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Esplugues batega 
fort a la Festa de 
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Can Vidalet, 
Finestrelles i Can 
Clota celebren les 
seves festes majors
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La Festa del Joc al Parc 
dels Torrents arriba plena 
de valors i missatges
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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, juny 2019

Dissabte 1
  12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
El bagul pirata, a càrrec de Sandra Rossi.

� 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.

  18 h
Casal de Cultura Robert Brillas   

Estrena de l’obra: Celebrem els 35, 
del grup de teatre Atreveix-te.
Organitza: Associació de Dones de La Plana

Diumenge 2
 

� 8.30 h
Sortida de la 
plaça Mireia  

Caminada d’Esplugues a Collserola 
[Vegeu Sortides Pàg. 10] Dos circuits: 10 i 20 km. 
Organitza: Espluga Viva

  De 12 a 14 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Homenatge a la Gent Gran del Barri 
Centre 
Actuacions: Societat Coral Centenària La 
Coloma, Coral Musicorum i Escola Municipal 
de Música d’Esplugues. Hi haurà vermut a 
l’acabar.

Dilluns 3

 17 h 
Centre Cultural La Bòbila 

Concert de les orquestres de 
corda del Projecte Escola sona i 
extraescolars de l’Escola Maragall.
Organitza: Escola Municipal de Música i Escola 
Joan Maragall

 18 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Presentació i visita guiada a 
l’exposició:‘Estels, ermites i 
esglesioles de Collserola’
Es tracta d’una exposició de fotografi es 
nocturnes.

 18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Teatre: Somiant el musical
Organitza: Grup de Teatre Musical Gent Gran

Dimecres 5
 De 9.30 a 19.30 h • Rambla Verge de la Mercè, 1 

i Avinguda Cornellà, 81 

Recollida de donacions general de 
l’AECC
Carpa informativa i punt de recollida de 
donacions.
Organitza: Junta Local de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer

 De 10 a 15 h • Jardins de Can Tinturé 

Fira de ceràmica antiga i 
modernista
Un jornada per gaudir, descobrir i viure la 
ceràmica a Esplugues.
• Fira de venta i intercanvi, a càrrec de l’Associació 
Catalana de Ceràmica
• Demostració de torn, a càrrec de l’Escola 
Municipal de Ceràmica
• Demostració de pintada de rajoles amb trepa, 
a càrrec del Taller Sot
• Visites guiades als Museus d’Esplugues 
gratuïtes
• Sorteig de peces

  D’11.30 a 13 h 
Deixalleria de la Fontsanta (c/Àngel Guimerà 
cantonada avinguda Baix Llobregat) 

Taller d’inspecció tècnica de bicis
Aprèn a fer un manteniment adient de la bici.

  D’11.30 a 13.45 h 
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Segona festa Parc de la Fontsanta
Tallers i activitats per a tota la família a l’aire lliure:
• Orelles bestials i pinta cares.
• Pinta a l’aire.
• Cuinem amb el sol.
  D’11.30 a 13.30 h 
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
CELEBREM EL DIA MUNDIAL DEL MEDI 
AMBIENT: Activitats creatives per 
sensibilitzar tothom.

 D’11.30 a 13.30 h 
Parc de la Solidaritat 

Fem del parc de la Solidaritat casa 
nostra
Visita guiada i taller per donar a conèixer a tota 
la família aquest parc metropolità.
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Ricard Querol 
President Club Gimnàstica Esplugues 
Les Moreres

“La participació  del 
CGE Les Moreres, su-
posa que tant gim-
nastes com entrena-
dors treballin plegats, 
preparant amb molta 
il·lusió les exhibici-
ons , i a més, permet 
a les famílies de gim-
nastes més petites gaudir veient l’evolu-
ció que han tingut durant la temporada. 
Malgrat que l’espai obert i sense aparells 
no és l’escenari  ideal per a les gimnas-
tes i les seves acrobàcies més especta-
culars, la Festa permet donar visibilitat 
al nostre esport femení a la ciutat, mos-
trant que a Esplugues es disposa d’un 
club on es practica la millor gimnàstica 
d’elit de tot l’Estat”

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

Festa del Joc al Parc dels Torrents
Com valoreu la Festa del Joc des de la vostra entitat?

Carlos García
President Esplugues Futbol Botons 
Associació

“Per a la nostra enti-
tat, la Festa del Joc al 
Parc dels Torrents es 
l’esdeveniment anual 
per excel·lència a Es-
plugues. Un punt de 
trobada amb d’altres 
entitats lúdic-esporti-
ves de la ciutat, i que 
ens ofereix la possibilitat de difondre els 
jocs tradicionals catalans, especialment 
el futbol amb botons. Un joc, per algú 
encara desconegut, però per a molts 
d’altres un joc del qual en guardem un 
gran record de la infància. El motiu de 
l’existència de la nostra associació és re-
cuperar aquest joc i que les noves ge-
neracions puguin gaudir-ne”

Mayte Ráez
Comissió de Voluntaris Nestlé España
Organitzadora tècnica Zumba Solidària

“Aquesta trobada ens 
permet fer una col-
laboració sol idàr ia 
duent a terme una 
masterclass de Zumba 
entre diverses entitats 
d’Esplugues, empre-
ses, centres educatius 
i esportius, amb un 
mateix objectiu: mobilitzar les famíli-
es per fer activitats que contribueixin 
a la millora de la seva salut i el seu 
benestar, i d’altra banda recolzar la 
investigació contra el càncer infantil, 
destinant íntegrament la recaptació 
al Sant Joan de Déu Pediàtric Càncer 
Center”
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Immersos ja en càlides temperatures, rebem amb alegria la  
Festa del Joc al Parc dels Torrents, una celebració a l’aire 
lliure on podreu gaudir de l’esport en tota la seva esplendor, 
de tallers interculturals i activitats per viure en família. 
Aquest any la festa esdevé una de les activitats clau del pro-
grama europeu Playful Paradigm per desenvolupar un pro-
jecte de foment de jocs tradicionals adreçats a totes les edats. 
Esplugues participa en aquest programa a través de la xarxa 
europea Urbact,  juntament amb altres set ciutats d’Europa. 
Es tracta d’un programa que busca afavorir la cohesió social, 
la inclusió, la sostenibilitat i els hàbits saludables a través del 
joc en l’espai públic i per a totes les edats. Valors que, ja fa 
molts anys, Esplugues impulsa, defensa i transmet en la ma-
joria de les seves activitats.
Aquesta celebració lúdica té com a objectiu el gaudi, però 
també transmetre valors positius i necessaris com el de la 
solidaritat, el compromís, el treball en equip o l’empatia. El 
gruix de les activitats es distribueix en tres grans esdeveni-
ments: l’Espai de la Diversitat, l’Espai Jove i l’Espai del 
Joc i l’Esport i Zumba Solidària. 

Una de les activitats més esperades és sens dubte la Zum-
ba Solidària: una activitat cardiovascular, rítmica i divertida. 
divertida que, a més, és en benefi ci del Pediatric Cancer 
Center de l’Hospital Sant Joan de Déu. A més, el Camp 
Municipal d’Esports Salt del Pi serà ple d’activitat esportiva. 
L’Espai Jove, serà l’encarregat de posar la nota més dansaire 
i musical. Finalment, l’Espai de la Diversitat us oferirà un lloc 
on el respecte al proïsme, la tolerància i l’admiració es barre-
gen amb les ganes de descobrir i obrir-se a noves perspecti-
ves i vivències.

Una festa plena de vitalitat i valors que s’emmarca, doncs, 
en el programa europeu URBACT d’intercanvi i aprenentat-
ge, i que promou el desenvolupament urbà sostenible i in-
tegrat de 550 ciutats, 29 països i 7.000 agents locals actius. 
Esplugues, un cop més, se suma a noves iniciatives per fer 
del planeta un lloc millor, més habitable, respectuós i tolerant 
amb tot allò que l’envolta.

+ FESTA DEL JOC AL PARC DELS TORRENTS

La festa dels valors i de la cohesió s’integra 
dins del programa europeu Playful Paradigm

ESPAI JOVE
17.30 a 18.30 h -•  Mostra de danses de 
Bollywwood, de l’Índia i de Bhangra

18.30 a 20.30 h -•  Torneig de Ping-pong

18.30 a 20.30 h -•  Futbol botons

22 a 23.30 h• 
Concert JOVE del grup DE TU A TU

23.30 a 1 h -•  Actuació DJ FULLERS

ESPAI DE LA 
DIVERSITAT
De 17.30 a 20.30 h

Jocs d’arreu del món• 
Photocall de la diversitat• 
Manualitats i tallers interculturals• 
Tatuatge d’henna i trenes als cabells• 
Jocs de rol• 
Jocs tradicionals per als nens i nenes• 
Tallers, jocs i activitats mediambientals• 
Gimcana• 
Espai familiar• 
Festa i jocs d’aigua• 

ESPAI DE L’ESPORT 
I ZUMBA SOLIDÀRIA
MÀSTER CLASS ZUMBA SOLIDÀRIA
Zona pista bàsquet, a les 18.30 h

FESTA DEL JOC I L’ESPORT
Camp Municipal d’Esports Salt del Pi
De 17.30 a 20.30 h

Camp Municipal Salt del Pi• 
Partits de 3x3 de diferents esports• 
Espai d’aventura• 
Ludoteca per als més menuts• 
Zona jocs gegants• 
Jocs amb raquetes• 
Jocs inclusius• 
Jocs d’esport adaptat• 
Exhibició de gimnàstica artística   • 
(CGA Les Moreres)

Dissabte 8 de juny



4  L'AGENDA - juny 2019

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

Debat obert: 
‘Refl exió sobre la mort digna’

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Els planetes, de Gustav Holst
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec 
d’Antoni Yébenes.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 6
  17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Les formigues també ballen, a 
càrrec d’Ada Cusidó
Per a infants de 24 a 48 mesos, acompanyats 
d’una persona adulta.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘Andy Warhol’’, a càrrec de 
l’historiador d’art, Sebastián Sánchez Sauleda. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.

  19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Presentació del llibre: 

La nostra policia, de Jaume Bosch, 
exsotsdirector general de coordinació de les 
Policies Locals. 
Presentació de Santi Campo, vicepresident del 
Grup d’Estudis
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues
 

Divendres 7
 20.30 h

Monestir de Montsió 

Sopar de la Fam
Agermanament Solidari celebra el 20è Sopar de 
la Fam. Constarà d´una xerrada de sensibilització 
sobre una escola al Alto Bolívia. Tot seguit al 
claustre del Monestir, compartiran un canvi 
d’impressions amb el sopar de pa oli i aigua. 
Esperen la vostra presència i col·laboració.

 21.30 h
Església de Sant Mateu 

Concert de l’Orquestra OCELL i de 
les corals Kwaya i Sons i Veus
Entrada gratuïta
Organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte 8
 De 9 a 21 h • Camp Mpal de Futbol El Molí  

XII Torneig Juvenil de Futbol 
Ciutat d’Esplugues
Organitza: C.F. Can Vidalet

 11 h • Rambla Verge de la Mercè 

I Assamblea Síndicat de llogaters
Ets inquilí o estàs a punt d’independitzar-te? 
Informa’t sobre els teus drets! Fòrum Esplugues, 
presenta la primera Assamblea del Síndicat de 
Llogaters a Esplugues.
Organitza: Fòrum Esplugues

 De 13.30 a 18.30 h • Piscina CEM La Plana 

Exhibició de natació sincronitzada i 
campionat interescolar de natació
Organitza: Club Natació Esplugues

 17 h • L’Avenç Centre Cultural  

Finals de curs dels tallers de L’Avenç
Entrada gratuïta
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

� 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

FESTA DEL JOC AL PARC DELS TORRENTS
 De 17.30 h a 01 h

Parc del Torrents i      
+     P.3

Camp Municipal d’Esports Salt del Pi    
Enguany la Festa del Joc al Parc dels Torrents 
s’emmarca en el programa Playful Paradigm
 

ESPAI DE L’ESPORT I ZUMBA 
SOLIDÀRIA
MASTER CLASS ZUMBA SOLIDÀRIA
18.30 h · Zona pista bàsquet   

FESTA DE L’ESPORT 
 De 17.30 a 20.30 h • Camp Municipal Salt del Pi 

• Partits de 3x3 de diferents esports
• Espai d’aventura
• Ludoteca per als més menuts
• Zona jocs gegants
• Jocs amb raquetes
• Jocs inclusius
• Jocs d’esport adaptat
• Exhibició de gimnàstica artística 
   (CGA Les Moreres)

+

Els propers divendres 7 i dissabte 8 se celebrarà a la nostra ciutat el We 
Share Handball Congress, un esdeveniment adreçat als i les professionals 
d’aquest esport que esdevé cabdal per a la coneixença, recerca i aprofundi-
ment de l’univers de l’handbol.

Sota el lema ‘La millora de l’experiència del fet esportiu’, les dues 
jornades serviran per refl exionar, ordenar, buscar punts en comú i de 
millora de la comunitat handbolista i on tenen cabuda tots els rols, tot 
donant veu als diversos col·lectius: jugadors, àrbitres, gestors, tècnics, 
familiars i patrocinadors. Més de 30 persones expertes compartiran vivèn-
cies, refl exions, estratègies i idees, a través de ponències, xerrades, debats i 
presentacions.

L’any passat  més de 200 persones van visitar aquesta iniciativa pionera. 
Enguany l’organització es marca la fi ta de doblar la xifra de visitants. Les 
entrades ja es poden adquirir al  web www.wesharehandball.org.

Esplugues acollirà la segona 
edició del We Share Handball 
Congress: referent nacional 
del món de l’handbol

WE SHARE HANDBALL CONGRESS
CEM Les Moreres
Divendres 7 i dissabte 8
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+ Can Vidalet  se viste de fi esta con 
música, actividades y mucho duende
Con el buen tiempo las acti-
vidades y celebraciones se 
suceden por doquier. Y 
entre ellas cabe destacar 
la Fiesta Mayor de Can 
Vidalet. El barrio se su-
merge en su fi esta más 
integradora y alegre 
con una oferta rica y 
cultural pensada para 
todas las edades.

El plato fuerte de la 
festividad será sin duda 
la música: el acento mu-
sical lo acapararán el rock 
y el fl amenco, aunque las 
habaneras tampoco van a faltar.

El viernes 14 será Rosario Mo-
hedano la encargada de inaugurar el 
escenario de la plaza Blas Infante. José Naranjo 
recogerá el testimonio de la sobrina de Rocío Ju-
rado y os hará bailar al son de sus rumbas calle-
jeras. El sábado será el turno del CanviRock, con 
los mejores tributos a grupos históricos como 
Héroes del Silencio o Loquillo & Trogloditas.  
Los bailes regionales y las Habaneras de Son de 

La Habana pondrán la banda sonora al último día de fi esta.
Más allá de la música también os esperan actividades de 
diferente índole para disfrutar de la fi esta mayor en toda su 

plenitud. Así, podréis escoger entre los talleres de pintura 
cortesía de l’Associació de Dones “El Taller”, la Diada 
Castellera, la botifarrada popular, las actividades in-
fantiles a cargo del Club d’Esplai Pubilla Cases-Can 
Vidalet o probarlas todas a la vez.

El concejal de barrio José Antonio Hernández será 
el encargado de inaugurar la fi esta con el tradicional 
pregón de una Fiesta Mayor que precederá a la de 

los de más barrios del 
municipio ¡Que empiece 

la fi esta!
piece 

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
Plaza Blas Infante y Rambla Verge de la Mercè.
Del 13 al 16 de junio

ESPAI JOVE
 De 17.30 a 18.30 h • Parc del Torrents

Mostra de danses de Bollywwood, de l’Índia 
i de Bhangra

 De 18.30 a 20.30 h • Torneig de Ping-pong
 De 18.30 a 20.30 h • Futbol botons.
 De 22 a 23.30 h

Concert JOVE amb el grup ‘De Tu a Tu’
 De 23.30 a 1 h • Actuació DJ Fullers

ESPAI DE LA DIVERSITAT
 De 17.30 a 20.30 h • Parc del Torrents

• Jocs d’arreu del món
• Photocall de la diversitat
• Manualitats i tallers interculturals
• Tatuatge d’henna i trenes als cabells
• Jocs de rol
• Jocs tradicionals per als nens i nenes
• Tallers, jocs i activitats mediambientals
• Gimcana
• Espai familiar    +     P.3

• Festa i jocs d’aigua       
  
      

 De 17.30 a 20.30 h • Parc dels Torrents   

FESTA DEL JOC AL PARC DELS TORRENTS
JUGATECAMBIENTAL
Taller de LandArt: obres d’art amb 
elements de la natura.

 De 17.30 a 20.30 h • Parc dels Torrents  

FESTA DEL JOC AL PARC DELS TORRENTS
JUGATECAMBIENTAL
La Festa d’Aigües:             
activitat i jocs amb aigua.

Diumenge 9
� De 9 a 17 h • CEM Les Moreres  

Trobada Escoles d’Handbol
Organitza: Club Handbol Esplugues

 
� De 9 a 19 h

Camp Municipal de Futbol El Molí  

XII Torneig Juvenil de Futbol 
Ciutat d’Esplugues
Organitza: C.F Can Vidalet

� 11 h • Parc Pou d’en Felix  

DIA DE LA COLLA DE CASTELLERS I  
CARGOFEST

� 11 h • Pista vermella Tallers infantils
� 12 h • Pista vermella Teatre infantil amb 

Soul Sisters Teatre amb l’obra:
Ton, Toneta i La Colla Castellera

� 13 h • Pista coberta Vermut musical, amb 
l’actuació de Soterrats

� 14.30 h • Pista coberta Dinar popular
� 16 h • Campionat intersocial de 

botifarra
� 18 h  • Pista vermella  Tallers infantils
� 19 h • Actuació de Drums, grup de percussió.

� 20 h • Inici del Cargofest 
Actuaran: Mateólika
F.E.D.H (Falsa Expresión De Hipocresía)
Grup de Percussió Atabalats i 
Marinah (Ojos de Brujo)
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues

� D’11.30 h a 13.30 h
Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Coneguem les papallones del parc
Activitat sobre papallones del parc de la 
Fontsanta.

� D’11.30 h a 13.30 h
Parc Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
Endinsa’t a l’aigua i l’energia a casa!
Activitat sobre el bon ús dels recursos naturals.

Dimarts 11
  18 h • Biblioteca La Bòbila  

FESTA MAJOR CAN VIDALET     
Espectacle Festa Major de Can 
Vidalet
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Dimecres 12
 19 h • Masoveria Can Tinturé

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Conferència: ‘Jujol: els materials d’arxiu 
per a la construcció d’una tesi’, a càrrec 
de Montserrat Duran, cap de l’Arxiu Municipal 
de Sant Joan Despí i historiadora local. 

Dijous 13

FESTA MAJOR CAN VIDALET
 16 h       

+     P.5

Rambla Verge de la Mercè  

Tallers de pintura al carrer a càrrec 
de l’Associació de Veïns de Can 
Vidalet

 19 h • Edifi ci Molí  

Zumba Master Class, de la mà de la 
professora Jimena Montivero, i a càrrec de 
Willy’s Bar.

 19.30 h • Edifi ci Molí

Exposició i inauguració de treballs 
manuals, a càrrec  de l’Associació de 
Dones “El Taller”.

 20.30 h · Edifi ci Molí  

Actuació del grup de Ball 
Associació de Dones “El Taller”.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Rèquiem de Mozart’ ;a 
càrrec del musicòleg, Oriol Pérez Treviño. Més 
informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 18 h
Parc Pompeu Fabra   

+     P.6

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Ofrena fl oral  

Divendres 14
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
  19.30 h
Plaça Blas Infante  

Actuació de balls de l’Escola 
UTMAR
  21 h • Carrers Molí, Pau i Torres i Jocs Florals  

Correfoc,a càrrec de Boiets Esquitxafocs i 
Toc de Foc.
  21.30 h • Escenari Plaça Blas Infante  

Pregó  de Festa Major, a càrrec del 
regidor José Antonio Hernández Sánchez.

 22 h • Actuació de Rosario 
Mohedano
  24 h • Actuació de José Naranjo

+     P.5

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
 A partir de les 20 h

Can Suís (carrer Finestrelles 32-38)  

  20 h • Sardinada
  22 h • Rom Cremat  +     P.6

  22 h • Havaneres
� 20.30 h • Església de Santa Magdalena  

 20. 30 h · Església Santa Magdalena  

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Rèquiem de Wolfgang Amadeus 
Mozart
És una de les obres més reconegudes i amb 
més força de Mozart; cal dir que va ser l’última 
creació del reconegut compositor i, de fet, l’obra 
la va completar el seu amic i alumne, Franz 

Xaver, després de la seva mort. És un goig per als 
Amics de la Música presentar aquesta excel·lent 
composició de la mà de l’Orquestra Victoria de 
los Ángeles, Cor de l’Orfeó Lleidetà i la Coral 
Deutsche Schule Barcelona (d’Esplugues), 
sota la batuta dels directors Pedro Pardo i de 
l’espluguina, Marta Garcia Cadena.
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena
 
 
+     P.7  

   

Dissabte 15
� 12 h • Saló de Plens de l’Ajuntament  

Plaça Santa Magdalena, 5-6  

Acte de constitució del nou 
Consistori Municipal
Per confirmar la data, consulteu el web 
esplugues.cat dos dies abans del Ple municipal.

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
 D’11.30 a 12 h • Rambla Verge de la Mercè

Activitats infantils ,a càrrec de l’Esplai 
Pubilla Cases- Can Vidalet

 De 12 a 14. 30 h • Rambla Verge de la Mercè  

Botifarrada popular a favor del 
Banc d’Aliments d’Esplugues

 20 h • Rambla Verge de la Mercè (Edifi ci Cadí)  

Actuació del Centro Aragonés de 
Esplugues

 22.30 h • Rambla Verge de la Mercè (Edifi ci Molí)

Actuació Orquestra Chocolat
 De 21 a 02 h • Plaça Blas Infante  

XI EDICIÓ DEL CANVIROCK FESTIVAL 
SOLIDARI
Amb l’actuació de Derivas “Tributo Héroes del 
Silencio”, La Desbanda i el Pájaro Loco Band 
“Tributo Loquillo & Trogloditas”. També hi 
haurà una recollida d’Aliments, a favor de Creu 
Roja - Càritas i  Associació Cristiana Vida

+     P.5

 De 9 a 21 h
Poliesportiu Municipal Can Vidalet  

Torneig de Futbol Sala CCA Plaza 
Macael
Organitza: CCA Plaza Macael

 De 9 a 21 h
CEM Les Moreres  

Cloenda AE Penya Esplugues Futbol 
Sala
Organitza: AE Penya Esplugues

 De 14 a 20 h
Piscina CEM La Plana   

Trofeu de natació
Organitza: Club Natació Esplugues

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
 A partir de les 17 h

Can Suís (carrer Finestrelles 32-38)  

 17 h • Xocolatada per a la mainada
 18 h • Jocs i activitats infantils

Parc Pompeu Fabra  

 22 h • Sopar de germanor
 22.30 h • Nit de concert (actuació musical 

i ball).

+     P.6

� 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

6 L'AGENDA - juny 2019

+ FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

La festa major més
gastronòmica 
arriba 
a Finestrelles
És indubtable que el mes de juny és 
sinònim de festa, alegria i celebració 
a Esplugues. Bon exemple en són les 
festes majors que es van produint als 
barris del municipi. Finestrelles no 
n’és una excepció, i per això us ofereix 
una gran celebració, on de ben segur 
que no passareu gana. Tot seguit us resumim algunes de les activitats 
programades.

Dijous 13 arrencarà la festa amb l’ofrena fl oral,que donarà pas a tres 
dies de gaudi on podreu omplir-vos la panxa amb la sardinada, tot 
escoltant havaneres (divendres 14), o la xocolatada infantil amb jocs i 
activitats (dissabte 15),  o la paella popular, que vindrà precedida a ritme 
de tamborinada(diumenge 16).

Un cap de setmana llarg que servirà per retre homenatge 
al barri, que obre  les portes a tothom qui vulgui 
gaudir de la seva gent i de la seva alegria.

FESTA MAJOR FINESTRELLES
De dijous 13 a diumenge 16
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 17.30 h • Parc dels Torrents 

FESTA DE LA PERCUSSIÓ
Zona infantil amb jocs gegants i maquillatge de 
cara a càrrec de la Escuela Thuya 
17.45 h • Cercavila des del Robert Brilles fi ns al 
Parc dels Torrents

17.45 h • Cercavila des de la Plaça Gandhi 
fi ns al Parc dels Torrents
18.30 h • Zona d’espectacles de dansa 
i teatre
18.30 h • Zona de Percussió
23.30 h • Dj’s
Organitza: Grup de Percussió Atabalats

 18.30 h • Petit Parc de l’Amistat, davant del 
Centre Municipal Puig Coca 

Representació de la cantata 
infantil: Súper D, a càrrec de l’alumnat 
de 3 a 6 anys de l’Escola Municipal de 
Música. Amb la col·laboració de Pastorets 
d’Esplugues.
Organitza: Escola Municipal de Música� 

Diumenge 16
� De 8.30 a 15 h

CEM Les Moreres  

XXXVII FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC
Festival en què hi participen nens i nenes de 
Esplu-artístic Club Patí
Organitza: Esplu-artístic Club Patí

� D’11.30 h a 13.30 h • Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Coneguem els ocells del parc
Activitat sobre els ocells del parc de la 
Fontsanta.

� D’11.30 h a 13.30 h
Parc Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
Jocs solars: descobrim més sobre el 
sol i la seva importància

� 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Festival d’Estiu de Dansa
Organitza: L’Esbart Vila d’Esplugues

FESTA MAJOR CAN VIDALET
� 12 h • Parròquia Sant Antoni  

Missa del patró Sant Antoni
� De 12 a 14.30 h • Rambla Verge de la Mercè  

Diada Castellera, amb  la participació 
de Castellers d’Esplugues, de Figueres i de 
Madrid.

� De 12 a 14 h • Plaça Blas Infante  

Festa de l’Escuma i Concurs de 
dibuix

� 19 h • Escenari plaça Blas Infante 
+     P.5

   

Balls regionals
� 21.30 h • Escenari plaça Blas Infante  

Havaneres ‘Son de la Habana’ + 
Rom Cremat

� 23 h • Espectacle Fi de festes amb 
pirotècnia

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
A partir de la 13 h • Parc Pompeu Fabra  

� 13 h • Tamborinada
� 13.30 h • Vermut  +     P.6

� 15 h • Paella Popular
� 16.30 h • Jocs de sobretaula
� 18 h • Fi de festa major

� De les 18:30 a les 23:00h
Parc dels Torrents  

Festa de fi  de curs de l’Escola 
Municipal de Música , amb les 
actuacions de la Banda, els combos de 
música moderna i les jazz bands.
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 17

� De 15 a 20 h
Piscines Municipals Parc dels Torrents 

INICI PISCINES D’ESTIU
Del 17 al 21 de juny, de 15 a 20 h
Del 22 de juny l’1 de setembre, d’11 a 20 h
De dilluns a diumenge!
L’equipament de lleure de les piscines 
municipals disposa de dues piscines a l’aire 
lliure, una de 800 metres quadrats i d’entre 
1,20 i 1,40 metres de fondària, i una altra, 
de 100 metres quadrats, i entre 40 i 45 
centímetres de fondària.

+

Un any més el Festival que organitzen els Amics de la Música de Santa Magdalena 
tanca el cicle el mes de juny i ho fa amb dos concerts grandiloqüents. Així doncs, es 
dirà adéu a un cicle de concerts únics i delicats, on el culte a la música clàssica i tradi-
cional ha estat, un cop més, el denominador comú.

Divendres 14, el Rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es farà sentir dins de 
l’Església de Santa Magdalena. L’Orquestra Victoria de los Ángeles, l’Orfeó Lleidatà 
(tots dos sota la batuta de Pedro Pardo) i el Cor de l’Escola Alemanya (amb la direc-
ció de l’espluguina Marta Garcia Cadena) seran els encarregats d’interpretar aquesta 
peça litúrgica que va suposar l’última creació de Mozart abans de la seva mort i que va 
haver d’acabar el seu amic i alumne  Xaver Süssmayr respectant les indicacions pòstu-
mes del genial compositor austríac.

Finalment i tal com ha succeït en es darrers anys, la Cobla Ciutat de Girona posarà 
punt i fi nal al Festival l’últim divendres del mes, amb el concert de Música i Cobla. En 
aquest fi  de festa, podreu gaudir de les obres de compositors de la talla d’Agustí Bor-
gunyó, Josep Serra o Marx Havard, entre d’altres: combinades amb sardanes, masurca, 
havaneres i dansa de Castellterçol. Tot plegat sota la direcció del també compositor 
Jesús Ventura. Fins l’any vinent!  

El Festival de Música 
Clàssica i Tradicional clou la 
programació d’enguany amb 
dos concerts magistrals

FESTIVAL DE MÚSICA 
CLÀSSICA 
I TRADICIONAL
Rèquiem de Wolfgang Amadeus 
Mozart
Orquestra Victoria de los 
Ángeles, Orfeó Lleidatà 
(direcció: Pedro Pardo) i el Cor 
de l’Escola Alemanya (direcció: 
Marta Garcia Cadena)
Divendres 14, a les 20.30 h

Música i Cobla
Cobla Ciutat de Girona 
(direcció: Jesús Ventura)
Divendres 28, a les 20.30 h

Marta 
Garcia 

Cadena

Cor de l’Escola Alemanya

Cobla Ciutat de Girona
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Dimarts 18
� 18 h • Biblioteca la Bòbila  

Exposició: ‘La vida des de l’ànima de 
Frida Kalho’

� 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas (sala d’exposicions)  
Inauguració de l’exposició de poesia visual: 
‘De la tristesa a la tendresa’
Fotografi es a càrrec de Dolors Vinyoles, i poesies 
a càrrec de Maria Solell. Del 18 al 28 de juny.
Organitza: Crònica de la Vida d’Esplugues

Dimecres 19
� 17.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Teatre: Yerma i Memòria compartida
Organitza. Grup de Teatre Gent Gran

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Max Bruch
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Francesc Coma.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 20
� A partir de les 17.30 h

L’Avenç Centre Cultural   

JORNADES PER LA SALUT DEL PLANETA
PER A INFANTS, JOVES I ADULTS
Es tracta d’un conjunt de xerrades que donaran 
una mirada contundent sobre el futur que ens 
espera si no hi ha un  canvi imminent en la 
consciència col·lectiva. Unes jornades tan 
necessàries  com interessants que giraran al 
voltant de la imperiosa necessitat de cuidar el 
planeta si no ho volem lamentar en un futur 
proper. 

� 17. 30 h • Per a infants de 9 a 12 anys 
– Què pots fer tu pel planeta?

� 19 h • Per a infants de 13 a 18 anys – 
Què pots fer tu per al planeta?
Organitza:  L’Avenç Centre Cultural  i 
Imaginar-T

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘Prosperitat per a 
tothom. És possible? Com?’, a càrrec  
del catedràtic d’Economia, Antón Costas. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.

Divendres 21
� 19.30 h

L’Avenç Centre Cultural   

JORNADES PER LA SALUT DEL PLANETA 
PER A INFANTS, JOVES I ADULTS
Per a adults – Emergència 
climàtica. Un futur sense plàstic.
Es tracta d’un conjunt de xerrades que donaran 
una mirada contundent sobre el futur que ens 
espera si no hi ha un  canvi imminent en la 
consciència col·lectiva. Unes jornades tan 
necessàries  com interessants que giraran al 
voltant de la imperiosa necessitat de cuidar el 
planeta si no ho volem lamentar en un futur 
molt present.
Organitza:  L’Avenç Centre Cultural  i 
Imaginar-T

Dissabte 22
� 21 h • Parròquia de Sant Mateu  

Concert d’estiu 2019
La Societat Coral Centenària La Coloma 
presenta el seu concert més important, on canten 
tot el que han estat preparant al llarg de l’any. A 
més, el Cor L’Espiga de Cubelles serà la coral 
convidada d’enguany.
Organitza: Societat Coral Centenària La 
Coloma

Diumenge 23
� 18 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas i 
parc Pou d’en Fèlix (pista vermella)   

NIT DE SANT JOAN
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Arribada de la Flama del Canigó - 
Focs de Sant Joan
Cercavila i encesa de la foguera
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura
Popular. Amb la participació del Centre
Excursionista Esplugues (CEE) i  TiC Tradicions i 
Costums de l’Espluga Viva, Agrupament Escolta 
Espluga Viva, Colla de Bastoners d’Esplugues, 
Ball de Diables d’Esplugues i Colla de Castellers 
d’Esplugues

REVETLLES DE SANT JOAN 
� 20.30 h 

Local ACAE C. Josep Anselm Clavé, 90 

Revetlla de l’ACAE
Discoteca mòbil
Organitza: Asociación Cultural Andaluza 
d’Esplugues (ACAE)

� 21.30 h • Davant pista municipal de L’Avenç 

Revetlla del Centre
� 21.30 h • Sopar de carmanyola
� 23 h • Ball amb musica dj

Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular

� 23 h • Plaça del Taxi 

Revetlla de Can Clota
Discoteca mòbil 
Organitza: AV de Can Clota

� 23 h • Rambla del Carme 

Revetlla de La Plana
Ball amb orquestra 
Organitza: AV de la Plana 

� 23 h • Plaça Macael   

Revetlla de la plaça Macael 
(Can Vidalet) Ball amb orquestra
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues i  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

+     P.9

Dijous 27

� 20 h • Local de l’Espluga Viva
(C/ Sant Francesc Xavier, 7-9)  

PATI  BLAU   

� 20 h • Local de l’Espluga Viva

PATI  BLAU   Tertúlia amb l’escriptora 
Eva Piquer i l’il·lustradora Eva 
Armisén, autores d’Evasions. 
Evasions no és un llibre de fugides, sinó més 
aviat del que en diríem desconnexions. I 
ens equivocaríem. “Evasions” és un llibre de 
trobades, de connexions amb el més íntim, de 
tastos de la realitat més fonda. De petites illes 
refugi on retrobar-nos per descansar de les 
nostres pròpies vides. Siguin paraules siguin 
il·lustracions, les fi nestres són aquí, convidant-
nos a obrir-les, a enfi lar-nos-hi, i sortir enfora.
Organitza:  Espluga  Viva  

Divendres 28
 De 18 a 22 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

DIA INTERNACIONAL DE 
L’ALLIBERAMENT LGTBI
Tallers, gimcana, música i lecura del 
manifest
Organitza: Els  nois i noies de l’Audiència Jove i 
els grups de joves dels esplais Espurnes i Pubilla 
Cases Can Vidalet

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
Plaça del Taxi  

 20 h • Cercavila d’inici de la Festa 
Major , amb la banda de música La Ginesta.

 21 h •  Pregó
22 h • Concert de música, a càrrec de 

La Ginesta.
 23.30 h • Actuació musical Sólo y 

Compañía
Organitza: AVV Can Clota  

+     P.10

 20. 30 h • Església Santa Magdalena  

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Música i Cobla
És l’últim concert i com ja és tradicional serà el 
Concert de Cobla. Com els últims anys tindrem 
entre nosaltres la Cobla Ciutat de Girona dirigida 
per Jesús Ventura. Ens oferiran composicions 
de reconeguts autors com per exemple Josep 
Serra, Manuel Oltra, Ricard Viladesau i Joaquim 
Serra entre d’altres.
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena

 
+     P.7  

   

Dissabte 29

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
Parc de la Solidaritat  

 De 10.30 h a 13.30 h 

Festa de l’aigua amb infl ables i 
escuma per als infants
Plaça del Taxi

 14 h • Paella popular per als socis
 23 h • Gran Ball de Festa Major

Organitza: AVV Can Clota

+     P.10

� 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 10 a 14 h i de 17 a 21 h
L’Avenç Centre Cultural i Casal Robert Brillas   

Esplujocs - II Trobada Solidària de 
jocs de taula
Organitza: L’Avenç Centre Cultural, Ajuntament 
d’Esplugues, Club de Joc Immortals i Ludijocs i 
Club de Jocs Lúdika

+



9  L'AGENDA - juny 2019

 19 h
Pista vermella del Parc Pou d’en Fèlix  
Concert de primavera/estiu de les corals 
Musicorum :  Bloom, guarnim la 
primavera
Participaran totes les formacions de les corals 
Musicorum amb les formacions vocals de veus 
blanques convidades de les escoles Folch i 
Torres i Isidre Martí d’Esplugues, Canigó de 
Sant Just Desvern, Joan Blanquer de Castellar 
del Vallès i del CEM de Sentmenat.

Diumenge 30
� D’11 a 14 h • Zona de vianants del carrer Àngel 

Guimerà 

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

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

Havaneres i rom cremat  +     P.10

Organitza: AVV Can Clota
P.3 P.3

CURSOS i TALLERS 
� Dilluns 17, 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 confi ança, d’una manera 
amena, pràctica i participativa. Treballareu 
habilitats i conductes 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.

La nit de Sant Joan és la nit més curta però també una de 
les més intenses de l’any. Una nit màgica en què se celebra el 
solstici d’estiu amb el foc com element protagonista i purifi -
cador. Una festa plena de costums i simbolismes com ara els 
banys de lluna, la coca, la pirotècnia i l’alegria de rebre una de 
les estacions més esperades, l’estiu. I es que ja ho deia Jaume 
Sisa: “La nit de Sant Joan és nit d’alegria” i és  per això que 
Esplugues respira festa per cada racó. Gairebé tots els barris 
celebraran la seva particular revetlla, organitzades per les 
associacions de veïns i veïnes i les diferents entitats.
La tradició no pot faltar en aquesta data rellevant per al 
conjunt dels Països Catalans. A les 6 de la tarda està prevista 
l’encesa del gresol al parc Pou d’en Fèlix amb l’actuació de 
la Colla de Bastoners d’Esplugues. Seguidament es proce-
dirà al moment més emotiu de la jornada amb l’encesa de 
la fl ama. El Centre Excursionista Esplugues, de l’Espluga 
Viva, serà de nou l’entitat encarregada de baixar la fl ama del 
cim del Canigó (que hauran anat a buscar prèviament la 
nit anterior) i que traspassaran 
a bona part dels municipis del 
Baix Llobregat. L’Agrupament 
Escolta Espluga Viva, la Colla 
de Castellers i el Ball de Dia-
bles seran els encarregats de 
traslladar la fl ama que encendrà 
la foguera del parc Pou d’en 
Fèlix. A continuació es durà a 
terme l’acte solemne de lectura 
del manifest i després el prota-
gonisme serà per al so de gralla, 
inconfusible, de la Muixeran-
ga, interpretada pels grallers i 
gralleres. La música donarà pas 
a la disbauxa i la diversió a les 
diferents revetlles de cada barri, 
mentre ens anem vestint poc a 
poc d’estiu. Bona revetlla!

+ NIT DE SANT JOAN A ESPLUGUES

La festa pagana del sol i el foc arriba 
per celebrar l’inici de l’estiu

FOCS SANT JOAN
FLAMA DEL CANIGÓ
FESTA NACIONAL DELS 
PAÏSOS CATALANS

Diumenge 23
A partir de les 18 h
Arribada de la Flama del Canigó i actes 
d’encesa de la foguera als jardins del 
Casal de Cultura Robert Brillas i Parc 
Pou d’en Fèlix

LES REVETLLES

De l’ACAE (Can Clota)• 
Del Centre (davant de L’Avenç)• 
De Can Clota (plaça del Taxi)• 
De la Plana (rambla del Carme)• 
De la plaça Macael (Can Vidalet)• 

Consulteu totes les activitats 
al Dia a dia  

Foto: Francisco Castillo (+foto portada)

Dj Teo
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� Cada dijous, de 18.30 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural  

Trobades 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 dimecres, de 10 a 11.30 h 
CIRD Vil·la Pepita  

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

� Cada dijous, de 10 a 12 h • CIRD Vil·la Pepita  

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

� Dissabtes a la tarda
CEM Les Moreres  

Classes de ball
Classes d’una hora a escollir, diversos estils

� De 17.30 a 18.30 h

Ball en línia (no cal parella)
� De 18.30 a 19.30 h

Tango argentí, merengue, salsa...
� De 19.30 a 20.30 h

Balls de saló
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues

� Dijous 27, de les 9.30 a les 12.30 h

Taller: Autoprotecció, suport vital 
bàsic i DEA
Taller pràctic per dotar d’eines i recursos per 
identifi car una situació d’emergència i saber 
com actuar-hi.

SORTIDES
� Diumenge 2 de juny, a  les 8.30 h

Sortida de la plaça Mireia

Caminada d’Esplugues a Collserola 
2019
Aquest any hi ha dos itineraris: un de 10 km (més 
assequible i familiar), i un altre de 20 km (més 
llarg i intens). Com a novetat, cal destacar que el 
circuit de 10 km es farà en marxa nòrdica. Preu 
federats amb assegurança [10€], infants federats 
amb assegurança [6€]- Si no teniu assegurança 
federativa hi heu d’afegir [2€*].
Organitza: Espluga Viva

� Diumenge 2 de juny, a les  11 h • Plaça Mireia 

Itinerari: les bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir. 
Farem una petita excursió per la muntanya de 
Sant Pere Màrtir, veritable mirador del pla del 
Llobregat i de la ciutat de Barcelona. Descobrirem 
alguns aspectes de la defensa antiaèria durant la 
Guerra Civil espanyola i d’altres temes històrics 
relacionats amb aquest indret estratègic. Cal 
Inscripció prèvia.

� Dimarts 18, a les 11 h
Punt de trobada: Basílica de Santa Maria del Mar

Sortida AMPEL: visita a Santa Maria 
del Mar
En el marc de l’exposició “La Ceràmica en temps 
de la Catedral del Mar”, AMPEL ens proposta una 
visita guiada a l’emblemàtica basílica de Santa 
Maria del Mar, escenari de La Catedral del Mar i un 
dels millors exemples del gòtic català. Visitarem 
la basílica i pujarem als terrats per gaudir de les 
magnífi ques vistes sobre el barri del Born. Places 
limitades. Preu [5€].

� Diumenge 30, a les 11 h
Museu Can Tinturé (  CEM Les Moreres)  

Itinerari: De la mà d’Esplugues
Endinsa’t per l’Esplugues més desconeguda i 
atractiva. Un recorregut sorprenent en el temps 
i en l’espai d’alguns racons més emblemàtics. 
Sabíeu que hi ha un claustre gòtic que ha 
itinerat un parell de vegades? O que hi una de 
les residències d’estiueig del famós Baró de 
Malda?... Vine i descobriràs moltes més coses. 
[3€]. Cal inscripció prèvia.

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
Esplugues ciutat ceramista

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

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.
A partir de [3€]. 

 Fins  al 6 de juny
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas     

Exposició: ’Dona la volta a l’Alcohol’, 
amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. 

� Del 3 al 21 de juny
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Exposició de fotografi es nocturnes: ‘Estels, 
ermites i esglesioles de Collserola’

� Del 18 al 28 de juny, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas     
Exposició de poesia visual: 
‘De la tristesa a la tendresa’
Fotografi es a càrrec de Dolors Vinyoles i poesies 
a càrrec de Maria Solell.
Inauguració: 18 de juny, a les 19.30 h
Organitza: Crònica de la Vida d’Esplugues

� Del 8 de maig al 22 de setembre
Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

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

ESPAIS DE LLEURE
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)

Espai Familiar d’1 a 4 anys
� Divendres, de 17 a 19 h 

Espai familiar amb acompanyament 
� Dilluns, de 17 a 19 h 

Espai familiar sense acompanyament
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament  i retorn pedagògic. 
Prèvia inscripció al telèfon 93 473 39 09  
i a secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: Espluga Viva

� De dilluns a divendres, de 17 a 19 h 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)
Amb opció de recollida a l’escola

Espai de Tarda de 3 a 10 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament i retorn pedagògic.
Cada dia també es fan propostes noves que 
enriqueixen la tarda. Fbk=@esplugaviva, Insta=@
espaidetarda, Tw=@espluga_viva, Web= 
esplugaviva.cat.
Organitza: Espluga Viva

FIESTA MAYOR CAN CLOTA

Can Clota cierra un mes 
de Fiestas en mayúsculas 
Can Clota es el último barrio en celebrar su Fiesta Mayor este mes. Una celebración 
que se hace esperar, pero que culmina por todo lo alto las festividades de este mes 
y que además sirve para recibir el verano y las altas temperaturas con la mejor de 
las energías. La música, las comidas populares y las actividades para personas ma-
yores, niños y niñas copan el barrio de una celebración única.

Tres días de jolgorio que empezarán el viernes 28, con el pasacalles a cargo de la 
banda musical La Ginesta, que servirán de preludio del tradicional pregón. Por la 
noche, Sólo y Compañía se unirá a La Ginesta para animar la velada. El sábado es 
el día de los niños y las niñas,  ya que podrán disfrutar de un espectacular hincha-
ble en el parc de la Solidaritat. Para las personas mayores será el día de la paella y 
del baile de fi esta mayor. El domingo 30, las havaneras y el ron cremat servirán 
de colofón.

Todo ello en un mes de junio dónde Esplugues es sinónimo inequívoco de fi esta, 
alegría y vitalidad.

+

FIESTA MAYOR 
CAN CLOTA
Del viernes 28 al Domingo 30
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CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

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

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gemma Vilallonga
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 667 560 933
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS 91 S.L. • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: Alpha Printing

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Divendres 14, de 19 a 20 h
Espai Jove Remolí  
Castellers
Coneixes la Colla Castellera 
d’Esplugues? Si t’agrada la cultura po-
pular o algun cop t’has encuriosit pel 
món dels castells, aquesta és la teva 
oportunitat! T’hi esperem!  Dinàmica 
adreçada a joves de 12 a 18 anys.

�� Divendres 28,  de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Cinema a la fresca
Des de l’Esplujove et proposem un 
cinema a la fresca! Vine a l’Espai i vota 
quina pel·lícula t’agradaria projectar! 
T’hi esperem! Obert als joves i veïns i 
veïnes d’Esplugues!

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dijous 13, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Beatbox
El beatbox és una forma de so vocal 
que es basa en la capacitat de produir 
ritmes de qualsevol tipus, compas-
sos i sons musicals utilitzant la pròpia 
boca, nas, llavis, llengua i veu.  Vine 
a millorar la teva tècnica i aprendre 
algunes tips noves! Adreçat a joves 
de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimarts 1 , de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí    
Taller de serigrafi a: Dissen-
ya la teva pròpia samarreta
T’agradaria tenir una samarreta per-
sonalitzada amb el teu propi disseny? 
Vine al Remolí i descobreix les tècni-
ques per fer-ho!
I molt important: no t’oblidis de portar 
la teva samarreta blanca per serigrafi ar. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE NIT
��  Divendres 21, de 21 a 23 h

Espai Jove Remolí    
Cuina: Taller de tapes i 
pinxos
Pintxos de diferents sabors, textures, 
i algunes de les tapes més famoses 
perquè et converteixis en un crack del 
tapeo! Vine a descobrir-ho 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

TIC FORMACIÓ
�� Dimarts 4, de 19 a 20.30 h

Espai Jove Remolí - TIC  

Robòtica 2
Aprèn a programar un robot a partir 
d’una programació d’scratch, fes-lo-
moure, dona-li il·luminació i sons per 
tenir el teu propi robot personalitzat!

�� Dimarts 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

Edició d’àudio
Vols aprendre a editar la teva música? 
En aquest taller aprendràs mètodes 
per poder editar tot tipus d’àudio i 
poder fer les teves pròpies produccions 
musicals.

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

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

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

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

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

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

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

 

 

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 26, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Pastís de pastanaga
Què podem fer amb les pastana-
gues que sempre sobren al calaix 
de les verdures de la nevera? Doncs 
us animem a preparar un pastís de 
pastanaga, el famós carrot cake, que 
últimament s’ha posat tant de moda 
i està realment deliciós. Adreçat a 
joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, 
cal reservar plaça(*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 27, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Busco feina! 
Per on començo? 
Buscar feina és una tasca que neces-
sita organització: Conèixer els canals 
de recerca, fer un currículum, la carta 
de presentació... Vine a conèixer la 
manera de començar!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça(*)

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

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

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

cognoms, edat i telèfon

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats el
10 i el 24 de juny .

Disssabte, 8 de juny
� De 22 a 1 de la matinada

Parc dels Torrents 
El grup d’Infl ujoves d’enguany ha 
organitzat una festa de fi  de curs 
per al jovent d’Esplugues. La festa 
constarà d’un concert del grup 
de rock català: “De Tu a Tu”, que 
tocarà diferents estils, des del pop 
rock, el reagge i el funky i després 
nit de DJ amb DJ Fullers. 
En breu penjarem el cartell, esti-
gueu atentes a les nostres xarxes! 
@esplujove @infl ujoves

ELS INFLUJOVES 
ORGANITZEN LA 
FESTA JOVE 
FI DE CURS! 
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