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VIII TROFEU DE GRUPS DE PATINATGE ARTÍSTIC 
‘CIUTAT D’ESPLUGUES’

Una competició que premia el 
vessant més artístic del patinatge

El Trofeu de Grups de Patinatge 
Artístic Ciutat d’Esplugues és únic a 
Espanya per una raó en concret: el Jurat 
està format per persones no especialitzades 
en aquest esport perquè en aquesta competició 
es valora l’espectacle més que la tècnica dels 
participants. Segons explica la directora tècnica 
del Club de Patinatge Artístic d’Esplugues, 
Sandra González, quan es va crear aquest tro-
feu (fa vuit edicions) es va pensar en centrar-
lo en la modalitat de xou, que existeix dins del 
patinatge, però que poques vegades es reconeix 
a l’hora de competir.  La idea és, diu González, que 
es premiï el grup que més ha agradat i ha arribat 
al públic. 

Així doncs, el dissabte 28, prop de 200 patina-
dores i patinadors vinguts de tota Catalunya 
mostraran la seva faceta més artística per captivar el Jurat. Entre 
els participants, d’entre 4 i 30 anys, n’hi ha que es troben dins 
dels podis d’Espanya, com la campiona júnior que patina amb el 
Gramanet. A casa nostra, comptem amb una parella subcampiona 
en el campionat estatal sènior i una parella que ha quedat quarta 
a la categoria juvenil.  

En aquest trofeu –que ja compta amb pretendents per exportar-
lo fora de Catalunya, explica González– la vistositat està assegu-
rada, motiu de més per anar-hi a fer claca i a gaudir dels giravolts 
sobre patins. ●

'Pere i el llop', un clàssic 
musical per a nens i nenes 
d’arreu del món

Vet aquí la història d’un compositor rus, en Sergei 
Prokofiev, a qui se li va encomanar l’encàrrec de crear 
un conte per a nens i nenes basat en animals, en el qual 
cada animal estigués representat per un instrument. És 
així com va néixer Pere i el llop, l’any 1936 a Moscou. 
L’autor va escriure tant la música com la lletra. 
Avui dia, el conte musical de Prokofiev s’ha convertit en tot 
un clàssic per al públic infantil, i aquest mes els Amics de 
la Música de Santa Magdalena el porten a L’Avenç Centre 
Cultural perquè els infants de casa nostra també el puguin 
gaudir. Serà de la mà dels músics del Quintet Frontela i 
amb la narració de Laura Pla, la direcció escènica d’Albert 
Massanas i l’escenografia de Sarah Bernardy. 
Una altra bona notícia és que els nens i nenes, de 2 a 
10 anys, tenen accés gratuït (els acompanyants paguen 7 
euros per l’entrada). ●

Conte musical per a infants de més de 2 anys

Diumenge 22  18 h 

L’Avenç Centre Cultural
Dissabte 28  De 19 a 22 h

CEM Les Moreres. Club Patinatge Artístic Esplugues

        

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷  Edat de participació: infants nascuts els anys 2005, 2006 i 2007.

✷  Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant
 aquesta butlleta a partir del 23 de novembre (només s'admetrà una  
 butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que trobareu als  
 Punts d’Atenció a la Ciutadania (casa consistorial,  
 Policia Local i Edifici Molí). Es podran   
 entregar fins al dijous 10 de desembre. 

✷  Sorteig públic: es farà el divendres 11 de   
    desembre, a les 20 hores, a la        
 Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.

✷  Es contactarà amb els premiats per   
 confirmar la seva participació i    
 comentar detalls relatius a  
 l'activitat.

✷  Condició imprescindible:   
 que els pares o mares   
 acompanyin la carrossa 
 com a patges (cami- 
 nant amb les torxes 
 al voltant de la 
 carrossa). ●

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

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

2016?2016?
Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient 

busquen persones voluntàries per a la 
seva Cavalcada al seu pas per Esplugues.

Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més 
important de la ciutat per a petits i grans. Si voleu formar part 
de la cavalcada i ser-ne voluntaris, feu la vostra inscripció 
per participar-hi enviant un correu electrònic a  reisesplu-
gues2016@gmail.com o trucant al 93 371 33 50 (ext. 2434).

 D’aquesta manera sereu membres de la desfilada més 
fantàstica de l’any. Recordeu que les places són limitades 
i que us podeu 
inscriure fins 
al dijous 31 
de desem-
b r e  d e 
2015. L’únic 
requisit per 
participar-hi 
és que heu de ser 
majors de 16 anys. 
Si encara no heu 
fet els 18, haureu 
d’aportar l’auto-
rització paterna/
materna. ●

- novembre 2015
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novembre 2015 - L'Agenda  3

Les 4 preguntes

Guillem Eastaway 
President de la Secció Sardanista 
de L'Avenç

Quina importància té l’aplec d’Esplugues 
dins del mapa sardanista de Catalunya?
Hi ha aplecs que tenen més nomenada, com l’Aplec 
de Calella o l’Aplec del parc de la Guineueta (de 
Barcelona), però el d’Esplugues s’ha consolidat molt 
bé i hi ve molta gent. És simpàtic, es crea molta germanor, oscil-
lem entre 120 i 150 participants. Però jo no diria que és una fita a 
Catalunya quant a activitat sardanista. Ara bé, sí que és un aplec 
dels bons, per la qualitat de les cobles.

En quin estat de salut està ara mateix la sardana?
Jo diria una frase, que ja he dit en altres ocasions, la sardana 
té una mala salut de ferro. Hi ha moltes cobles, i de qualitat, 
i als grans aplecs hi va joventut, però a les ballades la majo-

ria són gent gran, almenys a les comarques de 
Barcelona. 

Quins objectius de futur us esteu mar-
cant a la secció?
Doncs aconseguir que vingui gent nova. Ara bé, 
sabem que els més joves que s’afegeixin són 
de mínim 45 anys. De moment, a la Secció som 
una cinquantena de persones, però no aconse-
guim que hi vingui la canalla. De totes maneres, 
hi ve gent nova, moltes persones quan es jubi-

len s’apunten a ballar sardanes. 

Quines activitats ressaltaria d’aquesta temporada 
2015-2016?
Continuarem amb les nostres activitats que consisteixen sobre-
tot a participar en els aplecs de Catalunya. Nosaltres cada diu-
menge anem a ballar sardanes. I que continuï! Perquè és una 
bona manera de fer exercici, estàs en contacte amb aficionats 
d’altres comarques i t’ho passes bé. És molt gratificant!

 Si una cosa funciona, millor mantenir-
la igual. Aquesta és la idea de la Secció 
Sardanista de L'Avenç que, durant onze 
anys, ha celebrat el seu aplec amb un for-
mat que s’ha consolidat perquè agrada a 
la gent; i en això rau el seu èxit, segons 
afirma el president de l’entitat, Guillem 
Eastaway. Així doncs, en la dotzena edi-
ció de la trobada, el diumenge 1, es manté 
l’estructura de 13 cançons al matí i 13 
més a la tarda, amb una pausa per dinar 
en germanor. Hi participaran les tres 
cobles habituals dels últims nou aplecs: 
la Principal del Llobregat, la Ciutat de 
Cornellà i la Jovenívola de Sabadell, 
que “destaquen per la seva qualitat i el 
virtuosisme dels seus instrumentistes”, 
comenta Eastaway. 

Pel que fa a les sardanes, cal ressaltar 
la novetat del repertori: cap de les peces 
que es tocaran ha estat interpretada 
abans en un aplec a Esplugues, exceptu-
ant la sardana Esplugues, aplec d’amics, 
del compositor i bon amic de la secció 
Sigfrid Galbany. Totes comparteixen 
unes virtuts: “són sardanes molt ballado-
res, boniques, engrescadores i musicals”, 
explica Eastaway. Cal recordar que a la 
tarda serà el torn de les sardanes de llu-
ïment en què hi ha un instrument que té 
el paper d’intèrpret solista, fet que embe-
lleix la música. ●

XII APLEC DE LA SARDANA D’ESPLUGUES

Les cobles interpreten sardanes 
mai tocades en els aplecs anteriors

XII APLEC 
DE LA SARDANA 

D’ESPLUGUES
Diumenge 1

A les 10.30 i a les 16.30 h
Parc Pou d’en Fèlix
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  El 20 de novembre és el Dia Universal 
dels Drets de l’Infant. Aquesta data 
commemora l’aprovació del Tractat 
Internacional que l’any 1989 va establir 
els drets fonamentals de tots els nens i 
les nenes del món, conegut amb el nom 
de Convenció sobre els Drets de l’Infant. 
Aquest text és el marc del qual han partit 
la majoria de lleis entorn als menors. 

L'obligació de vetllar pel respecte efec-
tiu dels drets dels infants és una respon-
sabilitat de tota la ciutadania i l'ens públic. 
És per aquest motiu que des del municipi 
es desenvolupen accions per defensar-los, 
garantir-los i promoure'ls. 

Enguany, Esplugues se centra en el dret 
a jugar per commemorar aquest dia uni-
versal i durant tot el mes organitza activi-
tats per recordar-ho, de la mà del Consell 
d'Infants i dels esplais de la ciutat.  Quant 
a aquest dret, els centres d’esplai i de lleu-
re de casa nostra desenvolupen una tasca 
essencial per garantir-ne l’accés als nens 

DIA UNIVERSAL 
DELS DRETS DE L’INFANT

ESPLUGUES 
ENS RECORDA 
QUE JUGAR 
ÉS UN DRET

i nenes d’Esplugues.  
Durant tot el mes hi haurà l'exposició 

‘Jocs del món’ on tots els infants i famíli-
es podran apropar-se a conèixer nous jocs. 
També es farà el contacontes Contes a la 
cassola, a càrrec de Patrícia McGill, a la 
Biblioteca Pare Miquel; i el dimarts 9, l’Es-
cola de Pares i Mares dedica el seu 'Educar-
nos per educar' a aquest tema. Cal ressaltar, 
però, que el divendres 20 es farà una acció 

col·lectiva al carrer Bruc (al costat de l'Es-
cola Folch i Torres), que quedarà tallat al 
trànsit perquè petits i grans hi puguin jugar 
tranquils. A més, durant l’acte, els nens i les 
nenes representants del Consell d’Infants 
(constituït la segona quinzena de novem-
bre) llegiran un manifest i gaudiran de la 
companyia del Fanguet, el patge reial.  

L'organització us anima a conèixer i rei-
vindicar aquests drets fent-vos una foto 
i penjant-la a les xarxes amb l'etiqueta 
#dretsinfantsEsplugues. ●

DIA UNIVERSAL 
DELS DRETS DE L’INFANT

Acció col·lectiva: • 

Tallem el carrer “estem jugant”

Divendres 20 de 16.30 a 18.30 h• 

C/ Bruc (costat Escola Folch i Torres)
- Jocs al carrer (Grup d'Esplai Espurnes)
- Taller artístic (Espai Municipal de les Arts)
- Lectura manifest (Consell d'Infants Municipal)
- Exposició Drets dels Infants

Consulteu els altres actes pels • 

drets dels infants al Dia a Dia  

SETMANA DE LA CIÈNCIA ALS MEL

Els més petits fan 
un molí de vent
Una de les millors maneres per aprendre un nou concepte 
és posar-lo en pràctica. Durant la Setmana de la Ciència, 
els Museus d’Esplugues i l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament organitzen un taller en què els més petits 
de la casa coneixeran de ben a prop el funcionament de 
l’energia eòlica. 

A través del taller ‘Fem un molí de vent’, 
els nens i les nenes, d’edats a partir de 7 anys, 
entendran la manera que aquesta energia reno-
vable i respectuosa amb el medi ambient 
genera energia.  Així doncs construiran amb les 
seves mans una part d’un generador eòlic per 
després acoblar-lo a les peces que hauran fet 
els seus companys. D’aquesta manera, entre 
tots s’aconseguirà crear un petit aerogenera-
dor, des de zero, que amb poc vent és capaç 
de generar electricitat. Tot plegat està ideat per 
Energètica, un grup especialitzat a desenvolupar 
tallers sobre energies renovables. 

Dissabte 21  11 h 

La Masoveria de Can Tinturé

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. 
Places limitades

EXPOSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DIAS

‘Mirades juvenils’ 
sobre Medellín
El municipi del Medellín, capi-
tal del departament colombià 
d’Antioquia, és la població que 
registra un nivell més elevat 
de desigualtat al país, segons 
el Coeficient Gini, un índex 
que s’encarrega de detectar 
les diferències quant a ingres-
sos de les persones dins d’un mateix territori. No obstant 
això, la localitat ha aconseguit reduir la pobresa monetària 
i passar del 16,1 % de l’any 2013 al 14,7 % del 2014. 

L’Associació DIAS, de casa nostra, ha dut a terme un 
projecte de cooperació amb l’entitat de Medellín Penca 
de Sábila i durant aquest mes mostrarà la feina feta a 
l’exposició ‘Mirades juvenils, experiència d’un projecte 
de cooperació a Medellín’, que munten a l’Espai Jove 
Remolí. El dia més destacat, però, serà el de la inauguració, 
en què es presentarà un vídeo del projecte i es farà una 
visita guiada de la mostra de la mà del voluntariat que hi 
ha participat. A més a més, es comptarà amb la presència 
de l’economista i defensor dels drets humans, la justícia 
social i la pau Arcadi Oliveres. 

Del 6 al 30 de novembre 

 De 17.15 a 21 h • Espai Jove Remolí

Inauguració: Divendres 6  19.30 h
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 Este año el acto benéfico de la Fundació 
Finestrelles tiene un motivo aún más 
especial que en las pasadas ediciones. La 
entidad, que trabaja a favor de las perso-
nas con discapacidad intelectual, cum-
ple 40 años y quiere celebrarlo con todos 
vosotros con un espectáculo producido 
por El Terrat, donde habrá teatro, música, 
ciencia y mucho humor. Todo ello servirá 
para rememorar algunos de los pasajes de 
la historia de la fundación. 

El espectáculo Un tomb per Finestrelles, 
el lunes 2, estará conducido por la 
periodista que colabora en el progra-
ma “Divendres” de TV3, Ana Boadas. 
El toque de humor y teatro lo pondrá la 

A pesar de los recursos que la 
Ad ministración y las entidades ponen a 
disposición de la sociedad para preve-
nir, detectar y actuar contra la violen-
cia machista, desgraciadamente sigue 
estando presente en nuestros días. 2015 
ha sido otro año negro en cuanto a ase-
sinatos de mujeres, siendo además muy 
alarmante el hecho de que la violencia 
ha traspasado a otro colectivo: el de los 
hijos y las hijas: cinco de ellos han muerto 
este verano. En lo que va de año, 36 muje-
res han sido asesinadas por hombres en 
España, seis de ellas en Catalunya (que es 
la segunda comunidad autónoma con las 
peores cifras, detrás de Andalucía). Como 
consecuencia, 34 menores han quedado 
huérfanos. 

Cabe destacar que detrás de estos 
números hay miles de mujeres españo-
las que están sufriendo maltrato hoy día 
o lo padecieron recientemente. En el pri-
mer trimestre del año se registraron más 
de 30.000 denuncias y actualmente hay 
51.841 casos que están dentro del siste-
ma de seguimiento integral, mientras que 
más de 16.500 mujeres cuentan con pro-
tección policial. 

Las cifras llevan a una conclusión: la vio-
lencia machista es un problema de toda la 
sociedad y no únicamente de las mujeres. 
Por eso, Esplugues se suma a la conme-
moración del Día Internacional contra 
la Violencia Machista, el miércoles 25, 
para invitar a toda la ciudadanía a decir 
“¡Basta!”. Habrá, como es habitual, la lec-
tura de un manifiesto a las 12 h., ante el 
Ayuntamiento y, a las 19 h., en el mismo 

sitio, tendrá lugar el acto organizado por 
Esplujove y el Consell Municipal de les 
Dones. Además, el domingo 22, a las 10 
de la mañana, se organiza por tercera vez 
consecutiva la marcha que saldrá desde la 
plaza Santa Magdalena y llegará hasta el 
parque de Torreblanca en Sant Feliu. ●

III MARXA DEL BAIX
LLOBREGAT CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Domingo 22  10 h

Plaza Santa Magdalena

LECTURA DEL MANIFIESTO
Miércoles 25  12 h

Plaza Santa Magdalena

ACTO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
Miércoles 25  19 h

Lectura del manifiesto,

proyección del vídeo

de Esplujove, actuación y

clausura a cargo

de las entidades de mujeres

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

EL MALTRATO, UN PROBLEMA  DE TODOS

ACTO BENÉFICO

La Fundación Finestrelles 
celebra el 40 aniversario con 
un espectáculo de 'El Terrat' 

compañía Clownic de El Tricicle, que se 
encarga de reponer algunos de los gags 
más conocidos de la mítica compañía de 
teatro gestual. La música vendrá de las 
voces del trío de góspel The Sey Sisters. 
Además,  el investigador y médico catalán 
Manel Esteller, uno de los más conocidos 
por su lucha contra el cáncer, comparti-
rá parte de su vasto conocimiento con la 
audiencia. 

Actualmente la fundación está colabo-
rando con una iniciativa de investigación 
dentro del ámbito de la discapacidad inte-
lectual que tiene como objetivo la obten-
ción de un fármaco para combatir los efec-
tos del síndrome de Rett, una enfermedad 

que constituye la segunda causa de retra-
so mental más frecuente en las mujeres. 

Para reservar las entradas podéis llamar 
al teléfono 93 371 34 41 o enviar un correo 
electrónico a la dirección info@fundaciofi-
nestrelles.com. ●

ESPECTÁCULO UN TOMB 
PER FINESTRELLES
Lunes 2  20 h

Sala Barts (Av. Paral·lel, 62, Barcelona)
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7 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

HORA DEL CONTE
Patim Patam Patum
A càrrec de Santi Rovira

 De 17.30 a 20.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Festa infantil de la tardor
Jocs, xocolatada, castanyes, actuacions i la castanyera 
de l'Esbart! Cinquena edició d'aquesta festa familiar, 
dedicada als més joves de la casa en la que podran 
jugar i aprendre amb els elements característics de la 
tardor, a més de poder berenar castanyes i una delicio-
sa xocolata i veure els balls dels diversos grups infan-
tils de l'Esbart. Tots els participants han de dur algun 
element tradicional de la tardor per guarnir el casal. 
Entrada gratuïta.
Organitza: L’Esbart Vila d’Esplugues

 21 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre  
[12 €]  [Socis i sòcies 10 €]

Espectacle:  Hipnosis
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

8 DIUMENGE
 De 10 a 13 h

Sortida: plaça Santa Magdalena
Recorregut: carrers del municipi

VII Motor Baix Clàssic Esplugues
L’objectiu és donar difusió i fomentar la participació 
dels aficionats als vehicles clàssics.
Organitza: Moto Club Esplugues

 10 h
Parc Pou d’En Fèlix  

Esplugues toca per La Marató
Acte solidari a favor de La Marató de TV3 que 
aquest any se centra en les malalties metabòliques 
com l’obesitat o la diabetis. Cercavila dels grups de 
percussió, tallers de les entitats del poble, actuació de 
grups convidats. També hi ha actuació especial dels 
5 anys del grup de percussió Drums. Servei de bar i 
botifarrada solidària. 
Organitza: Drums d'Esplugues amb la col·laboració 
de l'Esbart Vila d'Esplugues, L'Avenç Centre Cutlural, 
Taller Flamenco, Geganters d'Esplugues i Colla de 
Bastoners d'Esplugues. 

 18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre  
[9 €]  [Socis i sòcies 6 €] gratuït per a menors de 3 anys

Teatre: Heidi
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Magatzem d’Ars

9 DILLUNS 
19 h

Biblioteca La Bòbila  

CONFERÈNCIA
'Manuel de Pedrolo, 25 anys després'
A càrrec d’Àlex Martín Escribà

10 DIMARTS 
 10 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

Xerrada- taller: ‘Vinculació i autoestima’
A càrrec d’Elena Pérez Martín. Inscripcions 
(només per a sòcies): xde.formacio@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

11 DIMECRES
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Let's play the Tale, 
with Patricia McGill      
Stories in English                  

 19 h
La Baronda C/ la Riba 36   

CONFERÈNCIES DE TEMES 
D'ACTUALITAT EMPRESARIAL
Conferència: ‘La situació econòmica 
actual a Catalunya i Espanya i les 
seves perspectives’
A càrrec de Josep Oliver Alonso (Girona, 1946).  
Actualment, és catedràtic d’Economia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre
del Consell de Govern de la UAB. Reserva prèvia a 
serveiempresa@esplugues.cat o al tel. 93 372 04 16 
ext. 1639 (Servei d'Atenció a l'Empresa).
Organitza: Servei d’Atenció a l’Empresa A LA PÀGINA SSEGÜENT

5 DIJOUS
 D’11 a 12 h

Edifici Municipal Puig Coca C/Vallerona, 25  

Xerrada: 
‘El bon ús dels medicaments: la impor-
tància de seguir bé un tractament’
A càrrec del Programa d’educació sanitària de la Gent 
Gran del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Europa, problema o solució' 
A càrrec d'Anton Costa
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

19 h
Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas   
Xerrada: 
'L'origen emocional de les malalties: 
viatge a l'inconscient biològic'
A carrèc de: Salvador Gutierrez
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

6 DIVENDRES
 18.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

JORNADES CULTURALS D’ESPLUGUES
Conferència i col·loqui: ‘La casa de 
Bernarda Alba a través de la pintura’
A càrrec de Yolanda Martínez i Orega
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
"RES NO ÉS EL QUE SEMBLA”
La huella, de Joseph K. Mankiewicz (1972)

 19.30 h
Espai Jove Remolí  

Inauguració exposició: 
‘Mirades juvenils, experiència d'un 
projecte de cooperació a Medellín’
Exposició sobre el projecte que ha dut a terme l'Asso-
ciació DIAS (Esplugues de Llobregat) en col·laboració 
amb l'entitat Penca de Sábila (Medellín).
Presentació vídeo del projecte i visita guiada de la mà 
del voluntariat que hi ha participat. Es comptarà amb 
la presència de l'Arcadi Oliveres, economista i defen-
sor dels drets humans, justícia social i pau. Exposició 
fins al 30 de novembre, de 17.15 a 21 h.
Organitza: Associació DIAS A LA PÀGINA 4

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

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

 10.30  i 16.30 h
Parc Pou d’en Fèlix

XII Aplec de la Sardana d’Esplugues 
Amb: La Principal del Llobregat, Ciutat de Cornellà i 
Jovenívola de Sabadell
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç

2 DILLUNS 
 De 10 a 13 h

Centre Municipal Puig Coca
Inscripcions al curs Vodafone: 'Com funcio-
na el teu telèfon intel·ligent'
El curs s’imparteix els dies 16 i 18 de novembre de 10 
a 13 h del matí a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
(C/Àngel Guimerà 128). A partir de 55 anys.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i Fundació 
Vodafone

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas   
Sala d’exposicions    
Inauguració de l’exposició: 
‘Des de la nostra mirada’
Mostra anual col·lectiva del Cercle Artístic d’Esplugues 
comissariada per Yolanda Martínez i Orega. Fins al 
14 de novembre, de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

 20 h
Sala Barts Av. Paral·lel, 62 Barcelona  

Acte benèfic a favor de les persones 
amb discapacitat intel·lectual 
Coincidint amb el 40è aniversari de la Fundació 
Finestrelles, l’entitat organitza l’espectacle produït 
per El Terrat: Un tomb per finestrelles. Un espectacle 
musical, de mim i de ciència. 
Organitza: Fundació Finestrelles A LA PÀGINA 4

4 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

Dia
a Dia

Novembre 2015
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 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Inauguració de l’exposició: 
‘Camí de Sant Jaume’
Exposició de dibuixos de Joan Bueno sobre el Camí 
de Sant Jaume. Es mostra un altra visió del camí de 
Sant Jaume. Peregrí i artista, Bueno, any rere any, torna 
a fer la peregrinació (ja sigui del camí de la Plata o del 
Francès) i retorna a casa per fer un llibre ple de dibui-
xos, anècdotes i moltes altres coses.
Acostuma a dibuixar en gran format i en aquest últim 
trajecte se centra en les Catedrals de Burgos i Lleó.
Fins al 28 de novembre.
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre  
Preu [15 €]

Tast de cervesa artesana – 4 formatges
Informació i reserves al tel. 626 547 119
Organitzen: Events Cornellà i L’Avenç Centre Cultural

14 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
HORA DEL CONTE
AAUUUUUUU!! ve el llop...
A càrrec de Blai Senabre

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
[3 €]  [Socis i sòcies 2 €]   

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

15 DIUMENGE
 18 h

L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre  
[9 €]  [Socis i sòcies 6 €] gratuït per a menors de 3 anys
Teatre: La rateta
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i Magatzem d’Ars

18 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

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

Celebració Ple municipal ordinari
Per confirmar la data, consulteu el web esplugues.cat

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
La acabadora, de Michela Murgia. 
Coordina: Luis Fernández Zaurín

19 DIJOUS
 D’11 a 12 h

Edifici municipal Puig Coca  C/Vallerona, 25  
Xerrada: 
‘Què cal saber de la hipertensió arterial’
A càrrec de un professional del Programa d’educació 
sanitària de la gent gran del Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona.

 18.30 h
La Masoveria de Can Tinturé   
Conferència: ‘Art popular. Una manifes-
tació artística de gran amplitud’
El Dr. Jordi Setoain i Ricardo de Campos, mem-
bres de l’AMPEL, presenten la seva investigació sobre 
l’art popular i se centren en la ceràmica.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL i 
AMPEL

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

DISCOFÒRUM
Els musicals, el gran espectacle de 
la música
Actualitat del teatre i el cinema musicals, el vessant 
més popular de la música. Selecció audiovisulas 
i comentaris, Ramon Cervera; presenta: Josep 
Izquierdo. Durada aproximada: audició i comentaris 
50 minuts amb col·loqui posterior.
Organitza: Club Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas   
Conferència: 
'Educació, valors i ciutadania'
A càrrec de Roser Bertran, vicepresidenta de la 
Fundació Kreanta (www.kreanta.org) que promou la 
investigació, la formació i la cooperació en els àmbits de 
l'educació i la ciutat. Directora de la Càtedra Medellín-
Barcelona (www.catedramedellinbarcelona.org).
Organiza: Fundació Utopia

12 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
CONTES MENUTS
A la granja de l'àvia Pepa
A càrrec de Sara Fuente
Per a infants d'entre 2 i 3 anys 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
'Veritats i mentides del barri gòtic' 
A càrrec de Veritats i mentides del barri gòtic
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h
Escola Adults Eugeni d'Ors (2a planta)  

Taller de preparació i assessorament 
per a la Reagrupació Familiar
Inscripcions: telèfon 900 30 00 82 o a l’adreça elec-
trònica acollida@esplugues.cat

 18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

JORNADES CULTURALS D’ESPLUGUES
Conferència: ‘El Modernisme’
A càrrec de Manuel Goicoechea i Utrillo (Mago). 
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

19 h • Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

 20 h 
L'Avenç Centre Cultural  
Presentació del llibre: 

Me gustaría poder hacer la revolución
A càrrec de l'autor, Isabel Puertas

13 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“RES NO ÉS EL QUE SEMBLA”

Harry, un amigo que os quiere
De Dominik Moll (2000)

CICLE DE CONFERÈNCIES DE TEMES D'ACTUALITAT EMPRESARIAL

La situació econòmica a Espanya i 
Catalunya de la mà de Josep Oliver 
Alonso

 L’economia preocupa però, en 
sabem prou? Des que va arribar la 
crisi a Espanya i Catalunya, qui més qui 
menys s’ha posat les piles per entendre 
aquesta disciplina, a no ser que ja en 
fos un expert, com és el cas de Josep 
Oliver Alonso, catedràtic d’Economia 
Aplicada de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Segurament el coneixe-
reu per les seves col·laboracions habi-
tuals a la premsa del país com ara a El Periódico, a Cinco Días o al Diari Ara. 
En els seus últims treballs, aquest destacat analista de les economies catalana 
i espanyola ha estudiat els problemes de futur que planteja el model de creixe-
ment actual i, en especial, els desajustos entre l’oferta i la demanda de feina. 

El dimecres 4 tindreu l’oportunitat d’escoltar-lo a la conferència que orga-
nitza el Servei d’Atenció a l’Empresa i que forma part d’un cicle que tracta 
diversos temes d’actualitat en l’àmbit empresarial. En aquesta ocasió, Josep 
Oliver Alonso abordarà la situació econòmica actual a Catalunya i Espanya, 
les seves interrelacions i les seves perspectives. ¿Serà veritat que l’economia 
comença a remuntar després del daltabaix del 2008? Potser l’expert us ho 
sabrà respondre. ●

CONFERÈNCIA:  

‘La situació econòmica actual a Catalunya i Espanya i les seves perspectives’
Dimecres  4  19 h • La Baronda  (c/ la Riba, 36)

Reserva prèvia a serveiempresa@esplugues.cat o al tel. 93 372 04 16 ext. 1639 (Servei d'Atenció a l'Empresa)
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 20 h
Espluga Viva  

PATI BLAU
Lluíííís, de Silvia Bel Fransi 
Bel és periodista, poeta, publicista i professora. Va 
publicar el seu primer llibre de poemes l’any 2010. Diu 
del seu llibre: “Si la vida es riu, somriu. N’hi haurà prou 
amb enviar un petit impuls elèctric al cervell i aparei-
xerà a l’horitzó del rostre. Lluíííís”
Organitza: Espluga Viva

 20 h
Mon x tu   c. Mestre Joaquim Rosal, 20  

FEM XARXA 'NETWORKING' AL COMERÇ
Fem xarxa networking a Mon x tu
A càrrec de Mónxtu (moda, bijuteria i complements)
Inscripcions: xde.formacio@gmail.com
Pàgina web del comerç: http://www.monxtu.cat
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

27 DIVENDRES
 19 h

Biblioteca La Bòbila  
CICLE DE CINEMA NEGRE
“RES NO ÉS EL QUE SEMBLA”
El perfecto anfitrión
De Nick Tomnay (2010)

 20.30 h
L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [15 €]

Tast de cervesa artesana – 4 xocolates
Informació i reserves al tel. 626 547 119
Organitzen: Events Cornellà i L’Avenç Centre Cultural

 21 h
L’Avenç Centre Cultural  

Sopar del soci de L’Avenç
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

28 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
HORA DEL CONTE
Dracs!, a càrrec de l’autora, Susana Peix

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
[3 €]  [Socis i sòcies 2 €]   

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

 De 19 a 22 h
CEM Les Moreres  

VIII Trofeu de Grups de Patinatge 
Artístic Ciutat d’Esplugues
Competició per equips de patinatge artístic on partici-
pen diversos clubs d'arreu de Catalunya.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues A LA PÀGINA 2

29 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 12 h • “La Rajoleta”  
Activitat familiar: ‘Gaudí i Esplugues. 
Descobreix el trencadís’
Descobrireu en família què tenen en comú el Park 
Güell i “La Rajoleta”, i coneixereu la vinculació que 
Gaudí va tenir amb Esplugues. Després del recorregut, 
es realitzarà un taller de trencadís. Activitats prèvia 
inscripció. Consulteu preus per famílies i promocions
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

 18 h 
L’Avenç Centre Cultural   
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]  
Teatre: El sopar dels idiotes
Organitza: Penya Barcelonista de L’Avenç

22 DIUMENGE
 10 h

Sortida: plaça Santa Magdalena   

III Marxa del Baix Llobregat contra 
la Violència Masclista
Fins al parc de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat. A LA PÀGINA 5

 A les 11, 12 i 13 h
Museus d’Esplugues de Llobregat  

Visites guiades gratuïtes 
“La Rajoleta” (11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h)
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  
[Acompanyant 7 €] Gratuït: infants de 2 a 10 anys   
Conte musical: Pere i el llop
Per a infants de més de 2 anys. Lletra i música de 
Sergei Prokofiev. A càrrec del Quintet Frontela i 
Laura Pla (narració), Albert Massanas (direcció 
escènica) i Sarah Bernardy (escenògrafia). 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena i 
patrocinen  La Caixa, L’Avenç i l’Ajuntament d’Esplugues

 A LA PÀGINA 2

24 DIMARTS 
 19 h

Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Los crímenes del opio, de Daniel Santiño
Premi L’H Confidencial 2015. Coordina Jordi Canal 

25 DIMECRES
 A les 12 h i a les 19 h

Plaça Santa Magdalena  

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

 12 h • Lectura del manifest
 19 h • Acte contra la violència masclista 

Lectura del manifiest, projecció del vídeo d’Esplujove, 
actuació i clausura a càrrec de les entitats de dones.  A LA PÀGINA 5

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

DISCOFÒRUM
Carmen, la meva primera òpera
Un col·loqui sobre una de les òperes més famoses de 
la història. Selecció audiovisuals i comentaris, Joan 
Ribas; presenta Pere Reverter. Durada aproximada: 
audició i comentaris 50 minuts amb col·loqui posterior
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Es-
plugues

26 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La situació de conflicte a l’Orient Mitjà' 
A càrrec d'Antoni Segura
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

19 h
Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS
Xerrada: 'La realitat a Síria'
A càrrec de l’Associació Islamic Relief

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L’obra de Ramon Calsina' 
A càrrec de Ramon Calsina
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

19 h
Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS
Xerrada: 

'La crisi dels refugiats: el seu perquè'
A càrrec de Dori Castillo i Bárbara Díaz, cooope-
rants de Creu Roja

20 DIVENDRES
 De 16.30 a 18.30 h

C/Bruc (al costat de l'Escola Folch i Torres)  

DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE L’INFANT
Tallem el carrer "estem jugant" 
-Jocs al carrer (Grup d'Esplai Espurnes)
-Taller artístic (Espai Municipal de les Arts)
-Lectura manifest (Consell d'Infants Municipal)
-Exposició Drets dels Infants A LA PÀGINA 4

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“RES NO ÉS EL QUE SEMBLA”
Bajo sospecha, de Stephen Hopkins (2000)

21 DISSABTE
Fins al 8 de desembre

 De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

 10 h 
Centre Sociocultural Molí-Cadí (Edifici Cadí)
Rambla Verge de la Mercè, 57

XXX Jornada de sensibilització de 
l’ARE  A LA PÀGINA SEGÜENT

 11 h 
La Masoveria de Can Tinturé  

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Taller familiar: ‘Fem un molí de vent’
Un taller didàctic per entendre què són i com funcio-
nen les energies renovables. Cada infant construirà el 
seu molí aerogenerador a partir de materials reciclats. 
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places limitades.
Organitzen: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL A LA PÀGINA 4

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

HORA DEL CONTE
Contes a la cassola
A càrrec de Patrícia McGill

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
[3 €]  [Socis i sòcies 2 €]   

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
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Dimarts, 10 i 17 de novembre, de 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita  
IN-FORMA-TE'N AMB LA XDE
Taller de formació: 

‘Creixement personal amb coaching’
A càrrec de Carmen Dufol Senar
Per a més información: xde.formacio@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

Dimarts, 3, 10 i 17 de novembre, de 19 a 20.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas - primer pis 
Curs: ‘Com respondre davant les emo-
cions i l’estrès desencadenades per 
una malaltia’
1a sessió (dimarts 3): ‘Les emocions i el dolor: la 
fibromiàlgia i la fatiga crònica’
2a sessió (dimarts 10): 
‘Com afrontar una malaltia crònica’
3a sessió (dimarts 17): 
‘El dia a dia, l’estrès en les relacions familiars, 
l’atur, la feina…’ 
A càrrec de la psicòloga clínica i psicooncòlogia 
Montserrat Guimerà, de Psicosedna Esplugues. 
Places limitades. Inscripció a les associacions de dones.

16 i 18 de novembre, de 10 a 13 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Curs Vodafone: 'Com funciona el teu 
telèfon intel·ligent'
A partir de 55 anys. Inscripcions, el dilluns 2 de 
novembre, de 10 a 13 h, al Centre Municipal Puig Coca 
(Petit Parc de l’Amistat)
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i Fundació 
Vodafone

SORTIDES
Diumenges, 1 de novembre, a les 11 h
Punt de trobada: plaça Mireia

Itinerari a la bateria aèria de Sant 
Pere Màrtir
A través d’un recorregut per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Activitat gratuïta prèvia inscripció, al 93 
470 02 18 o museus@esplugues.es.
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat

Diumenge, 8 de novembre, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena

PETJADES I CAMINS
Les valls del silenci, Mura (Bages)
Més informació al 93 473 39 09 (c/ S. Francesc Xavier, 7-9).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 22 de novembre, hora a concretar
Punt de trobada a concretar
EXCURSIONS BTT. 
Pla de Sta. Maria, Montblanc
Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Cal fer 
inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al 
dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a 
la preparació d’aquestes excursions i altres activitats 
els dimecres a les 20.30 h al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secreta-
ria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

CURSOS i TALLERS 
Cada dilluns, de 17 a 18 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Gimnàstica suau i relaxant 
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimarts, a partir del 13 d’octubre
De 19 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament: 
el ball de la sardana i també la tècnica de comptar i 
repartir. Inscripcions a L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Cada dimarts, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Balls col·lectius del món
Oberts a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9  

Trobades dels grup de conversa 
'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h
AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Cada divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
Els nens i nenes del cau es divideixen en unitats, 
grups per edat:
Follets, de 5 a 9 anys; Llops, de 9 a 12 anys; Raiers, de 
12 a 15 anys; Pioners, de 15 a 17 anys; Joves, de 17 a 
18 any. Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dilluns, 9 de novembre, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Educar-nos per educar: Escola de 
mares i pares d’Esplugues
Participeu en l’aventura d’aprendre amb, i dels fills 
i filles. Creant espais de confiança, d’una manera 
amena, pràctica i participativa treballareu habilitats 
i conductes  per gaudir, encara més, de l’experiència 
de ser mares i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. 
Inscripcions: telèfon 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades. 

Dimecres, 4, 11, 18 i 25 de novembre
De 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, tot refor-
çant la seva tasca i donant-los eines. 
Places limitades a 15 persones.  Per a inscripcions 
i més informació contacteu amb els Serveis Socials 
Bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2439) Marta Fuertes

Dilluns, 23 de novembre, a les 18.30 h
Centre Municipal Puig Coca - Sala d'actes     

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Acte de presentació de parelles 2015-16
Servei Local de Català – tel. 93 372 04 16
serveicatala@esplugues.cat 

Una jornada per no perdre l’esperança 
sobre la malaltia alcohòlica 

 Malgrat que la dependència a l’alcohol és una malaltia que fa patir als que 
la viuen en primera i en tercera persona, les experiències dels especialistes en 
la matèria i les persones que se n’han sortit demostren que mai s’ha de perdre 
l’esperança. Aquesta idea quedarà palesa en la trentena edició de la jornada de 
sensibilització que organitza l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplu-
gues (ARE) juntament amb l’Ajuntament per al proper dissabte 21. 

Diversos professionals 
de l’àmbit de la medicina i 
la psicologia així com d’en-
titats dedicades a donar 
suport a la rehabilitació 
d’alcohòlics participen en 
aquesta jornada. Seguint 
l’esquema de l’any passat, 
la inauguració és a càrrec 
de l’alcaldessa, Pilar Díaz; 
el president de l’ARE, 
Juan Garijo; i el doctor en 
Medicina i assessor tècnic 
d’aquesta entitat espluguina, Francesc Xavier Boqueras.

Tot seguit, el metge especialista en medicina del treball Dr. José Joaquin 
Poley García ofereix una conferencia titulada: ’30 anys de retrospectiva i una 
esperança’. Després, s’obre una taula rodona en la qual es tracten temes com 
els estímuls que “col·loquen”, el treball fet amb persones sense llar i la psico-
gènesi i l’alcohol. 

Posaran el punt i final a la  jornada la regidora de Serveis Socials i Salut Pública 
i presidenta d’àmbit dels Serveis a les Persones, Sara Forgas, la secretària 
d’ARE, Aisa Benajiba, i , de nou, Juan Garijo.●

XXX JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ DE L’ARE
Dissabte 21  A partir de les 10 h 
Centre Sociocultural Molí-Cadí (Edifici Cadí) - Rambla Verge de la Mercè, 57
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CICLE DE CINEMA NEGRE
“RES NO ÉS EL QUE SEMBLA”
Els divendres 6, 13, 20 i 27
(Vegeu informació al Dia a dia)

Dimarts 24  19 h 
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Los crímenes del opio, de Daniel Santiño
Premi L’H Confi dencial 2015. Coordina Jordi Canal 

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

DIES DE CONTE  Els dies 7, 12, 14, 21 i 28
(Vegeu informació al Dia a dia)

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès 
per a infants 

Els dies 4, 11 i 18
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

CLUBS DE LECTURA
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 3    18 h
CORDÈLIA                 
Dijous 12   19 h
CARPE DIEM
Dimarts 17   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
La noia del tren, de Paula Hawkins. 
Modera: Jordi Macarulla

Dijous 26   19.30 h
HISTÒRIES COMPARTIDES: 
VISITA DE L'AUTOR
Sessió oberta a tothom. Es fa coincidir 
amb la visita de l’autor, Alejandro Palomas 
(Barcelona, 1967). Autor de diverses novel-
les (El Tiempo del corazón, Tanta vida, El 
Secreto de los Hoffman, El Alma del mundo 
y El Tiempo que nos une, entre d’altres), co-
mentarà amb nosaltres Una Madre. Un sopar 
familiar per Cap d’Any esdevé l’oportunitat 
de reforçar uns vincles que s’havien anat 
descuidant. Amb aquesta obra, Palomas 
ha aconseguit quelcom realment meritori: 
agradar als lectors, als llibreters i a la crítica. 
També parlarem d’Un Fill, una novel·la cros-
sover (per a tots els públics) plena d’emoci-
ons i sentiments.
Modera: M. Àngels Fernández

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Inauguració: divendres 6, a les 19.30 h. Presentació 
vídeo del projecte i visita guiada de la mà del volunta-
riat que hi ha participat. Es comptarà amb la presència 
de l'Arcadi Oliveres, economista i defensor dels 
drets humans, justícia social i pau.
Organitza: Associació DIAS

Del 13 al 28 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   
Exposició: ‘Camí de Sant Jaume’
Exposició de dibuixos de Joan Bueno sobre el Camí 
de Sant Jaume. Es mostra un altra visió del camí de 
Sant Jaume. Peregrí i artista, Bueno, any rere any, torna 
a fer la peregrinació ( ja sigui del camí de la Plata o 
del Francès) i retorna a casa per fer un llibre ple de 
dibuixos, anècdotes i moltes altres coses. Acostuma 
a dibuixar en gran format i en aquest últim trajecte se 
centra en les catedrals de Burgos i Lleó.
Inauguració: divendres 13,  a les 19 h
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

Diumenge, 22 de novembre
Museu Can Tinturé

Visites guiades gratuïtes 
“La Rajoleta” (11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h)
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

Del 4 al 27 de novembre
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  

DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE 
L’INFANT
Exposició: ‘Jocs del món’
Una mostra per conèixer jocs d’arreu del món, per a 
infants i famílies. 

Del 2 al 14 de novembre
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas   
Exposició: ‘Des de la nostra mirada’
Mostra anual col·lectiva del Cercle Artístic d’Esplu-
gues comissariada per Yolanda Martínez i Orega. 
Inauguració: dilluns 2, a les 19 h 
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

Del 6 al 30 de novembre, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí  
Exposició: 

‘Mirades juvenils, experiència d'un 
projecte de cooperació a Medellín’
Exposició sobre el projecte que ha dut a terme l'Asso-
ciació DIAS (Esplugues de Llobregat) en col·laboració 
amb l'entitat Penca de Sábila (Medellín). 

Dissabte, 28 de novembre, a les 10 h
Lloc de trobada: Museu Can Tinturé

La Masia de Can Ramoneda
L’AMPEL proposa una sortida per apropar-nos al 
patrimoni arquitectònic d’Esplugues, acompanyats de 
l’arquitecte Salvador Joan. Cal fer inscripció prèvia 
al Museu Can Tinturé a partir del 13 de novembre. 
Places limitades.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Dimecres, 25 de novembre, a les 18 h
La Pedrera (Barcelona)

Sortida a La Pedrera: 
‘Modernisme. Art, tallers, indústries’
De la mà de Mireia Freixas, comissària de la mostra, 
visitareu la nova exposició temporal de La Pedrera 
dedicada a les arts decoratives del Modernisme. Hi 
trobareu exposades algunes peces i documents que 
pertanyen a la col·lecció dels Museus d’Esplugues i 
a l’Arxiu Municipal. Activitat gratuïta amb inscripció 
prèvia. Places limitades. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

EXPOSICIONS 
Fins al 5 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició de pintura 
Artista: Esteve Manubens Guardiola

Fins al 13 de novembre • Horari habitual 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició: Dones d’empresa
Organitza: Departament de Dones amb el suport de 
l’Institut Català de les Dones.

Fins a principis de desembre  
Botiga Maymo La Fotografia C/ Dr. Manuel Riera, 5

Exposició col·lectiva del 'Juny 
Fotogràfic'
Mostra de prop d’una vintena de fotografies dels socis 
i sòcies de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just. 
Organitza: Maymo La Fotografia i Agrupació 
Fotogràfica de Sant Just

Fins al 7 de desembre
Sala Associació Catalana de Ceramistes 
C. Doctor Dou, 7, Barcelona
Exposició temporal: 

Premiats de la 17 Biennal de 
Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós 
a Barcelona
En el marc de la 17a edició de la Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós, s’inaugura una mostra de 
peces dels artistes guardonats a l’ última edició: Ana 
Cruz i Betânia Pires, Xavier Montsalvatje, Lourdes 
Riera i Alberto González Bustos ( premi del púbic). 
Durant l’acte tindrà lloc la presentació del catàleg de 
l’última edició. Entrada gratuïta de dilluns a divendres, 
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h

POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 14 19 h Futbol sala masculí CCAPL Macael - FS Telic Group Bigues i Riells

Dissabte 28 19 h F Sala  Senior Mas  CCAPL Macael - EFS Ripoll

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 14 18.15 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Olimpic Can Fatjo, C.E.

Dissabte 28 18.15 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F.  – Gornal, U.D.

E S P O R T S  COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS  DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 8 12 h Futbol  masculí Espluguenc, F.A  - Prat AE

Diumenge 8 17.45 h Futbol  masculí Krill- Can cervera C.F. – C. Alemán S. Alberto, A.C.

Diumenge 15 17.45 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – La Plana, F.C.

Diumenge 22 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Junior CF

PAVELLÓ BLAU

Dissabte 7 20.30 h Futbol sala: Femení AEP Esplugues - Majadahonda FSF Afar

ESPORTS DE SALA

PAVELLÓ GROC

Diumenge 1 10.45 h Voleibol Femení CV Esplugues - Volei Rubi

Dissabte 7 19 h Handbol  Masculí  Ch Esplugues -  Sant Esteve Sesrovires

Dissabte 14 17.30 h Futbol  Sala  Masculí AEP Esplugues- Catgas Santa Coloma

Diumenge 8 17.45 h Bàsquet Masculí  CBN Esplugues - Centre Catòlic L'Hospitalet

Diumenge 8 19.30 h Bàsquet Femení  CBN Esplugues - Basquet Femení Cornellà

Diumenge 15 10.45 h Voleibol Femení CV Esplugues - CV Sant Boi

Dissabte 21 19.30 h Handbol Masculí CH Esplugues – BM Granollers

Diumenge 22 17.45 h Bàsquet Masculí CBN Esplugues - Jesuïtes Casp

Diumenge 22 19.30 h Bàsquet Femení CBN Esplugues - CB Sant Just

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES
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EXPOSICIÓ JOVE

Durant tot el mes, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Sex o no sex 2 
'Sex o no sex' és una  exposició preven-
tiva sobre el VIH/sida i les infeccions de 
transmissió sexual. Encara que visitéssis 
la primera exposició 'Sex o no sex', en 
aquesta segona versió trobaràs contin-
guts renovats que et faran reflexionar.

TALLER JOVE FORMATIU
Dijous 26, 
de 18 a 20 h 
Oficina Jove 
d’Emancipació  
Currículum 
creatiu: 
Com fer-lo?
Vols cridar l’atenció 
amb el teu currículum? 
Analitza la clau de l’èxit 
d’alguns currículums per saber les tècni-
ques creatives que funcionen i aplicar-les 
en funció dels teus coneixements. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Dijous 19, a les 18 h
Oficina Jove d’Emancipació  
El primer pas: preparar-se! 
Entrevista de feina
Què vol dir fer una entrevista de feina? 
Quin és el moment de la veritat? Com 
preparar una entrevista de feina? Taller 
per aprendre a preparar-se i superar amb 
èxit una entrevista de feina. Taller gratuït. 
Cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE

Divendres 20, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Còctels d’hivern
Vols aprendre a preparar còctels típics 
d’hivern? Existeixen còctels que s’asso-
cien a l’estació més freda de l’any. Vine 
a aquest taller i descobreix-los. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 661 987 690 

(de dll a dv, de 17 a 20 h) o 
enviar un correu electrònic a 

jove.emancipacio@esplugues.cat 
indicant el taller, nom i 

cognoms, edat i telèfon. També onli-
ne a www.esplujove.net. 

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 inscrip-
ció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove de tarda

Dijous 26, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
L’hora del cafè
Ets un amant del cafè? Vine a tastar i 
aprendre totes les varietats de cafès, 
com per exemple: Capuccino, Caramel 
Macchiato, Cafe Mocca... Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove de tarda
per a joves de 12 a 18 anys

Dijous 19, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Batucada
Si t’agrada la música i la percussió, i vols 
aprendre uns ritmes amb els timbals. 
Anima’t a fer un taller de batucada!  
Dirigit a joves d’entre 12 i 18 anys. Cal 
reservar plaça (*)

Dimarts 24, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Zumbajove
Si ets jove, entre 12 i 18 anys, i tens ganes 
de moure el cos, apropa’t al Remolí per fer 
una masterclass de Zumba! Cal reservar 
plaça (*).

Esplujove de nit

Divendres 27, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí  
Cuina japonesa
La cuina japonesa és molt sana i actual-
ment és senzill trobar els ingredients ade-
quats per poder cuinar els seus magnífics 
plats. Si no saps com fer-ho, al Remolí 
t’ho ensenyem! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

3,2,1 i acció 

Tot el mes
Espai Jove Remolí   
Vídeo de campanya contra 
la violència de gènere
Busquem joves de 4rt d’ESO i 1er 
de batxillerat interessats en parti-
cipar en l’elaboració d’un vídeo que 
formarà part de la campanya que 
es durà a terme al novembre con-
tra la violència de gènere. A finals 
d’octubre ens reunirem per pactar 
el calendari. (teoria, guió, gravació 
i edició). Si està interessat/ada 
escriu-nos a jove.remoli@esplu-
gues.cat i t’informarem!

Punt temàtic
Tot el mes
Oficina Jove d’Emancipació  
Espai Jove Remolí   
Punt temàtic contra la vio-
lència masclista 
Apropa’t al punt temàtic sobre la violèn-
cia masclista i adhereix-te a la campa-
nya que es fa a la ciutat.

PIDCES
Dijous 19 i dimarts 24
Instituts de la ciutat
Campanya de sensibilitza-
ció en contra de la violèn-
cia masclista
Apropa’t al punt temàtic, a l’hora del pati 
al teu institut i podràs informar-te sobre 
la violència de gènere i adherir-te a la 
campanya que es fa a la ciutat i partici-
par del taller i del vídeo, a través del qual 
els i les joves de la ciutat mostraran el 
seu rebuig

Dimecres 25, de 18 a 21 h
Plaça Santa Magdalena   
Esplujove diu no a la 
violència de gènere
Presentació del vídeo realitzat per joves 
de la ciutat per commemorar el dia inter-
nacional contra la violència de gènere. 
Durant tot el mes, punts temàtics a la 
Oficina Jove d’Emancipació i el Remolí

Divendres 23, a les 19 h
CIRD Vil·la Pepita  
Cinefòrum sobre la 
violència masclista
Projecció i taula rodona en relació a una 
pel·lícula. Organitza: Departament de 
Joventut, Departament Igualtat i DIAS

ESPLUJOVE 
DIU NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

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

(*) Per formalitzar la inscripció a 
les activitats cal trucar al 

telèfon 93 372 97 06 
(de dll a dv,  de 17.15 a 21 h) o 
enviar un correu electrònic a
 jove.remoli@esplugues.cat 

indicant el taller, nom i cognoms, 
edat i telèfon. Tambè online a 

www.esplujove.net. 

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!



Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA 
D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONAD'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

• ADULTS

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes

• Preparació exàmens de Cambridge (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• Tallers de conversa en anglès

• Classes privades al centre i in-company lessons

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia 

• Horaris de matí, tarda i nit

• NENS I ADOLESCENTS 

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Gran varietat de recursos i material didàctic

• Preparació exàmens de Cambridge. (F.C.E., C.A.E.)

• Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als 

 nostres alumnes

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia

• Horaris de tarda

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

CURS 2015-2016 CURS 2015-2016 
MATRÍCULA OBERTAMATRÍCULA OBERTA


