
Octubre
2017

Núm. 107
22222222222222222222200111177777

NNNNNNNNNúúúúúúúúúmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... 11100000077777

d'Espluguescultural i d'activitats

El caliu de la tardor
arriba a Esplugues
Esplugues Ciutat Defensora 
dels Drets Humans

L'Agenda
www.esplugues.cat



2  L'Agenda - octubre 2017

Les històries reivindicatives explicades 
en primera persona tenen una gran força, 
i més encara si parlen dels drets humans.  
Gràcies al projecte Ciutats Defensores dels 
Drets Humans, fa cinc anys que diversos 
municipis de Catalunya tenen l’oportuni-
tat de conèixer de activistes d’arreu del 
món. La seva tasca tant pot transformar 
les realitats dels seus països d’origen com 
omplir de consciència les nostres ments. 

Quinze municipis catalans, entre 
els quals, Esplugues, impulsen la inici-
ativa conjuntament amb el Fons Català 
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. 

Els visitants participen en diversos 
actes que els permeten exposar les seves 
reivindicacions. En el cas d’Esplugues, les 
activitats es dirigeixen tant a públic jove 
com a adult, tot i que l’acte principal se 
centra a alumnes dels instituts. Es tracta 
de la xerrada debat que es fa el dijous 5 on 
participen quatre dones activistes, a més 
de l’actuació del grup de rap Malamara. 

Les defensores dels drets humans que 
podreu conèixer són Diana Avella, artis-
ta de hip hop colombiana que treballa 
per la defensa de les vides de les dones 
tant a la capital, Bogotà, com a l’àmbit 
rural. També hi és Wafae Charaf, mem-
bre de l’Associació Marroquina de Drets 
Humans així com activista del Moviment 
20 de febrer, que planteja reformes polí-

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

Quatre reconegudes defensores dels drets humans 
visiten Esplugues per donar a conèixer les seves lluites

tiques i constitucionals al Marroc, on ha 
patit la repressió del Govern. La brasilera 
Valdênia Paulino lluita contra la pobre-
sa, l’exclusió social i la repressió policial 
als barris més marginals de Brasil. I, per 
últim, Aisha Altubuly, defensora dels 
drets de les dones per tot Líbia dins l’or-
ganització Together We Build, associació 
que treballa per a la transició democràtica 
a Líbia des de 2011.

Paral·lelament, també trobareu per a 
tots els públics l’exposició ‘Índia, habi-
tatge i dignitat’, de la Fundación Vicente 
Ferrer (Biblioteca Pare Miquel), que inclou 
una xerrada a càrrec de la mateixa entitat 
el dimarts 3. També a la biblioteca, es fa la 
mostra de fotografies ‘Paraules Descalces. 
Dones fent Pau’, del fotògraf Dani Lagarto 

Fernández, a càrrec de l’Ins-
titut Català Internacional 
per la Pau. I el dijous 19, 
podreu fer una visita guia-
da amb l’autor. 

Trobareu tota la informa-
ció de les activitats, també 
la programació que es fa 
a altres municipis al web: 
http://ciutatsdretshu-
mans.cat  ●

CIUTATS DEFENSORES
DELS DRETS HUMANS
Activitats obertes a la ciutadania

• Exposició ‘India, habitatge   

i dignitat’

Del dilluns 2 al divendres 27

• Xerrada a càrrec de Fundació  

Vicente Ferrer 

Dimarts 3  18.30 h

• Exposició ‘Paraules Descalces.  

Dones fent Pau’

Del dilluns 2 al divendres 27

• Visita guiada a l’exposició amb  

el fotògraf Daniel Lagarto Fernández

Dijous 19 a les 18.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Esplugues posa atenció 
al cor, a l’Alzheimer 
i al càncer de mama

Després d’haver celebrat al maig la Setmana de la Salut, octubre és el 
mes en què els serveis sanitaris i algunes entitats d’Esplugues dediquen 
més esforços per recordar-nos la necessitat de tenir cura d’un mateix o dels 
altres. Això és perquè en el mateix mes coincideixen la Setmana del Cor, 
del dimarts 3 al divendres 6; el Dia Mundial de l’Alzheimer, el dissabte 
7; i el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el dijous 19. 

Pel que fa a la Setmana del Cor, hi trobareu activitats relacionades amb 
la temàtica, com una xerrada a càrrec del doctor Pere Blanch, cardiòleg de 
l’Hospital Moisès Broggi, i una passejada pel parc de Can Vidalet, així com 
també punts informatius sobre com prevenir els problemes cardíacs. 

Pel que fa al segon esdeveniment, l’Associació de Familiars Alzheimer 
d’Esplugues organitza als Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas diver-
sos tallers, de memòria, de manualitats per als nens i nenes i de risoterà-
pia, a càrrec de Lila Lorenzo. 

Pel que fa a la festa, que celebra els avenços contra el càncer de mama, 
la trobareu a la plaça Santa Magdalena, des d’on els assistents, amb llaç i 
paraigua rosa d’obsequi, marxaran cap al Casal de Cultura Robert Brillas.  
Allà començaran les actuacions de diverses associacions de dones de la 
ciutat, com ara ball en línia o sevillanes. Les Dones de La Plana repre-
sentaran l’obra Bogeria i després l’actuació de cançó espanyola de la mà 
de M. Carmen Carrasco. ●

SETMANA DEL COR
Del dimarts 3 al divendres 6

Diversos indrets de la ciutat

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER
Dissabte 7

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER 
DE MAMA 
Dijous 19

Plaça Santa Magdalena i Casal de Cultura Robert 

Brillas
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Quin és l'esperit del Festival 
Ar rela't?
És un festival de música i dansa d'arrel 
tradicional que vol omplir el buit exis-
tent en el panorama cultural d'Esplugues. 
La seva missió és fer visibles aquelles 
propostes de primer nivell per part dels 
creadors actuals de l'àmbit del folk.

Com valores els més de 10 anys de 
trajectòria del festival?
El festival s’ha anat consolidant mal-
grat el baix pressupost amb el que 
comptem. La valoració és molt positi-
va en tots els seus aspectes: propostes 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Joan Sanagustin
Membre de TiC-Espluga Viva

“  A l’Arrela’t trobem 
propostes d'una qualitat
artística excel·lent”

Després de més d’una dècada brindant 
música i dansa folk d’arreu a Esplugues, el 
Festival Arrela’t ofereix una nova edició 
plena de propostes musicals de gran qua-
litat per reivindicar-se un any més com la 
gran festa d’arrel, no només de la ciutat, 
sinó també del Baix Llobregat. 

El cicle que organitza Tradicions i 
Costums de l’Espluga Viva, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Esplugues, 
es concentra al Casal de Cultura Robert 
Brillas, del divendres 27 al dimarts 31, 
tot fent coincidir la seva cloenda amb la 
Castanyada.

El festival, que fins ara ha portat for-
macions de renom, com Kepa Junkera, La 
Cobla Catalana dels Sons Essencials, Coetus 
amb Eliseo Parra, Las Migas o La Musgaña, 
porta una programació multidisciplinar que 
us sorprendrà per la seva varietat i riquesa.  
Us en fem cinc cèntims a continuació: 

Roba Estesa, un sextet musical femení 
i feminista que neix el 2013 a Tarragona, 
lidera el cartell, el dissabte 28, amb el seu 
característic folkcalentó, un nou gènere que 
s’han inventat i que les defineix. Es tracta 
d’una barreja de folk, rumba, cançons tra-
dicionals, d'autora i cantades en català que 
atrapa i fa ballar.

Per a aquells que vàreu vibrar amb 
les cançons de protesta de Pete Seeger, 
agraireu poder tornar a escoltar les seves 
lletres reivindicatives de la mà de Tren 
Seeger, sobretot després de la seva mort, 

el gener de 2014. Arturo 
Gaya, Cati Plana, Sergi 
Trenzano i Kike Pellicer 
proposen un espectacle 
a l’Arrela’t que recorda 
aquesta icona de l’activis-
me musical. Els podreu 
escoltar abans de Roba 
Estesa, igual que els Far trio, que inter-
preten cançons de folk de Galícia, Irlanda 
o la Bretanya francesa .

També cal destacar Exili, cançons 
en escena, a càrrec de Cor País Meu, 
un espectacle de cançó popular d’ahir i 
d’avui per fer memòria i testimoniar l’èxo-
de de milers de persones durant la Guerra 
Civil espanyola. Serà diumenge 29. 

No us podeu perdre el documental 
dedicat a Jaume Arnella, potser un dels 
únics músics dels nostres temps que 
s’encarreguen de mantenir viva l’essèn-
cia dels joglars. Es projecta el divendres 
27, i també es fa un sopar i cançons amb 
el seu protagonista i el director Agustí 
Corominas. 

Completen la programació el taller de 
dansa amb parella de la mà del Sagristà 
& Soler, amb qui podreu ballar tornades 
tradicionals, com el ball pla, el pasdoble, 
el xotis o els rondeaus, entre d’altres, el 
dilluns 30. I el ball  amb l’Orquestrina 
Trama, que posa el punt i final al festival 
mentre es mengen castanyes calentes al 
foc. ●

FESTIVAL ARRELA’T 

Del divendres 27 al dimarts 31 

FESTIVAL ARRELA’T

LA GRAN FESTA DEL FOLK 
A ESPLUGUES QUE REIVINDICA 
LA MÚSICA I LA DANSA D’ARREL

d'una qualitat artística excel·lent i d’actuali-
tat, amb projectes nous, i una afluència de 
públic que augmenta en cada edició, entre 
d’altres.
 
Quin grup destacaries del cartell 
d'aquest any?
Totes les propostes són prou destacables. 
Com a cap de cartell, el grup Roba Estesa, 
que a la gira 2017 està triomfant a tots els 
escenaris; també l'homenatge a Pete Seeger, 
ja traspassat i "pare de la música popular"; 
o Exili, amb paraules i cants que evoquen 
els sentiments dels qui van marxar i la lluita 
dels qui van resistir durant la guerra civil; 

i Jaume Arnella, el joglar, que és el 
nostre petit reconeixement a un músic 
cabdal a la història del nostre país.

Com preveus el futur de l'Arrela't?
Confiem que aquesta trajectòria ascen-
dent no s'aturi i que, amb nous suports, 
puguem configurar un festival que 
sigui referent a la comarca del Baix 
Llobregat.

Jaume Arnella Sagristà & Soler

Far trio

Orquestrina Trama

Roba Estesa
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Aquesta tardor els més petits de casa 
trobaran als Museus d’Esplugues de 
Llobregat (MEL) un lloc ple de jocs, sor-
tides i tallers on podran tant divertir-se 
com aprendre coses noves. 

Una de les activitats estrella és sens 
dubte el joc de pistes ‘Sant Pere Màrtir 
en família’ que els MEL  organitzen el 
dissabte 7 al matí. Tot emulant un detec-
tiu de l’alçada de Sherlock Holmes, els 
nens i nenes (de 7 a 12 anys) buscaran la 
petjada del temps en aquesta emblemàti-
ca muntanya de Collserola. Una proposta 
per conèixer, tot jugant, la seva història, 
natura i fins i tot algun misteri. 

Més endavant, el dissabte 28, el Museu 
de ceràmica "La Rajoleta" us convida a 
la visita i al taller ‘Trossets de tardor’, 
on els participants (a partir de 5 anys) 
podran conèixer i aplicar la tècnica del 
mosaic de ceràmica tan característic de 
les obres modernistes a les seves pròpi-
es peces, tot reproduint les formes més 
populars de la tardor. 

Ja de cara al novembre, us esperen 
més propostes, com ‘Gaudí Esplugues. 
Descobreix el trencadís’, el diumenge 
19 de novembre; una visita a la Fàbrica 
de Ceràmica Pujol i Bausis que acaba 
amb un taller per aprendre a fer el tren-
cadís, una de les tècniques més emble-
màtiques del Modernisme.

També cal recordar que tots els dis-
sabtes hi ha entrada gratuïta al Museu 
Can Tinturé. I que la sala disposa d’un 
conte en préstec que, de manera gratu-
ïta, el públic pot utilitzar per realitzar la 

visita per lliure amb nens i nenes d’entre 
3 i 7 anys.●

TARDOR ALS MUSEUS

Sherlock Holmes a Sant Pere Màrtir i altres 
activitats familiars als Museus d’Esplugues

‘SANT PERE MÀRTIR EN FAMÍLIA’
Dissabte 7  10.30 h 

Sortida des de la plaça Mireia

‘TROSSETS DE TARDOR’
Dissabte 28  11 h

Museu de ceràmica "La Rajoleta"

‘GAUDÍ I ESPLUGUES. 
DESCOBREIX EL TRENCADÍS’
Diumenge, 19 de novembre,  12 h 

Museu de ceràmica "La Rajoleta"

La temporada del Aula Universitària de Gent Gran d’Esplugues (AUGGE) 
empieza curso con la variedad temática que le caracteriza. Pintura, música e 
historia marcan el inicio de una nueva edición del ciclo de conferencias que se 
alargará hasta junio de 2018. Si bien la iniciativa, que se programa cada jueves 
a las 18 horas en el auditorio de la Residencia La Mallola, se dirige principal-
mente a gente mayor, como su nombre indica, cabe recordar que está abierta a 
todos los públicos (la entrada para los que no sean socios es de 5 euros). 

Más allá de la información práctica, veamos la programación del primer mes. 
El doctor en Historia del Arte Jordi González Llàcer inaugura la temporada 
con ‘Velázquez, el enigma’, una sesión dedicada a los misterios que rode-
an al autor de Las Meninas. La segunda charla, a cargo de Francesc Coma 
Casajuana, está dedicada a la zarzuela, este género musical escénico tan 
único de España.

Y el último jueves del mes está dedicado a ‘Las guerras carlistas en 
Catalunya’, de la mano del traductor solsonense Raül Garrigasait, que reci-
entemente ha sido galardonado con el premio Llibreter 2017 por su debut nar-
rativo, Els estranys, un relato ambientado precisamente en la primera de estas 
contiendas, en la Solsona de 1837. ● 

AULA UNIVERSITÀRIA DE GENT GRAN D’ESPLUGUES

Velázquez, zarzuela y guerras 
carlistas inauguran el AUGGE 

Jueves 5•  

‘Velázquez,  
el enigma’ 
Jordi González 

Llàcer

Jueves 19 •    

‘La zarzuela’    

Francesc Coma Casajuana

Jueves 26  •    

‘Las guerras carlistas en 
Catalunya’ Raül Garrigasait

A las 18 h. 

Residència La Mallola - Auditori M. 

Rosa Campreciós

Socios gratis, no socios [5• €]
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 Si bé ja fa dies que la tardor ha arribat a 
Esplugues, no és fins que sentim l’olor de 
castanyes cremant-se al foc que consta-
tem la seva presència. Les nits fresques, 
i cada dia més llargues ocupen el lloc que 
han deixat els càlids vespres d’estiu, però 
en comptes d’entristir-nos, a casa nostra 
ho celebrem. Gràcies a les activitats que 
munten les entitats de la ciutat entorn de 
la Castanyada, la ciutat viu la festa amb 
una programació que té caliu.  

Aquest any tots els barris que celebren 
la gran festa de la tardor ho fan dimarts 31. 
Així doncs, trobareu castanyades, pensades 
sobretot per als més petits de la casa, a la 
plaça Gandhi, amb AV la Plana; al local 
de l’Esplai Espurnes, que faran un túnel 
del terror; a la Rambla Àngel Guimerà, 
a càrrec de l’AV El Gall; a la plaça del 
Taxi, amb l’AV Can Clota; a la Rambla 
Verge de la Mercè, de la mà de l’AV de 
Can Vidalet; o als Jardins de Cal Suís, 
amb panellets i moniatos cortesia de 
l’AV de Finestrelles. 

Ja de cara a la nit, les cas-
tanyades del local de l’Asso-
ciació Cultural Andaluza 
de Esplugues (ACAE), el 
Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael o la de la 
cloenda del festival de 

TARDOR AL 
CALIU DE LES 
CASTANYES

XXXV CONCURS 
DE PANELLETS
Dimecres 1 de novembre
Inscripció: d'11 a 11.30 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

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 recone-• 

gut 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

música i dansa folklòrica Arrela’t, agafen 
un to encara més festiu. A la primera, per 
exemple, hi trobareu moscatell i ball amb 
dj, i a la darrera hi actuarà l’Orquestrina 
Trama (més informació a la pàgina 3).  

ELS MILLORS PANELLETS
Si sabeu preparar panellets animeu-vos a 
posar-los a prova. Els veïns i veïnes del barri 
Centre organitzen, des de fa ja 35 anys, un 
concurs dedicat a aquests dolços catalans i 
els premis són d’allò més suculents, gairebé 
tant com les delícies que presenten els par-
ticipants. N’hi ha tres que destaquen el gust 
i un que guardona la presentació. No dubten 
a presentar les vostres creacions! ●

CASTANYADA 2017
DIMARTS 31

17.30 h  Plaça Gandhi

• Castanyada popular
Organitza: AV la Plana

20 h Local Esplai Espurnes

• Túnel del terror
Organitza: Esplai Espurnes

17.30 h Rambla Àngel Guimerà

• Castanyada amb animació 
infantil
Organitza: AV el Gall

18.30 h Plaça del Taxi

• Castanyada
Organitza: AV Can Clota

19.30 h Rambla Verge de la Mercè

• Castanyada popular amb 
grup d’animació infantil
Organitza: AV de Can Vidalet

A partir de les 19 h - Jardins del 

Casal de Cultura Robert Brillas 

FESTIVAL ARRELA’T
• Castanyada amb 
l’Orquestrina Trama 
Organitza: Tradicions i Costums  
de l’Espluga Viva

20 h Jardins de Cal Suís 

• Castanyada, panellets i 
moniatos
Organitza: AV de Finestrelles

20.30 h • Local ACAE c. Josep

Anselm Clavé, 90

• Castanyes, moscatell i ball 
amb dj
Organitza: ACAE

21 h Local CCA Plaza Macael 

• Castanyada
Organitza: CCA Plaza Macael

• Cas
l’Orq
Organ
de l’Es

20 h J

• Cas
moni
Organ

20.30 

Anselm

C

Brillas

tres varietats d
ta. El veredicte del jurat i el 

diferents de 
e del jurat i el 
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19.30 h  • Casal de Cultura Robert Brillas 
Presentació del llibre: 
'La Setmana Tràgica i el seu context 
en el Baix Llobregat 1890-1923'
A càrrec de Mercè Renom, historiadora i coordinado-
ra del llibre i Santi Campo, vicepresident del GEE.

Conferència: 
'La pugna entre el poder civil i ecle-
siàstic pel domini social a principi 
del segle XX' a càrrec de Roser Vilardell
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

6 DIVENDRES
 De 10 a 18 h

Rambla del Carme - Mercat de La Plana 

SETMANA DEL COR
Carpa informativa 
Sobre l'ús del DEA (desfibril·lador automàtic) i alimen-
tació saludable, entre d’altres
Organitza: els CAP de Can Vidalet i Lluís Millet, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament A LA PÀGINA 2

 De 17 a 20 h 
Museu Can Tinturé   
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Patrimoni i natura: un paisatge de 
possibilitats
Entrada lliure i gratuïta al Museu Can Tinturé.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CONFERÈNCIA
'El Document de Voluntats 
Anticipades'
A càrrec de Margarita de Simón

 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 Viva

7 DISSABTE
 De 10 a 14 h

Jardins del Casal Robert Brillas 
Dia Mundial de l’Alzheimer
Tómbola (objectes cedits per entitats, comerços i par-
ticulars d'Esplugues). Taller de memòria, impartit 
per un professional d'AFA. Taller de manualitats 
per a nens i nenes. Taller de risoteràpia, coordinat 
per Lila Lorenzo. 
Organitza: Associació de Familiars Alzheimer d’Esplugues A LA PÀGINA 2

 De 10 a 14 i de 17 a 20 h 
Museu Can Tinturé   
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Patrimoni i natura: un paisatge de 
possibilitats
Entrada lliure i gratuïta al Museu Can Tinturé.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

 10.30 h 
Punt de trobada plaça Mireia 
Joc de pistes en família: 'La petjada de la 
història a Sant Pere Màrtir'
Veniu a conèixer la història, la natura i els misteris de 
la muntanya de Sant Pere Màrtir, amb un joc de pistes 
familiar. Nens i nenes de 7 a 12 anys. Activitat gratuïta 
prèvia inscripció
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL  A LA PÀGINA 4

 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

 17 h 
Edifici Cadí Rambla Verge de la Mercè 

SETMANA DEL COR
Xerrada: ‘La vida després de l’infart’
A càrrec del Dr. Pere Blanch, cardiòleg de l’Hospital 
Moisés Broggi
Xerrada: 'Cuidar el nostre cos està a 
les nostres mans'
A càrrec de l’equip de l’EAP Can Vidalet 
Organitza: els CAP de Can Vidalet i Lluís Millet, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament A LA PÀGINA 2

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CONFERÈNCIA
‘Augusto Roa Bastos. 100 años del 
Cervantes paraguayo’
Amb Jorge Leguizamón, escriptor i director teatral. 
En col·laboració amb l’associació paraguaia MITAMI

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Taula rodona: ‘Gres made in Esplugues’
Carme Comas, conservadora dels Museus d’Es-
plugues, Marta Saliné, doctora en història de l’art 
i membre del Gracmon de la UB i Roser Vilardell, 
directora dels Museus d’Esplugues, ens aproximaran a 
la producció de gres a la fàbrica Pujol i Bausis, que va 
iniciar-se cap al 1919 i va suposar un salt qualitatiu i 
quantitatiu en l’evolució de la fàbrica d’Esplugues.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

5 DIJOUS
 11 h 

Trobada davant de l’Escola Oficial d’Idiomes 

SETMANA DEL COR
Fem salut passejant pel parc de Can 
Vidalet
Activitat física i cultural que ens portarà beneficis per 
a la salut a la vegada que coneixerem interessants 
aspectes d’aquest indret. A càrrec de l’equip de l’EAP 
Can Vidalet i tècnics de l’Ajuntament d’Esplugues
Organitza: els CAP de Can Vidalet i Lluís Millet, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament A LA PÀGINA 2

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català
Conduït per Manel Bonillo. Organitza: CNL l’H

 18 h 
Biblioteca La Bòbila 

CINEMA
Corazón silencioso, de Bille August

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

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

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Velázquez, l’enigma'
A càrrec de Jordi Gonazález Llàcer
Mes informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4

 De 18 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Campanya: 
"Quiet, jeu i recull la seva caca"
Taller de sensibilització i conscienciació sobre la 
tinença responsable dels animals de companya

Dia
a Dia

Octubre 2017

 

1 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘Mussols al parc’
Organitza: Programa metropolità d'educació per a la 
sostenibilitat (PMES)

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 

Obra de teatre: Segrest
Thriller policíac basat en l’obra Carnaval de Jordi 
Galceran. L’Endoll, sota la direcció de Francesc 
Martín, presenta un text ple d’intriga que us farà con-
tenir l’alè durant tota la funció. 

3 DIMARTS
 De 18.30 a 20 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS
Xerrada a càrrec de la Fundación 
Vicente Ferrer
En el marc de l’exposició ‘India, habitatge i digni-
tat’, a càrrec de la mateixa entitat i que s’exposa a la 
biblioteca. 
Organitza: 15 municipis, amb Fons Català 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 A LA PÀGINA 2

 De 9 a 19 h
Plaça de la Bòbila 

SETMANA DEL COR
Carpa informativa 
Sobre com prevenir els problemes cardíacs i ús del 
DEA (desfibril·lador automàtic), entre d’altres
Organitzen: els CAP de Can Vidalet i Lluís Millet, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament A LA PÀGINA 2

4 DIMECRES
 10 h

Biblioteca La Bòbila  

EXPOSICIÓ
Inauguració de l’exposició fotogràfica:
 ‘Roa en tres tiempos’, de Lea Roda

 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català
Conduït per Josep Caba. Organitza: CNL L’H
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9 DILLUNS
Fins al 13 d’octubre

 De 10 a 12 h i de 17 a 19 h
Rambla Verge de la Mercè cantonada carrer Molí 

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

10 DIMARTS
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

L’HORA DEL CONTE
Fernando furioso, amb Rubén Martínez

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
De sèver i de quars, de Miquel-Lluís Muntané
Apunts memorialístics 1981-1999

11 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
Let's play the tale by Patricia McGill    
Come and join in the stories through 
objects and visual aids as well as songs. 
Playful and interactive storytelling in 
English for children aged.              

18.45 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

Book Club in English 
By Patricia McGill
Bridget Jones's diary, Helen Fielding
Places limitades. Cal inscripció prèvia      

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DISCOFÒRUM
El grup dels cinc
L'excel·lència del post-romanticisme rus. Selecció 
audiovisual i comentaris Francesc Coma

 20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOBRE LA SORRA
Amb David Minoves
President del Centre Internacional Escarré per a les 
Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN)
Organitza: Espluga Viva

12 DIJOUS
 12 h • Església de Sant Mateu

Missa 
 14.30 h • Local del Centro Aragonés de Esplugues

Dinar
Inscripcions: local de l'entitat o al telèfon 93 473 44 23

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Festival de jotes
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

14 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

STORYTIME 
L'hora del conte en anglès
Kids & Us Esplugues
Fins i tot pels que no saben anglès!          

 22 h  • L’Avenç Centre Cultural  
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 

Obra de teatre: Segrest
Thriller policíac basat en l’obra Carnaval de Jordi 
Galceran. L’Endoll, sota la direcció de Francesc 
Martín, s’anima amb un text ple d’intriga que us farà 
contenir l’alè durant tota la funció.  A LA PÀGINA 5

8 DIUMENGE
 De 10 a 13 h 

Sortida des del parc de la Marquesa 
L’Hospitalet de Llobregat

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
Pedalada urbana en bicicleta 
Itinerari en bicicleta per set municipis metropolitans

 10.15 h • Pas per la plaça Santa Magdalena
 12 h • Arribada parc de Torreblanca (Sant Feliu de 

Llobregat – Sant Just Desvern - Sant Joan Despí)
Recorregut aproximat de 20 km. Bases de participa-
ció: majors de 10 anys. Cal portar casc protector. Més 
informació al telèfon gratuït d’atenció ciutadana: 900 
300 082
Organitza: Ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Just 
Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant 
Feliu i Esplugues

 De 10 a 14 i de 17 a 20 h 
Museu Can Tinturé   

 De 17 a 20 h 
Museu Can Tinturé   
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
Patrimoni i natura: un paisatge de 
possibilitats
Entrada lliure i gratuïta i visites guiades gratuïtes, 
a les 11 i 13 h a “La Rajoleta” i a les 12 h a Can Tinturé
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
‘La Fauna del parc’, taller de petjades
Organitza: Fundesplai

 15 h • Parc Pou d’en Fèlix 

Tercer aniversari de l'Associació 
Cultural Taras Shevchenko
• Exposicions de pintures, poemes, biografies, etc. 
d’artistes ucraïnesos: Taras Shevchenko, Oleg 
Shuplyak, Iván Frankó, Lina Kostenko...
• Exposició de Txernòbil i de l’holodomor, genocidi 
ucraïnès
• Exposició de nines de roba de Xenia Tym
• Actuacions musicals i de ball d’associacions i esco-
les ucraïneses
• Degustació de menjar i begudes ucraïneses
• Zona recreativa per a nens i nenes
• Ball final amb el grup ucraïnès Kredo
Organitza: Associació Cultural Taras Shevchenko d’Es-
plugues

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 
Obra de teatre: Segrest
Thriller policíac basat en l’obra Carnaval de Jordi 
Galceran. L’Endoll Teatre, sota la direcció de 
Francesc Martín, presenta un text ple d’intriga que 
us farà contenir l’alè durant tota la funció

JORNADES MICOLÒGIQUES INTERNACIONALS 

Torna l’exposició de bolets amb 
exemplars reals   
 Per diferents motius, l’entitat 

va establir que, a partir de l’any 
passat la tradicional exposició 
de bolets i la sortida prèvia per 
anar-los a buscar es faria cada 
dos anys. Aquesta tardor, per 
tant, sí que es fa. Així doncs, 
també podem dir que arriba 
la 25a edició de les Jornades 
Micològiques Internacionals, 
un conjunt d’activitats relaciona-
des amb l’univers boletaire que 
organitzen l’Associació d’Amics de la Micologia. 

A més de l’exposició de bolets recent collits a algun indret de 
Catalunya, que aquest any arriba a la seva 34a edició, i cau en el cap de 
setmana del dissabte 21 i diumenge 22, també hi haurà l’habitual xerrada 
del metge micòleg i toxicòleg Josep Piqueras, doctor ja jubilat que és 
tot un referent a Espanya en aquesta matèria. Ens parlarà, dissabte 21 a 
les 12 h, de l’’Antropologia dels bolets’. 

Com a novetat, aquest any també es farà una exposició de fotos, ‘Els 
colors dels bolets’, a càrrec de diversos autors, que es podrà visitar del 
dilluns 16 al divendres 27, a la sala d’exposicions del Casal de Cultura 
Robert Brillas.●

• XXXIV EXPOSICIÓ DE BOLETS • Dissabte 21  De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h i diumenge 22  De 10 a 14 h

• Xerrada: ‘ANTROPOLOGIA DELS BOLETS’ a càrrec de Josep Piqueras • Dissabte 21  12 h

• Exposició: ‘ELS COLORS DELS BOLETS’ • Del dilluns 16 al divendres 27  Laborables de 17 a 21 h  

Dissabte 21  De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h i diumenge 22  De 10 a 14 h • Inauguració: divendres 13  19 h

Casal de Cultura Robert Brillas
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 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

DISCOFÒRUM
Amadeu Vives
L'art líric de la sarsuela. Selecció audiovisual i comen-
taris Josep M. Busqué

 19 h 
Masoveria de Can Tinturé   
IGUALTAT DE GÈNERE A PER A TOTHOM 
Conferència i presentació llibre: 

El sexe que volem les dones, i com 
gaudir-me A càrrec de la psicòloga i sexòloga 
Carme Sànchez. Entrada lliure

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Espluges  

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

 

Places limitades. Cal inscripció prèvia

26 DIJOUS
 18 h  

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Les guerres carlistes a Catalunya'
A càrrec de Raül Garrigasait
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català
Conduït per Manel Bonillo. Organitza: CNL L’H

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

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

27 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CINEMA FAMILIAR“JULES VERNE”
La ciudad de oro del capitán Nemo
De James Hill

 18 h
L’Avenç Centre Cultural 

Concert coral
Concert de la Societat Coral Centenària La 
Coloma amb la participació del cor femení Tal Com 
Sona, de Sant Pere de Ribes. Entrada gratuïta
Organitza: Societat Coral Centenària la Coloma

 20.30 h
Ateneu Popular d’Esplugues 

FESTIVAL ARRELA’T 
Trobada amb Jaume Arnella
Projecció del documental Jaume Arnella, el joglar (2016)

 A partir de les 22 h 
Debat sopar i cançons amb Agustí Corominas, 
director-guionista del documental, i Jaume Arnella
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva  A LA PÀGINA 3

28 DISSABTE
 D’11 a 13 h

La Masoveria de Can Tinturé  
Activitat familiar: ‘Trossets de tardor’
El mosaic va ser una de les principals tècniques que 
van utilitzar els artistes modernistes, i en aquest taller 
aplicareu aquesta tècnica per reproduir les formes més 
populars de la tardor. Activitat gratuïta
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL  A LA PÀGINA 4

 De 18.30 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS
Xerrada-visita guiada amb l’autor 
Una trobada amb el fotògraf i autor de les imatges que 
s’exposen a ‘Paraules descalces. Dones fent Pau’, 
de Daniel Lagarto Fernández. La mostra es pot 
veure a la biblioteca fins al divendres 27. 
Organitza: 15 municipis, amb Fons Català 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 A LA PÀGINA 2

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

20 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CINEMA FAMILIAR
El dirigible robado, de Karel Zeman

21 DISSABTE

 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

XXV JORNADES MICOLÒGIQUES 
INTERNACIONALS
Conferència: 'Antropologia dels bolets’
A càrrec de Josep Piqueras. 
Organitza: Associació Amics de la Micologia d’Esplugues A LA PÀGINA SEGÜENT

22 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘El conte del Rei dels Ocells i cons-
trucció’ Organitza: Fundesplai

24 DIMARTS
 19 h • Sala ACC 

C/ Doctor Dou, 7, Barcelona
Inauguració: ‘PostCreacions’
Presentació de l’exposició que brinda una nova 
oportunitat a artistes emergents com Irina 
Razumovskaya, Sophie Aguilera Lester , Ruth 
Cepedano García i Juana Fernández, premiades 
en la 18 Biennal Angelina Alós, de donar a conèixer 
les seves últimes creacions. Durant l’acte tindrà lloc la 
presentació del catàleg de la biennal, que recull totes 
les obres guanyadores i seleccionades, en aquesta 
ocasió dedicat a la figura d’Angelina Alós en el cente-
nari del seu naixement. Mostra: del 24 d’octubre a 
l’1 de desembre. Entrada lliure, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 13 i de 17 a 20 h

25 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 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

15 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘Bioindicadors del canvi climàtic’
Els ratpenats del parc de Can Vidalet
Organitza: Programa metropolità d'educació per a la 
sostenibilitat (PMES)

 12 h • Parc Onze de Setembre 
Homenatge a Lluís Companys
Davant de la placa commemorativa

18 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

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

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

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

ESPECTACLE
Els contes de na Pitu-Piturra
Un espectacle de contacontes amb música i poemes 
de Gloria Fuertes, amb Cia Patawa

 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA T-10
Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt. 
Coordina: Luis Fernández Zaurín

19 DIJOUS
 A partir de les 18 h 

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE 
MAMA

 18 h • plaça Santa Magdalena  
Les assistents rebran un paraigua de color rosa en 
commemoració del Dia contra el Càncer de Mama. 
Marxa cap al Casal de Cultura Robert Brillas. 

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Festa contra el càncer de mama 
Actuacions: Ball en línia, a càrrec de l’Associació 
de Dones El Taller.  Sevillanes, a càrrec de l’Asso-
ciació de Dones El Taller. Teatre curt Bogeria, a 
càrrec de l’Associació de Dones La Plana. Cançó 
amb la participació de tot el públic. Taules i parades 
informatives de l’Associació Contra el Càncer 
d’Esplugues i banc de perruques i assessorament 
de la associació PICAM. Coca i brindis per celebrar el 
avenços diaris contra el càncer. Punt i final amb enlai-
rament de globus de color rosa. 
Organitza: Associació Contra el Càncer d’Esplugues, 
amb la col·laboració de l’Associació Comerç Can 
Vidalet i Forn Tinyol A LA PÀGINA 2

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català
Conduït per Manel Bonillo. Organitza: CNL L’H

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘La zarzuela'
A càrrec de Francesc Coma Casajuana
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE A LA PÀGINA 4
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 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

 A partir de les 19 h  
Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T 
Concert homenatge Tren Seeger
Les cançons de Pete Seeger en un món sense Pete 
Seeger 

 22.30 h • Concert del grup Far 
Teloners. Toquen cançons de terres marcades per la 
presència dels fars (Bretanya, Irlanda, Galícia, etc). 

 23.30 h • Concert Roba Estesa 
Cap de cartell del festival. Grup femení i feminista, de 
música en català que es determina amb un gènere 
propi, el folkcalentó. 
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva  A LA PÀGINA 3

 23 h • L'Avenç Centre Cultural 
Festa musical: Ochenteros 
Venda d’entrades a secretaria
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i associació 
Ochenteros

29 DIUMENGE
 

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

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

 11 h • Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Itinerari i ruta històrica:  
‘De la mà d’Esplugues’
Recorregut pel centre històric de la ciutat tot desco-
brint petits tresors amagats i apropant-nos a la seva 
història. L'itinerari repassa 16 racons emblemàtics del 
centre històric d'Esplugues, entre els quals el claustre 
de Montsió, el carrer Montserrat o els Jardins de Ca 
n’Hospital. [3 €] per persona. Inscripció prèvia al telf. 
93 470 02 18 o al c/e museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
Espectacle: Exili, cançons en escena
Un homenatge musical a tots aquells que van creuar 
les fronteres durant la Guerra Civil espanyola. 
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva  A LA PÀGINA 3

30 DILLUNS
 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
Taller de danses i ball de parella
Acompanyats amb música en directe per  
Sagristà&Soler
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva  A LA PÀGINA 3

31 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
El murciélago, de Jo Nesbø
Coordina: Jordi Canal

LA CASTANYADA 2017
 17.30 h  • Plaça Gandhi 

Castanyada popular
Organitza: AV la Plana

 20 h • Local Esplai Espurnes 

Túnel del terror
Organitza: Esplai Espurnes

 17.30 h • Rambla Àngel Guimerà  

Castanyada amb animació infantil
Organitza: AV el Gall

 18.30 h • Plaça del Taxi  

Castanyada
Organitza: AV Can Clota

 19.30 h • Rambla Verge de la Mercè  

Castanyada popular amb grup d’ani-
mació infantil
Organitza: AV de Can Vidalet

 20 h • Jardins de Cal Suís  
C/ Finestrelles, 32 – 38 

Castanyada, panellets i moniatos
Organitza:  AV de Finestrelles

 20.30 h • Local ACAE  
C/ Josep Anselm Clavé, 90 

Degustació de castanyes i moscatell 
i ball amb dj
Organitza: Associación Cultural Andaluza de Esplugues

 21 h • Local CC Andaluz Plaza Macael 
Pl. Macael L4  

Castanyada
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 A partir de les 20.30 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T 

 20.30 h • Festa de la Castanyada
 22 h 

Ball folk amb l’Orquestrina Trama
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva  A LA PÀGINA 3

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

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

 A LA PÀGINA 5

Autisme i adolescència, formació 
per a famílies 

 Aprenem, l’Associació per a 
la Inclusió de les Persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA) de la delegació del Baix Llo-
bregat ofereix a les famílies amb 
fi lls o fi lles amb TEA una formació 
que se centra en l'etapa de transició 
a la vida adulta de les persones amb aquest trastorn. En el curs, de cinc 
sessions, les persones participants podran adquirir coneixements, estra-
tègies, recursos i suports que els permetin donar resposta a les diferents 
situacions, neguits i reptes derivats d'aquest període de transició.

L’espai estarà coordinat per professionals i les sessions constaran de 
dues parts: una teòricopractica i l'altra de debat i de posada en comú del 
que s’haurà tractat a les mateixes. 

• 27 d'octubre: 'Qualitat de vida i planifi cació centrada en la perso-
na', a càrrec de Núria Ambròs Roig

• 3 de novembre: 'Fomentant l'autodeterminació i la inclusió', a 
càrrec de Mireia Martí Izquierdo i Susi Cordón Almela, equip del Ser-
vei Atenció a Famílies Especialitzat en TEA d'Aprenem. 

• 10 de novembre: 'Desenvolupament personal: itineraris educa-
tius i laborals'. A càrrec de Susi Cordón Almela, treballadora Social 
i Terapeuta Familiar. Servei d'Atenció a Famílies Especialitzat en TEA 
d'Aprenem. 

• 17 de novembre: 'Educació afectiva i sexual: benestar emocional 
i físic'. A càrrec de Gemma Deulofeu Villanueva, psicòloga, sexòloga i 
terapeuta familiar i de parella.

• 24 de novembre: 'Els drets de les persones amb autisme: prepa-
rant el futur'. A càrrec d’Andreu Orofi no Ramírez, advocat, consultor 
jurídic en discapacitat. Membre de la xarxa de Juristes de Plena Inclu-
sión.

Per formalitzar la inscripció cal enviar prèviament un correu electrònic 
a aprenem.suportgestio@gmail.com, i per confi rmar la plaça, i posterior-
ment fer el pagament corresponent abans del dijous 19.●

‘TEA I ADOLESCÈNCIA’ • Els divendres 27 d'octubre i 3, 10, 17 i 24 de novembre
 De 18 a 20 h • Preu [25 €] [75 €] no socis • Casal de Cultura Robert Brillas    
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CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29  

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

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

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

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

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

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

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

Dimarts 3 i 10 d’octubre, a les 19 h
Biblioteca La Bòbila 
Curs a càrrec de Jordi Canal: 
‘Què és la novel·la negra i policíaca?’
Sessió 1a: 'Dels orígens a la dècada dels setanta'
Sessió 2a: 'De la dècada dels setanta a l’actualitat'

Dimecres 4, 11, 18 i 25 d'octubre i 8 i 15 de novembre
D’11 a 13 h • CIRD Vil·la Pepita 

Taller Premi Delta 
Taller d'escriptura amb Silvana Vogt. 
Inscripcions: dones@esplugues.cat
Organitza: Premi Literari Delta

Dilluns 16, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

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

Dimecres, 4, 18 i 25 d’octubre, de 16.30 a 18 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  
Grup de suport emocional per a 
familiars de persones cuidadores 
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la qua-
litat de vida de les persones cuidadores, tot reforçant la 
seva tasca i donant-los eines. Places limitades a 15 per-
sones. Per a inscripcions i més informació contacteu amb 
els serveis socials bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2400)
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

Divendres, del 27 d’octubre al 24 de novembre
De 18 a 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Socis i sòcies [25 €] no socis [75 €] 
Formació: ‘TEA i adolescència’
Inscripcions: enviar prèviament un c/e a aprenem.
suportgestio@gmail.com per confirmar plaça i pos-
teriorment fer el pagament corresponent al número de 
compte ES10 0182 0295 4302 0201 9208 amb el concepte 
TEA i Adolescència + nom i cognoms abans del 19 d'oc-
tubre. Organitza: Aprenem, Associació per a la Inclusió de 
les Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista del Baix 
Llobregat  A LA PÀGINA ANTERIOR

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dijous 5  17.30 h
Els contes de la Rita (entre 2 i 3 anys)
El Nil va a l’escola, amb Sara fuentes

Dissabte 7  12 h
L'hora del conte
MarramiiiaaaaOuuu, amb Mon Mas

* Consulteu els Clubs de Lectura a la Biblioteca

Dissabte 21  12 h
L'hora del conte
Més enllà de la vora del bosc, amb Sandra Rossi

Dissabte 28  12 h
L'hora del conte
Més contes de capçalera amb Blai Senabre

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

DIES DE CONTE  Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 3 i 10 d’octubre  19 h
‘Què és la novel·la negra i policíaca?’
Curs a càrrec de Jordi Canal

Sessió 1, dimarts 3:

'Dels orígens a la dècada dels setanta'

Sessió 2, dimarts 10:
'De la dècada dels setanta a l’actualitat'
Un recorregut en dues sessions per la novel·la 
negra i policíaca, des dels seus orígens fi ns a 
l’actualitat, els seus subgèneres, característis-
ques, autors més destacats i títols principals.

100 ANYS D'AUGUSTO ROA BASTOS

Dimecres 4  19 h 
CONFERÈNCIA
'Augusto Roa Bastos. 100 años del Cervantes 
paraguayo', a càrrec de Jorge Leguizamón, 
escriptor i director teatral. 

Del 4 al 20 d’octubre
Exposició: ‘Roa en tres tiempos'
Fotos de Lea Rodas amb motiu del centenari 
del naixement de l’escriptor Augusto Roa Bastos

BIBLIOTECA LA BÒBILA

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

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Tossa Plana de Lles (La Cerdanya)
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues. Per a més informació 
i inscripcions truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre 
Excursionista Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9, 
secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé  

Visita comentada que inclou l’exposició permanent ‘Can 
Tinturé, col·lecció de rajola de mostra Salvador 
Miquel’, i la mostra temporal ‘El Llegat Nolla’. 

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

Del 2 al 27 d’octubre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS
Exposició: ‘Índia, habitatge i dignitat’
De la Fundación Vicente Ferrer
Organitza: 15 municipis, amb Fons Català 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

Del 2 al 27 d’octubre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS
Exposició: 
‘Paraules descalces. Dones fent Pau’
A càrrec del fotògraf: Daniel Lagarto Fernández. 
Organitza: Institut Català Internacional per la Pau

Del 4 al 20 d’octubre
Biblioteca La Bòbila 
Exposició: ‘Roa en tres tiempos”’
Exposició fotogràfica de Lea Rodas amb motiu del 
centenari del naixement de l’escriptor paraguaià 
Augusto Roa Bastos. En col·laboració amb l’associació 
paraguaiana MITAMI i el consolat del Paraguai 

Del dl. 16 al dv. 27, de 13 a 19 h (dv.), de 17 a 21 
h (dies laborables), de 10 a 14 i de 16.30 a 20 h 
(dissabtes) i de 10 a 14 h (diumenges)
Casal de Cultura Robert Brillas 

XXV JORNADES MICOLÒGIQUES 
INTERNACIONALS
Exposició: ‘Els colors dels bolets’
Mostra de fotografies de diversos autors
Organitza: Associació Amics de la Micologia d’Esplugues A LA PÀGINA 7

Del 21 al 22 d’octubre
Ds. i dg., de 10 a 14 h i ds., de 16.30 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

XXV JORNADES MICOLÒGIQUES 
INTERNACIONALS
XXXIV Exposició de bolets 
Organitza: Associació Amics de la Micologia d’Esplugues A LA PÀGINA 7

Fins al 22 d’octubre • Museu Can Tinturé   
Exposició temporal: ‘El llegat Nolla. 150 
anys de la fàbrica de mosaics’
Mostra protagonitzada pel mosaic de gres ceràmic 
i l’emblemàtica fàbrica Ceràmica Nolla, que el va 
popularitzar. Inclou un espai dedicat a la fàbrica Pujol 
i Bausis, i al disseny i producció de les seves populars 
“rajoletes” de gres ceràmic. Entrada lliure

Del 24 d’octubre a l’1 de desembre.
De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 20 h
Sala ACC c. Doctor Dou, 7, Barcelona
Exposició: ‘PostCreacions’
Presentació de l’exposició que brinda una nova 
oportunitat a artistes emergents com Irina 
Razumovskaya, Sophie Aguilera Lester , Ruth 
Cepedano García i Juana Fernández, premiades 
en la 18 Biennal Angelina Alós, de donar a conèixer les 
seves últimes creacions. Inauguració: dimarts 24, a 
les 19 h. Entrada lliure. 



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

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

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

Camp Municipal d'Esports Salt del Pi 
Camp Municipal de Futbol El Molí 
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TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts  24, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Com superar entre-
vistes grupals'
Xerrada per adquirir eines per poder 
superar les entrevistes de feina que es 
fan en sessions de grup. Es resoldran 
pors i inquietuds davant aquestes situa-
cions. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dijous 26, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Pastís de Halloween
Podran venir fantasmes i bruixes, però 
a l’Oficina Jove ens seguirem divertint. 
Aprendrem a realitzar el pastís típic de 
Halloween per compartir-ho amb les 
millors amistats. Apunta-t'hi. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 30, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller:'Què és el CV Europass?'
Estàs pensant en marxar a un país euro-
peu a treballar, fer pràctiques o bé fer un 
Servei de Voluntariat Europeu? Aquest 
taller pretén donar a conèixer el format de 
CV reconegut per empreses i organitza-
cions a nivell europeu i dotar de recursos 
als i a les assistents perquè puguin omplir 
les diferents caselles corresponents a 
les competències personals incloses en 
aquest format. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda

Dijous 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Postres lleugers
Desprès de l’estiu tots volem perdre els 
quilos de més que hem agafat amb les 
tapes i gelats. Vine al Remolí i aprèn a fer 
uns postres lleugers deliciosos que no 
tenen res a envejar als gelats de l’estiu! 
Taller dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Dilluns 30, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cuina de tardor
Ja som a la tardor i amb ella arriben els 
seus ingredients de temporada. Vine a l’Es-
pai Jove i aprendràs diverses receptes amb 
els aliments més típics d’aquesta època! 
Taller dirigit a joves de 16 a 35 anys. 

Esplujove tarda 
(12-18 anys) 

Dimecres 18, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Com maquillar-se per a 
Halloween?
Arriba Halloween i per tant l’època de 
disfresses i demanar caramels. Surt al 
carrer amb el millor maquillatge i sigues 
l’enveja de tothom! Dirigida a joves d’en-
tre 12 a 18 anys.

Esplujove de nit

Divendres 27, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Panellets i moniatos
Arriba la tardor i amb ella la Castanyada. 
Aprèn a fer i degusta els millors panellets 
i moniatos casolans! Dirigit a joves de 16 
a 35 anys.

TIC formació

Dimarts 17, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Xarxa social professional 
Linkedin
Coneixes la teoria dels sis graus? Vols 
ampliar la teva xarxa de contactes per 
trobar feina? Linkedin és una eina molt 
útil per establir connexió amb d’altres 
professionals, així com empreses que 
milloren i faciliten la recerca de feina.  
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
 

Divendres 27, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí    
Iniciació al Gimp
El Gimp és un programa d’edició d’imat-
ges senzill i gratuït. Podràs retocar les 
teves fotografies amb coneixements 
bàsics d’informàtica!. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys.

Dinamitzacions 
juvenils (12-18 anys)

Dilluns 23 i dimecres 25
De 18 a 19 h 
Espai Jove Remolí   
Decoració de tardor: La 
Castanyada i Halloween
Vols decorar el Remolí al teu gust? Vine i 
col·labora en la decoració de Halloween 
del nostre centre! Dinàmica dirigida a 
joves de 12 a 18 anys.

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
romandran tancats els dies 12 i 13 
d'octubre

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

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

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 
taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

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

Durant tot el mes d'octubre
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí 

Exposicions reservades a joves 
autors d'Esplugues 
Cada programa incorpora, en la 
mida del possible, una nova expo-
sició d’algun jove creador/ora d’Es-
plugues. Reservem aquest mes, 
per tenir disponibilitat d'espai 
d’exposicions per a la ciutadania 
que es presenti de forma espontà-
nia durant el quadrimestre

Durant tot el mes d'octubre
De 17 15 a 21 h

Punt TemàticPunt Temàtic

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!!al Twitter!!




