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Esplugues Ciutat 
Defensora dels 
Drets Humans

La 19a Biennal de Ceràmica 
Angelina Alós reivindica la 
seva internacionalitat

Tardor: temps 
d’art, música 

i tradicions



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

Dimarts 2

� De 10 a 18 h
Rambla Verge de la Mercè  

“SETMANA DEL COR 2018”: SALUT CAR-
DIOVASCULAR
Carpa situada a la Rambla Verge de la Mercè 
amb material i personal sanitari del centre de 
salut Can Vidalet 

Dijous 4
 16 h

Sala d’actes edifi ci Cadí  

“SETMANA DEL COR 2018”: SALUT CAR-
DIOVASCULAR
Xerrada:’Conviure amb arrítmies, i 
tractament anticoagulant’, a càrrec 
del Dr Blanch,cardiòleg de l’Hospital Moisès 
Broggi 

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Conferència: ‘50 anys sense el Raval’
Els orígens del Raval. Ponent Marta de Planell, 
coordinadora tècnica de l’Arxiu Municipal 
d’Esplugues. Presenta Lídia Verdier membre 
del Grup d’Estudis
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues. Hi 
col·labora: Arxiu Municipal

Dissabte 6
� 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

�  12 h • Biblioteca La Bòbila 

PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA NEGRA:
‘El suicidio en media res’,
 de Samuel Giménez.
Organitza: Centre Cultural La Bòbila

� 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

Diumenge 7
� D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
El conte del Rei dels Ocells i 
construcció de menjadores. Testing
Organitza: Fundesplai

� D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Construïm un molinet de vent
Organitza:Programa Metropolità d’Educació per 
a la Sostenibilitat

Dimarts 9
 18 h

Biblioteca La Bòbila 

L’HORA DEL CONTE
“De què està feta la guerra?”, amb 
Mercè Rubí

Dimecres 10
 18 h

Espai Baronda (c/ la Riba, 36) 

CINE FÒRUM
‘Carol’ 
Dirigida per Todd Haynes i interpretada per 
Rooney Mara i Cate Blanchett. El fi lm, narra la 
vida d’una jove dependenta que somnia amb una 
vida millor fi ns que coneix una dona elegant i 
sofi sticada atrapada en un matrimoni infeliç. Entre 
elles sorgeix una gran atracció que canviarà les 
seves vides per sempre.
Organitza: Pandora (Recursos per a la igualtat 
d’oportunitats i la no-discriminació de les 
dones) 

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Anton Dvorak, l’inspirat 
romanticisme de Bohèmia
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec 
de Francesc Ventura.
Organitza: Club de Música Clàssica

  19 h
La Masoveria de Can Tinturé    Museus 
d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

Documental: Qui va matar Walter 
Benjamim?
AMPEL ens proposar el documental de David 
Mauas (2005) que busca les respostes a les 
dubtoses circumstàncies de la mort de l’il·lustre 
refugiat a Portbou, amb unes notes introductòries 
a càrrec de Mercè Vidal, historiadora de l’art.

Dijous 11
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Las pinturas negras de Goya’, a 
càrrec del l’historiador d’art, Xesco Ramos.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE
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Divendres 12
 

 A les 11 i a la 13 h a ‘La Rajoleta’ i a les 12 h
al Museu Can Tinturé 
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Portes obertes i visites guiades
Entrada lliure i gratuïta al Museu Can Tinturé, i el 
diumenge, visites guiades gratuïtes, a les 11 i 13 

h a “La Rajoleta” i a les 12 h a Can Tinturé

+ VII CAMINADA DE RESISTÈNCIA 
ESPLUGUES-MONTSERRAT 

Els amants de la natura i l’esport 
tenen una cita amb GELADE i la 
muntanya sagrada

Els propers dies 13 i 14 se celebrarà la VII Caminada de Resistència Esplugues-
Montserrat. Els excursionistes valents que vulguin participar en aquesta en-
riquidora sortida disposaran de 18 hores per recórrer un total de 56 km i 
3.955metresde desnivell total. La pista municipal de L’Avenç serà el punt d’inici 
d’aquesta excursió que culminarà a les 12 hores de l’endemà. El Grup Excursio-
nista GELADE juntament amb L’Avenç han previst diversos punts de suport per a 
les persones participants, així com cinc avituallaments.

Per a més informació i inscripcions podeu visitar el web de GELADE (wwww.
gelade.cat) o anar a la sessió informativa qualsevol dimarts, de les  21.30 a les 23 
h, al local del Centre (entrada per la pista municipal de L’Avenç).

VII CAMINADA DE RESISTÈNCIA ESPLUGUES-MONTSERRAT 
Sortida des de la pista municipal de L’Avenç – El dissabte 13, a les 14.30 h
VII CAMINADA DE RESISTÈNCIA ESPLUGUES-MONTSERRAT
Sortida des de la pista municipal de L’Avenç – El dissabte 13, a les 14.30 h
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+ CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

Esplugues rep la visita de tres activistes 
defensors dels drets humans en el marc 
del projecte en defensa de la pau

El coneixement és la millor eina per consolidar una societat 
més implicada en la defensa de la pau social. És per això 
que la sisena edició del projecte Ciutats Defensores dels 
Drets Humans aposta per donar a conèixer la tasca d’acti-
vistes de Pau de diferents ètnies, cultures i experiències.

Quinze municipis, entre els quals hi fi gura Esplugues, im-
pulsen aquesta iniciativa on també col·laborenel Fons Cata-
là de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya 
i l’Institut Català Internacional per la Pau.

Enguany, l’estada del projecte és de deu dies amb activi-
tats diverses entre les quals destaquen xerrades, exposicions 
i activitats a les escoles de cada municipi amb l’objectiu de 
millorar el coneixement, promoció i defensa de la pau. A 
Esplugues, les activitats van adreçades tant al públic jove 
com adult, tot i que a l’acte principal, del divendres 5, hi 
participen els alumnes d’instituts. Hi haurà la xerrada de tres 
activistes de gran trajectòria i l’actuació de La Llama, grup 
de rap que lluita per la defensa els drets humans.

Els activistes que podreu conèixer són Spitou Mendy, 
membre del  Sindicato de Obreros del Campo i del Sindica-
toAndaluz de Trabajadores, sindicat que promou la defensa 
del medi rural i els interessos dels jornalers sense terra d’An-
dalusia. També explicarà la seva experiència Marisa Franco, 
activista pels drets civils, els drets de les dones i dels treba-
lladors i treballadores de la llar i els drets LGTBI. Forma part 
de l’organització d’activistes Mijente pro-black, pro-woman, 
pro-queer, pro-poor, fou líder de la campanya #Not1More-
Deportation i ha participat en nombroses campanyes per a 
les persones amb rendes baixes i comunitats de persones 
racialitzades. Finalment, també hi haurà Ahmed Ali, foto-
periodista egipci, condemnat a 25 anys de presó al seu país 
i exiliat a Madrid pel programa de protecció temporal per a 
defensors de Drets Humans d’Amnistia Internacional.

Pel que fa a la resta d’activitats programades, cal destacar 
les exposicions ‘Ciutats per la Justícia Global, una visió 
dels ODS’ de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i, 
‘MÓN-TANCA’ del Colectivo Enmedio i l’Institut Català In-
ternacional per la Pau. Totes dues exposades a la Biblioteca 
Pare Miquel d’Esplugues.

Si voleu més  informació de tot plegat, així com les acti-
vitats que es realitzen a d’altres municipis, podeu consul-
tar-ho al blog: https://ciutatsdefensoresdretshumans.
wordpress.com, al Facebook: https;facebook.com/ciu-
tatsddhh o al Twitter: https;twitter.com/ciutatsddhh.

Ahmed Ali

Marisa Franco

Spitou Mendy La Llama  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS
Activitats obertes a la ciutadania

Del dimarts 18 de setembre al dijous 11 d’octubre
Exposició ‘Ciutats per la Justícia Global, una visió dels ODS’
Vestíbul de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Del dilluns 1 al dilluns 15
Exposició ‘MÓN-TANCA’, del ColectivoEnmedio i l’Institut Català 
Internacional per la Pau-ICIP
Exterior de la Biblioteca Para Miquel d’Esplugues i sala de con-
ferències

Dijous 4 de 17.30 a 19 h.
Presentació i inauguració a càrrec de la regidora de cooperació 
i l’entitat ColectivoEnmedio
Sala conferències i part exterior de la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues
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Dijous 18
 10 h • Plaça Santa Magdalena

XX MARXA DE LA GENT GRAN DEL BAIX 
LLOBREGAT
10 h:  Lectura del manifest 
Punt de trobada: plaça Santa Magdalena

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Per a infants de 24 a 48 mesos, acompanyats 
d’una persona adulta. Places limitades, cal reserva 
prèvia.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Radiografi a del franquisme a 
Catalunya’, conferència a càrrec de 
l’historiador especialitzat en la Guerra Civil 
espanyola i postguerra, Josep Maria Solé i 
Sabaté. Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la     
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE
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Divendres 19

 A partir de las 18.30 h
Plaça Santa Magdalena 

CELEBRACIÓ DEL DIA MUNDIAL DE 
LLUITA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
18:30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Inauguració de l’exposició fotogràfi ca:
’L’orgull de l’absència’ de Judith 
Vizcarra. 

Xerrada  ‘Mites i realitats de la 
reconstrucció mamària’. A càrrec del Dr. 
Joaquim Muñoz, especialista en Cirurgia 
Plàstica reconstructiva a la Clínica Diagonal.

 19.15 h • De la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
fi ns al Casal de Cultura Robert Brillas 

Marxa contra el Càncer de Mama

 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Festa Contra el Càncer de Mama.
Organitza: Associació Espanyola Contra el Càncer

Dissabte 20
� Activitats durant tot el dia, a partir de les 11 h

Plaça de la Bòbila 

XV ANIVERSARI DE LA COLLA INFANTIL 
TOC DE FOC DE LA BÒBILA
Activitats durant tot el dia. Al llarg del matí es 
faran Tallers a la plaça de a Bòbila. Per la tarda 
Tabalada, Cercavila i Correfoc (18 h).
Organitza: Club de’ Esplai Pubilla Cases - Can 
Vidalet

� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

� 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

FESTIVITAT DEL PILAR
 12 h • Església de Sant Mateu 

Missa
 14.30 h • Local del Centro Aragonés 

Dinar
Inscripcions: al local del centro o al 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

Dissabte 13

VIII CAMINADA DE RESISTÈNCIA 
ESPLUGUES - MONTSERRAT

 14.30 h Concentració
 15 h • Sortida: des de la pista municipal de 

L’Avenç i arribada a Montserrat el diumenge 14 a 
partir de les 2 h de la matinada. Cal tenir llicència 
federativa. Per a més informació: local GELADE, 
per la pista de L’Avenç (c/Àngel Guimerà 27-29, 
els dimarts de 21.30 a 23 h). 
Inscripcions al correu: inscripcions@gelade.cat
Web: www.gelade.cat/p/em.html
Organitza: Grup Excursionista GELADE
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A les 11 i a la 13 h a ‘La Rajoleta’ i a les 12 h al 
Museu Can Tinturé 
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Portes obertes i visites guiades
Entrada lliure i gratuïta al Museu Can Tinturé, i el 
diumenge, visites guiades gratuïtes, a les 11 i 13 
h a “La Rajoleta” i a les 12 h a Can Tinturé

� 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

Diumenge 14
 11 h

Parc de La  Fontsanta - Parc de La Solidaritat - 
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Endolla’t a la Mobilitat Sostenible
Del parc de la Fontsanta al parc de Can Vidalet.
Itinerari guiat. Públic adult (infants a partir de 
14 anys). Visita en bicicletes (monitoritzada) 
dels tres parcs metropolitans d’Esplugues. Grup 
classe 25 /30  participants. Cal incripcions al 93 
256 22 20

 A les 11 i a la 13 h a ‘La Rajoleta’ i a les 12 h
al Museu Can Tinturé 
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Portes obertes i visites guiades
Entrada lliure i gratuïta al Museu Can Tinturé, i el 
diumenge, visites guiades gratuïtes, a les 11 i 13 
h a “La Rajoleta” i a les 12 h a Can Tinturé

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Estampacions amb elements 
naturals
Experimentarem i coneixerem les diferents 
formes i textures de les plantes i elements que 
ens envolten, tot deixant que la natura ens inspiri 
d’una manera creativa i divertida.
Organitza: Fundesplai

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Tinguem cura de l’hort del Jardí de 
Papallones
Activitat participativa on tindrem cura de l’hort 
del jardí de les papallones. Repicarem la terra, 
traurem males herbes i, si cal, plantarem 
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

Dilluns 15
 12h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CINEFÒRUM GENT GRAN
‘Nebraska’ 
Una comèdia  dramàt ica  amer icana , 
protagonitzada per Bruce Dern i Will Forte. 
Dirigida per Alexander Payne. Narra la història d’un 
avi amb símptomes de demència que creu haver 
guanyat un premi econòmic. L’ancià convenç el 
seu fi ll per a emprendre un viatge i anar a cobrar-
lo. A poc a poc, la relació d’ambdós, trencada 
durant anys, es tornarà més propera.
Programa d’animació sociocultural per a la 
Gent Gran, en col·laboració amb l’Associació 
de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix 
Llobregat. Activitat amb motiu del Dia Mundial 
de l’Alzheimer

 20 h • Parc Onze de Setembre 

Homenatge a Lluís Companys
Davant de la placa commemorativa

 Del 15 al, de 17 a 21 h
Sala d’exposicions del Casal Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
Inauguraió de l’exposició ‘Cançons 
de Pandero’
Xerrada concert a càrrec d’Enric Miró, antropòleg, 
mestre, músic i comissari de l’exposició i Toni 
Valdivia músic.
Exposició fi ns al 27 d’octubre
Organitza: Tradicions i Costums Espluga Viva

+     P.5

Dimarts 16
 19 h • Carrer d’Àngel  Guimerà, 27-29 

Acte: inici del curs d’ensenyament de 
sardanes
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Dimecres 17
  18 h • Saló de Plens Ajuntament 

Pl. Santa Magdalena, 5-6 

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

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Presentació del llibre: ‘Herederos de 
Roma’. 
A càrrec de l’historiador i escriptor Sergi Alejo 
Gómez. La novel·la tracta sobre la continuïtat 
de l’Imperi Romà d’Orient.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
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+ FESTIVAL ARRELA’T

Arrenca la gran festa espluguina del folk
 El Festival Arrela’t, de l’Espluga Viva, aglutina música, 
cançó i dansa. La nova edició d’aquest certamen arriba forta 
i plena de propostes musicals i amb la ferma intenció d’eri-
gir-se com la gran festa d’arrel del Baix Llobregat. Un any 
més, el Casal de Cultura Robert Brillas esdevé l’epicentre 
d’un cicle del qual podreu gaudir a partir del dilluns 15 i que 
s’allargarà fi ns al dimecres 31 coincidint amb la Castanyada.

Com ja va sent habitual, l’Arrela’t mostra una oferta tan 
variada com rica, gràcies a una programació multidiscipli-
nària que compta amb un denominador comú: la música 
d’arrel. 

El dissabte 20, el contra-
baixista, compositor i peda-
gog de música tradicional, 
Marcel Casellas presenta 
un espectacle inèdit i creat 
especialment per a Es-
plugues, on la terra i el vi 
seran protagonistes, amb la 
indispensable complicitat de 
la música. L’espluguí s’uneix 
amb un sommelier i un ceramista per presentar ‘De la ter-
ra, al vi, tot cantant’ al Museu de Ceràmica La Rajoleta.

El so de les gralles es farà sentir el diumenge 21 gràcies a 
la música d’àmbit i d’arrel del grup SO NAT. L’espectacle rep 
el nom de Llibergralla i presenta música del segle xx.

L’Ateneu Popular d’Esplugues acollirà, el divendres 26, el 
concert folk amb la 
Fera Ferotge, grup 
que deu el seu nom 
a la mítica cançó de 
l’inoblidable Ovidi 
Montllor.

El dissabte 27 
s’aglutinarà el gruix 
de la programació 
amb tres espectacles 
reivindicatius, divertits i amb marcat accent femení. Així, 
podreu gaudir del grup femení d’havaneres Les Anxove-
tes que presentaran el seu nou espectacle Dones. També 
hi seran,  el grup de folk Pony Pisador, que us farà  ballar a 
ritme de música irlandesa barrejada amb folklore mediterra-
ni. I, fi nalment, el sextet musical femení i feminista de Roba 
Estesa us atraparà amb el seu anomenat folkcalentó.

L’endemà serà el torn del grup gallec BÖJ i el grup del 

Baix Llobregat (amb components d’Esplugues i Sant Just) de 
música folk RIU, que presentaran el seus discs respectius.

La Castanyada servirà de gran colofó amb un taller de danses 
de la mà de Sagristà & Soler & 
Istar i l’esperat sopar popular 
amb castanyes, monia-
tos, panellets i el ball 
folk ofert per l’Or-
questra SAFOLK.

Tot plegat estarà 
emmarcat per l’ex-
posició ’Cançons de 
Pandero’, que podreu 
veure al Casal de Cultu-
ra Robert Brillas del 15 al 
27 d’octubre. 

FESTIVAL 
ARRELA’T

Del dilluns 15 
al dimecres 31

d’octubre

Marcel Casellas

SO NAT

Les Anxovetes

Pony Pisador

Roba Estesa

RIU

BÖJ

© Susana Díaz Ravn
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� 18.30 h • Sala d’actes Robert Brillas  

XXI CICLE DE CONCERTS CATALUNYA 
CORAL
Aquest any per primer cop, la S.C.C. La Coloma, 
dins del cicle, Catalunya Canta, que promociona 
la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), 
organitza i participa en un dels concerts.
Participaran les corals:
- Flor de l’Espígol de Rosselló (Lleida)
- Ariadna de la Garriga (Vallès)
- La S.C.C La Coloma (Esplugues de 
Llobregat)
 Organitza: S.C.C. La Coloma

� 19.30 h
Museu de ceràmica ‘La Rajoleta’ 

FESTIVAL ARRELA’T
De la terra al vi, tot cantant
Marcel Casellas, juntament amb un sommelier 
i un ceramista per presentar un espectacle creat, 
especialment, per a Esplugues. Preu [10€]. 
Aforament limitat. Tel. 93 473 3909
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

+     P.5

Diumenge 21
� D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Taller de fullesc
Al Parc de Can Vidalet, el canvi d’estacions és 
espectacular i, a la tardor és quan trobem els 
colors més bonics. En aquest taller farem un 
petit recorregut per veure com van canviant 
els colors de les fulles dels arbres, i amb els 
participants farem un taller on realitzarem una 
paleta de colors amb les fulles que haurem 
recollit al terra.
Organitza: Fundació Sigea

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

JUGATECAMBIENTAL
No fem xivarri… Una gimcana sobre 
el sorol
Sovint oblidem que el soroll és una forma de 
contaminació.
Amb aquesta gimcana prendrem consciència 
i aprendrem
moltes coses sobre el tema
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

 18 h • Centre Cultural La Bòbila 

Festival de jotes
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

� 19 h
Casal Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
El grup SO NAT presenta ‘Llibergralla’
Música del segle XX amb so de gralles.
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

P5
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Dilluns 22
� 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Presentació dels llibres: ‘Una nova vida’, 
de Carolina Orgillés, i ‘No es tiempo para 
sueños’, de Soledad Roman Collado
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues

+ Després d’unes merescudes vacances, 
l’Aula d’Extensió Universitària (AUGGE) 
arrenca amb força el nou curs

Dijous 11 - 18 h
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa 
Campreciós
Conferència: ‘Les pintures negres de Goya’
A càrrec del professor Xesco Ramos.
Més informació a aaugge@yahoo.es

Dijous 18 - 18 h
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa 
Campreciós
Conferència: ‘Radiografi a del franquisme a 
Catalunya’
A càrrec de l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté.
Més informació a aaugge@yahoo.es

Dijous 25 - 18 h
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa 
Campreciós
Conferència: ‘Sixena: un relat interminable’
A càrrec de l’escriptor i poeta, Josep Miquel Gràcia.
Més informació a aaugge@yahoo.es

L’AUGGE, l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, inicia 
nou curs amb tres xerrades de diferents àmbits però d’impor-
tant rellevància històrica.

L’historiador de l’art, Xesco Ramos, serà l’encarregat d’ini-
ciar la primera xerrada del mes amb ‘Les pintures negres de 
Goya’, un repàs  per les obres més crues del pintor de Saragos-
sa.

De Goya viatgem fi ns al franquisme amb la xerrada de l’his-
toriador català Josep Maria Solé i Sabaté, especialitzat en 
la Guerra Civil espanyola i la seva postguerra. Sota el nom de 
‘Radiografi a del franquisme a Catalunya’ aprofundirà en les 
conseqüències de la repressió al nostra país.

Finalment, l’escriptor i poeta espluguí Josep Miquel Gràcia, 
tancarà el primer mes de conferències amb ‘Sixena: un relat 
interminable’. Gràcia farà un repàs històric sobre el monestir 
de Sixena i les seves obres, passant necessàriament pels darrers 
confl ictes judicials.

Així arrenca un curs que es preveu apassionant amb les 
futures xerrades de personalitats com Andreu Mayayo i la seva 
aproximació a Eleanor Roosvelt , la màster 
class de l’Antiga Grècia impartida per Eu-
làlia Vintró  o la xerrada sobre els secrets 
de Barcelona del sorprenent Lluís Per-
manyer, que tancarà el trimestre actual. 
Per fi nalitzar el curs podreu gaudir d’una 
conversa amb el camaleònic actor Joan 
Pera. Tot plegat ho podreu anar consultant 
cada mes a L’Agenda. Bon curs!
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Lluís Permanyer

Joan Pera

Josep Maria Solé i Sabaté



+ Artistes d’arreu del món es donen cita en 
la 19a Biennal de Ceràmica Angelina Alós

Parlar d’Esplugues és parlar d’un passat i un present lligats a la ceràmica tant 
de construcció com de creació. De la primera en podem reviure el llegat en els 
museus de la ciutat: Can Tinturé, que acull la col·lecció de rajola de mostra 
Salvador Miquel, i ‘La Rajoleta’, antiga fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis, que va 
destacar durant el modernisme.

De la segona, la ceràmica de creació, per un cantó en tenim la tradició pe-
dagògica amb l’Escola Municipal de Ceràmica, fundada l’any 1975, per on 
han passat molts espluguins i espluguines. I per altra, la Biennal de Ceràmi-
ca d’Esplugues Angelina Alós creada l’any en 1986, sota el nom Premi de 
Ceràmica ‘Vila d’Esplugues. 

El prestigiós concurs, l’any 1998 prendria el nom actual en memòria d’Ange-
lina Alós, mestra, ceramista i impulsor del certamen. A l’Espai Baronda, també 
antiga fàbrica de ceràmica, s’hi exposa una col·lecció de peces de la destacada 
artista així com una mostra de les peces guanyadores de les darreres biennals 
de ceràmica d’Esplugues.

La Biennal, que aquest any arriba a la 19a edició, converteix Esplugues, cada 
dos anys, en capital de la ceràmica contemporània i acull prop d’un centenar 
d’artistes de tot el món. El certamen consolida, edició rere edició, la seva di-
mensió internacional i impulsa la presència de la ceràmica a la nostra ciutat.

Aquest any cal destacar la participació d’una poderosa presència fe-
menina, un 68%. El 40,22% de les persones participants són de Cataluny, 
mentre que un 38% són de fora, un 15% dels qual venen d’Àsia on la cerà-
mica té un paper cabdal. El 21,74% restant pertany a la resta d’Espanya.

El jurat compost per la directora del Museu del Disseny de Barcelona, Pi-
lar Vélez, la crítica i periodista d’Arts Visuals del Punt Diari, Montse Frisachs 
i la ceramista Maria Bofi ll, serà l’encarregat d’escollir les tres peces guanyado-
res d’entre les 30 seleccionades en la primera fase. 

Els guanyadors/es es donaran a conèixer el dijous 25 d’octubre en una acte 
públic a La Masoveria de Can Tinturé. Les peces seleccionades i guanyadores 
es podran visitar al Museu Can Tinturé fi ns al 13 de gener. 

Malauradament aquest any no podrem comptar amb la presencia de 
Blanca Morales, fi lla d’Angelina Alós, degut a la seva prematura pèrdua el 
passat 27 de juliol. Blanca Morales sempre ens havia acompanyat en aquest 
acte en el doble vessant de fi lla de la prestigiosa ceramista que va impulsar el 
certamen i de professional vinculada a les arts. Va fer donació a la ciutat d’Es-
plugues de 31 obres de la seva mare, actualment exposades a l’Espai Baronda 
amb l’exposició ’Angelina Alós Tormo, Mestra de ceramistes’. 

Com veus la situació de la ceràmica 
de creació en general?

Deixant de banda la situació del 
mercat, que no és bona per a cap disci-
plina artística, crec que la ceràmica de 
creació viu un moment excel·lent, entre 
d’altres coses perquè en les darreres 
dècades, ha incorporat conceptes, 
materials i formes provinents de les arts 
visuals en general. Per això de vegades 
moltes obres de ceràmica podrien ser 
considerades també escultures, instal-
lacions o fi ns i tot pintures. Les fronteres 
entre disciplines s’han diluït.

Són efi caços els certàmens i en 
concret la Biennal?

I tant que sí. D’una banda, impulsen la 
creació i ajuden a consolidar les carreres 
dels artistes, tant dels novells com dels ja 

19a Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues  Angelina Alós
Dijous 25 - 19 h 
Lliurament de premis
Exposició de les peces seleccionades i 
guardonades al Museu Can Tinturé, del 
25 d’octubre al 13 de gener del 2019

consolidats. I de l’altra, són una manera 
de fer difusió de les arts al públic general a 
través de les exposicions i catàlegs que es 
generen en aquest tipus de certàmens. És 
important, a més, que aquestes biennals 
siguin internacionals, com és el cas de la 
Biennal de Ceràmica Angelina Alós. 

Quin valor li dones a l’augment 
signifi catiu (un 68%) de la 
participació femenina al certamen?
És una bona notícia. És la constatació del 
fet que les dones cada cop són més pro-
tagonistes en les pràctiques artístiques 
contemporànies. D’altra banda, potser per 
la raó que tradicionalment la ceràmica 
s’ha considerat un “art menor” o només 
“pràctic” o artesanal, les dones ceramis-
tes ho han tingut més fàcil que en altres 
disciplines artístiques. Però també és cert, 

que com passa en la resta de sectors, les 
dones a l’hora de la veritat encara conti-
nuen tenint-ho més difícil a l’hora d’expo-
sar i tenir difusió i reconeixement. 
 
La ceràmica és una de les indústries 
que ha sobreviscut millor el pas dels 
anys. Com s’explica aquesta vigència 
i rellevància?
Com a indústria i com a art aplicada i 
utilitària no desapareixerà mai perquè 
l’ésser humà sempre necessitarà estris 
d’aquest tipus, sigui per utilitzar a la 
casa i a la cuina o per decorar. Una altra 
cosa és la ceràmica de creació i artística 
que, potser, amb el temps, quedarà to-
talment integrada dins les arts visuals ja 
que cada cop més, com he dit, els límits 
entre les disciplines artístiques estan 
més diluïts.
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“�� La ceràmica 
de creació viu un 

moment excel·lent ”

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Montse Frisach 
Crítica i periodista d’arts visuals. Membre del jurat de la 
19a Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós
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  A partir de les 19 h
Casal Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T

 19 h • El grup d’havaneres Les Axovetes 
presenta el seu nou disc

 22 h • Concert del grup folk PonyPisador
 23.30 h • Concert de #folkcalentó de la mà 

de Roba Estesa
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

+     P.5

Diumenge 28
 11 h

Museu Can Tinturé    
 (CEM Les Moreres)  

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

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

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

 D’11.30 A 13.30 H · Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
Taller de castanyes
A partir de castanyes i altres elements naturals 
que ens regala la tardor, farem un mòbil i altres 
elements ornamentals.
Organitza: Fundesplai

 D’11.30 a 13.30 h · Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Fem menjadores per als ocells del 
parc
En aquest taller fabricarem menjadores per a 
ocells i crearem dos punts al parc per poder 
alimentar els ocells salvatges durant l’hivern
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

Teatre: ‘Un aire de família’
L’obra mostra l’ambient quotidià en una família, 
amb els seus problemes, grans o petits, però 
importants per a ells. Un aire de família permet 
a l’espectador veure unes situacions que és 
possible que li recordin alguna experiència pròpia 
o d’algú proper.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
El grup gallec BÖJ i el grup RIU, 
presenten els seus respectiu discs
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

P.5+     P.5

Dimarts 30
� 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES
By Patricia McGill,storyteller 
Places limitades. Cal inscripció prèvia

Dimarts 23

� 19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Espectacle: Jugada mestra! 
Monòleg a càrrec d’Òscar Intente
Un home vestit de tennista de primers de segle 
XX, amb una raqueta i una pilota a la mà, es 
dirigeix al públic de la sala. De seguida fa entendre 
que aquell no és el lloc adequat per a jugar i que 
ningú no ha de tenir por de ser colpejat per cap 
pilota, establint una complicitat, des de l’humor, 
que permeti començar a parlar de l’afi ció de 
Fabra per l`esport, i de com, tant en el joc com 
en la llengua, és necessari ordenar-se, dotar-se 
d’unes normes. Amb aquesta idea de joc s’anirà 
introduint la fi gura del Mestre com a l’àrbitre 
que ens ha permès jugar en català, seguint 
tots plegats les mateixes regles, fer possible 
l’ensenyament a l’escola i el cultiu literari i afavorir 
l’ús comú de la llengua del carrer i dels mitjans 
de comunicació. 
Organitza: ANY FABRA. Patrocina la Generalitat 
de Catalunya

Dimecres 24
� 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
‘Lohengri’, de Richard Wagner: la 
genial manifestació de l’esperit
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Josep M. Busqué
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 25

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Sixena. Un relat interminable’, 
a càrrec de l’artista i dissenyador, Miquel 
Gracia.Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

+     P.6

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé 

19a BIENNAL DE CERÀMICA 
D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS 
Lliurament de premis
A continuació • Museu Can Tinturé 

Inauguració de l’exposició
Exposició fi ns al 
13 de gener del 2019
Organitza: 
Museus d’Esplugues 
i l’Ajuntament

+     P.7

 20 h • L’Avenç Centre Cultural  

Documental: Joan Manén. Variacions 
sense tema
El documental és un seguiment al llarg de quatre 
anys de les activitats que l’ Associació Joan 
Manén duu a terme per recuperar la importància 
històrica d’aquesta gran fi gura a través de la 
divulgació de la seva obra, entrevistes amb 
persones que el van conèixer, la recerca de 
partitures, l’enregistrament de discs, la restauració 
de l’instrument del músic, l’organització de 
concerts, etc.  El veritable protagonista no és 
doncs Joan Manén, sinó les persones que hi 
ha al darrere de l’Associació i les motivacions, 
la il·lusió i l’ esforç continuat per posar en valor 
el llegat d’aquest gran músic
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 20  h    
Jardins de Pons i Termes  

PATI  BLAU  
Amb  l’escriptora Jenn Díaz
Autora de ‘Vida familiar’
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 26
  19 h • Biblioteca La Bòbila   

Presentació de l’assaig: ‘Jaume Fuster, 
gènere negre sense límits’, amb Àlex 
Martín Escribà
A càrrec de Raquel Gámez
Organitza: Centre Cultural La Bòbila

 22 h
Ateneu popular   

FESTIVAL ARRELA’T
Concert folk amb La Fera Ferotge
Organitza: Tradicions i costums d’Espluga Viva

+     P.5

 20 h • Espluga Viva   

PATI BLAU
Amb l’escriptora Nora Albert
Autora de ‘Lletra menuda’
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 Via

Dissabte 27
  12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE

 De 18 a 20 h.
Local de l’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Passatge del terror
Organitza: Club de’ Esplai Pubilla Cases - Can 
Vidalet



+ La  tardor, a Esplugues, fa olor 
a castanyes, moniatos i panellets 

La tardor ja fa dies que ha arribat a Esplugues. Comença el des-
cens progressiu de les temperatures. Els dies s’escurcen i es fa fosc 
abans. Les fulles agafen aquell color groguenc i vermellós i cauen. 
I acomiadem, defi nitivament, l’estiu. Però tot i que sembli que tot 
està empeltat d’una certa tristor i nostàlgia, la realitat és que a casa 
nostra la tardor se celebra,  i de quina manera, amb la Castanyada.

Les entitats de la ciutat ultimen els detalls perquè estigui tot 
perfecte i visqueu aquesta festa tan característica i tradicional. L’olor 
inconfusible de les castanyes al foc i l’irrefrenable desig d’ingerir 
moniatos i panellets us faran obrir boca pel grapat d’activitats que 
us estan espera nt. 

La canalla, com sempre, té un paper cabdal en la celebració 
i és per això que trobarà un munt d’activitats del seu gust, com 
la castanyada d’animació infantil amb xocolatada, iniciativa de 
l’Associació Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE). També les  
castanyades organitzades per l’AV El Gall amb l’aparició estel·lar del 
grup d’animació Panpleta y Gatuno o de L’AV La Plana i l’AV Can 
Vidalet.

Un cop  la nit faci acte de presència, les castanyades més festives 
obren portes al local de l’Associació Cultural Andaluza de Esplu-
gues (ACAE) i el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael. A més a 
més, el Festival Arrela’t posarà punt i fi nal a la vetllada amb el taller 
de danses tradicionals, el sopar popular i el ball fi nal a càrrec de 
l’Orquestra SAFOLK. (+ info a la pàgina 5)

CASTANYADA 
2018

17.30 h ·Rambla Àngel Guimerà
Castanyada amb animació amb el 
grup Panpleta y Gatuno
Organitza: AV El Gall

18 h · Plaça Gandhi
Castanyada
Organitza:  AV La Plana

 18.30 a 20.30 h · Local ACAE
C/Josep Anselm Clavé, 90
Animació infantil amb xocolatada i 
castanyada per adults
Organitza: Associació Cultural Andaluza 
de Esplugues

22 a 03 h · Local ACAE
C/Josep Anselm Clavé, 90
Festa de disfresses i ball
Organitza: Associació Cultural Andaluza 
de Esplugues (ACAE)

19 h ·Rambla  Verge de la Mercè
Castanyada
Organitza: AV Can Vidalet

19 h · Plaça del Taxi
Castanyada
Organitza: AV de Can Clota

A partir de les 19 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

FESTIVAL ARRELA’T
19 h Taller de danses amb Sagristà • 
& Soler & Istar
21 h Sopar popular amb castanyes, • 
moniatos i panellets 
22 h Ball folk amb l’Orquestra SAFOLK• 

Organitza: TiC Espluga Viva

21 h • Jardins de Cal Suís
Castanyada
Organitza: AV Finestrelles

22 h • Local Plaza Macael
Castanyada
Organitza: CCA Plaza Macael

PANELLETS 
AMB PREMI
Si teniu mà a l’hora de fer pane-
llets, no dubteu a participar en 
el concurs que des de fa 36 anys 
s’organitza al barri Centre. Els mi-
llors panellets, així com la millor 
presentació d’aquest dolç català, 
té premi.
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CURSOS i TALLERS 
� Cada dimecres, de 10 a 11.30 h 

CIRD Vil·la Pepita

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

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

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

� Cada dimarts, de 19 a 20h 
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’Avenç 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

� Dissabtes a la tarda • CEM Les Moreres  
 (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  
Inscripcions obertes a partir del dilluns, 17 de 
setembre, al telèfon 670 771 161 (Toñi)
Inici de classes dissabte, 7 d’octubre. 
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues

� Dilluns 15, 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 Mascaro i Colls.
Inscripcions: 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades

� Dimecres 3, 10, 17 i 24 de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Grup de suport emocional per a 
familiars cuidadors
Espai de relació per millorar la qualitat de vida 
de les persones cuidadores; tot donant eines i 
reforçant la seva tasca d’atenció i cura als seus 
familiars.
Informació i inscripcions: Serveis Socials Bàsics 
(900 300 082)

� Dimecres 17 i 24 a les 18.30 h
Espai Baronda  

Taller: Vols apoderar la teva identitat 
de gènere i/o sexual.
 GRATUÏT. Cal inscripció prèvia; servi.lgbti@
esplugues.cat 
Organitza: Pandora (Recursos per a la igualtat 
d’oportunitats i la no-discriminació de les 
dones)

Dimecres 31

CASTANYADA 2018

 17.30 h ·Rambla Àngel Guimerà  

Castanyada amb animació amb el 
grup Panpleta y Gatuno
Organitza: AV El Gall

 18 h · Plaça Gandhi  

Castanyada
Organitza:  AV La Plana

 18.30 a 20.30 h · Local ACAE
C/Josep Anselm Clavé, 90  

Animació infantil amb xocolatada i 
castanyada per a adults
Organitza: Associació Cultural Andaluza de 
Esplugues

 19 h ·Rambla  Verge de la Mercè  

Castanyada
Organitza: AV Can Vidalet

 19 h · Plaça del Taxi

Castanyada
Organitza: AV de Can Clota

  A partir de les 19 h
Jardins del casal de Cultura Robert Brillas  
 

FESTIVAL ARRELA’T
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas
19 h: 

Taller de danses amb Sagristà & 
Soler & Istar
21 h:  sopar popular amb castanyes, 
moniatos i panellets i ball folk amb 
l’Orquestra SAFOLK
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

21 h • Jardins de Cal Suís

Castanyada
Organitza: AV Finestrelles

 22 a 03 h · Local ACAE
C/Josep Anselm Clavé, 90

Festa de disfresses i ball
Organitza: Associació Cultural Andaluza de 
Esplugues

 22 h
Local Plaza Macael

Castanyada
Organitza: CCA Plaza Macael
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Dijous 1 novembre
 Inscripcions d’11 a 11.30 h

Jardins del Casal Robert Brillas   

XXXVI CONCURS DE PANELLETS
Per a majors de 16 anys. Cal aportar tres unitats 
de tres varietats diferents de panellets casolans 
amb la seva corresponent recepta. El veredicte 
del jurat i el lliurament dels premis es farà durant 
el matí.
·1r premi: trofeu de l’Ajuntament i un àpat per 
a dues persones en un reconegut restaurant, 
obsequi de l’AV del Centre.
·2n premi: trofeu de l’Ajuntament d’Esplugues 
i una caixa de cava.
·3r premi: trofeu de l’Ajuntament d’Esplugues 
i un obsequi.
·Premi a la presentació: trofeu de l’Ajuntament 
d’Esplugues i un obsequi
Organitza: Associació de Veïns del Barri 
Centre

SORTIDES
� Dissabte 6, a les 8 h

Plaça Santa Magdalena

Sortida al Monestir de Santa Maria 
de l’Estany (Moianès) 
Inscripcions: 35 € (socis) i 40 € (no socis) 
Per apuntar-se cal trucar al telèfon: 655941452 
(Sr. Alvarez) 
Organitza: AV Centre 

� Diumenge 7 a les 11 h
Sortida de la plaça Mireia

Itinerari: Les bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir
Una  ruta  històrica,  amb  un  sol  cop  d’ull  
podreu  entendre  per  què  aquest  cim  va  ser  
controlat  des  de  ben  antic  per  francesos,  
bandolers,  i  republicans! Activitat gratuïta prèvia 
inscripció al tel. 93 470 02 18  o al c/e: museu@
esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

EXPOSICIONS
 Del dilluns 1 al dilluns 15 d’octubre

Exterior de la Biblioteca Para Miquel d’Esplugues 
i sala de conferències  

Exposició ‘MÓN-TANCA’ del Colectivo 
Enmedio i l’Institut Català Internacional per la 
Pau-ICIP.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
en el marc de ‘Ciutats Defensores dels Drets 
Humans’

+     P.3

 Del 15 al 27 d’octubre, de 17 a 21 h
Sala d’exposicions del Casal Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
Exposició Cançons de Pandero
La inauguració serà el dilluns 15 amb xerrada 
concert.
Organitza: Tradicions i Costums Espluga Viva

 Fins al dijous 11 d’octubre
Vestíbul de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

 

Exposició ‘Ciutats per la Justícia 
Global, una visió dels ODS’
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
en el marc de ‘Ciutats Defensores dels Drets 
Humans’

+     P.3

 Del 25 d’octubre al 13 de gener del 2019
Museu Can Tinturé   
Museus d’Esplugues  (CEM Les Moreres)  

19a BIENNAL DE CERÀMICA 
D’ESPLUGUES  ANGELINA ALÓS
Exposició de les peces seleccionades i 
guardonades  d’enguany. El mateix dia 25 
d’octubre tindrà lloc la inauguració, després 
del lliurament de premis.

 
+     P.7

BIBLIOTEQUES 
Per a inscriure-us a les activitats que 
requereixen inscripció (Clubs de Lectura, 
Grups de Conversa, ...) adreceu-vos a: 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES
Carrer d’Angel Guimerà, 106-108
Tel.: 93 371 91 19 o a/e: 
b.esplugues.pm@diba.cat

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Pl. Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934032655 o a/e:
biblabobila@l-h.cat
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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. 93 473 64 11 - 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: Editorial MIC

TALLER OCI JOVE
�  Dimarts 23, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’emancipació  
Cuina vietnamita
La cuina de Vietnam és una barreja 
perfecta de la cuina de l’est i el sud-
est asiàtic amb un toc occidental. 
Les combinacions agredolces, els 
sabors frescos  i també salats donen 
profunditat als plats, mentre els 
cruixents i les presentacions acolori-
des fan que aquesta cuina sigui real-
ment espectacular. Vine i coneix-la!. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 25, de 18 a 20 h.

 Ofi cina Jove d’emancipació  
Xerrada: Forma’t per 
treballar! Estàs a l’atur? 
Coneix la formació ocupa-
cional.
La formació és clau per ampliar co-
neixements i millorar el currículum. 
Aprofi ta la formació subvencionada 
per a persones a l’atur. En aquesta 
xerrada coneixeràs tots els  cursos 
que pots fer per millorar el teu perfi l 
professional. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

TALLER 
MOBILITAT
INTERNACIONAL 

� Dilluns 29, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació  
Taller “L’AU PAIR: conviure 
amb una família i cuidar 
dels infants”
T’agradaria millorar l’anglès mentre cui-
des de nens i nenes d’una família d’un 
altre país? En aquest taller t’explicarem 
en què consisteix l’Au pair, un intercanvi 
cultural que permet conèixer un altre 
país i cultura, mentre convius amb una 
família local cuidant dels seus fi lls i fi lles, 
així com t’explicarem com posar-se 
en contacte amb famílies amfi triones. 
També farem una refl exió sobre què 
s’ha de tenir en compte abans de mar-
xar.Dirigit a joves de 16 a 30 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

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

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

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

cognoms, edat i telèfon

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dimecres 17, de 18.30 a 20.30h
Espai Jove Remolí  
Cuina de temporada: frui-
tes i verdures
Un dels grans reptes del món de 
l’alimentació saludable és saber quina 
fruita i verdura ens dóna la terra en cada 
època de l’any. És un calendari que tots 
necessitem perquè la modernitat ens 
ha allunyat molt dels cicles naturals 
d’una producció coherent amb les 
persones i l’entorn. La globalització ha 
portat als nostres mercats i botigues 
tot tipus d’hortalisses a qualsevol èpo-
ca de l’any. Però no hi ha res més sa 
que prendre el que ens dóna la terra 
a cada moment, en funció de cada 
clima, i descartar el que no toca per 
temporada i que el cos no necessita. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

�� Dimarts 30, de 18.30 a 20.30h
Espai Jove Remolí  
Panellets i moniatos
Arriba la tardor i, per tant, l’època de 
la castanyada. En aquest taller podràs 
aprendre a fer i gaudir de dos dels 
aliments més típics d’aquesta festa tan 
popular. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dijous 11 , de 18 a 19.30h
Espai Jove Remolí  
Prepara’t per a Halloween
En aquesta taller aprendrem les mi-
llors tècniques per  maquillar-se i les 
millors indumentàries per a la nit de 
Halloween. No t’ho perdis! Dirigit a 
joves de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE NIT

�� Divendres 26,  de 21 a 23h
Espai Jove Remolí 

Cuina antioxidant i depu-
rativa
Els aliments depuratius són aquells que 
ajuden els òrgans emuntoris, els que 
netegen el nostre organisme de tòxics. 
Amb relació a l’alimentació, el fetge i 
els ronyons són els que s’encarreguen 
de fer gairebé tota la feina. Així doncs, 
si volem evitar problemes hepàtics o 
renals, una bona manera de prevenir ris-
cos és apostar pels aliments depuratius 
que ajuden a aquests òrgans en la seva 
funció. En aquest taller t’ensenyarem 
receptes i aliments per ajudar el teu cos 
a dur a terme aquesta funció. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça (*)

TIC FORMACIÓ

� Dimarts 9, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografi a amb 
l’smartphone
Si t’agrada la fotografi a però no tens 
càmera, no et preocupis! En aquest 
taller aprendrem a treure-li el màxim de 
profi t al mòbil per fer fotos de concurs. 
*Cal portar un smartphone. Dirigit a 
joves de 12 a 18 anys. Taller gratuït, 
cal reservar plaça (*)

� Dimarts 16, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
RECURSOS GRATUÏTS 
SENSE COPYRIGHT
Alguna vegada has volgut utilitzar 
imatges o música d’Internet però t’ho 
han impedit els drets d’autor? Vine i 
aprendràs a buscar i trobar recursos 
gratuïts i lliures de copyright perquè 
puguis utilitzar-los a les teves creacions 
digitals.  Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

DINAMITZACIONS JUVENILS 
(12-18 ANYS)

� Dilluns 22 i dimecres 24 , de 17.30 a 
18.30h • Espai Jove Remolí  

Ambientació de Halloween 
amb castanyes
 S’acosta Halloween i al Remolí volem 
celebrar-ho amb ltu. Participa en la 
decoració del centre i podràs degustar 
unes castanyes gratuïtament! . Dinàmi-
ca dirigida a joves de 12 a 18 anys.

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

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

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’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats  
el 12 d’octubre per ser dia festiu

(*) 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.   
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