el Ball parlat del 
Ball de Diables aportaran el punt satíric i irreverent a la ce-
lebració. El colofó fi nal el posarà el petit castell de focs a la 
plaça Pare Miquel d’Esplugues. Consulteu totes les activitats 
al Dia a dia. Bona festa i llarga vida a la Festa Major de 
Santa Magdalena!

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

Marcel Casellas 
Músic i compositor
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Seguici d’anada a ofrenes

Ofrenes a Santa Magdalena

Quins records guardes de la recuperació, d’ara fa 30 anys?
Als 70, Esplugues era un desert pel que fa a activitats de cultura 
popular. A principis dels 80 vàrem coincidir diverses persones 
vinculades a la música tradicional. Vaig proposar un ball per 
als capgrossos, alhora que en Josep Martín va trobar el Babau. 
Ben aviat, es va crear la Colla de Bastoners, que va incorporar 
alguna composició de l’Isidor Vázquez, un altre músic espluguí. 
En aquella època també es va crear la Colla de Geganters i els 
vaig fer una música pròpia. Quan ja hi havia un cert repertori i 
unes quantes persones interessades en ballar, vam encarregar 
coreografi es (va ser un privilegi comptar amb Joan Serra pels 
Nans i Gegants i en Carles Mas pel Babau). Era un moviment 
incipient en el qual cadascú feia la seva guerra particular. 
Aleshores vam triar Santa Magdalena, ja que era una festa que 
havia tingut una certa volada en temps dels avis i estava total-
ment oblidada. Des de llavors, Santa Magdalena ha esdevingut 
l’autèntica festa major de la cultura popular d’Esplugues.

Com s’entén una festa tradicional i de nova creació alhora?
És una confusió molt freqüent. De fet, tradició no és sinònim 
d’antic. Hi ha instruments tradicionals, per exemple, que són 
de creació més recent que alguns dels que considerem instru-
ments de la música clàssica o moderna. Tradició vol dir, bàsi-
cament, un costum ben arrelat en un entorn social determinat. 
Quan hom crea una música o una activitat (cercavila, seguici,…) 
amb pretensió de convertir-la en tradició, no és fi ns al cap d’un 

temps que aquesta esdevindrà tradicio-
nal. Hauran estat els receptors i actors de 
la festa els que hauran, o no, assumit el 
fenomen com a tal. Quan vam començar 
a reunir-nos per celebrar Santa Magda-
lena, no es pot dir pas que fos una festa 
tradicional. Era una proposta. Després, 
amb els pas del temps, s’ha assumit com 
a tal. Suposo que, una mica per encert de 
l’elenc primerenc i, sobretot, per la gent que ha seguit i millorar 
el camí hem assolit una bona festa tradicional.

Què representa per a Esplugues una festa com aquesta?  
Una festa compartida comporta una gran dosi de sensibili-
tat social i quan aquesta té vocació de cultura popular s’hi 
afegeix el component intergeneracional. Això la fa molt gran 
i vital per la convivència, integració i implicació de diversos 
sectors.

Com valores l’ampliació de la festa i com n’imagines el 
futur? 
Impressionant! Sempre és difícil crear des del “no-res”, però 
encara ho és més afegir elements d’actualitat sense desdi-
buixar el que ja es té. El més important (i difícil) és sumar. No 
substituir!
Pel que fa al futur, hi ha un nivell alt de participació; tant per 
part de la gent que compon els grups com per part dels que 
“remenen el bacallà”. Hi ha intercanvi generacional i molta 
sensibilitat respecte la importància de la festa. Això, de mo-
ment, garanteix un bon futur! 

Els Versots - Ball parlat
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� Diumenge 7, a les  11 h • Plaça Mireia 
Itinerari: 
La bateria de Sant Pere Màrtir 
Farem una petita excursió per la muntanya de 
Sant Pere Màrtir, veritable mirador del pla del 
Llobregat i de la ciutat de Barcelona. Descobrirem 
alguns aspectes de la defensa antiaèria durant la 
Guerra Civil espanyola i d’altres temes històrics 
relacionats amb aquest indret estratègic. 
Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o 
museus@esplugues.cat

+     P.3

� Diumenge 28, a les 11 h
Museu Can Tinturé (  CEM Les Moreres)  

Itinerari: De la mà d’Esplugues
Sabíeu que a Esplugues hi ha un claustre gòtic 
que va viatjar a Esplugues des del centre de 
Barcelona? Heu vist mai la façana dissenyada 
per Antoni M. Gallissà? Us heu preguntat mai 
què signifi quen les formes del paviment que 
decoren el carrer Montserrat?
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€]

+     P.3

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
Esplugues ciutat ceramista

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

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, “La Rajoleta”. A partir de [3€]. 
Vistes gratuïtes el dia 21 de juliol en motiu 
de les Festes de Santa Magdalena

� Del 9 al 22 de juliol
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala exposicions 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Exposició: 

‘30 anys de Santa Magdalena’
Amb motiu de la commemoració dels 30 anys 
de la recuperació de la Festa Major de Santa 
Magdalena, el Casal de Cultura Robert Brillas 
acollirà aquesta exposició, que farà un repàs  de 
la història de la festivitat. 
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular d’Esplugues
Inauguració: dimarts 9, a les 19.30 h

� Del 22 de juliol fi ns al 17 de setembre
Vestíbul de l’Ajuntament 

Exposició: ’La casa de tothom: 75 anys 
de la casa de la Vila’
Exposició que ret homenatge a l’edificis 
més emblemàtics del municipi: l’Ajuntament 
d’Esplugues. De dilluns a divendres de 9 a 20 h. El 
mes d’agost i l’11 de setembre restarà tancat.
Inauguració: dilluns 22, a les 19 h
Organitza: AMPEL

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

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

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

1.  Eviteu la presència de recipients a l’exterior on es pugui acumular aigua (joguines, cendrers, gerros, 

galledes, plats sota els testos, plats d’animals domèstics, piscines de plàstic, safarejos...).

2.  Utilitzeu la imaginació i retireu llocs petits del jardí o de la terrassa que es puguin omplir d’aigua. El 

mosquit en té prou amb molt poca per reproduir-se.

3.  Si trobeu aigua en un recipient a l’exterior, llenceu-la i poseu el recipient cap per avall perquè no es 

pugui tornar a omplir.

4.  Si es tracta de recipients que no es poden buidar o retirar, canvieu-los l’aigua dos cops per setmana.

5.  Eviteu acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.

6.  Tapeu els forats dels troncs dels arbres omplint-los de sorra.

7.  Si marxeu de vacances, no deixeu recipients al jardí que es puguin omplir d’aigua.

8.  Si teniu fonts ornamentals i no estan engegades, eviteu que s’hi acumuli aigua.

9.  Si feu servir un repel·lent, apliqueu-vos-el només al exterior i durant el mínim temps necessari. No 

apliqueu repel·lents a criatures menors de dos anys.

10. Parleu amb els vostres veïns a fi  que tots feu el mateix.

DECÀLEG PER COMBATRE 
EL MOSQUIT TIGRE
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CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T STrobareu tota la informació dels partits que disputin les entitats 
esportives locals, cada cap de setmana a l'apartat de 
"Esports-Competicions esportives-Partits cap de setmana" de l'Ajuntament d'Esplugues i més concretament 
al següent link: http://www.esplugues.cat/ambits/temes/esports/competicions-esportives 

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gemma Vilallonga
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 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: Formura

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Dimarts 23, de 17.30  a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Jocs de taula
Vols passar una tarda divertida? En 
aquest taller jugarem a diferents jocs de 
taula de diferents temàtiques. Ens ho 
passarem molt bé! Riures assegurats! 
Apunta-t’hi a l’Espai Jove Remolí.

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dimarts 9,  de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
The body painting
T’agradaria provar la tècnica del body 
painting? Ens pintarem el cos amb 
pintura, traurem la nostra vena artística 
i gaudirem del taller i la pintura!No 
t’ho perdis! Apunta-t’hi a l’Espai Jove 
Remolí.

�� Dijous 11, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Cuina: rebosteria
Vine a fer unes postres boníssimes! 
En aquest taller aprendràs les diferents 
tècniques de reposteria!
Apunta’t al taller a l’Espai Jove Re-
molí!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 19, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí    
Sushi
Vine al nostre taller de sushi! Una bona 
oportunitat per aprendre a fer aquest 
menjar japonès que tant ens agrada! 
No t’ho perdis!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

TIC FORMACIÓ

�� Dijous 4, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí - TIC  

Creació musical 1
Vols crear la teva pròpia música? Vine 
a aquest taller i aprendràs com crear i 
fer la teva música personalitzada!! No 
t’ho pots perdre!
Apunta’t al taller a l’Espai Jove Re-
molí!

�� Dimarts 16, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

Creació musical 2
Et va agradar el taller de creació mu-
sical? Vine a conèixer la segona part, 
aprendràs encara més i faràs noves 
produccions!
Apunta’t al taller! No te’l perdis!

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

• Suport a la creació digital: divendres
Pot caldre portar el portàtil propi amb 
programari. Més informació al 93 372 
97 06. No requereix inscripció prèvia. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys 

Espai Jove Remolí
Pl. Blas Infante s/n • Tel. 93 372 97 06
jove.remoli@esplugues.cat 
De dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h

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

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

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

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 17, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Paella
La paella és el plat més típic de la 
cuina valenciana. Amb aquest taller 
descobriràs tots els seus secrets i 
et convertiràs en un mestre paeller. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça(*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dimecres 17, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Canals de recerca de fei-
na. Més enllà d’Infojobs
Hi ha moltes maneres de moure el 
currículum: webs, contactes perso-
nals, xarxes socials... En aquesta xe-
rrada es mostraran diferents canals 
de recerca de feina adaptats segons 
el perfi l professional.
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Cal 
reservar plaça(*)

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

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

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

cognoms, edat i telèfon

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

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!

� Dissabte 6, a partir de les 18 h
Ubicació per determinar 
Esplugues Meets 
Jamaica
Una macroactivitat que promociona 
la cultura jamaicana a casa nos-
tra. Actuació de la cantant anglesa 
d’origen jamaicà, Bitty McLean, en 
el sound system del poble. Hi haurà 
el Kursal Sound System sencer per 
tornar a viure una de les nits més 
memorables de cada estiu.

� Divendres 12, 20.30 a 23 h
Jardins del Casal de Cultura Robert 
Brillas  
X Nit Oriental
Experimenta a la X Nit oriental les 
danses hindús, de bollywood i de 
bhangra, que us faran viatjar pel 
món sense moure-us dels jardins del 
Casal de Cultura Robert Brillas.
En breu penjarem el cartell, esti-
gueu atentes a les nostres xarxes! 
@esplujove

� Dissabte 27, a partir de les 21 h
Parc dels Torrents  
Esplurock
Vine a la tretzena edició del mític 
festival Esplurock i gaudeix de la 
música! Aquest edició vindran a 
tocar la Banda Trapera del Rio, i 
també gaudirem dels grups locals: 
Ultimo Rekurso, Rat Penat, The Es-
cale Dogs i Dilemia.
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