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 Per un dia a l’any, Esplugues es converteix en la capital de la 
sardana. Durant l’Aplec de la Sardana, que organitza des de fa 
14 edicions la Secció Sardanista de L’Avenç, la ciutat s’erigeix 
com el destí dels amants de la dansa catalana per excel·lència. I si 
el poder de convocatòria que caracteritza l’entitat organitzadora 
es manté, aquest any els sardanistes que hi assistiran també es 
comptaran per més d’un centenar. 

XIV APLEC DE LA SARDANA D’ESPLUGUES

ESPLUGUES, CAP 
I CASAL DE LA 
SARDANA PER UN DIA

La diada sardanista, que se celebra el diumenge 5 al parc Pou 
d’en Fèlix, comença a les 10.30 hores i acaba al final del dia. Aquest 
any, com a novetat, les peces seran més curtes però n’hi haurà més. 
Així doncs, les tres cobles convidades, les ja habituals Ciutat de 
Cornellà, Jovenívola de Sabadell i La Principal del Llobregat, 
interpretaran 19 sardanes al matí i 19 més a la tarda, en total 12 
més que altres anys. El president de la Secció, Guillem Eastaway, 
explica que el canvi correspon a una demanda que els sardanistes 
van fer a l’organització per tal de poder ballar més peces i, com 
que no són tan llargues, no es cansen tant. El repertori inclou dues 
obres de lluïment–aquelles en què hi ha un instrument que té el 
paper de solista–, que es ballaran a la tarda. 

Recordeu que hi ha concurs de colles improvisades i una para-
da per dinar en germanor. Podeu reservar el menú, de 17 euros i 
preparat per Grup Papitu i fills, fins al dijous 2 trucant als telèfons 
als telèfons 650 191 013 o 629 117 079.

A banda del dinar, també hi trobareu servei de bar, i es repartirà 
berenar per tal de mantenir les energies i el compàs de la cobla. 

Bon aplec per a tothom! ● 

Asfalt i muntanya 
es combinen a la cursa 
Urban Trail Sota Ponts

 Són moltes les curses que es fan 
avui dia però poques s’assemblen a 
l’Urban Trail Sota Ponts d’Esplu-
gues. La gràcia d’aquesta competició 
de running és que el seu recorregut 
passa per superfícies que imiten les 
sensacions que té el corredor quan 
va per carrer o per muntanya sense 
sortir d’Esplugues. Així doncs, inclou 
una àmplia varietat de superfícies 
(asfalt, voreres, passos de fusta, for-
migó, zones verdes o escales, entre 
d’altres) i diversos desnivells. 

Hi trobareu dues curses per a cada nivell. L’Open és 
per a persones majors de 16 anys que vagin a córrer 
de tant en tant, ja que el circuit és més atractiu que 
exigent. Haureu de completar la prova, de 6 kilòmetres, 
en una 1 hora i 10 minuts. La Pro, en canvi, està pen-
sada per a participants majors de 16 anys que tinguin 
una elevada preparació física. Teniu quasi el mateix 
temps (1 hora i 15 minuts) per fer el doble de distància 
(12 kilòmetres). 

La cita és el diumenge 19 a partir de les 10 hores, i 
podeu formalitzar les inscripcions fins al diumenge 12 
a www.urbantrailesplugues.com, on també trobareu 
tota la informació. ●

XIV APLEC 
DE LA SARDANA 
D’ESPLUGUES
Diumenge 5

 A les 10.30 i a les 16.30 h

Parc Pou d’en Fèlix

URBAN TRAIL SOTA PONS
Diumenge 19: Cursa Open  10 h. 

Cursa Pro  11.20 h

Inscripcions fins al diumenge 12: 

www.urbantrailesplugues.com

Sortida i arribada: plaça Catalunya 
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Laia Boloix
Grup d'Esplai Espurnes
"Creiem que la coeducació i l’educació 
en valors són els pilars fonamentals 
per aconseguir una veritable trans-
formació de la societat. Atorguem 
especial importància a la tolerància, la 
coneixença, la participació, la solidari-
tat, l’empatia i les emocions en totes 
les accions que realitzem. Creiem 
que els infants i els joves són capaços 
d’apoderar-se i participar activament 
del que passa al seu entorn per tal de 
defensar els seus drets i deures. Per 
això, posem a la seva disposició eines 
que els permetin expressar-se i inter-
venir activament com a ciutadans crí-
tics i compromesos".

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

DIA UNIVERSAL DELS 
DRETS DELS INFANTS

“  Us convidem a 
venir a la festa que 
farem el dissabte 
18 de novembre”

Ricard Vicente
Club d'Esplai Pubilla Cases-Can 
Vidalet 
"Més enllà de la celebració anual del Dia 
dels Drets dels Infants, el nostre repte 
és treballar pels seus drets cada dia 
mitjançant el nostre ideari i munt d’acti-
vitats de tot tipus. A l’Esplai s’educa en 
valors i s’ajuda a créixer per ser millors 
ciutadans, crítics i compromesos. Això 
ens porta a que, tant metodològicament 
com en la recerca de resultats, cerquem 
la seva participació. Perquè hem de 
tenir clar que els infants volen opinar i 
participar del nostre entorn. Dels seus 
drets. Sempre considerant als infants i 
joves com a ciutadans del present, no 
únicament del futur".

Carla Bautista
Consell Agrupament Escolta 
Espluga Viva 
"Treballem els Drets dels Infants cau 
a cau. Desenvolupem el seu esperit 
crític mitjançant tallers i activitats de 
reflexió. Ho fem amb l'objectiu d'enfor-
tir i reforçar les seves opinions i punts 
de vista envers la seva realitat i el món 
que els envolta. El consell de l'Espluga 
Viva considera que és essencial treba-
llar per garantir aquests drets bàsics 
dels infants, per tal que els permetin 
créixer i aprendre de manera plena, 
lliure i crítica". 

 A les nostres mans i a les dels nostres 
governants està el deure de garantir el 
benestar dels nens i nenes de la nostra 
societat. Per tal que quedi constància d’ai-
xò, el 20 de novembre de l’any 1989, 193 
països es van comprometre a complir amb 
la Convenció sobre els Drets de l’Infant, 
que recull drets com a expressar la seva 
opinió, a ser escoltats, identificats, a la reu-
nificació familiar, a rebre atenció quan són 
persones refugiades, a tenir una salut que 
permeti el seu desenvolupament, a jugar, 
a rebre una educació...

Des de fa anys, l’Ajuntament dóna veu 
als nens i les nenes a través de l’espai de 
participació Consell d'Infants. Un cop 
l’any s’aprofita la constitució del Consell 
per donar a conèixer institucions dedicades 
a defensar els infants com, per exemple, el 
Síndic de Greuges de Catalunya i una de 
les seves responsables en aquest àmbit, 
Maria Jesús Larios, que serà convidada 
aquest any.  

Pel que fa a la resta d’activitats, cal des-
tacar la Festa dels Drets dels Infants del 
proper dissabte 18, d’11 a 13 hores, a la 
plaça Catalunya. Hi trobareu tallers de tota 
mena a càrrec de les entitats de lleure, unes 
de les impulsores a Esplugues dels drets 
esmentats.  

Esplugues posa en valor 
els drets dels infants

D’altra banda, un dels temes protago-
nistes serà l’educació a les escoles gràcies 
a l’exposició del reconegut fotògraf Kim 
Manresa ‘Escoles d’altres mons’, que 
podreu veure al Complex Esportiu Municipal 
Les Moreres. El fotoperiodista català s’ha 
recorregut mig món per mostrar-nos com 
aprenen els infants arreu: des de Moçambic 
a Vietnam, passant per Sèrbia o Brasil. I 
tot plegat per deixar anar un missatge de 
conscienciació sobre valors com ara el dret 
a l’educació, la solidaritat, la tolerància i la 
diversitat.●

FESTA 
DELS DRETS 

DELS INFANTS
Dissabte 18 

 d’11 a 13 h 

Plaça Catalunya

De quina manera treballeu a la vostra entitat 
el tema dels Drets dels Infants?

D'esquerra a dreta: 
Carla Bautista,
Ricard Vicente 

i  Laia Boloix
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AUGGE 

Dijous  18 hores. Residència La Mallola – Auditori M. Rosa 

Campreciós. Socis gratuït, no socis [5 €]

Consulteu les dates al Dia a Dia

Espectacle benèfic 
‘La diferència suma’ i ‘Músics 
de Bremen’ per a tothom
  Aquest mes la música serà protagonis-

ta, com a mínim en tres ocasions. Per una 
banda hi ha l’espectacle benèfic que orga-
nitza la Fundació Finestrelles anualment 
i que, aquest any porta per títol La dife-
rència suma. I, per l’altra, les dues sessi-
ons d’Els músics de Bremen, dirigit a tots 
els públics i que presenten els Amics de la Música de Santa 
Magdalena. 

Pel que fa a la primera cita, aquesta té lloc el dilluns 6, a les 20.30 
hores a l’Auditori AXA de Barcelona. Dirigit i presentat pel perio-
dista especialitzat en òpera Marcel Gorgori, l’espectacle camina 
entre quatre àmbits diferents: l'òpera, el cinema, la pintura, i el vi. 
L’objectiu de l’entitat és dedicar els beneficis a millorar el benestar 
i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, 
residents i usuàries del servei de la Fundació Finestrelles. 

La segona proposta musical és l’adaptació del conte dels Germans 
Grimm Els músics de Bremen en format musical, que la companyia 
Pot Teatre interpreta a L’Avenç Centre Cultural, el diumenge 19, 
i al Centre Cultural La Bòbila, el diumenge 26. Veniu a conèixer la 
història d’un gat, un gos, un ase i un gall, units per dues coincidèn-
cies: haver fugit de casa i compartir la passió per la música. ● 

LA DIFERÈNCIA SUMA 
Dilluns 6  20.30 h. Auditori AXA (Barcelona)

Entrades (de 45 a 50 euros) a: 

https://www.ticketea.com/entradas-concierto-concert-

benefic-finestrelles-la-diferencia-suma/  

ELS MÚSICS DE BREMEN
Diumenge 19  18 h • L’Avenç Centre Cultural

Diumenge 26  18 h • Centre Cultural La Bòbila

 El segon mes de l’AUGGE va de pesos pesats. I és que el cicle 
de conferències convida dos escriptors i periodistes de renom, 
com són Vicenç Villatoro, actual director del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, i Josep Maria Espinàs que, als seus 
90 anys, amb una prolífica trajectòria a les espatlles, és una de les 
plomes de referència a El Periódico. El primer, oferirà una xerrada 
sobre ‘El mite del Jardí Perdut a la literatura europea’ que 
explora aquest element comú dels escriptors del Vell Continent, 
el jardí d’infantesa o de joventut que encarna la felicitat i que 
s’ha perdut a causa de la tragèdia, sovint, la guerra. Pel que fa a 
Espinàs, homenatjat amb diversos premis de literatura, compar-
tirà un col·loqui amb la periodista i primera tinent d’alcaldia de 
Sant Just Desvern, Gina Pol.  

D’altra banda, l’investigador al Centre d’Estudis Històrics 
Internacionals José Manuel Rúa us parlarà de ‘Les revolucions 
russes de 1917’ quan fa un segle, el 8 de novembre, concreta-
ment, que van culminar amb la victòria de les forces bolxevics, 
i la caiguda del règim tsarista. També sobre Rússia va la quarta 
conferència del mes, en concret, sobre escriptors catalans que 
van viure en aquest país, de la mà de l’historiador i professor 
titular de la Universitat de Barcelona Pelai Pagès. 

II SETMANA DE TURISME INDUSTRIAL
Com es feien les rajoles? 

La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya intenta respon-
dre la pregunta ‘Com es fan les coses?’ per segona vegada, a la 
Setmana del Turisme Industrial a Catalunya. Museus, mines, 
colònies tèxtils, centres d’interpretació o antigues fàbriques, com 
la de ceràmica de Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica “La 
Rajoleta”, organitzen més d’un centenar d’activitats arreu del 
territori per mostrar els processos de fabricació o elaboració d’ob-
jectes i productes de tot tipus. 
A Esplugues, concretament, descobrireu com es feien les rajoles 
des de l’època medieval fins a la industrialització. És una oportu-
nitat molt bona per conèixer de prop unes tècniques que ja formen 
part de la història. Pertanyen a un passat gloriós per a la ceràmica 
industrial catalana: el del modernisme i el noucentisme. Podeu 
anar a qualsevol de les dues sessions, que es fan els diumenges 
5 i 12, a les 12 hores. ●

 SETMANA TURISME INDUSTRIAL
‘Com es feien les rajoles?’

Diumenge 5 i 12  12 h. Can Tinturé i “La Rajoleta” 

Inscripció prèvia

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER 
A LA GENT GRAN DEL BAIX LLOBREGAT

Villatoro, Espinàs 
i la Revolució russa 

L’última sessió del mes està dedicada a l’’Origen dels humans 
i les conseqüències per als seus comportaments’, on el pro-
fessor de sociologia Josep Maria Masjuan aborda la formació 
educativa dels nens i les nenes. ●
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 Ante el maltrato contra las mujeres, rechazo absoluto. Esplugues 
se reivindica un año más durante el Día Internacional contra 
la Violencia Machista, el próximo sábado 25. Lamentablemente 
todavía hoy debemos alzarnos contra una lacra que afecta a todos 
los estratos de nuestra sociedad, y que este 2017 ya ha matado 
al menos a 60 mujeres en España. Una realidad terrible que se 
agrava todavía más al sumar los casos abiertos actualmente por 
violencia de género en el país, con más de 400.000 expedientes, 
de acuerdo con datos ofrecidos por el Ministerio de Interior del 
pasado mes de septiembre. 

Ante ello, Esplugues dice basta. Y lo hace con un acto reivin-
dicativo, el sábado 25 a las 12 horas delante del Ayuntamiento, 
donde se harán la lectura de un manifiesto y varias acciones de 
denuncia, entre las cuales una a cargo de Esplujove. Asimismo, el 
domingo 26 a las 10.30 horas, saldrá de la plaza Santa Magdalena 
la tradicional Marcha Comarcal Contra la Violencia Machista, 
que terminará en el parque de Torreblanca, en Sant Joan Despí. 

Los jóvenes de la ciudad se unirán a las reivindicaciones de diver-
sas maneras. Además de los puntos informativos que Esplujove 
ha organizado en los institutos de la ciudad y en el Espai Jove 
Remolí y la Oficina Jove d’Emancipació y la acción del sábado 
25, el Departamento de Juventud propone un cine fórum, una 
charla y una exposición sobre la temática. La muestra, titulada 
‘Desmuntem mites’, quiere romper algunos mitos asociados con 
el amor romántico y propone reflexionar a favor de unas relaciones 
libres de violencia machista. ●

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

Esplugues condena
       la violencia machista 

ACTO CONTRA 
LA VIOLENCIA 
MACHISTA
Sábado 25  12 h

Plaza Santa Magdalena

V MARXA DEL BAIX 
LLOBREGAT CONTRA 
LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Domingo 26  10.30 h.

Plaza Santa Magdalena

  L’agenda de salut d’aquest mes incorpora dues activitats que giren entorn de la músi-
ca. El divendres 17, podreu viure una sessió de musicoteràpia amb la terapeuta lli-
cenciada en aquesta disciplina Claudia Mailahn. Es tracta de potencials que tenim 
cadascú per arribar a una millor qualitat de vida a través dels elements musicals com el 
so, el ritme, la melodia o l’harmonia. 

Mailahn també us guiarà en la segona activitat. El dijous 23 farà una xerrada sobre la 
comunicació amb les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA). S’ha demostrat que la música és una eina útil per a aquesta 
finalitat. Una de cada cent persones està afectada pel TEA degut a 
un trastorn neurobiològic del desenvolupament. Una de les majors 
dificultats que hi ha és comunicar-se amb els afectats. 

Tanmateix, trobareu una altra activitat, el dijous 2, que no 
té res a veure amb la música, sinó amb l’ictus, que pateixen 
una de cada sis persones. La doctora Montse Curucelaegui 
us ensenyarà com reconèixer una embòlia i com actuar quan 
se’n pateix una. Reconèixer els seus símptomes i actuar 
ràpidament pot significar recuperar-se totalment. ●

Xerrada: ‘ICTUS. QUÈ ÉS UNA EMBÒLIA? COM 
RECONÈIXER-LA I ACTUAR’ Dijous 2  20 h . L'Avenç Centre Cultural 

TALLER DE MUSICOTERÀPIA
Divendres 17  10.30 h • AA de Dones de La Plana, carrer Bruc, 40

Xerrada: ‘LA COMUNICACIÓ AMB PERSONES AMB 
AUTISME I TEA’ Dijous 23  18 h  • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

XERRADES SOBRE SALUT

Els beneficis de la música 
més enllà de l’oci

EXPERTS 
SENSIBILITZEN 
SOBRE 
L’ALCOHOLISME 

 L’alcoholisme és una greu malaltia 
que pateixen tant les persones que la 
tenen com aquelles que estan a prop 
seu. Parlar-ne i informar-se’n pot aju-
dar a combatre-la. Per això, l’Associa-
ció d’Alcohòlics Rehabilitats d’Es-
plugues (ARE) organitza cada any 
la Jornada de Sensibilització per 
tractar el tema a través de xerrades i 
taules rodones amb especialistes. 
Així doncs, doctors, psiquiatres, tera-
peutes i catedràtics parlaran de la 
hiperactivitat com a facilitador del 
consum d’alcohol, de l’alcoholisme en 
les persones grans o de les carències 
afectives i l’autoestima, entre d’altres. 

Dissabte 25  De 10 a 14 h

Centre Sociocultural Moli Cadí 

(Rambla Verge de la Mercè, 57)
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7 DIMARTS
 18 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
Taller familiar: 'Jocs de falda'
A càrrec d'alumnes d'FP d'Educació Infantil de l'IES 
Severo Ochoa. Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Per a infants menors de 2 anys acompanyats d'una
persona adulta

8 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
Let's play the tale by Patricia McGill    
Enjoy illustrated albums with life
storytelling and audiovisual support. 
Practice onomatopoeias, homophones, 
sayings, rhymes, riddles…              

 18.45 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

Book Club in English 
By Patricia McGill
Bartleby, the Scrivener, Herman Melville
Places limitades. Cal inscripció prèvia      

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

DISCOFÒRUM
Cançó d'amor i de guerra: la sarsuela 
èpica catalana
Selecció audivisuals i comentaris a càrrec d'Antoni 
Yébenes. Acte inclòs dins la celebració del 25è ani-
versari de l'APAME

 20 h
Espluga Viva 

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
Consulteu el ponent i el tema de la xerrada a l'Espluga 
Viva. Organitza: Espluga Viva

9 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

CONTES MENUTS
En Nil a la granja de l'àvia Pepa
A càrrec de Sara Fuente
17:30 Places limitades. Cals inscripció prèvia. Per a 
infants entre 2 i 3 anys acompanyats d'una persona
adulta

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català

 18 h  
Residència La Mallola Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘El mite del Jardí Perdut a la literatu-
ra europea', a càrrec de Vicenç Villatoro
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez

10 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE “A LA PRESÓ”
La evasión, de Jacques Becker

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

PRESENTACIÓ D'EXPOSICIÓ
'Mono pájaro rorcual'
A càrrec del grup Convenio Regulador
Obra pictòrica dels artistes Jan Moya Piñeiro, 
Agostina Leandra Piñeiro López, Juan Miguel 
García Nogueroles. Del 2 al 24 de noviembre. 

4 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE
Fuig, bèstia, a càrrec de mOn Mas
Un conte sobre la tristor i la salut mental a partir de 
l'obra Sa Dragonera, de Paulina Vergés De Echenique

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural    
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

 De 17.30 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Festa infantil de la tardor
Xocolata, castanyes, jocs, actuacions i molt més. 
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

5 DIUMENGE
 10.30 i 16.30 h

Parc Pou d’en Felix 

XIV Aplec de la Sardana d’Esplugues
Dinar popular [17 €]. Places limitades, reserves fins al 2 
de novembre als telèfons 650 191 013 o 629 117 079. 
Amb les cobles La Principal del Llobregat, Ciutat 
de Cornellà i Jovenívola de Sabadell. Servei de 
bar i berenar. 
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç   A LA PÀGINA 2

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
‘Els animals de companyia’
Conte, xerrada i taller de maquillatge per a nens i 
nenes per aprendre a cuidar un animal de companyia 
i també conèixer les responsabilitats que comporten. 
Podeu portar el vostre gos. 
Organitza: Fundesplai

 12 h
Can Tinturé i “La Rajoleta”  
SETMANA TURISME INDUSTRIAL
‘Com es feien les rajoles?’
Veniu a descobrir com es feien les rajoles, des del 
segle XIV al segle XX. Visitareu la col·lecció de rajo-
les preindustrials de Salvador Miquel, al Museu Can 
Tinturé, i el recinte de l’antiga fàbrica de ceràmica 
Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica “La Rajoleta”. 
Activitat gratuïta prèvia inscripció A LA PÀGINA 2

6 DILLUNS
 De 20.30 a 22.30 h 

Auditori AXA Diagonal, 547, Barcelona 
Preu: [De 45 a 50 €].
Espectacle benèfic: La diferència suma
El nou espectacle benèfic que organitza la Fundació 
Finestrelles a favor de les persones amb discapaci-
tat intel·lectual. Creat i presentat pel comunicador 
Marcel Gorgori. és un recorregut per l'òpera, el cine, 
la pintura i el vi, per demostrar que la diferència, com-
binada, suma.  Entrades a: https://www.ticketea.
com/entradas-concierto-concert-benefic-finestre-
lles-la-diferencia-suma/ 
Organitza: Fundació Finestrelles  A LA PÀGINA 4

Dia
a Dia

Novembre 2017

 

1 DIMECRES
Inscripció d'11 a 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

XXXV CONCURS DE PANELLETS
Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre

2 DIJOUS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català

 18 h  
Residència La Mallola Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Les revolucions russes del 1917'
A càrrec de José Manuel Rúa
Mes informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez

19.30 h  • Casal de Cultura Robert Brillas 
Presentació del llibre: 
'Les restes de la Guerra Civil: 
exhumació i identificació'
A càrrec de Núria Armentano, arqueòloga, antropò-
loga i investigadora de L'UAB. 
Presenta: Miquel Casellas Piquet
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

  20 h • L’Avenç Centre Cultural  
Xerrada: ‘Ictus. Què és una embòlia? 
Com reconèixer-la i actuar?’
Els ictus, coneguts popularment com embòlia o acci-
dents cerebrovasculars (ACV), es manifesten sobta-
dament i afecten a una de cada sis persones. A càrrec 
de la Dra. Montse Curucelaegui, de l’Ajuntament 
d’Esplugues.  A LA PÀGINA 5

3 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE “A LA PRESÓ”

Soy un fugitivo, de Mervin LeRoy

A CONCRETAR
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 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER FAMILIAR
Quines joguines demanarem als Reis?
A càrrec d'alumnes d'FP d'Educació Infantil de 
l'IES Severo Ochoa. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. Per a pares i mares amb infants de 2 a 3 anys. 
Hi haurà servei d'acollida per als infants.

15 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

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

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

 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA T-10
Vida de família, d’Akhil Sharma
Coordina: Luis Fernández Zaurín

16 DIJOUS
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català

 18 h  
Residència La Mallola Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Col·loqui amb Josep Maria Espinàs
Presenta Gina Pol
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4

 De 18 a 20 h
Escola Municipal de Ceràmica d'Esplugues   
Xerrada sobre ceràmica: 'Taller bugambilia' 
Entrada gratuiita. Obert a tothom

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

UNA ESTONA AMB L'AUTOR...
Xavier Bosch, periodista i escriptor
Comentareu amb ell la seva trajectòria literària i 
especialment la darrera obra: Nosaltres dos. Amb el 
suport de la Institució de les Lletres Catalanes

11 DISSABTE
 12 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'hora del conte, a càrrec de Santi Rovira

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural    
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas 
Entrades: [6 €]  
Teatre: Boeing, boeing
Primera estrena de la companyia de nova creació 
Teatre i punt, formada a Esplugues per actors i actrius 
professionals i amateurs. Repartiment: David Mori, 
Fermín Molero, Lidia Crisol, Meri Molero, Miriam 
Moratiel, Gloria Torrad. Direcció: Guerau Martínez. 
Venda anticipada d’entrades a Atrapalo.com A LA PÀGINA SEGÜENT

12 DIUMENGE
 De 10 a 13 h

Plaça Santa Magdalena i rambla del Carme 

IX MOTOR BAIX CLÀSSIC ESPLUGUES 
Sortida des de la plaça Santa Magdalena. Miniruta de 
35 km per Collesora amb final a la rambla del Carme

 10 h 
Inscripcions de cada participant amb el seu vehicle 

 10.20 h Esmorzar
 10.50 h Sortida dels participants 
 12.30 h Arribada i lluïment dels vehicles a la 

rambla del Carme 
 13 h Entrega de records a tots els participants

Inscripcions i esmorzar gratuïts. Només vehicles matri-
culats i assegurats. Més informació al tel. 640 016 450
Organitza: Moto Club Esplugues

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘El bon consumidor, responsable i 
sostenible’
Descobrireu mitjançant un joc quin arquetip de com-
prador sou: el responsable, l’estalviador, el capritxós...?
Organitza: Fundesplai

 12 h 
Can Tinturé i “La Rajoleta”  
SETMANA TURISME INDUSTRIAL
‘Com es feien les rajoles?’
Veniu a descobrir com es feien les rajoles, des del 
segle XIV al segle XX. Visitareu la col·lecció de rajo-
les preindustrials de Salvador Miquel, al Museu Can 
Tinturé, i el recinte de l’antiga fàbrica de ceràmica 
Pujol i Bausis, avui Museu de Ceràmica “La Rajoleta”. 
Activitat gratuïta prèvia inscripció A LA PÀGINA 2

 18 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 
Entrades: [6 €]  
Teatre: Boeing, boeing
Primera estrena de la companyia de nova creació 
Teatre i punt, formada a Esplugues per actors i 
actrius professionals i amateurs. Repartiment: David 
Mori, Fermín Molero, Lidia Crisol, Meri Molero, 
Miriam Moratiel, Gloria Torrad. Direcció: Guerau 
Martínez. Venta anticipada d’entrades a Atrapalo.com A LA PÀGINA SEGÜENT

 18 h 
L'Avenç Centre Cultural  
Preu a concretar
Concert: Salta al buit
Concert de la coral Musicorum 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i Musicorum

14 DIMARTS
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

L’HORA DEL CONTE
Rosaura en bicicleta, amb Rubén Martínez

Teatre i Punt, la nova companyia de 
teatre s’estrena amb ‘Boeing, boeing’

 Esplugues és una ciutat prolífica quan 
es tracte de pujar als escenaris. A les com-
panyies de teatre ja existents a la ciutat, 
com L’Endoll o Els Pastorets, ara se suma 
Teatre i Punt. Format per joves professi-
onals i amateurs, el grup neix amb l’objec-
tiu de “fer gaudir la gent amb la nos-
tra forma d’entendre i de fer teatre”, 
escriuen a la seva presentació, on també 
detallen que neixen com una entitat sense 
ànim de lucre. Els podreu veure en acció el 
dissabte 11 i diumenge 12 a la presentació 
de Boeing, boeing. Una comedia de 
mucha altura. 

L’espectacle, original de Marc Camoletti, 
és una obra al més pur estil vaudeville, que 
compte amb un ritme frenètic de principi 
a fi. L’èxit del seu text és tal que fins i tot 
va aconseguir batre un rècord Guinness 
per ser l’obra francesa més representada 
a escala mundial. A Esplugues es fa sota la 
direcció de Guerau Martínez, que també 
interpreta el paper principal i és el presi-
dent de la  nova companyia.

Si us hi atreviu, veureu que en aquest 
embolic de faldilles no hi falta ni l’humor 
ni la sensualitat. Com es diu en el món de l’escena, molta merda!●

BOEING, BOEING. UNA COMEDIA DE MUCHA ALTURA  
Dissabte 11  22 h i Diumenge 12  18 h • Casal de Cultura Robert Brillas • [6 €] a Atrapalo.com
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 18 h  
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Xerrada de comunicació amb perso-
nes amb autisme i TEA 
Una de les majors dificultats amb les persones amb 
el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és comunicar-
s'hi. La música ha demostrat ser una eina útil per 
aquest fi.  A càrrec de Claudia Mailahn, musicotera-
peuta llicenciada i psicoterapeuta GIM. A LA PÀGINA 5

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez

24 DIVENDRES
 18 h 

Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE “A LA PRESÓ”
Un profeta, de Jacques Audiard

25 DISSABTE
  De 10 a 14 h

Centre Sociocultural Molí-Cadí  
Rambla Verge de la Mercè, 57

XXXII JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ 
DE L’ARE
• Obertura, a càrrec Francesc Xavier Buqueras 
Bach, doctor en Medicina, psiquiatre i assessor tècnic 
de l’ARE
Conferència inaugural: 

• 'La hiperactivitat com a facilitador 
del consum d'alcohol y drogues'
A càrrec del Dr. Miguel Casas Brugué, catedràtic de 
Psiquiatría de la Universitat Autònoma de Barcelona
Taula rodona, modera Dr. Buqueras

• 'Alcohol i ulls' 
A càrrec del Dr. Guillem Simon Castellvi, dr. en 
Medicina, especialista en Oftalmologia i secretari de 
l'Institut Mèdic Farmacèutic de Catalunya 

• 'Perspectiva antropològica existen-
cial de l'alcoholisme amb les perso-
nes grans', a càrrec d'Antonio Gil Carballa, 
educador social, responsable de qualitat de la residèn-
cia i centre de dia Fort Pienc

• 'Carències afectives i autoestima'
A càrrec de Silvia Cirera Blasc, astròloga, psicòloga 
humanista i terapeuta de la Gestalt 
Organitza: Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Es-
plugues (ARE) A LA PÀGINA 5

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE
Birondeta, biorondó, contes tardor
A càrrec de mOn Mas

 12 h 
Plaça Santa Magdalena   

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA         
Acte reivindicatiu en contra la violèn-
cia masclista i lectura del manifest A LA PÀGINA 5

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural    
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

Horari a concretar 
L’Avenc Centre Cultural  
Socis i sòcies [10 €] amb dues consumicions
Festa musical: Disco zumba
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

19 DIUMENGE
 A partir de les 10 h

Per diversos carrers i parcs d’Esplugues
Sortida i arribada: plaça Catalunya (Esplugues)

Urban Trail Sota Ponts 
Es tracta d’una prova de running amb zones urbanes i 
zones que imiten un recorregut per muntanya. 

 10 h Cursa Open (6 km)
 11.20 h Cursa Pro (12 km)

Informació i inscripcions: 
www.urbantrailesplugues.com
Organitza: Freedom Esports amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Esplugues  A LA PÀGINA 2

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘Titelles ecològiques’ 
Creació de titelles amb materials reciclats
Organitza: Fundesplai

 12 h • Museu de la “La Rajoleta”    
GAUDÍ I ESPLUGUES
Taller familiar: ‘Descobreix el trencadís’
Visitareu la fàbrica de ceràmica de Pujol i Bausis, per 
descobrir quina relació hi va tenir amb Gaudí, i fareu 
un taller de trencadís, una de les tècniques caracterís-
tiques del Modernisme. [10 €] per família. Inscripció 
prèvia

 18 h •  L’Avenç Centre Cultural  
Conte musical: Els músics de Bremen 
Adaptació en format musical, a càrrec d’Albert 
Gràcia, del conte dels germans Grimm. Per a totes les 
edats. A càrrec de la companyia Pot Teatre. Música 
original de Keco Pujol. Gratuït per a nens i nenes. 
Col·laboració acompanyants: [5 €]
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena  A LA PÀGINA 4

21 DIMARTS
 18 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER FAMILIAR
Quines joguines demanarem als Reis?
A càrrec d'alumnes d'FP d'Educació Infantil de 
l'IES Severo Ochoa. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. Per a pares i mares amb infants de 3 a 6 anys. 
Hi haurà servei d'acollida per als infants.

22 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

DISCOFÒRUM
Robert Schumann, el poeta de la 
música
Selecció Musical i comentaris a càrrec Ramon Cervera

23 DIJOUS
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català

 18 h  
Residència La Mallola Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Escriptors catalans a Rússia'
A càrrec de Pelai Pagès
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez

17 DIVENDRES
 De 10.30 a 12 h 

Associació de Dones de La Plana c/Bruc, 40 

Taller de musicoteràpia
La musicoteràpia busca descobrir potencials i res-
tituir funcions de l'individu perquè ell o ella arribi a 
una millor comunicació, expressió, mobilització, i, 
conseqüentment, una millor qualitat de vida, a través 
de la utilització de la música i dels seus elements (so, 
ritme, melodia i harmonia), el cos i el silenci dirigit per 
un musicoterapeuta qualificat. A càrrec de Claudia 
Mailahn, musicoterapeuta llicenciada.  A LA PÀGINA 5

 17.45 h • Parc de Les Esplugues   

Acte commemoratiu en record 
d''Esplugas City'
Descoberta d'una placa commemorativa.

Casal de Cultura Robert Brillas  
 18.30 h  

Estrena del documental 'Esplugas 
City' d'Èxit Mèdia 

 19.30 h • Taula rodona

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE “A LA PRESÓ”
Celda 211, de Daniel Monzón

18 DISSABTE

 D’11 a 13 h 
Plaça Catalunya     
FESTA DELS DRETS DELS INFANTS
Tallers a càrrec de les entitats de lleure d’Esplugues A LA PÀGINA 3

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
Jo vull ser..., a càrrec de Sandra Rossi 

 De 12 a 14 h • Deixalleria de la Fontsanta
C/Àngel Guimerà amb av. Baix Llobregat

Festa i música a la Deixalleria de la 
Fontsanta
Celebració de jornada de portes obertes
Organitza: AMB en col·laboració dels ajuntaments de 
Sant Joan Despí i Esplugues

 De 19 a 22 h • CEM Les Moreres  
X Trofeu de grups de patinatge 
artístic "Ciutat d'Esplugues"
Competició per equips de patinatge artístic on partici-
pen  diversos clubs d'arreu de Catalunya.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

 19 h  • L’Avenç Centre Cultural  
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 
Teatre: Más acá de “El más allà”
Organitza: L’Avenc Centre Cultural
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26 DIUMENGE
 

 10.30 h
Plaça Santa Magdalena  

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA
 VIOLÈNCIA MASCLISTA

Marxa Comarcal contra la Violència 
Masclista
Inici del recorregut a pl. Santa Magdalena fins al parc 
de Torreblanca, a Sant Joan Despí
Organitzen: Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
Ajuntament d’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    (CEM Les Moreres)

Itinerari i ruta històrica:  
‘De la mà d’Esplugues’
Itinerari guiat pel centre històric d’Esplugues per 
descobrir la història de racons emblemàtics de la part 
antiga de la ciutat. [3 € per persona]. Inscripció prèvia 
al telf. 93 470 02 18 o al c/e museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘La festa de l’hivern: jocs sostenibles 
i familiars al parc’
Doneu la benvinguda a l’hivern tot jugant en família. 
Jocs ben moguts i de temàtica ambiental. 
Organitza: Fundesplai

 D’11.30 h 
Parc dels Torrents - darrera l'Ajuntament

Lliga de manejabilitat amb carro de 
pagès 
Col·labora: Federació Catalana dels Tres Tombs 
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

30 DIJOUS
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català

 18 h  
Residència La Mallola Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L’origen dels humans: conseqüènci-
es per als seus comportaments'
A càrrec de Josep Maria Masjuan
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Contesplai, amb el Grup Indi del Club d’Es-
plai Pubilla Cases – Can Vidalet

  De 18.30 a 20.30 h 
Espai Baronda C/ de la Riba, 36

Presentació Pressupost participatiu 
2018
Presentació de la 5a edició del pressupost participatiu 
d'Esplugues i taller per elaborar propostes dins l'àmbit 
d'inversions. 
Connecta't i decideix com invertir una part del pressu-
post de l'Ajuntament. Obert a tota la ciutadania 
Per inscriure's : 900 30 00 82  o bé a través del correu 
electrònic: pressupostparticipatiu@esplugues.cat

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez

 18 h •  Centre Cultural La Bòbila  
Conte musical: Els músics de Bremen 
Adaptació en format musical, a càrrec d’Albert 
Gràcia, del conte dels germans Grimm. Per a totes les 
edats. A càrrec de la companyia Pot Teatre. Música 
original de Keco Pujol. Gratuït per a nens i nenes. 
Col·laboració acompanyants: [5 €]
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena  A LA PÀGINA 4

28 DIMARTS
  De 18 a 20 h 

Escola Municipal de Ceràmica d'Esplugues 

Taller d'iniciació a la caligrafia japo-
nesa
Realitzat per Casa Asia. Entrada gratuiita (places 
limitades). Obert a tothom.

 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Que te vaya como mereces
De Gonzalo Lema. Premi L’H Confidencial 2017
Coordina: Jordi Canal

 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Workshop of short stories in English
By Saki (Hector Hugh Munro). 
A càrrec de Rosa Parramon                

 

Places limitades. Cal inscripció prèvia

29 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català
Conduït per Josep Caba. Organitza: CNL l’H

Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient    
busquen persones voluntàries per a la seva 
Cavalcada al seu pas per Esplugues
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més 
important de la ciutat per a petits i grans. 
Si voleu formar part de 
la cavalcada i ser-ne 
voluntaris, feu la vos-
tra inscripció per par-
ticipar-hi enviant un 
correu electrònic a  
reisesplugues2018@
gmail.com o trucant 
al 93 371 33 50 (ext. 
2434).

D’aquesta manera 
sereu membres de la 
desfilada més fantàstica de 
l’any. Recordeu que les places són 
limitades i que us podeu inscriure 
fins al divendres 30 de desem-
bre de 2016. L’únic requisit per 
participar-hi és que heu de ser 
majors de 16 anys. Si encara no 
heu fet els 18, haureu d’aportar 
l’autorització paterna/materna. 

Vols ser voluntari 
a la Cavalcada de Reis?

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2007, 2008 i 2009.

Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant 
aquesta butlleta a partir del 20 de novembre (només s'admetrà 
una butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que 
trobareu als Punts d’Atenció a la Ciutadania 
(casa consistorial, Policia Local i Edifici 
Molí). Es podran entregar fins al dilluns 
11 de desembre. 

Sorteig públic: es farà el dijous 14 
de desembre, a les 20 hores, a la  
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.
Es contactarà amb els premiats 
per confirmar la seva participació i 
comentar detalls relatius a l'activitat.

Condició imprescindible: que els 
pares o mares acompanyin la carrossa 
com a patges (caminant amb les torxes 
al voltant de la carrossa). 

a

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

Vols acompanyar Melcior, 
Gaspar i Baltasar 
a la cavalcada 2018?
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 20 h • Espluga Viva 

PATI BLAU
Amb l'escriptora Marina Martori 
Autora de la novel·la Per pur plaer
Pati Blau és una tertúlia literària en la qual les autores 
que escriuen en català tenen un espai per compartir 
els seus llibres i els seus dubtes. 
Organitza: Espluga Viva

Divendres 1 de desembre
 18.30 h 

Plaça Santa Magdalena

Festa obrim els llums de Nadal 
Amb cantada de nadales i xocolatada infantil 

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29  

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament
segons el nivell. Inscripcions a la seu de la secció a 
L’Avenc Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Cada dijous, de 18.30 a 20 h
L'Avenç Centre Cultural  
Trobades dels grups de conversa: 'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, 
o al local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre
Taller de txikung 
La disciplina terapèutica oriental més completa

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

Ludoteca diària i recollida a escoles 
Inscripcions al mateix local de l’Espluga Viva o tru-
cant al 93 473 39 09, de 16 a 20 h 
Organitza: Espluga Viva 

De 17 a 19.30 h
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier 7-9  

Agrupament Escolta
L’agrupament és una manera de viure i una manera 
d’entendre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de 
la natura, aprèn a conviure i a compartir i adquireix  
valors com el respecte, l’esforç,  etc. Per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. 
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva 

Dissabtes, de 17 a 21 h 
CEM Les Moreres   
Classes de ball 
Samba, merengue, bachata, mambo, vals, tango, rumba 
bolero, rock and roll, swing, rumba, pasdoble o balls 
de línia sense parella, entre d’altres. Professors: Toñi i 
Andrés, de Sibiempi Dance.  Informació al tel. 670 771 
161 (Toñi). Preu: [15 €] al mes. Matrícula gratuïta
Organitza: Club de Ball Esportiu amb el suport de 
l’Ajuntament d’Esplugues

Dilluns, 6, 13 i 20 de novembre, a les 18 h 
Biblioteca La Bòbila 
Taller: ‘Treu-li suc al teu mòbil’
Tres sessions. Cal inscripció prèvia a la Biblioteca La 
Bòbila (pl. de la Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat. 
Tel. 934 032 655) 
Organitza: Biblioteca La Bòbila 

Dilluns 13, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

ESCOLA DE MARES I PARES D'ESPLUGUES
Deseducar-nos per educar: 
canviar el no pel sí 
Tot creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i con-
ductes per gaudir, encara més, de l’experiència de 
ser mares i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. 
Inscripcions: 900 300 082. Taller gratuït, places limitades

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 7  18 h
Club de lectura Cordèlia
El  peso del corazón, de Rosa Montero

Dimarts 21  19 h
Club de lectura de novel·la negra
Lennox, de Craig Russell

Dijous 23  19 h
Club de lectura Carpe Diem                          
Color de llet, de Nell Leyshon

Dijous 30 21  19.30 h
Club de lectura Històries Compartides
Nosaltres dos, de Xavier Bosch

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia

Durant tot el mes de novembre

CONCURS:  VII Concurs de Microrelats 
Negres de la Bòbila
En col·laboració amb el Centre Cultural la 
Bòbila i RBA

Dimarts 14  18 h
L’HORA DEL CONTE
Rosaura en bicicleta, amb Rubén Martínez

CICLE DE CINEMA NEGRE: 'A LA PRESÓ'

Divendres 3  18 h 
'Soy un fugitivo, de Mervin LeRoy

Divendres 10  18 h 
'La evasión, de Jacques Becker 

Divendres 17  18 h 
'“A la presó!”: Celda 211, de Daniel Monzón

Divendres 24  18 h 
'Un profeta, de Jacques Audiard

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Dimecres, 8, 15, 22, 29 de novembre, de 16.30 a 18 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  
Grup de suport emocional per a 
familiars de persones cuidadores 
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la qua-
litat de vida de les persones cuidadores, tot reforçant la 
seva tasca i donant-los eines. Places limitades a 15 per-
sones. Per a inscripcions i més informació contacteu amb 
els serveis socials bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2400)
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

SORTIDES
Diumenge. 5 de novembre, a les 11 h
Sortida de la plaça Mireia
Itinerari guiat: La bateria antiaèria 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 tot remarcant el paper de les defenses anti-
aèries existents. Activitat gratuïta prèvia inscripció

Diumenge, 22 d'octubre, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
El Tossal de la Batasana (Baix Camp)
Al bell mig de les comarques tarragonines, s’alcen les 
muntanyes de Prades, que s’enlairen fins a 1.203 m sobre 
el nivell del mar i acullen boscos centenaris i cingleres 
espectaculars. Cal inscripció prèvia. Informacions i 
inscripcions: CEE.. Per a més informació i inscripcions 
truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9, 
secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé  

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

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta”   
Visita comentada a l’exposició permanent  ‘La cerà-
mica i els forns del Modernisme’, que inclou cinc 
tipologies de forns i altres elements d’interès de la que 
va ser la principal fàbrica de ceràmica modernista de 
Catalunya. [A partir 3 €]

Del 2 al 30 de novembre 
De dl. a dv., de 17 a 22 h                           
Ds. i dg., de 9 1 14 i de 16 a 21 h  

DRETS DELS INFANTS           
Exposició: ‘Escoles d’altres mons’
Fotografies de Kim Manresa.  A LA PÀGINA 3

Del 2 al 24 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Exposició: 
‘Mono pájaro rorcual’  
Pintures de Convenio Regulador. Aquest grup 
està compost pels artistes: Juan Miguel García 
Nogueroles, Agostina Leandra Piñeiro López i 
Jan Moya Piñeiro. Inauguració: divendres 3, a les 19 
hores. 

Del 6 al 30 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Exposició: 'Puzzles' de Josep Izquierdo. 
Quadres construïts al llarg del 2017.   

Del 15 al 29 de novembre, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació                     
Exposició: 'Desmuntem mites'    
L'Oficina Jove d'Emancipació ofereix una exposició, 
cedida per l'Institut Català de les Dones, que proposa 
una revisió d’alguns mites associats a l’amor romàn-
tic i a la violència masclista. Alhora, ofereix  idees i 
elements de reflexió per transformar aquests mites 
i creences i avançar, així, vers unes relacions lliures 
violència masclista.

Fins a l’1 de desembre.
De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 20 h
Sala ACC c. Doctor Dou, 7, Barcelona
Exposició: ‘PostCreacions’
Presentació de l’exposició que brinda una nova 
oportunitat a artistes emergents com Irina 
Razumovskaya, Sophie Aguilera Lester , Ruth 
Cepedano García i Juana Fernández, premiades 
en la 18 Biennal Angelina Alós, per donar a conèixer 
les seves últimes creacions. Entrada lliure. 



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

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

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T S
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TALLER OCI JOVE
Dijous 30, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Cuina asiàtica
Taller per aprendre a fer diferents tipus de 
sushi, un plat d’origen japonès amb una 
base d’arròs i una combinació de produc-
tes, alguns d’ells exòtics. Arigatou!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar 
plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 27, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'L’SVE, un voluntariat 
totalment becat'
T’animes a fer un voluntariat internacional 
de mitja o llarga durada i coneixes de prop 
altres cultures d’arreu d’Europa? I si a 
més, està tot subvencionat pel programa 
Erasmus+? En aquest taller t’explicarem 
en què consisteix el Servei de Voluntariat 
Europeu. Amb la participació d’una volun-
tària europea. Dirigit a joves de 17 a 30 
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

Dijous 23, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Tast de formatges
El formatge és un aliment que té moltís-
simes varietats i gustos molt diferents. 
Al Remolí t’ensenyarem quins formatges 
són els adequats per combinar-los amb 
diferents ingredients i potenciar així el seu 
gran gust. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Dimarts 28, de 18 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Pintem la Nit estelada de 
Van Gogh
Aprendrem a pintar pas a pas un dels 
quadres més emblemàtics de la història 
de l’art. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda 
(12-18 anys) 

Dimecres 22, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Papiroflèxia
Saps que amb el paper es poden fer figu-
res i dimensions que mai haguessis ima-
ginat? En aquest taller aprendràs diferents 
tècniques per realitzar les teves pròpies 
figures! Dirigit a joves de 12 a 18 anys.

Esplujove de nit

Divendres 17, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Cuina nòrdica
La gastronomia nòrdica té una varietat 
d’ingredients i plats espectaculars i total-
ment desconeguts per nosaltres. Aprèn 
a el·laborar diferents receptes i sorprèn 
els teus convidats! Dirigit a joves de 16 
a 35 anys.

TIC formació
Dimarts 14, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Creació d’un Blog
Coneixes la influència i la repercussió 
social dels bloggers? Vols aprendre a 
crear el teu propi blog amb temes d’inte-
rès comú? En aquest taller t’endinsaràs 
en la creació d’un espai personal virtual i 
interactiu. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Dimarts 28, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí    
Formularis
Has de crear enquestes i no saps com? 
Vols estalviar temps en la recollida de 
dades? Amb Google Formularis podràs 
formular preguntes i recollir informació 
per ser analitzada posteriorment. Eina  
molt útil que et permet crear i dissenyar 
qüestionaris ràpidament, i de forma 
senzilla, per planificar esdeveniments i 
enviar enquestes. Dirigit a joves de 16 a 
35 anys.

Dinamitzacions 
juvenils (12-18 anys)

Dilluns 27, de 17.30 a 18.30 h  
De 18 a 19 h 
Espai Jove Remolí   
Campionat de ping-pong
Vols passar una bona estona a través 
de l’esport? Vine i demostra’ns la teva 
habilitat amb la pala. Dinàmica dirigida a 
joves de 12 a 18 anys.

(*) 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

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
romandran tancats l'1 de novembre

ESPLUJOVE 
DIU NO A LA 
VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
Del 13 al 25 novembre
PIDCES, Oficina Jove d'Emancipació 
i Espai Jove Remolí  
Campanya Esplujove 25-N 
Els i les joves podran escriure eslògans 
i frases en unes cintes de color lila amb 
un cascavell al final de la cinta, que 
simbolitza el rebuig a les agressions mas-
clistes, amb l’objectiu de sensibilitzar la 
ciutadania. 
Dissabte 25, a les 12 h, a la plaça Santa 
Magdalena, tothom podrà participar en 
la campanya. Totes les cintes es penjaran 
a la plaça de l’Ajuntament amb la repre-
sentació de joves que han participat en la 
campanya.

Durant tot el mes
Espai Jove Remolí 
Oficina Jove d’Emancipació 
Punts temàtics contra la 
violència masclista
Punts temàtics amb informació sobre la 
violència masclista, les relacions de parella 
lliures de violència i els recursos existents.

Hora del pati
Dimarts 21 de novembre: 
La Mallola i Joanot Martorell 
Dijous 23 de novembre: 
Severo Ochoa  
PIDCES temàtics contra la 
violència masclista
Punts temàtics amb informació sobre 
la violència masclista, les relacions de 
parella lliures de violència i els recursos 
existents als PIDCES dels instituts en 
l’horari de pati.

Del 15 al 29 de novembre
De 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació 
Exposició: 'Desmuntem mites'
L'Oficina Jove d'Emancipació ofereix una 
exposició, cedida per l'Institut Català de 
les Dones, que proposa una revisió d’al-
guns mites associats a l’amor romàntic i 
a la violència masclista. 

 Dinamitzacions Juvenils      
 Dilluns 20, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí 
Cinema fòrum sobre el 
tema  de la violència de 
gènere Veurem diversos curtmetrat-
ges cedits pel departament de Dona i 
dinamitzats per l'entitat DIAS, on podrem 
debatre sobre la temàtica. Dinàmica diri-
gida a joves de 12 a 35 anys.

Dimarts 21, de 18 a 21 h
Espai Jove Remolí 
Xerrada 25-N 
Concedida per la Diputació de Barcelona. 
Oferim la oportunitat de participar en una 
xerrada-taller pràctic on les i els joves cre-
aran estratègies sanes basades en el con-
sentiment, el respecte i el bon tracte.




