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

Arriba la primera de les 
nostres festes grosses: 
Santa Magdalena, que 
ens anuncia que l’estiu ja 
és ben viu. A Esplugues 
el gaudim de la millor 
manera i ens preparem per 
combatre la calor amb les 
activitats a la l’aire lliure 
d’un Juliol Molt Refrescant!  

Diumenge 1

� De 9 a 14 h
C/ Andreu Amat, davant l’Institut de La Mallola

15a Cilindrada
Inclou un esmorzar de germanor, concursos, 
regals i moltes sorpreses més
Organitza: Penya Motera Cilindros Rebeldes 

� De 9 a 15 h
Parc de Can Vidalet – Cruyff  Court 

FREESTYLE ESPLUGUES 2018
PROMOFUTFEM
És una activitat de promoció del futbol femení, 
en format freestyle (futbol urbà). 

• Assistència de jugadores del RCD 
Espanyol
• Taller  freestyle amb Paloma Puyol

• Speaker Chris (El canal de Chris)
• Fisioteràpia (SIF Recuperació)
Inscripcions gratuïtes al c/e: 
promofutfem@gmail.com 
o al perfi l d’Instagram @promofutfem 
(missatge privat)  
Organitza: Associació Promofutfem, amb la 
col·laboració de CFA Espluguenc, Òptica 
Esplugues, Moda Luisina, Club del Café, Racó 
Vital, Kick Adrima, Safety Car Autoescola, Farmàcia 
Vilamala i Farmàcia Sánchez Peña

� D’11 a 20 h 
Piscines Municipals Parc dels Torrents   

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

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
� 19.30 h • Plaça del Taxi   

Havaneres amb el grup Mar Brava i 
rom cremat 
Organitza: AV Can Clota

Dimarts 3
� De 10 a 13 h

Espai Baronda   

Jornada emprenem
Organitzen: Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i Ajuntament d’Esplugues

Dimecres 4
� 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DISCOFÒRUM
Aram Ílitx Khatxaturian
La inspiració de la música armènia. Audiovisuals 
i comentaris a càrrec d’Antoni Yébenes. 
Organitza: Club de Música Clàssica

� A les 19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 

Exposició: ‘50 anys sense el Raval’
La mostra descobreix la història i les vivències del 
Raval, una zona desapareguda que vol perdurar 
viva en la memòria dels veïns i veïnes d’Esplugues.  
Oberta fi ns al dimarts, 31 de juliol
Organitza: l’Arxiu Municipal d’Esplugues amb la 
col·laboració del Grup d’Estudis d’Esplugues

Divendres 6
�  22 h 

Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
JAZZ & TINTURÉ
Diana Palau i Joel Moreno Project
El duo estrena el cicle amb tocs de jazz, bossa 
nova i alguna pinzellada de pop. 
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Dissabte 7
 20 h 

Parc de Can Vidalet 
Davant de l’Escola Ofi cial d’Idiomes 

Els bioindicadors del canvi climàtic
Activitat que gira entorn dels ratpenats de Can 
Vidalet. Visita  guiada per a públic  familiar  (amb 
infants a  partir  de  6  anys)

 20 h • Parc Pou d’en Fèlix - pista vermella 

Concert: Serem petits prínceps
Concert de primavera-estiu de la Coral 
Musicorum. Participaran les corals Musicorum 
amb les formacions vocals de veus blanques 
convidades de les escoles Folch i Torres i 
Isidre Martí d’Esplugues, Canigó de Sant 
Just Desvern, Joan Blanquer de Castellar 
del Vallès i del CEM de Sentmenat
Organitza: Coral Musicorum

 21 h 
Rambla Àngel Guimerà 

Sopar 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 8
 D’11 a 13 h

Piscina Municipal del Parc dels Torrents   

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE
La macroiniciativa solidària, que se celebra a 600 
piscines municipals i clubs nàutics de Catalunya, 
aquest any arriba al 25è aniversari.  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la 
col·laboració del Club Natació Esplugues
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Dimecres 11

� 20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
Video-fòrum i debat amb el director de
In the same boat
Projecció del documental In de same boat 
(Dins del mateix vaixell) i posterior debat amb 
el seu director, Rudy Gnutti. El documental 
parla de les desigualtats i els efectes de la 
globalització mundial i ofereix alternatives en 
la redistribució: la renda bàsica. Hi parlen: un dels 
sociòlegs més infl uents del segle XX, Zygmunt 
Bauman; l’expresident d’Uruguai, José Mujica; 
i l’economista Tony Atkinson, entre d’altres. Al 
debat també hi participarà Carme Porta, de la 
Xarxa Renda Bàsica
Organitza: Espluga Viva

Dijous 12
 20.30 h • Església de Santa Magdalena  

Concert de la Federació Catalana 
de Pueri Cantores (Nens Cantaires) 
Amb la participació de deu cors d’infants i joves. 
Corals convidades: Les Petits Chanteurs 
Franciliens, de França; i Die Orgelpfeifen, 
d’Alemanya. Entrada gratuïta
Organitza: Parròquia de Santa Magdalena amb 
la col·laboració de Museus d’Esplugues i Amics 
de la Música de Santa Magdalena
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El calor aprieta, el sol pica y las vacacionesestán al caer. 
Esplugues se prepara para el verano con una retahíla de 
actividades refrescantes, variadas y entretenidas donde el 
agua y la música tendrán un papel fundamental. Lanzaos a 
la piscina y disfrutad de las propuestasque este mes os ofre-
ce la ciudad: ¡porque el verano invita a vivirlo al aire libre!

PISCINAS DE VERANO
¿Quésería del verano sin un buen chapuzón? Dicen que 
en verano como se está mejor es en remojo, ya que es la 
forma más natural de combatir las altas temperaturas. La 
llegada del buen tiempoha traído consigo la apertura de las 
piscinas veraniegas. Hasta el 2 de septiembre podréis refres-
caros en las Piscinas Municipales Parc dels Torrents y pasar 
un día divertido y festivo.
Hasta el 2 de septiembre  De 11 a 20 h
Piscinas Municipales Parc dels Torrents

MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE
A Catalunya, més de 600 piscines participen al Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple amb l’objectiu de visibilitzar la malaltia 
i permetre, a tota la població, mostrar la seva solidaritat tot 
mullant-se a les piscines que participen a la campanya. Es-
plugues no podia ser menys i, un any més, el Club Natació 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, us permeten viure una 
jornada solidària i refrescant i contribuir, així, en aquesta 
bona causa que aquest any celebra el seu 25è aniversari
Diumenge 8  D’11 a 13 h
Piscines Municipals Parc dels Torrents

NOCHE DE CHILL-OUT 
CON BAÑO DE LUNA INCLUIDO
Como ya viene siendo una tradición DuetEsplugues con 
la colaboración del Ayuntamiento organiza las Noches de 
chill-out con el correspondiente baño nocturno. Los viernes 
13 y 27, podéis disfrutar del relax a la luz de la luna en la 
piscina Parc dels Torrents y empaparos de buena energía.
Viernes 13 y 27  De 21.30 h a 1 de la madrugada
Piscinas Parc dels Torrents

VETLLADA POETICOMUSICAL 
COM A CLOENDA DEL PATI BLAU
El cicle literari Pati Blau d’Espluga Viva acomiada el curs de la 
manera més poètica. L’escriptora Bel Olid i la poetessa Sívia Bel 
Fransi, acompanyades de la guitarrista Isabelle Laudenbach 

(Las Migas…), seran 
les encarregades de 
posar veu i música, 
respectivament, a 
l’esdeveniment. 
Bel Olid és di-
rectora de 
l’Associació 
d’Escriptors en 
Llengua Catala-
na; al llarg de la 
seva trajectòria 
ha combinat 
la traducció 

amb la creació de les 
seves pròpies obres literàries. 

 JULIO REFRESCANTE

Este mes se vive al aire libre

Darrerament s’ha endinsat en la poesia. Pel que fa a Sílvia Bel, 
enguany ha presentat el seu darrer treball, Deixar anar. Soliloqui 
en mi sostingut on s’acomiada, diu, del masoquisme i la tortura 
moral. Inspirada en el llibre, Bel ofereix una performance poètica, 
juntament amb Laudenbach, titulada Pianto. D’altra banda, Olid i 
Bel comparteixen l’espectacle Rebels, on proposen un recorregut 
per la seva obra poètica. L’espectacle, del qual podreu gaudir tot 
fent un tast de vi o cava, es fi nança mitjançant la taquilla inversa 
(de tal manera que tothom aporti el que pugui o consideri).
Dijous 26  20 h. Jardins de Pons i Termes (Espluga Viva)

PASSEJADES HISTÒRIQUES 
PER RECORDAR D’ON VENIM
En el passat, la muntanya de Sant Pere Màrtir va actuar com a 
punt estratègic per a la defensa de Barcelona i del Baix Llobregat. 
Descobriu-ho a l’itinerari històric Les bateries antiaèries de Sant 
Pere Màrtir, el diumenge 1 de juliol. 
D’altra banda, el 29, el Museu Can 
Tinturé us desvetlla, un dia més, 
tots els secrets que amaga el 
centre històric de la ciu-
tat amb la ruta De la mà 
d’Esplugues. 

Les bateries antiaèries 
de Sant Pere Màrtir
Diumenge 1 •  11 h
Plaça Mireia
Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia

De la mà d’Esplugues
Diumenge 29 •  11 h
Museu Can Tinturé
Inscripció prèvia. 
A partir de 3 eurosSílvia Bel Bel Olid

Isabelle 

Laudenbach



� 18 h 
Pistes de petanca del carrer Lluís Millet 

Campionat de petanca
Col·labora: Club Petanca Recreativo Esplugues 

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

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

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

Exhibició de dansa del ventre, mix 
stylos i danses polinèsies
Hi col·labora Grup Amics del Ball d’Esplugues 
de l’AV La Plana

� 22 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Ball de bollywood
Amb la col·laboracio de les alumnes de Gemma 
Triviño de Masala Barcelona

� 23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Ball amb l’orquestra Magic
Organitza: AV d’El Gall 
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Diumenge 15
FESTA MAJOR SANTA MAGDALENA
JORNADES CULTURALS 

� A partir de les 11 h 
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Rebuda dels ponents i assistents 
� D’11.30 a 13 h • Masoveria de Can Tinturé 
  (CEM Les Moreres)

Inici de les ponències 
Xerrades per treballar la cultura popular a les 
escoles i com poden arribar les entitats a les 
escoles.

� 13.30 h Presentació de la pàgina web, 
de la Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular. 
Hi trobareu un recull de les colles i les festes 
d’Esplugues

� 14 h Dinar de germanor 
� 17.30 h Tallers d’entitats

Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular

+     P.7

FESTA MAJOR DEL GALL
� 19 h

Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Dansa catalana
Amb la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues

� 19.30 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Havaneres i rom cremat
Amb el grup Montemar i rom cremat
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Dimecres 18
� 18 h

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

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

Divendres 13
FESTA MAJOR DEL GALL 

� 17.30 h • Casal de la Gent Gran del Gall  

Berenar per a la gent gran del barri 
� 20 h

Rambla Àngel Guimerà i parc Pou d’en Fèlix 

Cercavila i tabalada
A càrrec del grup de percussió Drums d’Esplugues 

� 22 h • Rambla Àngel Guimerà 

Correfoc 
Amb la col·laboració de la Colla de Diables 
Boiets Esquixafocs i Diablets de Sant Just 

�  22.30 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Pregó de les festes del Gall 
� 22.45 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Ball amb el Trio Aura 
� 00.30 h

Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Exhibició de balls de saló 
Amb la col·laboració del Centre Cultural 
Standard Latino 

� 1 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Ball amb el Trio Aura 
Organitza: AV d’El Gall 
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� De 21.30 a 1 h de la matinada
Piscina Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Nits chill-out a la piscina 
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament
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� De 21.30 a 23.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
IX Nit Oriental
Les danses hindús, bollywood i bhangra us faran 
viatjar pel món. L’entrada es pagarà amb aliments 
no peribles per al Programa d’aliments.

+     P.5

� 22 h 
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
JAZZ & TINTURÉ
Pau Mainé Trio
Trio de jazz i bossa nova format per Pau Mainé, 
a la guitarra elèctrica; Joan Torné, a la bateria 
i Hèctor Tejedo, al contrabaix. 
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Dissabte 14
FESTA MAJOR DEL GALL

� 10.30 h
Casal de la Gent Gran del Gall 

Final del campionat del dòmino i 
quatrola

A una setmana per celebrar la seva festa 
gran, l’església de Santa Magdalena escalfa 
motors amb un destacat concert de la mà de 
la Federació Catalana de Pueri Cantores 
(Nens Cantaires).

El dijous 12, gràcies a la col·laboració entre 
la parròquia de Santa Magdalena, els Mu-
seus d’Esplugues i els Amics de la Música 
de Santa Magdalena, dos cors d’infants i 
joves s’apleguen per animar les celebracions 
litúrgiques a través del cant.

El moviment Pueri Cantores, que reuneix  
a 38 països i 700 cors, es va iniciar després 
de la Segona Guerra Mundial amb l’objectiu 
principal d’allunyar la canalla de la tragèdia 
que provoquen els confl ictes bèl·lics.

Barcelona acollirà aquest any el Congrés 
Internacional de Cantaires que se celebra 
cada dos anys. Al vespre, els cors es disper-
saran per tot el territori català per oferir ac-
tuacions de primer nivell. L’església de Santa 
Magdalena rebrà dues corals provinents de 
França i Alemanya. 

Dijous 12  20.30 h
Església de Santa Magdalena. Entrada gratuïta
Corals convidades: Les Petits Chanteurs Franciliens, França
                                     Die Orgelpfeifen, Alemanya

+ La música sacra dels Pueri Cantores, 
avantsala d’excepció a  la Festa de Santa 
Magdalena
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Ja es aquí un dels imprescindibles del mes de juliol: les 
Nits de Jazz & Tinturé, una de les propostes musicals més 
riques i selectes que ofereix el municipi. Tres vetllades om-
pliran de ritmes càlids i relaxants els jardins de Can Tinturé, 
un paisatge a l’alçada de les circumstàncies.

El divendres 6, Diana Palau i Joel Moreno Project es-
trenaran el cicle i hi posaran banda sonora a través del jazz, 
la bossa nova i alguna pinzellada de pop. Aquest duo mixt 
oferirà el seu particular i original univers musical, amb grans 
dosis d’improvisació i molta llibertat interpretativa.

Els següents en apropar-nos el seu art seran Pau Mainé 
Trio. Aquest triumvirat musical us oferirà composicions tant 
pròpies com adoptades de la tradició jazzística i la bossa 
nova. Pau Mariné Trio està format per tres joves i talentosos 
artistes: Pau Mainé, a la guitarra elèctrica, Joan Torné, a la 
bateria i Hèctor Tejedo, al contrabaix. El grup es troba en la 
recerca constant d’una sonoritat atrevida i fresca; això sí, 
sense renunciar a la tradició que han begut de noms com 
Wes Montgomery o Ron Carter, entre d’altres. El divendres 
13, els joves talents descodifi caran les arrels del jazz.

Finalment, l’últim divendres del mes (el 27) el grup de 
música brasilera Ganzá tancarà el cicle. Si us animeu a 
apropar-vos-hi podreu gaudir del so fresc i simpàtic que 
provoca la fusió de diferents ritmes de la cultura popular 
brasilera amb tocs de jazz i soul. La samba, la bossa nova 
o els ritmes afrobrasilers seran protagonistes de la vetllada. 
L’inici de les vacances no podia començar amb millor ritme!

DIANA PALAU I JOEL MORENO PROJECT
Divendres 6   22 h
PAU MARINÉ TRIO - Divendres 13  22 h
GANZÁ - Divendres 27   22 h

ESPLUGUES MEETS JAMAICA
I del món hindú ens traslladem fi ns a l’illa caribenya de Jamaica, i 
és que el moviment cultural no s’atura 
a Esplugues. Els amants del soundsys-
tem estan d’enhorabona perquè per 
fi  arriba el seu festival.  Dissabte 21, la 
cultura jamaicana tenyeix el parc de 
les Esplugues de música i de colors. 
La macro activitat comptarà amb 
el so de Wiggle Yard aka Kusasi 
Sound i amb moltes sorpreses més, 
que us faran partícips de la fi losofi a 
reggae i la seva bona energia. Hi ac-
tuen: Robert Lee, Righteous Way, 
Supah Lion, Musical Sisters i 
Kusasi ft Paula Bu & Dimas
Dissabte 21    De 17 a 2 h de la matinada
Parc de les Esplugues

ESPLUROCK
Si ets dels que pensen que les vacan-
ces estan per viure-les intensament, 
l’Esplurock és el teu festival. En-
guany se celebra la dotzena edició d’un esdeveniment  que ja és 
un imprescindible a la ciutat. El festival de rock d’Esplugues fa una 
aposta forta amb els seus convidats. Podreu descarregar energia 
amb la banda de punk metall fundada a Bilbao, Rat-Zinger o amb 
el grup barceloní Una bèstia incontrolable que barregen el punk 
més experimental, la psicodèlia i el death-rock. També hi seran els 
Mean Machine, i per als que van més forts podran blasfemar amb 
els espluguins Kancer de Sida. Una oferta musical que de ben 
segur no us deixarà indiferents.
Dissabte 28   20 h
Carrer Andreu Amat

IX NIT ORIENTAL
La música és un fantàstic vehicle per conèixer d’altres 
cultures i apropar-nos a d’altres maneres d’entendre la vida 
a través dels ritmes i sons propis de cada territori. Esplu-
gues ho sap bé, i és per això que compta amb una oferta 
tan variada i multicultural que permet ala ciutadania tenir 
una visió més àmplia i rica del món que ens envolta. La Nit 
Oriental n’és un clar exemple: les danses hindús, de bo-
llywood i de bhangra us faran viatjar pel món sense moure-
us dels jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. A més a 
més, la iniciativa se solidaritza amb el Programa d’aliments i 
organitza una recollida.
Divendres 13   De 21.30 a 23.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

JAZZ & TINTURÉ

Can Tinturé s’embriaga 
del jazz més refi nat

Diana Palau

Ganzá
Pau Mainé Trio



FESTA MAJOR DEL GALL

El barri convida a ballar, cantar 
i jugar a la seva festa 
Com cada any, el barri del Gall ofereix una programació variada per a tots els 
gustos i edats per celebrar la seva Festa Major. Tres dies d’activitats diverses 
que  no permetran que us avorriu ni un sol moment.

Divendres 13, a les 17.30 h, s’inaugurarà la festa amb un gran berenar per 
a la gent gran del barri al Casal de Gent Gran del Gall. A partir de les 20 h, 
comença l’acció amb la cercavila amenitzada pel grup de tabalers Drums 
d’Esplugues. La tabalada precedirà al correfoc de la Colla de Diables Boiets 
Esquitxafocs i els Diablets de Sant Just Desvern. A les 22.30 h, el tradi-

cional pregó que se celebrarà a la pista coberta del parc Pou d’en Fèlix. L’inici 

ofi cial de festes es farà amb el ball a càrrec del trio Aura i l’exhibició de balls 

de saló d’Standard Latino us ajudaran a mantenir el ritme de la nit.

Dissabte 14, serà el torn de les competicions: a mig matí amb la fi nal del 

campionat de dòmino i quatrola, i a la tarda amb la de petanca. Després tor-

narà la dansa amb diversos estils d’arreu: primer serà el torn del ball de bas-

tons a càrrec de la Colla de Bastoners d’Esplugues i, més tard, de la dansa 

del ventre, mixt d’estils i balls polinesis amb el Grup Esplugues Balla, de 

l’Associació de Veïns La Plana. Ja entrada la nit, podreu gaudir del bollywo-

od de Masala Barcelona per tancar les exhibicions exòtiques.  A les 23 h, 

l’Orquestra Magic us farà moure els cos fi ns al fi nal de la vetllada. 

Pel que fa al diumenge 15, la dansa catalana de l’Esbart Vila d’Esplugues i 

les havaneres del grup Montemar, acompanyades amb rom cremat, posaran 

el punt i fi nal a aquestes festes del barri del Gall.

FESTA MAJOR DEL GALL
De divendres 13 a diumenge 15
Diversos indrets del barri. Servei de bar a tots els actes. 
Consulteu la programació al Dia a dia.

+

Com viviu al 
barri la vostra 
Festa Major?
Per poder fer les festes, comptem amb 
tots els veïns i veïnes, amb la seva 
solidaritat, i també amb la capacitat 
d’implicació i entusiasme per gaudir i 
fer gran la festa major del barri.

Aprofi tem aquests dies de festa per 
retrobar-nos amb el barri però, sobre-
tot, les persones ens retrobem amb 
la ciutat. Veiem que sempre tenim 
passos a donar, malgrat les difi cultats 
amb què ens trobem, tenim voluntat 
per seguir endavant.

Especialment, perquè de la situa-
ció actual, que és dura i complicada, 
no en podem sortir si no és cami-
nant, lluitant, plantant cara i fent un 
esforç comú. I perquè, com a ciuta-
dans i ciutadanes, tenim una dignitat. 
Aquests són els valors que defensem 
des de l’Associació de Veïns del Gall i 
que hem volgut posar en relleu abans 
de les festes, tot organitzant un con-
junt d’activitats. Del 13 al 15 de juliol, 
ens trobem tots plegats al carrer.

L'ENTREVISTA 
DE L'AGENDA

Mª Eugenia 
Salmerón 
Presidenta Associació
de Veïns El Gall

Dijous 19

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
‘ASSAJOS, SOPAR I CONCERT’
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

� 19 h Assaig obert de les colles
� 20.30 h 

Assaig dels Castellers d’Esplugues
� 22.30 h Sopar de carmanyola
� 23.30 h 

Concert amb el grup Paraigües
Música comercial amb instruments tradicionals
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular

+     P.9

Divendres 20
 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
De 17 a 20 h 
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus 
d’Esplugues
Entrada gratuïta al Museu Can Tinturé. 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
‘ELS CONCERTS’

� 20 h • Diversos bars de la ciutat

Correbars
Acompanyament amb música festiva de fanfàrria

� De 23 a 2 h 
Parc de les Esplugues 

Concert amb De Mortimers 
Grup de karaoke i versions amb el seu espectacle 
Live Karaoke Show

Organitza: Assoc. Festes Populars d’Esplugues

+     P.9
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Dissabte 21
 12 h

La Masoveria de Can Tinturé 
  (CEM Les Moreres)

JORNADES EL VI I LA VINYA 
A COLLSEROLA
Xerrada: ‘La vinya en l’art i 
l’arquitectura modernista’
Acàrrec de Fàtima López, historiadora i 
cocomissària de l’exposició ‘El Modernisme 
i les fl ors’. En acabar es  farà un tast de vins 
comentat. 

+     P.8
 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
‘LA PROCESSÓ’

� 12.30 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert – Vermut
Espai de trobada, música i vermut. Amb l’actuació 
de grups i músics locals de música d’arrel i el 
concurs de tapes.

� 14.30 h Dinar popular
� 16 h 

Carajillada i partides de botifarra
� 20 h Concentració de colles
� 20.30 h  La Processó del Ferro 

Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas
Participació de les colles de Cultura Tradicional 
i Popular d’Esplugues en la pujada fi ns a la plaça 
de l’Església al so de la música house. 

� 21 h Pujada pel carrer Montserrat 
Recorregut: Sortida del Casal de Cultura Robert 
Brillas, c/ Àngel Guimerà, c/ Laureà Miró, pont 
d’Esplugues, c/ Montserrat i plaça Pare Miquel 
d’Esplugues

� 22 h  plaça Pare Miquel d’Esplugues  

Cloenda de la processó amb 
l’espectacle House aborigen. 
Hi participen les entitats d’Esplugue

� 22.45 h 
Carrer de l’Església - Pl. Pare Miquel d’Esplugues

Sopar de Festa Major
� De 23.30 a 3 h 

Ball de Festa Major amb Orquestra 
All I Oli

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
� De 17 a 20 h 

Museu Can Tinturé  i “La Rajoleta”
 (CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus

� 17.30 i 18.30 h 
Visita guiada a l’exposició: 
‘El Modernisme i les fl ors’
Us descobriran l’especial relació dels artistes 
amb la natura, com la sentien, la captaven i la 
traslladaven als edifi cis modernistes. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia. 

+     P.9

� De 17 a 2 h • Parc de les Esplugues 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Esplugues Meets Jamaica
La cultura jamaicana tenyeix el parc de les 
Esplugues de música i de colors. La tarda 
comptarà amb el so de Wiggle Yard aka Kusasi 
Sound i amb moltes sorpreses més, que us faran 
partícips de la fi losofi a reggae i la seva bona 
energia. Hi actuen: Robert Lee, Righteous 
Way, Supah Lion, Musical Sisters i Kusasi ft 
Paula Bu & Dimas

+     P.5

Diumenge 22

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
“EL MEMORIAL”

� 9 h • Sortida des dels jardins del Casal de 
Cultura Robert Brillas

Matinades
� 10 h 

Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Esmorzar popular 
� 10.30 h • Sortida de Can Tinturé

Seguici de colles d’anada al 
Memorial

� 11.50 h • Jardins del Casal Robert Brillas 

Entrada a plaça 
� 12 h • Jardins del Casal Robert Brillas 

Diada Castellera
Memorial David Carreras

+

Una de les raons de ser de les tradicions populars és la 
transmissió de coneixements i costums entre genera-
cions. La Festa Major de Santa Magdalena n’és una 
exemple fefaent per la seva recuperació, actualització i 
singularitat. De fet, l’acte d’homenatge al Ginjoler sim-
bolitza, precisament, aquesta herència del coneixement 
cultural popular cap a un jovent capaç d’assegurar-ne la 
continuïtat. És per això, que la Coordinadora d’Entitats 
de Cultura Popular, vol refl exionar sobre com acostar 
aquestes tradicions a les escoles de cara al curs vinent. I 
ho farà a través d’un seguit de ponències que se celebra-
ran al llarg del matí del diumenge 15. Després, serà el mo-
ment per a la presentació ofi cial de la pàgina web de la 
Coordinadora, on podreu trobar-hi un recull de les colles 
i de les festes d’Esplugues.En la mateixa línia i a la tarda, 
un seguit de tallers a càrrec de les entitats,  permetran 
els i les més joves conèixer de primera mà els elements 
de la cultura popular i tradicional espluguina. Voleu fer 
d’enxaneta? Vols ser un diable? T’agradaria tocar la gralla? 
I el tabal? Si voleu sentir el batec de les entitats de ben a 
prop, no us ho perdeu!

DIUMENGE 15
 11. 30 h Inici de les ponències a la Masoveria 
 13.30 h Presentació web de la Coordinadora
 14 h Dinar de germanor als jardins de Can Tinturé
 17.30h Tallers de les entitats per als infants

Jornades culturals 
prèvies a la Festa Major 
de Santa Magdalena

cciononons s s popupupulalaarsrsrs  és s s lalala
umums s enenentrtrt e e gegegenneneraaa--
agaga dadadalelelenanana n n n’é’é’és s s ununa a
aaacició,ó,ó, a a actctuauaalililitztztzaacació iii
tttgegege a a al l l GiGiGinjnjnjolololererer s simmm--
ccciaia d delelel c cconneieiixexxememeentntnt
açaçç d d’a’asssssegegegururu ararr-n-nee e lalalaaaaa

dinananadodod rara d dd’E’E’Entntntitititatata sss ssss 
ssobobobrere ccomom aaacoocostarrr  

carrra a alal c curs s vinnenentnt. . I I
ccieieies s s quqque e se cceelelebebrara--
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� De 10 a 14 h 
Museus d’Esplugues   (CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus 
d’Esplugues
Visites guiades gratuïtes :

� 11 i 13 h “La Rajoleta” 
� 12 h Can Tinturé

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
“ELS BALLS PROPIS I LES OFRENES”

� 18 h  Jardins del Casal Robert Brillas 

Concentració de colles
� 18.30 h 

Homenatge al Ginjoler
• Parlament d’en Pau Orriols, constructor 
d’instruments
• Ball del Ginjoler (Esbart Vila d’Esplugues i 
Ministrers de la Vila-Nova)

� 19 h 

Actuacions dels balls propis 
d’Esplugues
Acompanyats per la Cobla/Banda de Santa 
Magdalena i 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)

� 20 h 

Missa solemne de Santa Magdalena
� 19.45 h 

Des del Casal de Cultura fi ns a l’església de 
Santa Magdalena

Anada a ofrenes del Seguici 
� 20.45 h 

Ofrenes de les entitats a Santa 
Magdalena

� 21.30 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues

Sortida d’ofi ci
Els Versots, el Ball Parlat, el Ball de 
Diables 

+     P.9

Dijous 26
� 20 h • Espluga Viva 

PATI BLAU
Amb l’escriptora Bel Olid, la poeta 
Sílvia Bel Fransi i la guitarrista 
Isabelle Ladenbach
L’escriptora Bel Olid i la poetessa Sívia Bel 
Fransi, acompanyades d’Isabelle Laudenbach 
a la guitarra, seran les encarregades de posar 
veu i música, respectivament, a l’esdeveniment. 
L’espectacle, del qual podreu gaudir tot fent un 
tast de vi o cava, es fi nança mitjançant la taquilla 
inversa (de tal manera que tothom aporti el que 
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

+     P.3

Divendres 27
� De 21.30 a 01 h de la matinada

Piscina Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Nits chill-out a la piscina 
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

+     P.3

� 22 h 
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
JAZZ & TINTURÉ
Ganzá
Aquest grup brasiler us regalarà una vetllada plena 
de samba, bossa nova i ritmes afrobrasilers.

+     P.5

Dissabte 28
� A partir de les 20 h

Carrer Andreu Amat 
Davant de l’Institut la Mallola

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Esplurock
Veniu a la dotzena edició del mític festival 
Esplurock i gaudiu de la música. Aquest és el 
cartell: Rat-Zinger, Mean Machine, Una Bèstia 
Incontrolable, Kancer De Sida i Under Rabbit 
Ratpak

+     P.5

Diumenge 29
� D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà 

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

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

Ruta: ‘De la mà d’Esplugues’
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir 
tots els secrets que amaga el centre històric 
d’Esplugues. Inscripció prèvia. Preu: [A partir 
de 3 €]
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

SORTIDES
� Diumenge, 1 de juliol, a les 10 h

Sortida de la plaça Mireia

Itinerari: ‘Les bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir’
La muntanya de Sant Pere Màrtir és un mirador 
cap a la història del Baix Llobregat i la ciutat de 
Barcelona. En aquesta ruta històrica, amb un sol cop 
d’ull, podreu entendre per què aquest cim va ser 
controlat des de ben antic per francesos, bandolers, 
i republicans!  Activitat gratuïta prèvia inscripció al tel. 
93 470 02 18 o al c/e: museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

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

CIRD Vil·la Pepita

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

LA VINYA I EL VI 
A COLLSEROLA. 
IX JORNADES INTERMUNICIPALS

La vinya representada 
en l’art i l’arquitectura

Esplugues s’adhereix, un any més, al marc de les Jorna-
des Intermunicipals de la Vinya i el Vi de Collserola, 

que tenen com objectiu apropar el passat agrícola del 

parc.

El dissabte 21, la Masoveria del Museu Can Tinturé 

acollirà una conferència a càrrec de Fàtima López Pérez, 

professora d’Història de l’Art a la Universitat de Barcelo-

na,  on s’aprofundirà sobre la representació de la vinya en 

l’art i l’arquitectura modernista. Per fer-ho, es farà servir 

de l’exposició ‘El Modernisme i les fl ors. De la natura 
a l’arquitectura’, i la podreu veure al museu fi ns al 23 de 

setembre. A més, la Cooperativa l’Olivera oferirà un tast 

de vins per als assistents.

Aquesta és la novena edició d’unes jornades on hi ha els 

nou municipis del Parc Natural, i estan fetes amb el desig 

d’apropar el passat agrícola de Collserola i el seu llegat 

patrimonial.

Dissabte 21  De 12 a 14 h 
Conferència: ‘La vinya en l’art i l’arquitectura 
modernista’ A càrrec de Fàtima López Pérez
A la Masoveria del Museu Can Tinturé. Activitat 
gratuïta I oberta a tothom

+



+  FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA

Esplugues celebra la seva festa 
d’arrel més tradicional 
Juliol és un mes viu i alegre i anuncia l’arribada imminent 
de les vacances, però per als espluguins i les espluguines 
és encara més especial perquè reten homenatge a la seva 
patrona, Santa Magdalena. Ja fa vora trenta anys que el 
nostre municipi va restaurar aquesta celebració que, amb 
el pas del temps, havia perdut rellevància i protagonisme. 
L’espai sonor propi que l’acompanya és un dels aspectes 
que fan única i exclusiva aquesta celebració tan nostra.
Des de fa ja més de deu anys, és la Coordinadora 
d’Entitats de Cultura Popular, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, la que, any rere any, treballa perquè 
l’anomenada ‘Festa petita’ creixi gràcies a la participació de 
nombroses entitats i de la implicació ciutadana. Aquest any, 
la Coordinadora ha volgut donar-li encara més impuls i ha 
organitzat unes jornades culturals, prèvies a les celebra-
cions, el diumenge 15, per tal de refl exionar sobre com es 
pot treballar la cultura popular a les escoles de la ciutat. A 
la tarda, uns tallers dedicats a la mainada hi posaran la part 
pràctica. Per a més informació, vegeu l’article de la pàgina 7.

Us esperen quatre dies de balls, música, desfi lada de cap-
grossos, gegants, castellers i un llarg etcètera d’expressions 
culturals d’arrel que ompliran el centre històric d’activitats i 
que teniu resumides a continuació:

DIJOUS 19. ASSAJOS AL CARRER 
I SOPAR DE CARMANYOLA AMB CONCERT
A partir de les 19 h, podreu veure com assagen les colles 
als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas. Després de la 
feina ben feta, serà el torn del sopar de carmanyola que cul-
minarà amb un concert del grup Paraigües, que fan música 
comercial amb instruments tradicionals.

DIVENDRES 20. ELS CONCERTS
L’arribada del cap de setmana s’inicia amb el Correbars.  
Podreu recórrer els bars del municipi acompanyats amb 
música de fanfàrria. Després, el concert de karaoke i ver-
sions de De Mortimers serà el protagonista al parc de les 
Esplugues.

DISSABTE 21. LA PROCESSÓ
Dissabte comença el plat fort.  A partir de les 12.30 h, és 
moment del Concert-Vermut als jardins del Casal Robert 
Brillas. Mentrestant, es farà el concurs de tapes al ritme de 
la glosa. Després, dinar popular, carajillada i partides de 
botifarra. Al vespre arribarà un dels moments més esperats: 
la Processó del Ferro. La llum de les torxes il·luminarà la 
pujada pel carrer Montserrat fi ns a la plaça de l’Església. 
L’espectacle de House aborigen posarà la cloenda a aquest 
seguici esbojarrat. La jornada fi nalitzarà allà mateix, a la 
plaça Pare Miquel d’Esplugues, amb el sopar de Festa Major i 
el corresponent ball de la mà de l’orquestra All i oli.

DIUMENGE 22. EL MEMORIAL. 
ELS BALLS PROPIS I LES OFRENES
A primera hora, les Matinades recorden que la festa co-
mença de nou. Al punt del migdia, començarà la Diada 
Castellera, en memòria a David Carreras, fundador de la 
Colla de Castellers d’Esplugues.
A la tarda, després del parèntesi del dinar per recuperar 
l’esma, continua la solemnitat de la jornada amb els ac-
tes més litúrgics i cerimoniosos de la festa. A les 18.30 h 
s’iniciarà l’homenatge al Ginjoler, símbol de la transmis-
sió de la cultura popular. Al seu voltant es farà l’exhibició 
de tots els balls d’Esplugues: Ball del Ginjoler, Ball de 

Nans, Ball de Gegants, Ball de Bastons, Ball del Babau, 
la sardana Terra de Gegants; i, fi nalment es farà el ball pla 
d’Esplugues, el Babau, obert a tothom. En aquest punt és 
quan comença el Seguici d’anada a ofrenes, que enfi larà 
el carrer de l’Església. Un cop fi nalitzada la missa patronal, 
les entitats mostraran el seu respecte a Santa Magdalena a 
través d’ofrenes, tant fl orals com en forma de dansa. El punt 
culminant el donarà el pilar dels Cargolins fi ns a l’altar. A la 
sortida, els Versots i el Ball Parlat del Ball de Diables po-
saran el colofó a una festa intensa i emotiva, que enforteix 
les tradicions culturals i populars de la ciutat.

EL MÉS DESTACAT

Diumenge 15: JORNADES CULTURALS• 
Dijous 19: ASSAJOS AL CARRER I SOPAR DE CARMANYOLA• 
Divendres 20: ELS CONCERTS• 
Dissabte 21: LA PROCESSÓ• 
Diumenge 22: EL MEMORIAL. ELS BALLS PROPIS • 
     I LES OFRENES

Vegeu totes les activitats i horaris al Dia a dia
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� Cada dijous, de 10 a 12 h 
CIRD Vil·la Pepita

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

� Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txikung 
La disciplina terapèutica oriental més completa

EXPOSICIONS
Tots els diumenges

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

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

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

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

� Del 4 al 31 de juliol
De dl. a ds., de 18 a 21 h i el dg. 22 (Santa 
Magdalena), d’11 a 14 i de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Exposició: ‘50 anys sense el Raval’
La mostra descobreix la història i les vivències 
del Raval, una zona desapareguda que vol 
perdurar viva en la memòria dels veïns i veïnes 
d’Esplugues
Inauguració: dimecres 4, a les 19.30 h 
Organitza Arxiu Municipal d’Esplugues amb 
col·laboració del Grup d’Estudis d’Esplugues

� Del 9 al 15 de juliol
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

SETMANA DE L’ENERGIA 
Exposició: ‘Tu tens la paraula’
Mostra sobre els elements quotidians per 
tal d’identifi car els punts de potencial estalvi 
energètic com són la cuina, el bany, el transport, 
l’oficina o els espais comuns. D’una banda, 
s’identifi quen els llocs on es pot ocasionar un 
malbaratament d’energia i d’una altra, el visitant 
obté bits d’informació sobre hàbits energètics 
saludables.
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
l’Institut Català d’Energia (ICAEN)

Del 9 al 25 de juliol
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

SETMANA DE L’ENERGIA
Exposició: ‘El vehicle elèctric’
Mostra que detalla quins són els principals 
avantatges del vehicle elèctric, tot destacant-ne 
alguns trets com la seva efi ciència ener¬gètica, 
els aspectes mediambientals o els descomptes 
existents. A més, també s’exposen els vehicles 
turismes i furgonetes més venuts durant el 
2017.
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de 
l’ Institut Català d’Energia (ICAEN)

� Fins al 22 de juliol 
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Exposició temporal: 
‘Modernisme subtil. La ceràmica de 
forma’
Els Museus us conviden a descobrir petites grans 
obres mestres del Modernisme: gerres, jardineres 
i altres atuells que destaquen per la seva bellesa 
i originalitat. Mostra produïda en col·laboració 
amb l’Associació Catalana de Ceràmica.

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

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

AGOST: AULA D’ESTUDI  
Dijous i divendres d’agost, de 10 a 13 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Taller de reforç educatiu per a 
l’alumnat d’ESO 
Repàs d’assignatures i competències bàsiques, 
tècniques d’estudi, preparació d’exàmens de 
setembre. Places limitades i grups reduïts.  
Inscripció prèvia:  
acompanyamenteducatiu@esplugues.cat 
També podeu trucar al telèfon de la biblioteca 
93 371 91 19

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: 

EXPOSICIÓ 
� Dilluns 2 i 9 de 17 a 17.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
‘Una italiana a Barcelona, 
vida de SVE’ A través de diverses 
fotografi es, Claudia Noto, ens trans-
metrà la seva experiència a Barcelo-
na, agraint a totes aquelles persones 
que l’han acompanyada i que han fet 
del Servei de Voluntariat Europeu una 
experiència única.

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 18, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Sopar de terrassa
Amb l’arribada de l’estiu proposem 
un menú de sopar per agafar idees 
per celebrar les vacances! Podrem 
gaudir d’un menú d’estiu i bona com-
panyia! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 19, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Xerrada: Com superar 
l’entrevista de feina? 
Vine i practica!
Anar preparats a l’entrevista de feina és 
fonamental per mostrar tot el nostre 
potencial. En aquest taller treballarem 
la comunicació i l’autoconfi ança per 
superar aquesta prova. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT
INTERNACIONAL 

� Dilluns 23, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació   
Taller ‘CREWING: treballar 
pel mar mentre es viatja’
T’apassionen els viatges i el mar? 
Vols navegar pel món a l’hora que 
treballes, i per tant, conèixer altres 
llocs i a més cobrar per això? Vine i 
descobreix què és el crewing! Dirigit 
a joves de 17 a 35 anys. Taller gratuït, 
cal reservar plaça (*)

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

(*) Per formalitzar la inscripció a les activitats pots fer-ho on-line al web www.esplujove.net, trucant al 661 987 690 
(de dl. a dv. de 17 a 20 h) o enviant un c/e a jove.emancipacio@esplugues.cat indicant el taller, nom i cognoms, edat i telèfon

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dimarts 17, de 18 a 20 h
Espai Jove Remolí  
Truites variades
La truita és un plat molt típic del nostre 
país. En aquest taller t’ensenyarem a 
fer algunes de les truites amb els farcits 
que no et podries imaginar mai! Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys.

� Divendres 20, de 18.30 a 20.30h
Espai Jove Remolí  
Tast de cerveses artesanes 
(+18 anys)
Les cerveses artesanes són cerveses 
sense additius ni conservants i sense 
pasteuritzar. Estan vives i són un pro-
ducte evolutiu, que canvia cada dia una 
mica, amb presència de llevat viu. És 
un procés natural a partir del gra, malt, 
sense utilitzar extractes ni productes 
diferents de l’aigua, llevat, llúpol i el 
cereal per fer el malt. Atreveix-te a tastar 
unes cerveses diferents i delicioses! 
Dirigit a joves de 18 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

� Dijous 12, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Pentinats d’estiu
Aprèn a fer-te els recollits i pentinats 
més originals i còmodes per al dia a 
dia i evitar la calor asfi xiant de l’estiu! 
Dirigit a joves de 12 a 18 anys.

TIC FORMACIÓ
� Dimarts 3 i 10, de 18 a 19.30 h       

Espai Jove Remolí  
Fem un lipdub
Durant aquests dos dies prepararem 
un lipdub tots junts, des del comença-
ment. Anima’t a participar-hi i a ser un 
dels protagonistes del vídeo! Dirigit a 
joves de 12 a 18 anys.

� Dimarts 24, de 18 a 19.30 h  
Espai Jove Remolí  
Com netejar el sistema 
operatiu?
El sistema operatiu és el programari 
responsable de gestionar els recur-
sos d’un ordinador personal. És per 
aquest motiu que tenir-lo net és tan 
important perquè l’ordinador pugui 
funcionar correctament i tingui una 
vida més llarga. Vine i aprèn com fer-
ho! Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

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

DINAMITZACIONS JUVENILS 
(12-18 ANYS)

� Dilluns 9, de 17.30 a 18.30 h 
� Dimecres  11, de 17.30 a 19 h

Espai Jove Remolí  
Entrenament + campionat 
de ping-pong
Vine a divertir-te i aprendre a jugar al 
ping-pong amb els teus companys i 
joves del centre. El guanyador s’endurà 
un premi! Dinàmica dirigida a joves de 
12 a 18 anys..

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

(*) 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.   

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats del 26 
de juliol al 2 de setembre ambdós inclosos

� Dissabte 21 , de 17 a 2 h 
Parc de les Esplugues  
Esplugues meets Jamaica
Una macroactivitat que promociona 
la cultura jamaicana a casa nostra. 
Sonoritzat per sound Wiggle Yard 
aka Kusasi Sound i amb moltes altres 
sorpreses!  Estigues atent a les seves 
xarxes per saber-ne més!

 Divendres 13, de 21.30 a 23.30 h
Jardins del Casal Robert Brillas  

IX Nit Oriental
Mostra de danses hindús, bolliwood 
i bhangra. Tot això i més t’espera 
com cada any a la nit més màgica 
de l’estiu! Entrada: Recollida solidària 
per al Programa d’aliments. No hi 
pots faltar!

 Dissabte 28, a partir de les 20 h
Carrer Andreu Amat  

Esplurock
Vine a la dotzena edició del mític 
festival: Esplurock i gaudeix de la 
música! Concerts amb: RAT-ZINGER, 
MEAN MACHINE, UNA BÈSTIA IN-
CONTROLABLE, KANCER DE SIDA, 
UNDER RABBIT i RATPAK

+info pàg. 5 i al Dia a dia
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