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Diversión sin pausa en la 
Fiesta Mayor de Esplugues

E
n Esplugues el buen rollo del 
verano alcanza su mayor es-
plendor al fi nal, encarnado en 
nuestra Fiesta Mayor. A con-
tinuación os dejamos algunas 

de las propuestas más atractivas de estos 
cinco días que vienen llenos de diversión 
sin pausa. El resto, como siempre, lo en-
contraréis en el programa que recibiréis en 
vuestras casas. ¡A pasarlo en grande! 

MERCADO ‘ESPLUGAS CITY’
Del miércoles 20 al domingo 24 
Parece que el mercado que conmemora el 
poblado de los estudios Balcázar, que se 
instaló en la ciudad hace más de cincuenta 
años, se consolida en su tercera edición. Las 
calles de l’Església y Montserrat se visten 
de nuevo de far 
west para alber-
gar paradas y 
talleres de oficios 
sobre la temáti-
ca, pero también 
espectáculos 
de caballos y 
conciertos de 
country, de los 
grupos Judy & 
The Martins y 
Max Tyler.
 
DE TAPA 
EN TAPA 
POR LA CIUDAD
Del miércoles 20 al domingo 24 
Con el ajetreo de estos días, de acto en acto, 
de baile en baile, agradecemos la iniciativa 
de los más de 70 establecimientos de la 
ciudad que ofrecen tapas a precios popu-
lares (¡tapa más bebida por 2 euros!) del 
miércoles 20 al domingo 24 (de 12 a 15 y de 
18 a 21 h.). Haced una buena ruta de tapas 
con la guía que habéis recibido junto al Pont 
y L’Agenda o buscad el cartel identificativo 
en las puertas de los locales adheridos a la 
propuesta, y probad un sinfín de raciones.
 
THE TRIPLETZ + DJ BLANCA 
ROSS 
Viernes 22 – 23 y 01 h.
C. Sant Antoni M. Claret – 
c. Bruc
Combinación de djs 
para la primera no che 
de conciertos. 
Pri  mero tocarán 
The Tripletz, dos 

FESTIVAL DUENDES CON ARTE
Domingo 24, a partir de las 12 h. 
C. Maria Aurèlia Capmany
Concierto benéfico (en soporte al Hospital 
Sant Joan de Déu, Associació Catalana 
Lupus E.G. y Cáritas) que se centra en el 
flamenco. Contará con las actuaciones del 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael y 
Taller Flamenco, que precederán a las de 
La Húngara, nombre artístico de Sonia 
Priego Bárbara, una cantante española de 
pop flamenco, natural de Écija, Sevilla, y de 
su hija, Laury “La Hungarilla”.
No confundir este festival con El Duendesito, 
su versión más local que acogerá grupos de 
nuestra casa, y se celebra el sábado 23 en 
el mismo lugar. Habrá servicio de bar.

DOCTOR PRATS 
Domingo 24, 20 h.
C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
El postre de la carta musical lo pone el grupo 
de Terrassa Doctor Prats. Una formación 
de música fusión que nació en 2014 con la 
intención de ser únicamente un grupo vir-
tual, pero que ha acabado publicando dos 
álbumes y actuando en escenarios como los 
de las Fiestas de La Mercè de Barcelona. 

PIROMUSICAL
Domingo 24, a partir de las 21.30 h
Plaza Catalunya
El piromusical, el espectáculo de fuegos 
artificiales y música que marca el final de 
la Fiesta Mayor, viene empaquetado por 
la actuación de grupos de percusión. Así, 
podréis bailar al son del tambor, tanto antes 
como después del estallido de colores, que 
nos deja siempre a todos con la boca abier-

ta y un regusto de 
tristeza por saber 
que se acaban las 
fiestas. Lo supera-
remos moviendo 
el esqueleto. ● 
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amigos veinteañeros que decidieron for-
mar una banda de Djs, que ha pinchado 
en Razzmatazz, Apolo o el Arenal Sound y 
que, además, se lanzaron a abrir un canal 
de Youtube. Tras el joven dúo, llega el turno 
de Blanca Ross, una dj barcelonesa que se 
ha abierto camino en la industria estatal 
con mucha proyección. Es también locutora 
de radios como Máxima FM. ¡Esta noche, 
la pista arderá!

CHAMBAO 
Sábado 23, 23 h. 
C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
El plato fuerte de la programación musical 
de las fiestas viene servido por Chambao. El 
grupo liderado por la malagueña María del 
Mar Rodríguez, más conocida como Lamari, 
aterriza en Esplugues con su último disco, 
Nuevo ciclo. Y decimos ‘último’, por recien-
te y por final, ya que el grupo se diluye a 
finales de año para dejar volar a su cantante 
en solitario. Será la 
mejor opor-
tunidad que 
tendréis para 
despediros 
de la banda 
que encarnó 
el llamado fla-
menco chill. 

FIESTA 
HOLI, 
LLUVIA DE 
COLORES
Domingo 24, 
de 12 a 14 h. 
C. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
¡No podía faltar la Holifest Esplugues! La 
popular celebración originaria de la India, 
pero que cada vez se celebra en más rin-
cones del mundo, llenará la ciudad de colo-
res con la batalla de pigmentos en polvo y 
música de fondo. Recuerda seguir las reco-
mendaciones para poder gozar de la fiesta 
sin preocupaciones: llevad ropa blanca y 
vieja, gafas de sol o de piscina, mascarilla 
o pañuelo y los móviles envueltos en bolsas 
de plástico. 
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Les entitats fan vibrar 
la Festa Major de Sant Mateu

40è Concurs de Menjadors de Mongetes 
amb Botifarra i a la XXXIII Trobada de 
Gegants i Capgrossos d’Esplugues, 
amb la celebració del 30è aniversari de la 
geganta Caterina; tots tres actes comen-
cen a les 10 h. Una hora més tard, s’inicia la 

XV Jornada de Sensibilització per 
a la Integració de les Persones 
amb Discapacitat, moment en 
què també té lloc la cercavila del 
Centro Aragonés de Esplugues.  
Poc després, el Ball de Diables 
inicia el seguici del diumenge, 
amb les colles castelleres que 
participaran a la XXIV Diada 
Castellera de la plaça Santa 
Magdalena.  Enguany a més 
dels nostres Cargolins i dels 
ja habituals Capgrossos de 
Mataró, comptarem també 

amb la presència de la 
Colla dels Castellers 
de Vilafranca com a 
colla convidada.

A la tarda, tanquen la 
programació festiva una 
actuació de dansa i teatre 
musical al parc Pou d’en 
Fèlix, un espectacle d’hu-
mor als jardins del Casal 
de Cultura Robert Brillas, 
la Gran Ballada de Festa 
Major de l’Esbart Vila 
d’Esplugues, les havane-
res i el rom cremat a càr-
rec del grup Mar Endins i 
els concerts al parc de les 
Tres Esplugues. La música 
sonarà de fons mentre la ciu-

tat s’acomiada de la seva Festa Major uns 
quants carrers més enllà amb l’espectacle 
piromusical. Salut i bona Festa Major! ●

 És a la Festa Major de Sant Mateu on es 
reflecteix el ric teixit associatiu de la ciu-
tat. Les entitats bolquen il·lusió i esforç en 
aquesta celebració que ve plena d’activitats 
i en què la tradició popular i cultural d’Es-
plugues vibra amb tota la seva vitalitat. 

Tot seguit es destaquen algunes de les 
activitats més rellevants de cada dia (tro-
bareu la informació completa i detallada al 
programa que rebreu a casa). 

Dimecres 20. El plat fort del primer 
dia de la festa és el seguici del pregó, 
en què una desena d’entitats de la ciutat 
ens guien des del Casal de Cultura Robert 
Brillas fins a la plaça Santa Magdalena, on 
escoltarem el pregó a càrrec del veí d’Es-
plugues i exnedador campió d’Espanya en 
1.500 lliures, de 500 i 1.000 metres en llar-
ga distància Jordi Jou.

Dijous 21. Festiu i Sant Mateu, a banda 
del patró de la ciutat, la segona jornada va 
dedicada al públic infantil. Els nens i nenes 
de la vila podran escoltar un contacontes 
en anglès i un concert infantil. 

Divendres 22. Després de dos dies escal-
fant motors suaument, arriba la gresca amb 
el correfoc i el cercatasques del Boc de 
Biterna que us conduirà als concerts del 
parc de les Tres Esplugues.  

Dissabte 23. Jornada que ve plena 
d’actes i activitats. Set colles us conviden 

a la cercavi-
la infantil de 
bon matí. Per 
al mateix públic 
trobareu el Parc 
de Jocs i Tallers al 
parc dels Torrents 
(també diumenge). 
Per dinar, us espera 
el concert vermut 
i la paella popular, 
que donaran pas a la 
cercavila festiva de Sant 
Mateu, que arrenca a la 
Biblioteca Pare Miquel d’Es-
plugues. També hi haurà 
els correfocs, primer l’in-
fantil i després el d’adults; 
la prediada Castellera, la 
XXII Diada Bastonera i 
el sopar anterior; el ball 
de la Penya Barcelonista 
de L’Avenç; i els concerts 
de Los Inolvidables 70 
a la rambla Verge de la 
Mercè o els del parc de 
les Tres Esplugues. 

Diumenge 24. El dia de la traca final 
és el més farcit de la celebració. Arrenca 
amb les matinades, que donen pas a la 
Marxa accessible d’educació viària, al 

Com viviu la Festa Major des de la Colla?
La Festa Major la vivim amb la màxima 
intensitat ja que participem activament 
en la seva organització en ser membres 
i cofundadors de la Coordinadora d'Enti-
tats de Cultura Popular d'Esplugues. Molta 
gent quan assisteix als actes i actuaci-
ons de les diferents entitats no s’adona 
de quantes hores i reunions han calgut 
per arribar a fer realitat el que en aquell 
moment està veient.

Què podem esperar de la 32a Diada 
Bastonera?
Com sempre, el millor. Començant per la 
cercavila en la qual estarem acompanyats 
per tres colles bastoneres més: Terrassa, la 
Palma de Cervelló i Gavà, extraordinàries. 
Després la Colla de Bastoners d'Esplugues 

organitza l’únic sopar popular de tota la 
Festa Major al carrer de les Piles, davant 
l'escola Isidre Martí. En acabar, gaudirem 
del grup folk Gambutzins amb balls de 
plaça per a tothom i la Diada Bastonera 
finalitzarà amb les tradicionals rondes de 
garrotins que no poden faltar en la nostra 
Diada.

Quina diries que és la salut de la cultura 
bastonera a Catalunya?
Després d'uns anys una mica de cap baix, 
haig de dir amb orgull que el ball de bas-
tons està passant per un moment dolç. 
No hi ha any en què no apareguin noves 
colles  amb un nivell molt alt i formades per 
balladors molt joves. Això dóna empenta 
per tirar endavant la cultura popular del 
nostre país, moltes vegades poc valora-

da. Aquesta renai-
xença es deu les 
colles existents i 
a la bona feina de 
la Coordinadora de Ball de Bastons de 
Catalunya que està treballant molt dur.

Teniu algun repte a assolir de cara al 
futur?
El més gran és el d’aconseguir formar 
una Colla Jove. Tenim la Colla Petita, ja 
consolidada, amb una quinzena de balla-
dors de 4 a 11 anys i la Colla Gran, amb 
gairebé una vintena, però ens agradaria 
formar-ne una de noies i nois d'entre 12 i 
16 anys. Així que aprofito als que esteu 
llegint, a animar-vos, tingueu l'edat que 
tingueu, a participar, gaudir i viure el ball 
de bastons des de dins.

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Joan Vázquez, president de la 
Colla de Bastoners d'Esplugues “    El ball de bastons està 

passant per un moment dolç”
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La Diada Castellera comptarà amb la presència de la Colla 
dels Castellers de Vilafranca, a més dels ja habituals 
Capgrossos de Mataró, com a convidades



 Després de l’aturada per vacances, arri-
ba la pretemporada i els equips de casa 
nostra es posen les piles per encarar els 
reptes que els esperen durant el curs. La 
Festa Major és, sens dubte, l’excusa per-
fecta per començar a escalfar motors i és 
per això que la ciutat ofereix un munt de 
partits, tornejos i partides de gairebé tots 
els esports que es practiquen a Esplugues 
durant tot l’any: petanca, tennis taula, fut-
bol camp i sala, voleibol, bàsquet, handbol, 
natació, escacs, billar, gimnàstica artística, 
pàdel i, fins i tot, coloms esportius.  Som-hi, 
a la pista! 

TORNEIG D’HANDBOL JUVENIL 
“CIUTAT D’ESPLUGUES”
L’emoció està assegurada durant els tres 
dies que dura el Torneig d’Handbol 
Juvenil Ciutat d’Esplugues, possible-
ment la competició més important de les 
que es programen aquests dies.  Els dos 
equips de la categoria juvenil del club de 
la ciutat competiran contra una desena de 
grups d’alt nivell. 

LES PISTES, CAMPS I PISCINES DE LA 
CIUTAT TREUEN FUM
Els centres esportius van atrafegats amb 
tanta activitat aquests dies. Al Complex 
Esportiu Municipal Les Moreres, per 
exemple, s’organitzen partits de futbol 
sala i voleibol, així com els tornejos de 
bàsquet i tennis taula, aquest, obert a 
tota la ciutadania. A més a més, també es 
podrà veure el Festival de gimnàstica 
artística el dissabte al matí. D’altra banda, 
a les pistes municipals de petanca es juga 
un trofeu social d’aquest esport i la pisci-
na de la Plana acull el Trofeu de natació.  
Paral·lelament, al Poliesportiu Municipal 

 DeDesprérér s s dede  ll’a’aatutut radadadaa pppperererer v v vvaccaccananananancecececcec s,s,s, a a a arrrrrrri-i-i

La versió més esportiva 
de la Festa Major

XXXII TORNEIG 
CIUTAT D’ESPLUGUES 
D’HANDBOL JUVENIL
Divendres 15  de 17 a 21 h

Dissabte 16  de 9 a 22 h

Diumenge 17  de 9 a 22 h

Complex Esportiu Municipal   

Les Moreres

TORNEIG DE TENNIS
TAULA FESTA MAJOR
Dissabte 23  de 9 a 15 h

Complex Esportiu Municipal   

Les Moreres

Inscripcions gratuïtes, del dimarts 5  
al dimecres 20, de dilluns a divendres, 
de 16.30 a 19.30 h, al Centre Cultural 
L'Avenç. C. Àngel Guimerà, 27-29
Tel: 93.513 54 45
activitats@avencesplugues.cat
(Trobareu tota la informació al programa 
de Festa Major que rebreu a casa)

Can Vidalet, el CCA Plaza Macael orga-
nitza el VII Torneig Futbol Sala. 

TORNEIG DE PÀDEL
El pàdel cada dia s’està fent més popular. 
D’aquí que la tercera edició del Torneig de 
Pàdel de Festa Major del CEM La Plana 
ja soni a consolidació. Del divendres 22 al 
diumenge 24 se celebra la competició a la 
qual us podeu inscriure a partir del dilluns 
4 al mateix equipament. Animeu-vos amb 
les pales!

ESCACS A L’AVENÇ
Tampoc faltaran les habituals partides 
ràpides d’escacs del diumenge que orga-
nitza la Secció d’Escacs de L’Avenç ni els 
escacs gegants que instal·larà la mateixa 
entitat a la pista de L’Avenç. ●
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C. Laureà Miró, 242, local 2

Esplugues de Llobregat

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

T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com

PROJECTES 
D’INTERIORISME 

INTEGRAL 

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

LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, 
UNA FESTA PLENA DE TRADICIÓ I SENTIMENT

 Esplugues celebra l’Onze de Setembre, 
la Diada Nacional de Catalunya, amb 
una festa que combina tradició i senti-
ment. Hi trobem cants, balls, ofrenes, 
parlaments i d’altres elements que doten 
la celebració de significat. 

Tot plegat comença la vigília, el diu-
menge 10, quan la secció local de l’As-
semblea Nacional de Catalunya (ANC) 
organitza l’habitual marxa de torxes, 
que va des de l’Ajuntament fins al monu-
ment de l’Onze de Setembre, a la qual es 
convida la població veïna de Sant Just 
Desvern.

La programació de la Diada com a tal 
comença el migdia amb l’acte institu-
cional que estarà protagonitzat per les 

actuacions   de la Coral Musicorum i 
la Societat Coral Centenària (SCC) La 
Coloma, que precedeixen les ofrenes 
florals obsequiades per les entitats de 
casa nostra, així com els balls de l’Esbart 
Vila d’Esplugues, la Colla de Bastoners 
d’Esplugues i la Secció Sardanista de 
L’Avenç (podeu consultar totes les obres 
interpretades al Dia a Dia). 

L’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, 
conclourà l’acte amb la lectura de la 
declaració institucional, que donarà pas 
a la cantada conjunta de Els Segadors, 
l’himne nacional de Catalunya, acompa-
nyats de la coral SCC La Coloma. 

A la tarda, com és tradició a Esplugues, 
teniu una última cita: la Secció 

Sardanista us espera al parc Onze de 
Setembre per acomiadar junts la Diada 
amb la tradicional ballada de sardanes, 
que anirà acompanyada per la Cobla 
Baix Llobregat.●

Diumenge 10  21.30 h

MARXA DE TORXES
Plaça Santa Magdalena

Dilluns 11  12 h 

ACTE INSTITUCIONAL
Parc Onze de Setembre

19.30 h 

BALLADA DE SARDANES
Parc Onze de Setembre

La Plana se acicala 
para su Fiesta Mayor
 El segundo fin de semana de este mes La Plana os 

invita a su Fiesta Mayor. Del viernes 8 al domingo 
10, la Rambla del Carme se llena de actividades 
para todos los públicos, y en las que el baile 
ocupará gran parte de la programación. 

Viernes 8. El ciclista paralímpico y vecino del 
barrio, Ignacio Ávila, será el encargado de dar el 
pistoletazo de inicio de las fiestas con el pregón, a 
las 21.30 horas. Después le seguirán las actuaciones 
de María Espinosa (Canción española y cobla), los 
grupos de baile de la Asociación Cultural Andaluza de 
Esplugues (ACAE)  y el grupo de salsa Félix el Cubano. 

Sábado 9. Antes de la habitual sardinada popular que 
organiza la asociación de vecinos del barrio, habrá la actu-
ación de la Colla de Bastoners d’Esplugues y el Grup de 
Percussió Atabalats. Ya por la tarde, seguirán las exhibici-
ones de baile: las sevillanas, a cargo del Taller Flamenco, 
y la danza del vientre, el burlesque y la danza polinesia, de la 
mano de la AV La Plana-Montesa. El punto y final lo pondrá 
la orquesta Chocolat. 

Domingo 10. La última jornada de la fiesta está dedicada a los más 
pequeños de la casa. Entre las actividades destinadas a este público cabe destacar el 
parque infantil, un espacio repleto de atractivos: toboganes gigantes, multiobstáculo 
o castillos hinchables, entre otros, que funcionará durante todo el día. Paralelamente, 
Esplai Espurnes ofrece un taller de maquillaje y un espacio de juegos de madera, y al 
mediodía se celebrará la cursa para niños y niñas a cargo del Club de Atletisme Can 
Mercader.  La programación infantil concluye con una fiesta de payasos y marionetas, 
de la mano de Titelles ¾ de 15. 

Para el resto de público, se ofrece una clase abierta de zumba, body pump y pilates a 
cargo de Duet Esplugues y, como colofón, la cantada de habaneras a cargo del grupo 
Son de la Habana y la degustación de rom cremat.●

FIESTA 
MAYOR 

LA PLANA. 

Del viernes 8 

al domingo 10. 

Rambla 

del Carme

L’Endoll ens parla del 
mal a ‘Segrest’
 L’Endoll, el grup de teatre de L’Avenç 

inicia la temporada amb una proposta 
dirigida per Francesc Martín,  que ens 
posarà els pèls de punta. El mal en estat 
pur és el motor temàtic de Segrest, obra 
basada en Carnaval, del dramaturg i 
guionista Jordi Galceran, que és també 
l’artífex de l’èxit mundial El mètode 
Grönholm i, més recentment, coautor 
de la sèrie de TV3 Nit i dia. 

És carnaval i ha desaparegut un home, 
la policia no en té cap pista. De sobte, 
un missatge, una amenaça, Internet i 
un compte enrere... Els investigadors 
hauran de treballar a contrarellotge per 
resoldre aquest crim que assoleix dimen-
sions insospitades. Un thriller policíac i 
trepidant que us farà contenir l’alè fins 
a l’últim minut. 

Teniu quatre oportunitats per anar a 
veure-la. Les deixareu escapar?●

Dissabte 30    22 h

Diumenge 1 d’octubre   18 h 

Dissabte 7 d’octubre  22 h

Diumenge 8 d’octubre   18 h 
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Espai Jove Remolí
de 16 a 35 anys

Ritmes llatins +18• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Zumba• 
Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h 

Risoteràpia• 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Fotografi a digital **• 
Dimecres, de 18 a 19.30 h 

Bollywood• 
Dijous, de 20.15 a 21.45 h 

Pilates + hipopressius• 
Divendres, de 19 a 20.30 h

Ofi cina Jove 
d'Emancipació 
de 16 a 35 anys

Aprèn a parlar en públic• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h 

Tallers per a tothom
Setembre / desembre

Casal de Cultura 
Robert Brillas
A partir de 16 anys

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

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

Del 18 setembre 
al 22 de desembre 

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÀMICA

Iniciació a la ceràmica I• 
Dilluns, de 10 a 13 h
Dimarts o dimecres, 
de 17.30 a 20.30 h
Iniciació a la ceràmica II• 
Dilluns, de 10 a 13 h 
Dimarts o dimecres de 17.30
a 20.30 h
Iniciació a la ceràmica III • 
Dilluns, de 10 a 13 o de 17.30 
a 20.30 h
Ceràmica per a nens  • 
i nenes
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Divendres, de 17.30 a 19 h

MONOGRÀFICS 
ESPECIALITZATS 
De mitja i curta durada

Iniciació i perfeccionament • 
de torn 
Dimecres, de 10 a 12 h
Esmalts de baixa • 
temperatura 
Dijous, de 10 a 11.30 h
Esmalts  d’alta • 
temperatura 
Dijous, de 10 a 11.30 h

Peces nadalenques • 
Dijous, de 10 a 11.30 h
Motlles i col·lades • 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Peces compostes amb peces • 
de col·lada 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Tècniques de construcció • 
ceràmica 
Divendres, de 19 a 20.30 h
Gravat amb altres materials • 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Introducció a les tècniques • 
pictòriques 
Divendres, de 19 a 20.30 h
Gravat calcogràfi c  • 
Dijous, d’11 a 13 h 
Dijous, de 18 a 20 h
Joieria a la cera perduda • 
Dijous, d’11 a 13 h
Joieria i ceràmica • 
Dijous, de 18 a 20 h 
Dijous, d’11 a 13 h
Gravat a l’àcid per a joieria • 
Dijous, de 18 a 20 h

TALLERS + ART
Taller per a famílies• 
Grups de 0-3 anys
Divendres, de 17.30 
a 18.30 h
De 4-6 anys
Divendres, de 18.30 a 19.30 h

SERVEIS 
Autoservei• 

De dilluns a dijous, 
de 10 a 13 h

De dilluns a dijous, 
de 17.30 a 20.30 h

Biblioteca especialitzada • 
De dilluns a dijous, 
de 10 a 13 h

De dilluns a dijous, 
de 17.30 a 20.30 h

+ INFORMACIÓ 
I PREUS
Inscripcions: del 4 al 8 de 
setembre (ambdós inclosos) 
Consulteu la guia 
No et quedis a casa!
escoladeceramica@esplugues.cat
www.espaidelesarts.esplugues.
cat/ceramica
Per a més informació:
Facebook: Escola Municipal 
de Ceràmica d’Esplugues de 
Llobregat
De dilluns a dijous, de 10 a 13 
h, i de dilluns a divendres, de 
17.30 a 20.30 h
93 372 04 16

TALLER MUNICIPAL 
DE PINTURA I DIBUIX

Dibuix i pintura (7 a 11 anys • 
Dilluns, de 17 a 19 h
Art per a joves de 12 a 16 anys • 
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Introducció a la pintura a l’oli • 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Paisatge i fi gura • 
Dimecres, de 17 a 18.30 h
Introducció al dibuix i la • 
pintura 
Dimecres, de 18.30 a 20.30
Iniciació i perfeccionament • 
a l’aquarel·la i la tinta xinesa 
Dijous, de 10 a 11.30 h
Desenvolupament i • 
realització de projectes                        
Dijous, de 16.30 a 19.30 h
Perfeccionament i • 
procediments pictòrics  
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

MONOGRÀFICS 
DE CURTA DURADA

Dibuix del natural • 
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Retrat • 
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Dibuix al carrer • 
Dilluns, de 10 a 11.30 h
Dibuix de Nadal • 
Dilluns, de 10 a 11.30 h

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

INSCRIPCIONS TALLERS

Del 4 al 20 de setembre
Inici dels tallers: setmana del 25/9

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

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

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

Preus:
• Joves de 16 a 35 anys:
18,40 € (no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys: 59,70 €
(no residents: 75,73 €)
*Taller amb suplement de 15€ 
**Taller que requereix portar càmera digital

Normativa inscripcions:
• Els tres primers dies d’inscripció estan 
reservats a la ciutadania d’Esplugues.
• Si no s’arriba al 80% de la cobertura de les 
places, el taller pot quedar anul·lat.
• L'organització es reserva el dret de modi-
ficació, previ avís.
• No es retornarà la matrícula si no és per 
anul·lació del taller.

+ info a l’Espai Jove Remolí 
i l'Ofi cina Jove d'Emancipació

Espai Municipal de les Arts

Kundalini ioga• 
Dimarts, de 19 a 20.30 h 

Coaching nutricional•  
Dimecres, de 19 a 
20.30 h 

Iniciació a • 
l’anglès
Dijous, de 19 a 
20.30 h 

Cuina per • 
emancipats *
Divendres, de 

18.30 a 20.30 h 

t

EIS 
ervei

+ INFORMACIÓ I PREUS Consulteu la guia No et quedis a casa!o al 93 372 04 16, de 17 a 21 hores
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TALLERS DEL PRIMER
TRIMESTRE
Inici del curs: 12 de setembre 

Música per als més petits: • 
0-3 anys

Taller 1. Sol, solet  
(4 a 12 mesos) 
Dijous, 16.45 h

Taller 2. Cinc pometes  
(1 a 2 anys)  
Dijous, 16.45 h

Taller 3. Escarabat, bum, 
bum (2 a 3 anys) 
Dilluns i dimarts, 16.45 h

Música i moviment:  • 
de 3 a 5 anys

Música i moviment 1  
(3 anys)  
Dilluns o dijous, a les 17.30 h
Música i moviment 2  
(4 anys) 
Dimarts o dijous, a les 17.30 h
Música i moviment 3  
(5 anys) 
Dilluns, dimecres o 
divendres, a les 17.30 h

Coral Si Fa Sol (+ 5 anys)• 
Dilluns o dijous, 17.30 h

Iniciació al Hatha Ioga                    • 
Dilluns, d’11 a 12.30 h 
Data d’inici: 2 d’octubre 
Preu: 25,46 € (n/r: 50,93 €)

Va de poesia                             • 
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Data d’inici: 3 d’octubre
Preu: 27,16 €  (n/r: 47,53 €)

Tertúlies per pensar                   • 
Dimarts, de 12 a 13.30 h     
Data d’inici: 3 d’octubre
Preu: 20,37 €  (n/r: 35,65 €)

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

Escola Municipal de Música

ACTIVITATS
• Tallers
• Conferències
• Activitats familiars
• Visites teatralitzades
• Trobades especialitzes
• Sortides

VISITES GUIADES 
ALS MUSEUS
Tots els diumenges
• Visita combinada al Museu
Can Tinturé i al Museu de
Ceràmica La Rajoleta
Tots els diumenges, a les 11 i 
13 h (La Rajoleta) i a les 12 h 
(Can Tinturé)

Formació Musical Bàsica:  • 
de 6 a 11 anys

Conjunts, grups  
i formacions

Instruments

Llenguatge musical 

Nivell 1: Dijous, a les 17.30 h
Nivell 2: Dimecres, a les 18.45 
h
Nivell 3: Dilluns, a les 18.45 h

MÚSICA JOVE:

De 12 a 17 anys
Fer música en grup és l’eix
de l’aprenentatge, oferint-se
diverses opcions de formacions  
i conjunts.

Formacions • 
Instruments• 
Conjunts• 

 

PRÀCTICA MUSICAL:

A partir de 18 anys

Formacions• 
Conjunts• 
Instruments• 
Teòriques• 

TALLERS TRIMESTRALS

Guitarra amb acords 1 • 
Divendres, 20 h

Guitarra amb acords 2 • 
Dijous, 20 h

Harmònica Blues  • 
Dilluns, 20.45 h

Informàtica musical • 
A determinar

Musicoteràpia • 
A determinar

Jazz improvisació • 
Divendres, 20.15 h

INSCRIPCIONS   
I INFORMACIÓ
DELS HORARIS:

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

Horari:
Matins: 
dilluns i dimecres,
de 10 a 14 h
Tardes:
de dilluns a divendres,
de 16 a 21 h
Consulta els preus 
a la guia No et quedis a casa 
i a www.espaidelesarts.
esplugues.cat/musica 

Creixement personal (1r torn)  • 
Dijous, de 16 a 18 h (menys l’úl-
tim dijous de cada mes)
Data d’inici: 5 d’octubre
Preu: 33,62 €  (n/r: 61,12 €)

Creixement personal (2n torn)• 
Dijous, de 18 a 20 h (menys l’úl-
tim dijous de cada mes)
Data d’inici: 5 d’octubre
Preu: 33,62 €  (n/r: 61,12 €)

VISITA L’ARXIU MUNICIPAL
D’ESPLUGUES
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h
Dimecres i dijous, 
de 17 a 19 h.
Visites guiades 
prèvia concertació 
al 93 473 44 12

ITINERARI PER LA BATERIA
ANTIAERIA DE SANT PERE
MÀRTIR
1r diumenge de mes 11 h
Plaça Mireia
Inscripció prèvia

RUTA DE LA MÀ 
D’ESPLUGUES
Itinerari lliure per 16 racons 
emblemàtics del centre 
històric. Amb l’ajuda d’un 
smartphone i mitjançant la 
lectura dels codis QR s’ofereix 
un recorregut pel centre 
històric de la ciutat.

INFORMACIÓ I RESERVES

MEL. Museus d’Esplugues
de Llobregat
Can Tinturé i La Rajoleta
C. Església, 36
Tel. 93 470 02 18
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat

També a :

Facebook
MuseusdEsplugues

Twitter
@MuseusEsplgues

Instagram
Museus_Esplugues

Arxiu Municipal d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 38
Tel. 93 473 44 12

Museus i Arxiu

INSCRIPCIONS:  
del 4 al 15 de setembre
n/r= no residents 
Inscripcions als 
Punts d’Atenció 
a la Ciutadania 
(PAC) Veure 
informació a la 
pàgina anterior
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 21 h • L’Avenç Centre Cultural  
Taquilla [12 €] anticipada a L'Avenç  [10 €]
O per internet a: www.codetickets.com
Teatre: Orgasmos, la comedia
Dirigida per Oscar Contreras, amb la interpretació 
de Roger Pera i Sam Sánchez. Música de Pep Sala. 
Una comèdia original de Dan Israely. 

16 DISSABTE
 De 9 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XXXII Torneig  d’Handbol Juvenil 
Ciutat d’Esplugues 
Organitza: Club Handbol Esplugues A LA PÀGINA 4

 10 h
Sortida del CEM Les Moreres  
Fins al parc de Can Vidalet

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
MOBILITZA’T PER UN AIRE MÉS NET
Marxa saludable
Ruta per dos dels Camins Saludables d’Esplugues.  
Recorregut de 5,86 km per fomentar la pràctica física. 
S’ha de portar roba i calçat còmode. Inscripcions als 
c/e: sergi@bendhora.com o a dsanchez@esplu-
gues.cat, abans del dijous 14 de setembre.
Organitza: Ajuntament amb el Programa PAFES.

 A partir de les 11 h 
Parc Pou d'en Fèlix  

Dia de la Colla de Castellers
 11 h • Ioga en família
 De 12 a 14 h • Inflables i vermut musical
 De 14 a 16 h • Dinar popular
 De 16 a 17 h • Partides de botifarra
 De 18 a 20 h • Diada Castellera

Colla Castellera de Sants, Colla Castellera de Sabadell i 
Colla Castellera d’Esplugues

 De 21 a 22 h • Sopar popular
 De 22 a 23 h • Actuació d’Arkadia Sound
 De 23.30 a 1 h • Actuació de La Mulata
 De 2 a 2.45 h • Actuació d’un DJ

Organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

 A les 17.30 i a les 19 h 
Auditori del Centre Cultural La Bòbila 

FESTA MAJOR D'ESPLUGUES
Concert coral de Festa Major: Penombra
Concert de les Corals Musicorum, On les llums sonen
Organitza: Coral Musicorum 

 21 h  
C/ Mossèn Jacint Verdaguer  
Preu: [12 €]

XXXV Sopar de germanor del carrer 
de L’Avenç
Sopar, ball, rom cremat i sorpreses. Venda de tiquets 
els dies 6, 7, 12, 13 i 14, de 18.30 a 20.30 h. Menú: 
pica pica i pa amb tomàquet .
Organitza: veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer 

17 DIUMENGE
 De 9 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XXXII Torneig  d’Handbol Juvenil 
Ciutat d’Esplugues 
Organitza: Club Handbol Esplugues A LA PÀGINA 4

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘Qui viu a l’estany?’
Organitza: Programa metropolità d'educació per a la 
sostenibilitat (PMES)

  17 h 
C/ Mossèn Jacint Verdaguer  

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

 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

10 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme   

 D’11 a 13 h •Mc Donald’s
 D’11 a 19 h • Parc infantil (tobogans 

gegants, castells inflables, etc)
 11 h • Esplai Espurnes (tallers de maquillat-

ge i espai de joguines de fusta)
 12 h •  Cursa infantil 

A càrrec del Club d’Atletisme Can Mercader
 13 h • Exhibició de dansa moderna 

A càrrec del grup d’alumnes de l’AV La Plana- Montesa
 17.30 h • Festa infantil amb pallassos i 

titelles '3/4 de 15'
 19 h • Exhibició de zumba, pilates i 

body combat
A càrrec de Duet Esplugues

 20.30 h • Cantada d'havaneres amb 
Son de la Habana i tastet de rom cremat
Organitza: AV La Plana – Montesa A LA PÀGINA 5

 21.30 h • Des de la plaça Santa Magdalena 
fins al parc Onze de Setembre

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

11 DILLUNS
 De 9 a 21 h

Pistes Municipals de Petanca c/Dr. Turró

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

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

ACTE INSTITUCIONAL 
 12 h • Parc Onze de setembre  

 12.05 h • La Coral Musicorum interpreta 
Tu tens el present, del musical Rent

 12.05 h • La Societat Coral Centenària La 
Coloma interpreta Ciutat de Parella, de 
D. Mercadal

 12.15 h • Ofrenes florals 
 12.35 h • Ball de Cintes de les Presses 

i lectura del poema L'himne (de Francesc Vallverdú) 
a càrrec de l'Esbart Vila d'Esplugues i els balls 
Rossinyol, El Canari en Samarreta i 
La Curranda del Babau 
A càrrec de la Colla de Bastoners

 12.45 h • Ball Trenta i Cinquanta a 
Bellvitge (de Joan Jordi Beumala)
A càrrec de la Secció Sardanista de L'Avenç

 12.50 h • Lectura declaració institucional, 
a càrrec de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz

 12.55 h • Interpretació d'Els Segadors
A càrrec de la Societat Coral Centenària La Coloma

 19.30 h • Parc Onze de Setembre  
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Baix Llobregat, a càrrec de la Secció 
Sardanista de L'Avenç A LA PÀGINA 5 

15 DIVENDRES
 De 17 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XXXII Torneig  d’Handbol Juvenil 
Ciutat d’Esplugues 
Organitza: Club Handbol Esplugues A LA PÀGINA 4

Dia
a Dia

Setembre 2017

1 DIVENDRES
 D'11 a 20 h

Piscines Municipals Parc dels Torrents

S'AMPLIA EL CALENDARI DE LES 
PISCINES D'ESTIU
Fins al 10 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. 

5 DIMARTS
Fins al 20 de setembre
L’Avenç Centre Cultural

Inscripcions al Torneig de Tennis 
Taula de Festa Major
Inscripcions gratuïtes al torneig que se celebrarà el 
dissabte 23, de 9 a 15 hores, al Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres. Activitat esportiva de participa-
ció oberta a tota la ciutadania. Informació i inscripci-
ons a: L’Avenc Centre Cultural, de dilluns a divendres, 
de 16.30 a 19.30 h c/ Àngel Guimerà, 27-29 (telèfon: 93 
513 54 45 o c/e: activitats@avencesplugues.cat)
Organitza: Secció de Tennis Taula L’Avenç

8 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 21.30 h  Pregó de festa
A càrrec d'Ignacio Ávila (ciclista paralímpic)

 22 h Actuacions: 
• Maria Espinosa (cançó i cobla)
• Grups de balls de l’ACAE 
(Asociación Cultural Andaluza d’Esplugues)

 00 h • Grup de salsa Félix el Cubano
Organitza: AV La Plana - Montesa  A LA PÀGINA 5

9 DISSABTE
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 11.30 h • Cercavila amb la Colla de 
Bastoners

 12 h • Sardinada popular
 12.30 h • Actuació del Grup de 

Percussió Atabalats
 20 h • Actuació de Taller Flamenco 

(balls de sevillanes)
 21 h • Exhibició de dansa del ventre, 

burlesque i dansa de la Polinèsia
 22.30 h • La nit de ball a la Plana amb 

l’orquestra Chocolat
Organitza: AV La Plana - Montesa A LA PÀGINA 5
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23 DISSABTE
 De 10 a 14 i de 17 a 20 h

Jardins de Can Tinturé   
FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu
Can Tinturé oferirà entrada gratuïta amb horari ampliat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

24 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘Construïm jocs sostenibles’
Amb materials reutilitzats construireu nous jocs per a 
la Jugateca que també podreu replicar per construir-
los per a casa vostra.
Organitza: Fundesplai

 De 10 a 14 i de 17 a 20 h
Jardins de Can Tinturé   
FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes i visites a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu 
oferirà entrada gratuïta amb horari ampliat i visites 
guiades gratuïtes: “La Rajoleta” (11 i 13 h) i Can 
Tinturé (12 h)
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 11 h • Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

FESTA MAJOR AL MUSEU!
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

25 DILLUNS
 10 h

Sortida del CEM La Plana plaça Catalunya  
Fins al parc i deixalleria de La Fontsanta

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
MOBILITZA’T PER UN AIRE MÉS NET
Caminada ambiental guiada 
Recorregut d’1 h aproximadament per fomentar l’ac-
tivitat física, les caminades i els hàbits saludables i 
de mobilitat. Activitat dirigida a la gent gran. S’ha de 
portar calçat còmode i barret
Organitza: l'Ajuntament amb el Programa de dinamit-
zació comunitària de la gent gran

26 DIMARTS
 19 h 

Casal de Cultura Robert Brillas 
Conferència: ‘La vida per viure-la’
A càrrec de l'educadora social i terapeuta, Carme 
Boo. La importància de viure l'aquí i l'ara és essencial 
per poder gaudir d'una vida amb equilibri i harmonia.

20 DIMECRES
Del dimecres 20 al diumenge 24
Horari general: de 12 a 15 i de 18 a 22 h

FESTA MAJOR AL COMERÇ!
Tapes de Festa Major
Ruta de Tapes de Festa Major per 70 establiments 
de la ciutat amb l'oferta de tapa més beguda per [2 €]. 
No us ho podeu perdre!

 De 10 a 14 i de 17 a 20 h
Jardins de Can Tinturé   
FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu
Can Tinturé oferirà entrada gratuïta amb horari ampliat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 De 17 a 20 h • Jardins de Can Tinturé  
FESTA MAJOR ALS MUSEUS!
Taller familiar: ‘L’escut de casa nostra’
Taller que us proposa dissenyar l’escut de la vostra 
família i pintar-lo sobre una rajola.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 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 DIJOUS
 

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

 De 10 a 14 i de 17 a 20 h
Jardins de Can Tinturé   
FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu
Can Tinturé oferirà entrada gratuïta amb horari ampliat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

22 DIVENDRES
 De 10 a 14 i de 17 a 20 h

Jardins de Can Tinturé   
FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu
Can Tinturé oferirà entrada gratuïta amb horari ampliat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 12 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena 
Arribada a un punt a determinar de Barcelona

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
MOBILITZA’T PER UN AIRE MÉS NET
Cursa de transports a la regió metro-
politana de Barcelona
Inscripcions i informació, fins al divendres 15 al tel. 
93 371 33 50 (de 9 a 14 h) o al c/e: dsanchez@esplu-
gues.cat
Organitza: Associació per a la Promoció del Transport 
Públic (APTP)

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 

Una setmana d’activitats “per un 
aire més net”  
 Moure’s d’una manera més salu-

dable per a tu i per al medi ambient 
és el que proposa la Setmana Euro-
pea de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura. Del dissabte 16 al divendres 
22, i alguns dies d’octubre, Esplu-
gues se suma a aquesta iniciativa 
que fomenta noves maneres de des-
plaçar-nos d’un lloc a un altre. I ho fa 
sota el lema “Mobilitza’t per un aire 
més net”. 

Entre les activitats programades 
trobareu la marxa saludable, la Cur-
sa de transport de la regió metropo-
litana de Barcelona o una Caminada 
ambiental guiada per a la gent gran. 
A més a més, aquest any el Dia Sense Cotxes serà el divendres 29, 
dia en què es tancarà al trànsit algun dels carrers de la ciutat encara 
per determinar. La iniciativa anima la ciutadania a deixar el seu cotxe 
aparcat a casa i agafar altres tipus de transport menys contaminants 
(transport públic, bicicleta...) o bé desplaçar-se caminant. També es 
farà una campanya de foment del transport públic a diverses línies de 
bus de la ciutat. 

Ja de cara a l’octubre, cal esmentar que se celebra la BaixCicletada, 
la Passejada Urbana en Bicicleta i que, del dilluns 9 al divendres 13, es 
farà el control de contaminació acústica del vehicles de dues rodes.●

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA • Del 16 al 22 de setembre  
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27 DIMECRES
 18 h • Sala d’actes de La Baronda 

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
MOBILITZA’T PER UN AIRE MÉS NET

Jornada Exposició Pública del Pla de 
mobilitat urbana d’Esplugues
Exposició centrada a informar a la ciutadania de l’estat 
d’aplicació actual de l'aprovat Pla de mobilitat urbana, 
on es presentaran els resultats obtinguts

28 DIJOUS
 21.30 h • ETV (canal 36 TDT i canal 38 UHF)

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
MOBILITZA’T PER UN AIRE MÉS NET
Entrevista i/o debat televisat 
Sobre el "Passat, present i futur de la bicicleta a 
Esplugues i a l’àrea metropolitana” a ETV. Participants 
a determinar. 

29 DIVENDRES
 De 8 a 20 h • Carrer Caquis  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
MOBILITZA’T PER UN AIRE MÉS NET
Dia sense cotxes 
Dia de sensibilització sobre la problemàtica de l’ús del 
cotxe privat. Tancament al trànsit del carrer Caquis 
(entre Glicines i la plaça Jacinto Benavente). Es realit-
zaran activitats educatives i sensibilització adreçades 
a l’alumnat de les escoles properes, de 9.30 a 12.30 h 

30 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

 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 
Obra de teatre: Segrest
Thriller policíac basat en l’obra Carnaval de Jordi 
Galceran. L’Endoll Teatre, sota la direcció de 
Francesc Martín, s’anima amb un text ple d’intriga 
que us farà contenir l’alè durant tota la funció.  A LA PÀGINA 5

Diumenge 1 d'octubre
 18 h  • L’Avenç Centre Cultural  

Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 

Obra de teatre: Segrest
Thriller policíac basat en l’obra Carnaval de Jordi 
Galceran. L’Endoll, sota la direcció de Francesc 
Martín, s’anima amb un text ple d’intriga que us farà 
contenir l’alè durant tota la funció. 

 A LA PÀGINA 5

CURSOS i TALLERS 
CURSOS DE CATALÀ
Inscripcions 1r trimestre. 
Informació i proves de col·locació: 13, 14, 18, 19 
i 20 de setembre, de 10 a 12 i de 17 a 19 hores
Servei Local de Català d'Esplugues de Llobregat 
- Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l'Amistat, s/n - cantonada c/Vallerona
Tel. 93 372 04 16 • serveicatala@esplugues.cat
- Escola Eugeni d’Ors
De 10 a 13 hores. C/ dels Cedres, 38, 1a planta

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, 13, 20 i 27 de setembre, de 16.30 a 18 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Grup de suport emocional per a 
familiars de cuidadors 
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

  
TALLERS DE BALL DE FESTA MAJOR 

AMB STANDARD LATINO!
Cada tarda de la setmana de Festa Major Cada tarda de la setmana de Festa Major 

tallers gratuïts de ball a càrrec detallers gratuïts de ball a càrrec de Standard  Standard 

LLatinoatino. Per a més informació consulteu al . Per a més informació consulteu al 

seu web: www.standardlatino.esseu web: www.standardlatino.es

• Al local de • Al local de Standard LatinoStandard Latino

(C. Sant Francesc Xavier, 36):(C. Sant Francesc Xavier, 36):

Dilluns 18, de 20 a 20.45 h •  Dilluns 18, de 20 a 20.45 h •  SevillanasSevillanas  

i de 20.45 a 21.30 h • i de 20.45 a 21.30 h • KizombaKizomba  

• I al • I al parc Pou d'en Fèlix:parc Pou d'en Fèlix:
Dimarts 19, de 20 a 20.45 h • Dimarts 19, de 20 a 20.45 h • DancehallDancehall

Dimarts 19, de 20.45 a 21.30 h • Dimarts 19, de 20.45 a 21.30 h • ZumbaZumba

Dijous 21, de 20 a 20.45 h • Dijous 21, de 20 a 20.45 h • Salsa i bachataSalsa i bachata  

Dijous 21, de 20.45 a 21.30 h • Dijous 21, de 20.45 a 21.30 h • Ball socialBall social  

Divendres 22, a les 20.30 h Divendres 22, a les 20.30 h 

Ball per a nens i nenes, funky y ball modernBall per a nens i nenes, funky y ball modern  

Del 18 al 22 de setembreDel 18 al 22 de setembre    20 h 20 h 
parc Pou d'en Fèlix i localparc Pou d'en Fèlix i local  

SORTIDES
Diumenge, 24 de setembre, a les 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia

FESTA MAJOR ALS MUSEUS!
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, 17 de setembre, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Molló-Setcases 
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

Dissabte, 7 d'octubre, a les 8 h 
Davant de l’Ajuntament

Excursió al monestir de Poblet
L’Associació de Veïns i Veïnes del Centre organitza 
aquesta sortida per acomiadar el 2017 amb una gran 
excursió cultural al monestir de Poblet; una excursió 
que, segons ells, tothom hauria de fer com a mínim un 
cop l’any. Inscripcions, truqueu al 655 941 452
Organitza: Associació de veïns i veïnes del Centre

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 €]

Del 5 al 28 de setembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Exposició: ‘5 mirades al capvespre’
Aquesta mostra és el resultat de reunir a l’entorn del 
concepte “Capvespre” cinc aficionats a la fotografia 
(Ton Gasull, Lluís Menoyo, Josep Perarnau, Carles 
Serraima i Dolors Vilalta), tot deixant que cadascú 
encari la idea individualment, però alhora també treba-
llant en equip i intercanviant opinions i criteris.

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

Del 16 al 24 de setembre 
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Dijous 21, dissabte 23 i diumenge 24, s’obrirà 
d’11 a 14 h i de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició: 'Vestint la dansa'
Una mostra sobre els vestits de l'Esbart Vila d'Esplugues.
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

Del 26 al 28 de setembre, de 17 a 20 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició de treballs de l’Associació 
de Dones del Gall
Organització: Associació de Dones del Gall

Fins al 29 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

Cada cop les prestacions dels dispositius 
mòbils són més bones i ofereixen més 
opcions, entre les quals, disparar fotogra-
fies en alta definició. És per això que avui 
dia tothom capta moments i paisatges 
amb els seus telèfons intel·ligents i tau-
letes, és per això que els flamants Amics 
de la Fotografia de L’Avenç han ideat el 
Primer Concurs de Fotografia feta amb 
dispositius mòbils i amb la Festa Major 
com a tema principal. Podeu consultar 
les bases a la seva pàgina de Facebook: 
https://www.facebook.com/amicsfotoes-
plugues/

CONCURS FESTA MAJOR 
Primer concurs de fotografia 
feta amb dispositius mòbils 



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

Dimecres 27, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Body combat
Activitat molt energètica que millora la 
resistencia aeròbica. Es fan servir movi-
ments de boxa i de diferents arts marci-
als. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 

Dijous 28, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Pastissos bons i casolans
Aprendrem receptes de tota la vida, amb 
ingredients del nostre rebost, per tal 
d´elaborar pastissos deliciosos. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda 
(12-18 anys) 

Dimecres 20, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Ungles creatives
Encara que s’acabi l’estiu encara és 
temps de portar els peus i les mans al 
descobert. Vine al Remolí i aprendràs 
com lluir unes ungles de la millor manera 
possible! Dirigit a joves de 12 a 18 anys.

Esplujove de nit

Divendres 29, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Cuina saludable
Si aquest estiu t’has passat amb les 
tapes i els montaditos vine a l’Espai Jove 
Remolí i et proposarem una manera de 
menjar saludable per equilibrar la teva 
dieta! Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

TIC formació

Dimarts 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Iniciació a l’Excel
Taller d’iniciació als fulls de càlcul Excel. 
Útil per tasques escolars i gestió de 
dades de la llar i realització de gràfiques. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
 

Divendres 29, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí    
Cerques efectives amb Google
Mai trobes el que busques a internet? Et 
donarem eines perquè la cerca a Google 
sigui efectiva i ràpida. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys.

Dinamitzacions 
juvenils (12-18 anys)

Dimarts 26, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Cuina amb microones
Aprendrem a fer receptes senzilles 
només amb l’ús d’un microones. Apunta-
t'hi i sorprèn la familia i els amics amb 
les teves pròpies receptes! Dinàmica 
dirigida a joves de 12 a 18 anys.

Dilluns 18, 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 Jove 
romandran tancats els dies 1, 11, 21 
i 22 de setembre

(*) 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

Del 8 al 29 de setembre 
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí 

Un espai on us podreu informar 

sobre els recursos municipals en 

l’àmbit de joventut. Acosta-t'hi!

Del 8 al 29 de setembre
De 17 15 a 21 h

Punt TemàticPunt Temàtic

TALLER JOVE FORMATIU
Dilluns 28, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Xarxes socials i la 
recerca de feina'
Les xarxes socials no serveixen només 
per fer “postureo” i mostrar com et diver-
ties durant el teu darrer viatge. En aques-
ta xerrada aprendrem que les xarxes 
socials també ens poden servir per trobar 
el nostre lloc de feina, simplement hem 
de saber utilitzar-les! Dirigit a joves de 16 
a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dimarts 26, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller de coca de vidre
La coca de vidre és un dolç tradicional 
de Catalunya que en aquest taller apren-
drem a fer amb diferents tipus de fruits 
secs (pinyons, ametlles...). Apunta-t'hi!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 25, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller:'Eines i recursos per 
la recerca de feina o pràcti-
ques per Europa'
Estàs pensant en marxar a un país euro-
peu a la recerca de treball o d’unes pràc-
tiques? En aquest taller es pretén dotar 
de recursos als i a les assistents perquè 
puguin assabentar-se de quins programes 
de pràctiques hi ha i quins són els portals 
de recerca de feina per Europa més habi-
tuals, i es donaran consells de com iniciar 
la cerca. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar 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




