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Esplugues celebra su Fiesta Mayor 
por todo lo alto
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E
splugues celebra su Fiesta 
Mayor por todo lo alto del vier-
nes 16 al miércoles 21. Duran-
te el fi n de semana la ciudad 
concentra una alta dosis de di-

versión con un sinfín de propuestas, para 
después, el miércoles, día del patrón de la 
ciudad, despedirse con una traca fi nal de 
actividades. Las más destacadas os las 
detallamos a continuación, el resto, como 
siempre, las encontraréis en el programa 
que recibiréis en vuestras casas. ¡A bailar, 
a comer y a gozar!

Mercado Esplugas Mercado Esplugas 
CityCity
Del viernes 16 al domingo 18
Ya van dos ediciones del mercado que 
conmemora el poblado de los estudios 
Balcázar que se instaló en la ciudad hace 
más de cincuenta años y la propuesta 
sigue cogiendo fuerza. Así, el far west se 
apodera de nuevo de las calles Església y 
Montserrat. Además de las paradas y los 
talleres de oficios, también habrá música 
country en directo. Los encontraréis en la 
zona de césped de la calle Montserrat.

El recorrido de las El recorrido de las 
deliciosas tapasdeliciosas tapas 
Del viernes 16 al miércoles 21
El tapeo llega a la ciudad para que apro-
vechéis cada minuto en la calle durante las 
fiestas. Unos sesenta 
estable cimientos 
de Es plu gues os 
ofrecen una tapa 
más bebida por 
2 euros tanto para 
comer como para 

 Fiesta Holi
Domingo 18 12 h.
Sant Antoni Maria Claret - c. Bruc
Tras el éxito del pasado año, vuelve la 
Fiesta Holi, la famosa celebración origi-
naria de la Índia que llenará la ciudad 
de colores con 
la guerra de 
bolsitas de 
pigmentos en 
polvo al ritmo 
de la música. 

Banda del Coche Rojo
Domingo 18 20 h 
Sant Antoni Maria Claret - c. Bruc
Los últimos en ‘dar la nota’ en este escena-
rio  serán los de la Banda del Coche Rojo, 
una divertida formación que es capaz de 
recordar y entrelazar hits sin parar, incluídas 
las canciones 
de los dibujos 
animados de 
vuestra infan-
cia. Do sis de 
humor, nostal-
gia y baile por 
un tubo. 

Duendes con arte 
Domingo 18 - Todo el día

Parc de la Solidaritat
Con las actuaciones de las entidades CCA 
Plaza Macael y ACAE, grupos tributo, 
Brisas y una actuación estelar de Los 
Sobraos.

Piromusical
Miércoles 21 – 22 h.
Plaza Catalunya
Tras los días y noches 
de diversión, Esplugues 
se despide de su Fiesta 
Mayor con un brillante 
espectáculo piromusical 
que anunciará el fin de la 
celebración más grande 
de la ciudad. ¡Qué pena! 
Tranquilos, el año que 
viene habrá más. 
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cenar. ¡Buscad el cartel y pedid vuestra 
ración! (de 12 a 15 y de 18 a 22 h.).

Edurne Edurne 
Viernes 16, 23 
h. Sant An to-
ni Maria Cla-
ret-c. Bruc
La cantante 
Edurne inau-
gurará los 
conciertos de 
Fiesta Mayor 
de la calle Sant Antoni Maria Claret. Esta 
artista polifacética, que representó a España 
en Eurovisión 2015 y también es presen-
tadora de televisión, sigue de gira presen-
tando su último trabajo Adrenalina, que 
publicó el año pasado. Tras su actuación, 
el dj Pablo Picón rematará la noche con 
una sesión de música electrónica. 

Fundación Toni ManeroFundación Toni Manero
Sábado 17 23 h
Sant Antoni Maria Claret - c. Bruc
Su fama es reconocida en todo el país y sus 
20 años de recorrido les avalan. Los revi-
vals de la música disco de la Fundación 
Toni Manero no dejan a nadie indiferente. 
Al grupo, que lleva el funky en las venas, 
se le conoce por la energía rebosante que 
desprende sobre los escenarios. Su directo 
es perfecto para una Fiesta Mayor como la 
nuestra. Y después, la música continúa con 
el dj Miki Puig que ofrece un repertorio 
que va desde el soul hasta el tecno pop 
pasando por 
los clásicos 
de las gui-
tarras eléctri-
cas. 

Del viernes 16 al miércoles 21 encontraréis un sinfín de propuestas 
musicales y de ocio de lo más atractivas
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Fiesta Holi

Banda del Coche Rojo

Duendes con arte 

Piromusical

De totes les celebracions de l’any és a la 
Festa Major quan millor s’aprecia la riquesa 
del teixit associatiu del qual gaudeix la ciu-
tat. I no només això, sinó també la il·lusió i la 
vitalitat de les nostres entitats, ja que totes 
es bolquen amb tot el cor per fer d’aquesta 
festa la més “major” de l’any. Perquè cada 
any sigui recordat fins al següent. 

Tot seguit s’esmenten algunes de les 
activitats més destacades de cada dia (tro-
bareu la informació detallada al programa 
que rebreu a casa). Enguany la festa es 
concentra el cap de setmana del 16 al 18 
i, després de descansar un parell de dies 
per agafar forces, la reprenem de nou el 
dia del sant patró Mateu, el dimecres 21, 
festiu a casa nostra. 

Divendres 16 
Un dels plats més destacats del divendres, 
que no l’únic, és el seguici del pregó en què 
més d’una desena d’entitats de la ciutat ens 
condueixen des del Casal de Cultura Robert 
Brillas fins a la plaça Santa Magdalena on 
escoltarem el pregó. La vetllada acaba amb 
el cercatasques, el correfoc i els concerts de 
les festes populars al parc de les Esplugues, 
que també seran dissabte a la nit.

Dissabte 17 
A més de les actuacions de ball, els con-
cursos i la música, la segona jornada ve 
marcada per les activitats infantils (cer-

ccccccccccccccccelelelelelelelelelellelellellleleebebebebebebebebebebebebeebebbebbrarararararararararararaararararaaarrar ciciciciciciciciciciciciciciciciic ononononononononononononononnononnnonono s s ss s s s ssss s sssss dedededededededededededdedededededeedd   l l l l l l l lllllllll’a’a’a’a’a’a’a’a’a’a’a’aaaaanynynynynynynynnynynynynyynynynyyyyyyyyyyyyyyy é é é é é é éé ééééééééés ss ss s ss ss sss s ss a a a aa a aaa aa a aaaaa lalalalalalalalalalalalalaalalalalalalala   DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDee t t tt t ttt tt tttototototototototototototototesesesesesesesesesesesesess l l l l lllllllllllesesesesesesesesesesseseesse     
uuanannn m mmililililllololl r r s’s’’s’s’apappprererer ciicicia aa lallala r qqueu sa rriqiiqqqueueu sasa FeFeststaa MMaMajojoj r r ququ

occiaatiu del qual ggauaudedeix la ciciu-u-del teixit asso
i ò i ó t bé l ilil l ióó ii llt t I é

Les entitats impulsen 
la Festa Major de Sant Mateu
La Trobada de Gegants torna a la programació de la festa

cavila infantil i els jocs i tallers del parc dels 
Torrents, que també es fan el diumenge). 
Els més petits de la casa també tindran 
el seu propi correfoc, previ al correfoc 
per a adults. Tanmateix, cal esmentar la 
Diada Bastonera que enguany arriba a la 
vint-i-unena edició, i la XXI Trobada de 
Puntaires.
 
Diumenge 18 
Entre totes les activitats organitzades el 
diumenge cal ressaltar la reincorporació de 
la 32a Trobada de Gegants i Capgrossos 
d’Esplugues a la celebració. També desta-
quen la cercavila del Centro Aragonés de 
Esplugues i el seguici de les colles castelle-
res i del Ball de Diables que ens portaran 
a la plaça Santa Magdalena, escenari de 
la diada castellera, en què els Cargolins 
i les colles convidades ens brindaran els 
seus castells. 

Dimecres 21
A banda de les activitats infantils, la jor-
nada ve marcada pel concert d’havaneres 
i rom cremat que començarà a anunciar la 
fi de festa. El comiat serà definitiu amb el 
piromusical a la plaça Catalunya i l’actua-
ció del grup de percussió Bandarra Sreet 
Orkestra que faran sonar la traca final de 
la celebració. 

Visca la Festa Major d’Esplugues! ●

Ets la primera dona presidenta de 
L’Avenç, com reps el càrrec? 
Estic molt il·lusionada. Ser la primera 
presidenta de L’Avenç em satisfà molt, 
sobretot quan m’expliquen que, en els 
anys 60, les dones gairebé ni entraven, 
i que ara, després de tants anys i ja en 
el segle XXI, arribi una dona a la pre-
sidència, suposa un gran canvi i nous 
aires per a l’entitat.

Què proposes per al teu mandat?
El meu principal objectiu, i parlo també 
en nom de la Junta, és continuar el 
projecte ja iniciatl’any 2012 i incidir 
en temes encara no resolts. Una de les 
coses que em faria il·lusió seria incre-
mentar el nombre de sòcies i socis,  i 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Marta Alarcón, nova presidenta 
de L’Avenç Centre Cultural 

també consolidar els tallers que estan en 
marxa; però, sobretot, aconseguir que 
L’Avenç sigui un referent per al municipi 
pel que fa a les activitats culturals, omplir 
la sala de teatre els caps de setmana en 
què oferim diversitat d’espectacles (tea-
tre, música, infantil, màgia, etc.), ja sigui 
per part del nostre grup de teatre l’Endoll 
o de companyies d’altres municipis.

Quina rellevància té L’Avenç dins del 
teixit associatiu de casa nostra? 
L’Avenç té un paper sociocultural molt 
important. Primer, perquè fa una apor-
tació molt gran a l’associacionisme amb 
el seu ampli ventall de seccions de l’àm-
bit cultural i esportiu. I segon, perquè 
és una entitat emblemàtica, que durant 

“ Ser la primera 
presidenta de L’Avenç 
em satisfà molt”

els seus 110 anys d’història sempre ha 
promogut activitats per al poble. 

Quina aportació farà L’Avenç a la 
Festa Major?
L’entitat s’implica en la Festa Major a 
través de les seves seccions, cadascu-
na de les quals organitza diferents acti-
vitats. També cal dir que aquest any és 
un any molt especial, ja que complim 
110 anys des de la fundació de l’entitat 
i preveiem una celebració molt especial 
i diferents actes durant la setmana del 
soci, que tindrà lloc el novembre.

Enguany l'actuació de Marcel 
Casellas amb les tradicionals 
Corrandes del Ferro Ferro que 
sempre acompanyen el pregó 
comptarà amb la participació 
com a convidat especial del 
cantautor espluguí Joan Isaac



4  L'Agenda - setembre 201644444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 L'AL'AL'ALL'ALLLL'AL'AL'AL'A'A'A'A'A'A'A'AA'AAL'AL'AL'AL'A'AAA'AAL'AAL'AL'AL'ALLL'AL'AL'AL'AL'A'A'A'AAAAL'AAAL'AAAAAAAL'AL'L'AL'L'AL''A'A'AAL'AA'AAAAAAAL'AL'ALL'ALL'L'AL'AL'A'A'A'AAAA'AAALL'AL'ALL AL'AAAAALL'AL'AL'A'AAL'AL'AAAAALL'ALLLL'''AAAAAAAL ALL'AAAAAAAALL'AL'A'AAAAAAL AAAAAAL AAAAAAAAAAAAAL AAAAAAL AAAAAAAAAAALL AAAAAAAAAALLL AAAAAAAAAALL AL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL AAAAAAAAL AAAAL AAAgengengengengegeggegggengengengengengengengegeeeneenennnengennnnngegengengegggggggeneeeenenenenngennnggengegegggggggeneeeenngenennennggggggggengeeennnnnnggggggggggeeeeeeeeenennngenngggenggggeegeeeegeeeennnngggeeeeeeeeenengggggegegegeeeeengegengegegeegeeeeennnnnggeegeennngggengggggegeenggeennnngggegegeeeennggeggegegeeennnngegggeengegeengenngggggggggggggg da ddddddda dadadadadaada daaaddddadaaa dddadadaadaa aa a dddaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa aaaaaadaaaadaaaaadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaa daaaaaaa ddaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaa ------ -  sesetsetsetsetsetseseseseseseseetsetsetsesesesesetttsetseseseseseetsetsetseseeseeettsettsseeeeeetsetsesesesesessssseeseeeetssseeetssseeeetsseeeeetssseessseeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eememembembmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbbmbmbmbembmbmbmbmbmbmbmbbmbembembembembbbmbmbmbmbbmbmbembembmbmbmbbbmbbbemmbembmbmbmmbmbbbmbbembmmmbbbbemmmbbbbmmmmbbbbbmmmmbbbbbembmmmmmmmmbbbbbmmmmbbbbbmmmmmmbmmbbemmmmbmbbbbbbmmmmbbmmmbmmmbbmemmmmmmbmbbemmbbbbrerererererererereeeeeeeeee 222222200202020120102010111012012222000111012011222222202002001201011010112222222001011012222222000010101120122220001101011222220000012012222000002000120101201222020000120120120112012220100100200010101010120120120120122201012000201010101112012012012020200100201201200001000201020120120101000100011200112 122201120122 1201666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

 A Esplugues sabem combinar l’exercici 
físic i la diversió, i com a mostra, un botó. 
La Festa Major es converteix en un apara-
dor de gairebé tots els esports que es prac-
tiquen a casa nostra durant l’any: petanca, 
tennis taula, futbol camp i sala, voleibol, 
bàsquet, handbol, natació, escacs, billar, 
gimnàstica artística, pàdel i, fins i tot, 
coloms esportius. Les activitats comencen 
el cap de setmana previ a la festa. És hora 
de jugar!

TORNEIG “CIUTAT D’ESPLUGUES” 
D’HANDBOL
Entre totes les competicions programades 
per aquests dies, el Torneig “Ciutat d’Es-
plugues” d’Handbol és possiblement la 
més rellevant. Aquest any arriba a la 31a 
edició i novament els dos equips de la ciutat 

competiran durant tres dies 
contra una desena d’equips 

d’alt nivell. L’emoció 
està assegurada!

COMPETICIONS 
ALS CAMPS, PISTES  
I PISCINA 
Les pistes del Complex 
Esportiu Les Moreres 
trauran fum de l’ac-
tivitat frenètica que 
viu aquests dies. S’hi 
organitzen partits de 
futbol sala i voleibol, 
així com els tornejos 
de bàsquet i tennis 
taula, aquest, obert a tothom. A les pistes 
municipals de petanca també s’hi juga a 
aquest esport i la piscina de La Plana acull 
el torneig de natació. Paral·lelament, al 
Poliesportiu Municipal Can Vidalet el CCA 
Plaza Macael organitza el VI Torneig fut-
bol sala. 

ESPLUGUES, CIUTAT D’ESCACS 
L’esport d’estratègia per excel·lència agafa 
protagonisme durant la Festa Major, grà-
cies a l’Escola d’Escacs (c/Josep Miquel 
Quintana, 6) i la Secció d’Escacs de L’A-
venç. La ciutat acull el VI Torneig d’Es-
cacs Base, les partides ràpides i la jorna-
da Gaudim dels Escacs. També trobareu 
un taulell d’escacs gegants a la pista de 
L’Avenç. 

FESTIVAL ESPORTIU I MUSICAL 
La plaça Catalunya també es converteix 
en un dels epicentres de la Festa Major 
esportiva. El dissabte a la tarda comen-
çarà el festival esportiu i musical amb 
un mix d’activitats de Duet Sports del 
CEM La Plana i després hi haurà una 
exhibició de les membres del Club de 
Gimnàstica Esportiva Les Moreres.●

FESTA MAJOR A ESPLUGUES 

L'esport també fa festa 
XXXI TORNEIG  
“CIUTAT D’ESPLUGUES” 
D’HANDBOL
Divendres 16  de 17 a 21 h

Dissabte 17  de 9 a 22 h 

Diumenge 18  de 9 a 22 h 

Complex Esportiu Municipal   

Les Moreres

TORNEIG DE TENNIS 
TAULA FESTA MAJOR
Dissabte 10  de 9 a 15 h

Complex Esportiu Municipal   

Les Moreres

Inscripcions gratuïtes, fins al 8 

de setembre, de dilluns 

a divendres, de 16.30 a 20 h, 

al Centre Cultural L'Avenç.

C. Àngel Guimerà, 27-29

Tel: 93.513 54 45

- activitatsavenc@gmail.com

FESTIVAL ESPORTIU  
I MUSICAL 
PER A TOTHOM
Dissabte 17  de 18 a 20 h

Plaça Catalunya

(Trobareu tota la informació 

al programa de Festa Major 

que rebreu a casa)

CELEBREM 20 ANYS !!!
 Els hem fet gràcies a la vostra confi ança, 

i esperem poder estar molts més anys al vostre  servei

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 

www.m2interiorisme.com
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 La ciutat celebra l’Onze de Setembre, 
Diada Nacional de Catalunya, amb una 
festa plena de tradició i sentiment. 
Ofrenes, cants, balls i parlaments s’en-
carreguen de dotar la celebració de l’en-
titat que es mereix. 

Com és habitual, la nit abans la sec-
ció local de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya (ANC) organitza la marxa 
de torxes que va des de l’Ajuntament 
fins al monument de l’Onze de Setembre 
i a la qual conviden la població veïna, 
Sant Just Desvern. 

L’endemà, el mateix monument es 
converteix en l’epicentre de la Diada. 
Allí se celebra l’acte institucional, en 
què recull les emocionants actuacions 
de la Coral Musicorum, que interpreta-
rà l’Himne dels Miserables, i de la SCC 
La Coloma, amb El Cant de la Sardana. 
En aquest moment les entitats de casa 
nostra faran les ofrenes florals. Després 
arriba el torn de l’Esbart Vila d’Esplu-
gues: els membres del Cos de Dansa 
ballaran Hola!, i el seu president, Antoni 
Haro, llegirà el poema Les propietats 
de la pena, de Vicenç Andrés Estellés. 

ONZE DE SETEMBRE

Esplugues s’engalana per la Diada Nacional 
de Catalunya, una festa plena de tradició 

Tot seguit grans i petits de la Colla de 
Bastoners d’Esplugues interpretaran 
alguns balls. La Secció Sardanista de 
L’Avenç, per la seva part, i acompanya-
da del públic assistent que s’hi vulgui 
sumar, ballarà la sardana Ídols de fang, 
de Jaume Ventura i Tort. 

L’alcaldessa d’Esplugues tancarà l’ac-
te del matí amb la lectura de la declara-

Dissabte 10  21.30 h

MARXA DE TORXES
Plaça Santa Magdalena

Diumenge 11

12 h ACTE 
INSTITUCIONAL
Parc Onze de Setembre

19.30 h BALLADA 
DE SARDANES
Parc Onze de Setembre

La Plana os espera en su Fiesta Mayor
Este año la fiesta se traslada al segundo fin de semana

El baile, la música y las actividades deportivas e infantiles toman el poder en la rambla 
del Carme durante el segundo fin de semana del mes. La Plana está de Fiesta Mayor y 
os invita a pasarlo en grande con una variada oferta de propuestas. 

El viernes 9, el pregón a cargo de José Luís Rebenaque, director de la escuela Folch 
i Torres, anunciará el inicio de las fiestas, a lo que le seguirá el concierto de Diego 
Benjumea y la actuación de la Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE). 
El punto y final de la jornada lo pondrá una sesión de música moderna. 

El día siguiente, sábado 10, la fiesta arranca con un pasacalles a cargo de la Colla de 
Geganters y la Colla de Bastoners, a ellos se sumará el Grup de Percussió Atabalats. 
Todo ello culmina al mediodía con una sardinada popular. Por la tarde llega el baile 
en todo su esplendor: primero habrá sevillanas del Taller Flamenco y después baile 
country y danza del vientre. La noche terminará con la orquesta Huracán. 

El domingo 11 es el día de los niños y niñas. Durante toda la jornada podrán jugar en el 
parque infantil que les habrán montado con toboganes gigantes y castillos hinchables. 
También podrán participar en las actividades del Esplai Espurnes así como correr en la 
carrera del Club de Atletisme Can Mercader. Por la tarde, además, habrá una fiesta 
infantil con payasos y marionetas. Las pequeñas alumnas 
de la asociación de vecinos del barrio harán una actua-
ción de danza moderna al mediodía, mientras que 
los mayores podrán participar en las sesiones de 
zumba, pilates y body combat de la tarde. 

El colofón de la fiesta lo pondrá el grupo 
Xarxa con sus habaneras y ron cremat. 

FIESTA MAYOR LA PLANA
Del viernes 9 al domingo 11 

Rambla del Carme 

I DESPRÉS DE LES VACANCES... 

Sopar de 
retrobament amb 
veïns i amics al 
carrer de L’Avenç
Molts de vosaltres deveu haver anat 
de vacances i teniu ganes de com-
partir les experiències viscudes amb 
veïns i veïnes i amics i amigues. El 
Sopar de Germanor al carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer és l’escenari ideal 
per poder-ho fer. L’esdeveniment ja va 
per la 34a edició i, com és habitual, hi 
trobareu, a més de l’àpat, una vetlla-
da plena de ball, música, rom cremat i 
algunes sorpreses... Un petit tastet fes-
tiu abans que arribin les grans celebra-
cions populars per la Festa Major. 

Qui vulgui unir-se a la cita, pot com-
prarels tiquets al mateix carrer els dies 
5, 6, 7 i 8, de18 a 21 h. El preu del menú 
és de 12 euros. 

SOPAR DE GERMANOR
Dissabte 10  21 hores

FESTA INFANTIL
Diumenge 11  17 hores

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

ció institucional, abans que tots els 
assistents puguin cantar Els Segadors, 
l’himne nacional de Catalunya, acom-
panyats de la SCC La Coloma. 

A la tarda la secció local de l’ANC 
organitza la sortida cap a la mani-
festació de Barcelona. De tornada, 
recordeu que la Secció Sardanista 
us espera al parc Onze de Setembre 
per acomiadar junts la Diada amb la 
tradicional ballada de sardanes amb 
la Cobla Baix Llobregat. ● 
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Espai Jove Remolí
de 16 a 35 anys

 Iniciació al teatre• 
Dilluns, de 19.15 a 20.45 h

 Zumba• 
Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

Bhangra• 
Dimecres, de 19.15 a 20.45 h

Italià des de 0• 
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

Iniciació a l’alemany • 
Dilluns, de 10 a 20.30 h

Ioga• 
Dimarts, de 19 a 20.30 h

Eneagrama: coneix-te a tu mateix• 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Conversa en anglès• 
Dijous, de 19 a 20.30 h 

Taller de guitarra: iniciació• 
Divendres, de 19 a 20.30 h 

Tallers per a tots els gustos 
i totes les edats Setembre / desembre

Casal de Cultura 
Robert Brillas
A partir de 16 anys

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

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

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

Ceràmica per a nens  • 
i nenes
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Divendres, de 17.30 a 19 h

MONOGRÀFICS 
ESPECIALITZATS:

Torn i peces compostes • 
Dimarts, de 10 a 13 h 

Iniciació al torn• 
Dimecres, de 10 a 13 h

Formulació i esmalts• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Decoració de ceràmica• 
Dimarts, de 19 a 20.30 h

Calcomanies• 
Dijous, de 10 a 12 h

Ceràmica de colatge• 
Dijous, de 19 a 20.30 h

Tècniques de construcció • 
ceràmica
Divendres, de 19 a 20.30 h 

Curs d'iniciació a la 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

TALLER MUNICIPAL 
DE PINTURA I DIBUIX

Iniciació/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/• 
procediments pictòrics
Dijous, de 19.30 a 21.30 h 

Dibuix i Pintura (7 a 11 anys)• 
Dilluns, de 17 a 19 h

+ INFORMACIÓ 
I PREUS
Inscripcións: de l'1 al 9 de 
setembre. 
Consulteu la guia 
No et quedis a casa!
escoladeceramica@esplugues.cat
93 372 04 16, de 17 a 21 hores 
o al web: www.espaidelesarts.
esplugues.cat/ceramica

Art per a joves de 12 a 16 anys• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Pintura sobre roba • 
Dimarts, de 18 a 19.30 h

Introducció a la pintura a l’oli• 
Dimecres, de 10 a 11.30 h

Paisatge• 
Dimecres, 17 a 18.30 h

Introducció al dibuix i la • 
pintura
Dimecres, de 18.30 a 20.30 h

SERVEIS 
Autoservei• 
Dilluns, dimarts i dijous, 
de 10 a 13 h
De dilluns a dijous, 
de 17 a 20.30 h

Biblioteca especialitzada • 
Dilluns, dimarts i dijous, 
de 10 a 13 h
De dilluns a divendres, 
de 17 a 20.30 h

+ INFORMACIÓ 

I PREUS 

Consulteu la guia 

No et quedis a casa!

www.esplugues.cat

o al 93 372 04 16, 

de 17 a 21 hores

Casal de Cultura

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

INSCRIPCIONS TALLERS

Del 12 al 22 de setembre
Inici dels tallers: setmana del 26/9

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 19 h
Les inscripcions també es poden 
formalitzar per internet a www.esplu-
gues.cat  

Preus:
• Joves de 16 a 35 anys:
18,40 € (no residents: 47,19 €)

• Adults +35 anys: 59,70 €
(no residents: 75,73 €)

Normativa inscripcions:
• Els tres primers dies d’inscripció estan 
reservats a la ciutadania d’Esplugues.
• Si no s’arriba al 90% 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
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TALLERS DEL PRIMER
TRIMESTRE
Inici del curs: 12 de setembre 

Música per als més petits: • 
0-3 anys
Acompanyats de pares 
o mares

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

Taller 2. Cinc pometes• 
(1 a 2 anys)
Dilluns o dimarts, 16.45 h

Taller 3. Escarabat, bum, • 
bum
(2 a 3 anys)
Dimecres o dijous, 16.45 h

Música i Moviment:• 
De 3 a 5 anys  

Música i moviment 1• 
(3 anys). 3 línies
Dilluns, dimarts o dijous, 
a les 17.30 h

Música i moviment 2• 
(4 anys)
Dilluns, dimecres o
divendres, a les 17.30 h

Aprèn a fer servir el teu • 
smartphone / tablet  
(2n nivell) 
Dilluns, d’11 a 12.30 h 
Data d’inici: 3 d’octubre
Preu: 25,46 € 
(no residents: 50,93 €)

Escriptura creativa: • 
imaginació i tècniques
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Data d’inici: 4 d’octubre
Preu: 27,16 €
(no residents: 47,53 €)

Cird -Vil·la Pepita  Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • C. Sant Francesc Xavier, 1 • 93 371 33 50 (ext. 2190)

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 

Música i moviment 3• 
(5 anys)
Dimecres, dijous o divendres,
a les 17.30 h

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

Formació Musical Bàsica:• 
de 6 a 11 anys

Conjunts, grups  • 
i formacions

Instruments• 

Llenguatge musical• 

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• 
Dijous, 21 h

Guitarra amb acords 2• 
Divendres, 20.30 h

Guitarra amb acords 3• 
Dijous, 20 h

Harmònica Blues 1• 
Dilluns, 20.15 h

Harmònica Blues 2• 
Dimecres, 20.45 h

Informàtica musical• 

Musicoteràpia• 

Jazz  improvisació• 
Divendres, 20.15 h 

Programa d'aprenentatge 
avançat per preparar l'accés 
als estudis ofi cials de música

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 

Tertúlia literària: ‘La vida • 
escrita per les dones’
Dimarts, de 12 a 13.30 h     
Data d’inici: 4 d’octubre
Preu: 20,37 €
(no residents: 35,65 €)

Escriptura creativa. Nivell • 
inicial  NOVETAT
Dijous, de 10 a 11.30 h
Data d’inici: 6 d’octubre
Preu: 20,37 € 
(no residents:35,65 €)

Creixement personal • 
Dijous, de 16 a 17.30 h 
O de 17.30 a 19 h
Data d’inici: 6 d’octubre
Preu: 33,62 €
(no residents: 61,12 €)

Inscripcions als Punts 
d’Atenció a la Ciutadania 
(PAC). Veure informació a la 
pàgina anterior

(Can Tinturé)
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

D’octubre a desembre. Tots els preus amb IVA inclòs
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 17 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
Festa infantil amb xocolatada i jocs
Organitza: veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer

 A LA PÀGINA 5

14 DIMECRES
 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

DISCOFORUM 
Verdi. L’Espectacle total 
Selecció audiovisuals i comentaris: Antoni Yébenes
Presenta: Josep Izquierdo
Organitza: Club de Música de la Bilblioteca Pare 
Miquel d'Esplugues

16 DIVENDRES

 De 8 a 20 h 
Diversos carrers de la ciutat  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
MOBILITAT INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT
Dia sense cotxes 
Dia de sensibilització sobre la problemàtica de l’ús del 
cotxe privat. Tancament al trànsit del carrer Cedres  
(entre els carrers Molí i Serra del Cadí)
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la 
Fundació SIGEA

 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

17 DISSABTE
 De 10 a 14 h 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 10 a 14 h 
"La Rajoleta"  

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Desenfornada: V Encenem el forn
L’Escola Municipal de Ceràmica i l’Associació de 
Ceramistes de Catalunya descobriran els resultats de 
la cuita experimental de reflex metàl·lic realitzada en 
el marc de 47è Congrés de l'Acadèmia Internacional 
de Ceràmica. Activitat gratuïta.

FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 11.30 h • Cercavila amb la Colla de 
Geganters i la Colla de Bastoners

 12 h • Sardinada popular
 12.30 h • Actuació del grup de per-

cussió Atabalats
 20 h • Taller de flamenc (balls de sevillanes)
 21 h • Ball country i dansa del ventre
 22.30 h • La nit de ball a la Plana amb 

l’orquestra Huracán
Organitza: AV La Plana - Montesa A LA PÀGINA 5

 21 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  
Preu: [12 €] 

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
XXXIV Sopar de germanor del carrer 
de L’Avenç
Venda de tiquets al mateix carrer els dies 5, 6, 7 i 8 de 
setembre, de 18 a 21 h. Hi haurà ball i música. 
Hi col·laboren: Bumbutea, Casellas Centre Dietètic,Creix 
el Taller, Colmado La Miranda, Hamburgueseria 
McCoin, Daria Plantes i Jardins, NB Comunicació, 
Perruqueria Soco, Sephorass i Ubud Artesania.
Organitzen: veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 
amb el suport de l’associació de veïns del barri centre i 
l’Ajuntament d’Esplugues 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 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
 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 
Xarxa i tastet de rom cremat
Organitza: AV La Plana – Montesa A LA PÀGINA 5

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

ACTE INSTITUCIONAL 
 12 h • Parc Onze de setembre  

 12.05 h • La Coral Musicorum interpreta 
L'himne dels Miserables

 12.10 h • El Cant de la Sardana, a càrrec de 
la Societat Coral Centenària La Coloma 

 12.15 h • Ofrenes florals 
 12.35 h • Ballada de Hola! i lectura del poema 

Les propietats de la pena a càrrec de l'Esbart 
Vila d'Esplugues i Balls d'ofrenes a càrrec de 
la Colla de Bastoners

 12.45 h • Ballada de Ídols de fang 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
 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 

Dia
a Dia

Setembre 2016

1 DIJOUS
 

 D’11 a 20 h
Fins al 4 de setembre, de dl. a dg.
Piscines Municipals Parc dels Torrents
Piscines d'estiu 
Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu

2 DIVENDRES
Fins al 8 de setembre 
L’Avenç Centre Cultural

Inscripcions al torneig de tennis 
taula de Festa Major
Inscripcions gratuïtes al torneig que se celebrarà el
dissabte 10, 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’Avenç Centre Cultural, de dilluns a
divendres, de 16.30 a 20 h c/ Angel Guimerà, 27-29 (telè-
fon: 93 513 54 45 o c/e: activitatsavenc@gmail.com)
Organitza: Secció de Tennis Taula L’Avenç

9 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 21.30 h  Pregó de festa
A càrrec de Juan Luis Rebenaque (director de l’Es-
cola Folch i Torres)

 22 h Actuacions: 
• Diego Benjumea (concert)
• ACAE  (Asociación Cultural Andaluza d’Esplugues)

 00 h • Discoteca mòbil
Organitza: AV La Plana - Montesa  A LA PÀGINA 5

10 DISSABTE
 A partir de les 11 h 

Parc Pou d'en Fèlix i la pista coberta  

Dia de la Colla Castellera Els Cargolins 
Activitato oberta a la ciutadania

 11 h • Taller de patchwork
 De 12 a 14 h • Rocòdrom
 14 h • Dinar popular i jocs de sempre
 17 h •

Rocòdrom i festa infantil amb inflables i jocs
 19.30 h •

Animació infantil a càrrec de Jaume Barri
 21 h • Botifarrada popular

Concerts a la pista coberta
De 22.30 a 23.30 h • Arkadia
De 23.30 a 01.30 h • Reggae Orquestra 
De 01.30 a 03 h • Dj Sendo 
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues 

Vegeu  tota la informació al programa de 
Festa Major que rebreu a les vostres llars 
i al web municipal www.esplugues.cat
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18 DIUMENGE
 De 10 a 14 h • Jardins de Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Portes obertes a Can Tinturé
A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixe-
reu l’evolució estètica de la rajola de mostra per enlla-
çar amb la producció industrial de ceràmica arquitec-
tònica de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”. 
Aquest diumenge visites guiades gratuïtes: "La 
Rajoleta" (11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h). 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘Els ratpenats al Parc de Can Vidalet’
Espais de joc per divertir-se i explorar, tallers guiats 
per educadors/es i itineraris guiats pel parc. 
Organitza: Fundesplai, Ajuntament d’Esplugues i AMB 

19 DILLUNS
Línia EP1 (Esplugues – Barcelona i  Línia EP2 (El 
Gall – La Miranda – Ciutat Diagonal)

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
MOBILITAT INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT

Campanya de foment del transport 
públic urbà
Es repartiran material editat amb la imatge de la 
SEMSS fins exhaurir existències. 
Organitza: Ajuntament, amb la col·laboració de l’ope-
rador Soler Sauret

 19.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

Presentació de llibres de Sergi Meià
La cuina dels bolets, de Sergi Meià. i El llibre dels 
esmorzars de forquilla, receptes de Sergi de Meià i 
Adelaida Castells. 

20 DIMARTS
 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 AL MUSEU!
Taller familiar: ‘La mà d’Esplugues’
La mà és el símbol de la població d’Esplugues i la 
ceràmica el seu producte més conegut. Durant la 
Festa Major de la ciutat es fa un taller en el qual cada 
nen o nena dibuixarà la seva mà en una rajola i la 
podrà pintar de colors. Activitat gratuïta.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 21,30 h 
ETV (canal 36 TDT i canal 38 UHF)

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
MOBILITAT INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT

Entrevista i/o debat televisat 
Sobre l'economia i la mobilitat sostenible. Programa 
Atalaïar

21 DIMECRES
 De 10 a 14 h  

Museu 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

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

CORRELLENGUA 2016
Acte de record i homenatge a Montserrat Roig amb 
el recital poeticomusical Pinzellades de Roig, de Jaume 
Calatayud i Vicente Monera.
Organitza: CAL Esplugues

22 DIJOUS
 10 h • Sortida del CEM La Plana  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
MOBILITAT INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT

Itinerari botànic pel parc de Can 
Vidalet
Recorregut d'1 h aproximadament per fomentar la mobi-
litat sostenible, els hàbits saludables i el medi ambient 
entre la Gent Gran. Sortida del CEM La Plana fins al parc.

23 DIVENDRES
 20.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

CORRELLENGUA 2016
Sopar per la Llengua
Projecció del documental sobre Montserrat Roig 
Retrat d’una mirada.  Lectura del Manifest i parla-
ment a càrrec de Vicenç Villatoro. 
Preu tiquet sopar:  [15 €] 
Organitza: CAL Esplugues

25 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 De 10 a 13 h
Sortida del parc de la Marquesa (l’Hospitalet)

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
MOBILITAT INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT
13ª Passejada urbana en bicicleta 
#LaBaixCicletada
A les 10.15 h està previst el seu pas per la plaça Santa 
Magdalena (davant de la Casa Consistorial). Arribada a 
les 12 h al parc de Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat 
– Sant Just Desvern). Recorregut aproximat de 20 km. 
Es farà un sorteig de bicicletes entre totes les persones 
participants a l’acte final de la passejada. 
Bases de participació: majors de 10 anys. Cal por-
tar casc protector. Més informació al telèfon gratuït 
d’atenció ciutadana: 900 300 082
Organitzen: Ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Just 
Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant 
Feliu i Esplugues

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

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

 11 h • Museu Can Tinturé  
Ruta històrica: ‘La mà d’Esplugues’
Sabíeu que a Esplugues hi ha un claustre gòtic? Heu 
vist mai la façana dissenyada per Antoni M. Gallissà? 
Us heu preguntat mai què signifiquen les formes que 
decoren el c. Montserrat? Veniu a descobrir tots els 
secrets que amaga el centre històric d’Esplugues. 
Preu: [[3 €] per persona. Inscripció prèvia al 93 470 
02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 

Moure’s millor és viure de forma més 
saludable  
 Hi ha moltes maneres millors 

de moure’s per la ciutat que amb 
cotxe o motocicleta. Els despla-
çaments a peu, en bicicleta, en 
transport públic o en vehicle elèc-
tric són opcions més segures, sa-
ludables i sostenibles. Aquesta 
és la idea principal que promou 
la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura (del 16 al 22 de 
setembre), un esdeveniment que 
s’organitza a nivell europeu i que 
aquest any reforça la idea que una 
“mobilitat intel·ligent” és sinò-
nim d’una “economia potent”, tal 
com diu el seu lema. 

Esplugues se suma a la iniciati-
va amb diverses activitats, entre 
les quals destaquen el Dia sense 
cotxes del divendres 16 i la pas-
sejada en bicicleta pels municipis 
de la comarca del diumenge 25. Sobre aquest últim esdeveniment, 
també anomenat LaBaixCicleta, cal esmentar que consisteix en un 
recorregut de 17,5 quilòmetres i que comença a l’Hospitalet i acaba 
al parc de Torreblanca de Sant Joan Despí.●

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA • Del 16 al 22 de setembre  
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ZUMBA (+ 16 anys), DANCE FUSION (+ 10 anys)
FLAMENC (2 grups: +16 anys i de 6 a 12 anys)
SEVILLANES (+ 18 anys), SARDANES (+ 12 anys)
BALL EN LÍNEIA (+ 18 anys), PILATES (+18 anys) 
IOGA, FITNESS (+ 16 anys), ESCACS (+ 12 anys) 
CAPOEIRA (2 grups: de 5 a 7 anys de 8 a 12 anys)
ESCOLA TENNIS TAULA (+ 8 anys) 
FUTBOLS BOTONS (+ 16 anys), ANGLÈS (+ 8 anys)
GUITARRA (2 grups: de 8 a 17 anys i + 18 anys) 

CASALS D'ESTIU
Casals de setembre a Espluga Viva 
Fins al 9 de setembre
Un casal diferent on fareu moltes sortides, activitats i 
tallers (escalada, parcs, platja...). Per a més informació, 
truqueu a l'entitat: c/ St. Francesc Xavier, 5-7
93 473 39 09. Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 
16 a 20 h. C/e: secretaria@esplugaviva.cat

SORTIDES
Diumenge, 18 de setembre i 2 d'octubre
A les 11 h • Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la bateria de Sant Pere 
Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Es parlarà de la seva funcionalitat i del 
paper que hi van tenir. Activitat gratuïta prèvia ins-
cripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Diumenge, 18 de setembre, a determinar
Sortida des de la Plaça Santa Magdalena
EXCURSIONS EN BICICLETA
Collserola: d’Esplugues a la Rierada 
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al 
dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a 
la preparació d’aquestes excursions i altres activitats 
els dimecres a les 20.30 h, al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9, secreta-
ria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 25 de setembre, 7 h
Sortida des de la Plaça Santa Magdalena
EXCURSIONS EN AUTOCAR 
De Portbou a Querroig (Alt Empordà)
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’acti-
vitat anterior.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 1 d’octubre, a determinar
Punt de trobada, a determinar

Sortida cultural al Delta de l'Ebre
Dinar, esmorzar i passeig amb vaixell pel riu Ebre 
Observació dels ocells aquàtics. Activitats acompa-
nyades de guia. Telèfon de contacte: 655 94 14 52
Organitza: AV Centre

EXPOSICIONS 
Tots els diumenges , a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé 

Visites guiades: Can Tinturé i 
“La Rajoleta”

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 12 h • Museu Can Tinturé 

A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixe-
reu l’evolució estètica de la rajola de mostra per enlla-
çar amb la producció industrial de ceràmica arquitec-
tònica de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Fins al 15 de setembre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició del Concurs Fotogràfic 
AMPEL
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d'Es-
plugues

CURSOS i TALLERS 
Dimarts, 20 i 27 de setembre i 4 d’octubre
De 16 a 18 h 
CIRD Vil·la Pepita   

Tallers d’escriptura del VIII Premi 
Literari Delta
‘Descobreix l’art d’escriure contes’
Aquest taller acompanya les alumnes en un viatge per 
endinsar‐se en les aigües més profundes dels millors 
contes, tot analitzant, esmenant, corregint, explorant 
i fent temptatives d'escriptura de relats de diferents 
gèneres. El taller consta de tres sessions presencials 
de dues hores i dues sessions de tres hores a través de 
la plataforma virtual amb accés privat. 
Inscripcions: a partir del 12 de setembre a través 
del web www.igualtatsantboi.cat. Places limitades.
Els tallers són per a dones dels tres municipis selec-
cionats per l'organització: Gavà, Sant Boi i Esplugues. 
Més informació al CIRD:  tel. 93 371 33 50, ext. 2190. 
Organitza: Premi Literari Delta

Dimecres, 14 i 21 de setembre, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, tot refor-
çant la seva tasca i donant-los eines. Places limitades 
a 15 persones.  Per a inscripcions i més informació 
contacteu amb els serveis socials bàsics: 93 3713350 
(ext. 2439) Marta Fuertes

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Espluga Viva Sant Francesc Xavier 7-9

Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Recollida a escoles: Isidre Martí, Lola Anglada i Gras Soler
Organitza: Espluga Viva 

TALLERS I SERVEIS ESTABLES DURANT
TOT L’ANY • ESPLUGA VIVA
Inscripcions al mateix local (Sant Francesc 
Xavier, 7) o trucant al 93 473 39 09 de 16 a 20 h
Inici: 26 de setembre o 3 d'octubre
Per a infants: LUDOTECA DIÀRIA (de 17 a 19 
h), REFORÇ ESCOLAR, CUINA EN ANGLÈS, 
PERCUSSIÓ I RITME, ART URBÀ, TEATRE, 
PINTURA I MANUALITATS, FUNKY, DANSES 
TRADICIONALS I SAVE ROOM. 
Per a joves i adults: ANGLÈS PER VIATJAR, 
KUNDALINI IOGA, PILATES (Simonson 
Technique), RISOTERÀPIA, LLENGUA DE 
SIGNES CATALANA, LECTURA I RECITACIÓ DE 
POEMES, SCRAPBOOKING
Aula de música: GRALLA, GUITARRA, BAIX 
ELÈCTRIC, CONTRABAIX I UKELELE

CURSOS DE BALL CC STANDARD LATINO
Horari de recepció: de 17.30 a 21.30 h
c/ Sant Francesc Xavier, 36 www.standardlatino.es
Tel. matins: 652 08 92 02 • Tel. tardes: 93 473 95 79
Inici: 12 de setembre
Informeu-vos de les classes gratuïtes de prova

• Nens, nenes i joves 
MODERN LATINO, FUNKY, HIP HOP, ZUMBA 
KIDS, BALLET CLÀSSIC I JAZZ

CURSOS DE BALL CC STANDARD LATINO
• Adults 
IOGA, PILATES, BALL SOCIAL (PARELLES), 
SALSA, BACHATA (RODA CUBANA), GRUP 
NOIES (BALL EN LÍNIA)
ZUMBA, SWING (LINDY HOP),HIP HOP I FUNKY 
I JUMPING 

TALLERS AVENÇ CENTRE CULTURAL 
Inscripcions de l'1 al 30 de setembre. Horari: de 
dll. a dv., de 16.30 a 20 h. Telèfon: 93 513 54 45
Correu: activitatsavenc@gmail.com
TEATRE: adults, joves, infantils (3 edats) i en anglès
PASTORETS (de 4 a 18 anys) 
CANT COL·LECTIU (+ 16 anys)
DANSA LÚDICA (De 3 a 6 anys) 
BALL INFANTIL - coreografies (de 6 a 10 anys)

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Història del Parc de Can Vidalet’
Espais de joc per divertir-se i explorar, tallers guiats 
per educadors/es i itineraris guiats pel parc. 
Organitza: Fundesplai, Ajuntament d’Esplugues i AMB

 A partir de les 15 h 
Parc Pou d’en Felix - pista coberta  

La festa de Taras Shevchenko 2016
• Exposició de pintures, poemes, biografies, etc. d’ar-
tistes ucraïnesos: Taras Shevchenko, Oleg Shuplyak, 
Iván Frankó, Lina Kostenko, etc. 
• Exposició de Txernòbil i del Holodomor (genocidi 
ucraïnes)
• Exposició de nines de roba de Xenia Tym.
• Actuacions musicals i de ball d’associacions i esco-
les ucraïneses.
• Degustació de menjar i begudes ucraïneses.
• Zona recreativa per a nens i nenes.
• Ball final amb el grup ucraïnes Kredo. 
Organitza: Associació Cultural Taras Shevchenko d’Es-
plugues

26 DILLUNS
Fins al 30 de setembre  

 De 10 a 12 i de 17 a 19 h
Parc Pou d’en Fèlix (davant pista vermella)

Campanya contaminació acústica 
dels vehicles amb dues rodes 
Tercer control
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona (DIBA) 

28 DIMECRES
 18 h 

Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
DISCOFORUM 
Setmana Bedrich: 
El nacionalisme txec a debat
Quartet de corda núm. 1, 1er. i 2on. moviments. Poema 
simfònic: "Ma Vlast", de Vysebrad El Moldava Blanik
Presenta: Pere Reverter. Selecció musical i comenta-
ris: Francesc Ventura
Organitza: Club de Música de la Bilblioteca Pare 
Miquel d'Esplugues

29 DIJOUS
 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  
DIJOUS DE LES DONES
Conferència:
‘La psicologia de la felicitat’
Busquem la felicitat de diferents formes però no sem-
pre trobem el camí que ens apropa a sentir l’alegria 
de trobar-la. Quins son els elements que ens donen 
satisfacció vital i ens condueixen a viure en plenitud?  
A càrrec de Carme Boo, terapeuta i educadora social.

Dissabte 1 d'octubre
 

 De 10 a 13 h 
Espai La Baronda carrer de la Riba, 36 

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
MOBILITAT INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT

Aprendre a anar en bici 
Amb l'ajuda de monitors, aprendreu a anar en bicicleta 
mitjançant exercicis. Deu participants i a partir de 12 anys. 
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB)
Inscripcions i informació, fins el divendres dia 27 de 
setembre  al tel. 93 371 33 50 (Medi ambient de 9 a 14 
h) i dsanchez@esplugues.cat
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ASSESSORIES
Tot el mes, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Assessories especialitzades
Tens dubtes sobre què estudiar? Vols 
cercar feina i no saps per on començar? 
Vols marxar d’Erasmus? A les assessori-
es especialitzades et podem ajudar amb 
aquestes preguntes i tot allò relacionat 
amb l’àmbit estudiantil i professional.
• Mobilitat internacional: 
Dilluns, de 17 a 20h
• Formació i treball: Dimarts, dime-
cres i dijous, de 17 a 20 h 
Cal demanar cita prèvia a la Oficina Jove. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 27, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Economia domestica'
Amb aquesta xerrada podràs aprendre a ges-
tionar  l’economia familiar de forma més efici-
ent, ajustar els impostos, entendre productes, 
conèixer opcions  adequades per rendibilitzar 
els diners i el patrimoni. Dirigit a joves de 16 a 
35 anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dijous 22, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Tast de cerveses
Gaudeix d'un tast de diverses varietats 
de cerveses! Gust, aroma i color! (dirigit a 
joves majors de 18 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

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

Dilluns 15, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí   

Dansa africana
T’apassionen els ritmes africans? Vine i 
aprèn els ritmes d’aquest fascinant con-
tinent. Endinsa’t en la cultura africana.  
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda

Dimarts 20, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí    
Gofres i creps                   
L’elaboració d’aquest dolços és senzilla 
i ràpida, però has provat de fer-ho? Vine 
i aprèn a fer la millor massa per crepes i 
gofres que mai hagis tastat! Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dimarts 27, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Funky
El funky és un estil de música que té el 
seu origen als carrers de Nova York. Es 
barregen passos del jazz, el break dance 
o els ritmes africans, entre d’altres. Vine i 
aprèn a ballar-lo! Dirigit a joves de 12 a 18 
anys.  Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit

Divendres 23, de 21 a 23 h 
Espai Jove Remolí   

Menú italià
La gastronomia italiana és molt saluda-
ble i variada. S’engloba dins de la cuina 
mediterrània i és imitada i practicada 
arreu del món. Vine i aprèn a fer el menú 
típic d’Itàlia.  Dirigit a joves de 16 a 35 
anys.  Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

 
TIC formació
(12-18 anys)

Dilluns 26, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí   
Edició amb photoshop
Vols aprendre tècniques senzilles d'edició 
d'imatge? Porta les teves fotos i aprendràs 
a editar-les i millorar-les. Per a aquest 
taller els participants hauran de portar el 
seu ordinador portàtil amb el programa 
instal·lat. Dirigit a joves de 12 a 18 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TIC formació

Dijous 29, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí   
Fotografia imatges i movi-
ment
Ja saps congelar moviments? O pot-
ser vols captar aquell moviment i no 
saps com? Vine i aprèn a jugar amb el 
moviment, treu el màxim profit a la teva 
càmera reflex. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Taller trimestral 
(12-18 anys)

Dimarts i dijous, de 18.30 a 19.30 h
Espai Jove Remolí   
Zumba 12-15!
Tens entre 12 i 15 anys? T’agrada l’es-
port? Aquest és el teu taller. 
Cal inscripció prèvia: 
Del 5 al 23 de setembre a l’Espai Jove 
Remolí. Inici del taller el 27 de setembre.

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
els dies 1, 2 i 21 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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!
Espai Jove Remolí   
Sales polivalents 
Has de fer un treball en grup, preparar 
una presentació, estudiar? Necessites 
una sala per assajar un ball? 
Al Remolí tenim un espai per cedir, 
sense cap cost. Consulta la disponibi-
litat i fes la teva reserva al 93 372 97 06 
o presencialment al centre. 

Del 5 al 30 de setembre
Casal de Cultura Robert Brillas 
Exposició: 'L'ànima de la festa'
Exposició de fotografies sobre la Festa Major de Sant 
Mateu 2015.  Diversos fotògrafs participen en aquesta 
exposició col·lectiva per aportar les seves visiones, 
totes elles mostren l’ànima de les festes populars d’Es-
plugues, concretament la Festa Major. Inauguració: 
dilluns 5, a les 20 h
Organitza: Joan Sanagustin, de TiC Espluga Viva

Fins al 30 de setembre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició Esplai Espurnes
Treballs realitzats pels infants inscrits al casal d’estiu
Organitza: Esplai Espurnes

Del 12 al 29 de setembre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Exposició de Boixets 

Fins al 6 de novembre
De dt. a dv., de 17 a 20 h, ds., de 10 a 14 h i de 17 
a 20 h,i dg, de 10 a 14 h
Museu Can Tinturé  
Exposició temporal: 

'18a Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós'
Mostra de les peces guanyadores i seleccionades.
Agost tancat Entrada gratuïta per visitar l’exposició 
temporal. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
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Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• NENS, ADOLESCENTS I ADULTS

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

• CLASSES PRIVADES IN COMPANY

• TALLERS DE CONVERSA

• PROFESSORS NADIUS I ALTAMENT QUALIFICATS

• AULES EQUIPADES AMB PISSARRES DIGITALS I TABLETS 

• CLASSES REDUÏDES

CURS 2016-2017 CURS 2016-2017 MATRÍCULA OBERTAMATRÍCULA OBERTA

L’ÚNICA ACADÈMIA A ESPLUGUES ACREDITADA 

PER L’ESCOLA D’IDIOMES MODERNS DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

PEL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I 

EL RIGOR EN L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS.

ACREDITACIÓ OFICIAL DE NIVELL    

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


