
www.esplugues.cat

d'Esplugues
Juny

2017
Núm. 104

www.esplugues.cat

L'Agenda
cultural i d'activitats

BENVINGUTS

A L'ESTIU!

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS

FESTES 

DE BARRI

SANT JOAN 2017
Foc, festa i tradició
a Esplugues

www.esplugues.cat



L
es càlides temperatures del fi nal 
de la primavera ens engresquen 
a passar més temps a l’aire lliu-
re. És per això que cada any per 
aquestes dates la Festa del Parc 

dels Torrents ens proposa una tarda, la del 
dissabte 10, plena d’activitats que s’englo-
ben en quatre grans conceptes: el Consell 
d’Infants, la Diversitat, la Festa del Joc i de 
l’Esport i la Zumba Solidària com a activi-
tat estrella, que està destinada a rebre més 
adhesions. La festa, que fomenta una gran 
quantitat de valors positius com el civisme, 
la salut, la solidaritat, el gaudi en el joc 
i l’esport, la igualtat i la multiculturalitat, 
tindrà lloc entre el camp de futbol Salt del 
Pi i el mateix parc, sota del pont Nou. 

Anem per parts. Per una banda hi ha 
la Zumba Solidària que es fa per sego-
na vegada en benefici de l’Obra Social 
Infància de l’Hospital Sant Joan de Déu, 
i que es tracta de l’activitat principal que 
s’organitza a Esplugues per commemo-
rar els 150 anys de la fundació del centre 
hospitalari (vegeu l’entrevista a la pàgina 
següent). Podeu comprar les entrades, a 
preu de [5 €], a ticketea.com.

D’altra banda, al camp de futbol es fa la 
Festa del Joc i de l’Esport, on trobareu un 
munt d’activitats per practicar amb la famí-
lia o els amics: partits de 3x3 de diferents 
esports, espai d’aventura, jocs gegants o 
ludoteca per als més petits, entre d’altres. 

A l’Espai de la Diversitat, com el seu 

nom indica, podreu participar a activitats 
interculturals que van des de jugar a jocs 
d’arreu del món a fer tatuatges d’henna i 
trenetes als cabells. I quant a les activitats 
relacionades amb el Consell d’Infants, cal 
destacar que aquest any estan orientades 
a conscienciar sobre la tinença responsa-
ble dels animals de companyia, a través del 
taller: “Quiet, jeu i recull la seva caca!”.  
Tanmateix, també s’organitzen tallers de 
reciclatge o de col·locació de caixes niu, i 
hi haurà una demostració de gossos ensi-
nistrats per la Policia Local. 

El parc us espera! ●

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS

Esport, tallers, diversitat 
i Zumba Solidària, una 
festa per a tota la família
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ZUMBA SOLIDÀRIA
Compra de tickets [5€] a 

Ticketea.com 

https://www.ticketea.com/
entradas-zumba-solidaria-
hospital-sant-joan-de-deu/ 

FESTA DEL PARC 
DELS TORRENTS

Dissabte 10
 De 17.30 a 21.30 h

Parc dels Torrents

i Camp Municipal

Salt del Pi 



Què podem esperar de la zumba soli-
dària?
Seran tres hores de ball. A les sis de la 
tarda comença el bollywood, després la 
zumba per a nens i nenes i joves i, al 
final, la zumba per a adults. Hem vol-
gut que sigui una zumba molt oberta a 
tothom. Més d’una vintena de monitors 
d’arreu de Catalunya participaran en la 
jornada. Molts ja han participat abans 
en alguna zumba solidària organitzada 
per l’Obra Social de Sant Joan de Déu. 
També hi haurà tallers de manualitats i 
de jocs infantils. 

En què consisteix el programa d’acti-
vitats del 150è aniversari de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu?
Aquest any celebrem la fundació de 
l’Hospital Sant Joan de Déu, el 1867, 
primer al carrer Muntaner i, després, el 
1973, a Esplugues. A part de la Cursa 
Solidària del maig, la zumba és la prin-
cipal activitat dedicada a la ciutadania 

que s’inclou dins del programa de l’ani-
versari. Coincidint amb els 150 anys, 
volíem oferir un agraïment a Esplugues, 
ciutat que ens acull des de fa més de 
quaranta anys, i als seus residents, que 
són usuaris habituals de l’Hospital.
 
Quina tasca realitzeu a l’Obra Social 
Infància?
La nostra principal tasca és buscar 
finançament per als projectes que no 
estan concertats amb la sanitat públi-
ca. Treballem en tres línies: el progra-
ma d’humanització (que és el Projecte 
Hospital Amic, al qual es destina la 
recaptació de la Cursa Solidària a 
Esplugues); el de recerca de malalties 
infantils rares i greus (malalties neuro-
musculars, malalties reumàtiques infan-
tils, síndrome de Rett...) i també ajuda a 
les famílies de pacients amb pocs recur-
sos. Es financen amb donacions priva-
des, la gran majoria, a través d’escoles, 
entitats, clubs esportius o empreses, 

entre d’altres, que organitzen esdeveni-
ments en benefici de l’Hospital. 

Esteu satisfets amb la resposta de la 
ciutadania dels últims anys?
Tenim la sort de comptar amb moltes 
famílies de pacients que ens fan d’am-
baixadors excel·lents i d’una manera 
extraordinària, tot donant a conèixer la 
tasca de l’Hospital i les causes en que 
hi treballem. S'aboquen esforços en 
aquests projectes i s’encarreguen d’or-
ganitzar esdeveniments per fer-ne difu-
sió. Ho fan, molt sovint, com a agraïment 
del tracte rebut o, d’altres, perquè el fill 
o filla pateix una malaltia que necessita 
un suport. A Esplugues, la Cursa és un 
gran exemple d’aquesta mobilització, la 
participació no ha parat de créixer mai. 

ESPAI DIVERSITAT

 De 17.30 a 21 h
Parc dels Torrents

Jocs d'arreu del món• 
Photocall•  de la diversitat 
(Disfressa't i emporta't   
una foto de record)
Manualitats i tallers • 
interculturals
Tatuatges de henna i trenetes  • 
als cabells.
Gimcana sobre l'accident • 
Txernòbil
Jocs de rol• 
Jocs tradicionals per als més • 
petits

FESTA DEL JOC 
I DE L’ESPORT

 De 17.30 a 21 h 
Camp municipal Salt del Pi 

Partits de 3x3 de diferents • 
esports 
Espai d’aventura• 
Ludoteca per als més menuts• 
Zona jocs gegants• 
Activitats amb raquetes• 
Activitats de sensibilització   • 
(Fed Ecom)
Exhibició de gimnàstica • 
artística (CGA Les Moreres)

ESPAI CONSELL 
D’INFANTS 

 De 17.30 a 21 h 
Parc dels Torrents

Campanya tinença  • 
responsable dels animals
Taller de sensibilització:  • 
“Quiet, jeu i recull la seva caca!”
Col·locació de caixes nius.• 
Exposició i taller de reciclatge• 
Exhibició de gossos • 
ensinistrats per part   
de la Policia Local

L'ENTREVISTA

Emma Perrier 
Obra Social Infància 
de l’Hospital Sant Joan de Déu

“  Tenim la sort 
de comptar amb moltes 
famílies que ens fan 
d’ambaixadors excel·lents”

ZUMBA SOLIDÀRIA
Pista de bàsquet  

 De 18 a 18.30 h 
Exhibició alumnes Esplujove: 
Danses de l’Índia, Bollywood..

 De 18.30 a 19 h 
Zumba Kids i Zumba Jove

 De 19 a 21.30 h 
Zumba per a adults
Organitza: Hospital Sant Joan de 
Déu, Voluntariat de Nestlé, Duet 
Esplugues i Ajuntament d'Esplugues
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FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Flamenco y rock marcan 
el ritmo en Can Vidalet 

 Siempre por estas fechas, Can Vidalet inaugura la temporada de 
fiestas mayores con su propia celebración. Este año el programa 
va del jueves 8 al domingo 11 y viene repleto de propuestas para 
todos los vecinos y vecinas. 

Sin duda, los conciertos de flamenco y de rock and roll serán 
el plato fuerte de las fiestas. El viernes arranca la programación 
musical con la actuación de los Makarines, dúo sevillano forma-
do por los hermanos José y Maca Ibáñez, que salen del barrio de 
Triana, en Sevilla. Llevan publicados cuatro discos y actualmente 
están presentando el espectáculo Palabra de carretero. A conti-
nuación, los Naranjo, un grupo de flamenco fusión de Barcelona, 
os presentan su último trabajo Un paseo por los naranjos.

El sábado llega el turno del rock con una nueva edición del 
Canvirock Festival Solidari (en beneficio del Banco de Alimentos 
de Esplugues), que trae de nuevo el rock de Brigada Cobalto más 
dos bandas tributo: una a Guns’n’Roses y la otra al grupo de rock 
andaluz Medina Azahara. 

Más allá de los conciertos, cabe destacar las actividades habitu-
ales de estas fiestas, como son el Torneo de Fútbol Sala, los talle-
res de pintura de la Associació de Dones “El Taller”, la chorizada 
popular, la diada castellera, el correfoc o las actividades infantiles 
del Esplai Pubilla Casas, entre otras. Por cierto, este año el pregón 
va a cargo del primer teniente de Alcaldía, Eduard Sanz. 

¡Salud y fiesta! ●

FIESTA MAYOR DE CAN VIDALET
Del jueves 8 al domingo 11

Plaza Blas Infante y Rambla Verge de la Mercè 

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

Las fiestas de Can Clota 
gustan a mayores 
y pequeños 
 La gracia de las fiestas del 

barrio de Can Clota es que su 
programación gusta a todos los 
públicos. Este año la celebra-
ción va del viernes 30 de junio 
al domingo 2 de julio, tres 
días de actividades infantiles 
y bailes.

Viernes 30. Con la tabalada, 
el barrio sabrá que las fiestas 
han empezado y, después, llegará 
el turno de las actuaciones de baile 
de las entidades Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues y la Unión Extremeña de l’Hospitalet. 
En medio, el pegón, que este año va a cargo del director de la 
Policía Local, Juan Antonio González Leyva, y el subjefe del 
Área Básica Policial, Xavier Martín Marcos. El colofón de la jor-
nada lo pondrá la orquesta Los inolvidables 70. 

Sábado 1. A los más pequeños de la casa va dedicada la pro-
gramación del segundo día de fiesta mayor. Habrá hinchables de 
agua, fiesta de la espuma y merienda infantil. Para los mayores, 
comida con una paella popular y orquesta por la noche. 

Domingo 2. Como es tradición en las fiestas mayores de muchos 
pueblos de Catalunya, las habaneras y el rom cremat despedirán 
las fiestas hasta el año que viene. ●

FIESTA MAYOR CAN CLOTA
Del viernes 30 de junio al domingo 2 de julio

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES

Finestrelles viu una gran festa
 A Finestrelles també estan de festa major. En aquest barri hi 

viuen la diversió durant quatre dies i dues nits, que són els del cap 
de setmana del divendres 9 al diumenge 11 i el dimarts 13. Dins 
la programació destaquen els àpats de germanor. En trobareu 
un cada dia: des de la sardinada del divendres, passant pel sopar 
del dissabte i fins a la paella del diumenge. 

D'altra banda, el divendres  al vespre la sardinada comparteix 
protagonisme amb un concert d’havaneres a Cal Suís. El dissabte, 
en canvi, està dedicat als més petits de la casa, que tindran una 
gimcana (al matí), inflables i xocolatada (a la tarda) preparats al parc 
de la pista vermella. Per als adults, hi haurà, al mateix lloc, a més del 
sopar de germanor ja 
esmentat, un concert 
que acabarà amb una 
sessió de dj, a partir 
de mitja nit. 

A la tercera jorna-
da de la festa una 
actuació del Grup de 
Percussió Atabalats 
acompanyarà la pae-
lla popular. 

El punt i final de 
la celebració el posa 
l'ofrena floral al patró 
del barri, Sant Antoni, 
al parc Pompeu 
Fabra, el dimarts a 
les 13 hores. ●

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Del divendres 9 al dimarts 13
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XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL
El Trio Pedrell i la Cobla Ciutat de Girona 
posen el punt i final al festival

La vint-i-unena edició del Festival de 
Música Clàssica i Tradicional arriba a 
la seva recta final amb dos concerts que 
deixaran el llistó ben alt per a la propera 
temporada. 

Per una banda, el pianista i veí d’Es-
plugues, Jordi Humet, presenta amb la 
seva formació, el Trio Pedrell, una nova 
proposta de quintet, format per, a més del 
piano, un violoncel, una viola, un violí i un 
contrabaix. “Teníem ganes de compartir 
escenari amb dos músics més per tocar 
una obra tan icònica i coneguda com el 
Quintet de la Truita de Schubert”, explica 
Humet des de la Xina, on el trio ha estat 
de gira durant el mes de maig. D’aquesta 
experiència, el pianista espluguí afirma 
que l’ha  “sorprès l’afluència de públic, 

fins a 2.000 persones, i el gran interès per 
la música clàssica que té la ciutadania en 
general i especialment els joves”. 

Pel que fa al segon concert del mes i 
últim de la temporada, serà a càrrec de la 
ja incondicional Cobla Ciutat de Girona, 

que aquest any innova amb un format de 
tenor, l’Albert Deprius, acompanyat de 
la cobla. La formació dirigida per Jesús 
Ventura oferirà un extens repertori de 
peces que molts reconeixereu i ho faran 
a l’aire lliure, a la plaça de davant de l’Es-
glésia. 

I fins aquí el cicle que organitzen amb 
molta il·lusió els Amics de la Música de 
Santa Magdalena. 

L’any que ve, molt més! ●

TRIO PEDRELL
Divendres 9  21 h

Cobla Ciutat de Girona i tenor

Divendres 30  21 h 

Església de Santa Magdalena 

Més info: 
http://www.festival-musica-esplugues.cat
Col·laboració a l’entrada, 
no socis: [8€]

 És la nit més curta i, segurament, també 
una de les més especials de l’any. La nit de 
Sant Joan uneix tradició, diversió i comunió 
amb els veïns i veïnes durant una vetllada 
esplèndida que passem al voltant d’una 
taula o fins i tot a la vora d’una foguera. 
Esplugues celebra aquesta gran festa gai-
rebé a cada racó de la ciutat perquè, com 
és habitual, un bon grapat de barris orga-
nitzen la seva pròpia revetlla, a on hi sou 
tots convidats. 

Com marca la tradició, els membres del 
Centre Excursionista d’Esplugues de l’Es-
pluga Viva seran els encarregats de baixar 
la flama del cim del Canigó, que hauran 
anat a buscar la nit abans, i la faran arri-
bar no només a casa nostra, sinó també a 
prop d’una quinzena de municipis del Baix 
Llobregat. Fa ja gairebé mig segle que el 
CEE duu a terme aquesta tasca importan-
tíssima per la preservació d’aquesta tradició 

tan representativa de la cultura popular dels 
Països Catalans. 

Quant a la programació d’actes, anoteu lloc 
i hora: Casal de Cultura Robert Brillas, a patir 
de les sis de la tarda. Primer hi haurà l’en-
cesa del gresol, després es faran les danses 
de la Colla de Bastoners d’Esplugues i, a 
continuació, el seguici dels infants de l’Agru-
pament Escolta Espluga Viva, la Colla de 
Castellers i el Ball de Diables, que encen-
drà, uns metres més enllà, la gran foguera 
del parc Pou d’en Fèlix. A continuació, la 
lectura del manifest i el so vibrant i emotiu 
de la Muixeranga interpretada pels grallers 
donaran el tret de sortida de la festa.

Paral·lelament, molts barris de la ciutat 
organitzen sopars amb cava i coca, fogue-
res i, fins i tot, algun ball. Podeu consultar 
totes les revetlles a l’apartat Dia a Dia. Uniu-
vos-hi i doneu tots plegats la benvinguda 
a l’estiu! ●

NIT DE SANT JOAN A ESPLUGUES
Tradició ancestral i diversió revifen per Sant Joan  

FOCS DE SANT 
JOAN – FLAMA 
DEL CANIGÓ
FESTA NACIONAL 
DELS PAÏSOS 
CATALANS

Divendres 23

 A partir de les 18 h

Arribada de la Flama 

del Canigó i actes 

de l'encesa de la foguera

Jardins del Casal de Cultura 

Robert Brillas i Parc Pou d'en 

Fèlix

Consulteu les activitats   

al Dia a dia

LES REVETLLES
De l’ACAE (Can Clota)• 

Del Centre (davant L’Avenç)• 

De Can Clota (plaça del Taxi)• 

De la Plana (rambla del • 

Carme)

De la Plaça Macael  • 

(Can Vidalet)

Consulteu-les totes 

al Dia a dia
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Dia
a Dia

Juny 2017

1 DIJOUS
 17 h • Teatre de La Bòbila  

PROJECTE L’ESCOLA SONA
Concert dels alumnes de l’Escola 
Joan Maragall 
Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Com avança el coneixement científic'
A càrrec de Carles Calero 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Cal inscripció prèvia

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

IGUALTAT DE GÈNERE PER A TOTHOM 
Conferència: 
'Dones, salut i qualitat de vida'
A càrrec de la doctora Carme Valls

 19 h
Biblioteca La Bòbila     

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

 19 h
L'Avenç Centre Cultural  

XERREM I MENGEM
Les receptes de la gent d'Esplugues
Final de curs del grup de convaresa en català amb un 
concurs de berenars
Organitza: Òmnium Esplugues i CAL Esplugues, amb 
la col·laborció de L'Avenç Centre Cultural 

19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 
Xerrada: 'Les reformes del Papa'
"Les reformes del Papa, de moment, no ha tingut l'èxit 
esperat. Ha perdut la batalla. Però guanyarà la guer-
ra?", es pregunta el periodista i corresponsal al Vaticà, 
Vicenç Lozano, autor d'aquesta xerrada. 
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

2 DIVENDRES
 De 17 a 20 h • Museu Can Tinturé   

HOLA CERÀMICA
Portes obertes al Museu 
Visita lliure a la col·lecció permanent de rajola de mos-
tra Salvador Miquel i les mostres temporals 'El Llegat 
Nolla' i 'Terrissa en salsa'.
Organitza: Associació de Ciutats Ceramistes i MEL

7 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

INTERCANVI LINGÜÍSTIC
Grup de Conversa en Català. Coordina: Jordi Caba

 19 h
Masoveria de Can Tinturé   
DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Conferència: 
‘Quan la Casa de la Vila era hostal’
Història i curiositats de l'hostal de Picalqués (també 
taverna, botiga i fleca), construït el 1766 a la vora de 
la nova carretera, com es coneixia aleshores. A càrrec 
de Marta de Planell, tècnica de l'Arxiu municipal. 
Gratuït. Organitza Arxiu Municipal d'Esplugues

 19 h
Esplai Baronda c/ de la Riba, 36  
Conferència: ‘Reptes i oportunitats de 
la indústria 4.0’
A càrrec de dos experts en la matèria, Xavier Ayneto 
i Xavier Gallardo, doctors en Enginyeria per la UPC 
i consultors en innovació. Reserva prèvia al tel. 93 372 
04 16 o al c/e: serveiempresa@esplugues.cat 
Organitza: Servei municipal d’Atenció a l’Empresa

 A LA PÀGINA SEGÜENT

 19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  
Inauguració: Exposició final de curs de 
l’Escola de Pintura 
Exposició oberta del 7 al 22 de juny
Organitza: Espai Municipal de les Arts

8 DIJOUS
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

 16 h • Rambla Verge de la Mercè  

Tallers de pintura al carrer
A càrrec de l’Associació de Veïns 

 19.30 h • Edifi Molí  

Exposició de treballs de manualitats
A càrrec de l'Associació de Dones El Taller

 20.30 h • Edifici Cadí  
Actuació del grup de ball de l'Asso-
ciació de Dones El Taller

 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Fi de curs per acomiadar la Rita 
A càrrec de Sara Fuentes. Per a infants de 2 i 3 anys, 
acompanyats d’una persona adulta. Places limitades, 
cal reserva prèvia. 

 18 h 
Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Contesplai amb el Grup Indi 
Del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet 

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Mozart', a càrrec del musicòleg, periodista i crític 
musical Xavier Chavarria 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h 
Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Cal inscripció prèvia

 19 h
Biblioteca La Bòbila     

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

16 h • Edifici Cadí - sala d'actes 

PROJECTE L’ESCOLA SONA
Concert dels alumnes de l’Escola 
Can Vidalet
Organitza: Escola Municipal de Música

18 h • Biblioteca La Bòbila 

CINEMA FAMILIAR
¿Quién engañó a Roger Rabbit?
De Robert Zemeckis. Activitat enfocada a donar 
a conèixer pel·lícules del fons de les biblioteques de 
l’Hospitalet que es consideren interessants per als 
infants i, sobretot, per compartir en família.

3 DISSABTE
 A partir de les 9 h • Escola Folch i Torres

Gran torneig d'entitats de futbol sala
Dinar per les entitats participants [7€]. Servei de barra i 
música durant tot el dia! Per a més informació: pasto-
retsdesplugues@gmail.com
Organtiza: Associació Pastorets d'Esplugues

 De 9 a 14 i de 16 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
Cloenda escolar de futbol sala
Partits per celebrar la jornada de cloenda de les cate-
gories base del club.
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues

 A concretar
Camp Municipal de Futbol El Molí 

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

 De 17 a 20 h • Museu Can Tinturé   
HOLA CERÀMICA
Portes obertes al Museu 
Visita lliure a la col·lecció permanent de rajola de mos-
tra Salvador Miquel i les mostres temporals 'El Llegat 
Nolla' i 'Terrissa en salsa'.
Organitza: Associació de Ciutats Ceramistes i MEL

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

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

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas   
Teatre: ‘Bogeria, llibertat i diversió’ 
Del grup de teatre Atreveix-te, que enguany celebra 
el seu 20è aniversari.
Organitza: Associació de Dones de La Plana

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

Concert d'havaneres
Amb el grup Crema catalana, inlcou rom cremat 

4 DIUMENGE
 A concretar

Camp Municipal de Futbol El Molí  

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

 De 10 a 14 h • Museu Can Tinturé   
HOLA CERÀMICA
Portes obertes i visites al Museu 
Visites guiades gratuïtes al Museu Can Tinturé (12 h) i 
Museu de ceràmica “ La Rajoleta” (11 i 13 h)
Organitza: Associació de Ciutats Ceramistes i MEL

6 DIMARTS
 20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOBRE LA SORRA
La República Democràtica del Congo
A càrrec de la Fundació Humanitària Dr. Trueta i 
el sindicalista d'origen africà Saoka Kingolo
Organitza: Espluga Viva
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ZUMBA SOLIDÀRIA
 De 18 a 21.30 h • Pista de bàsquet

 De 18 a 18.30 h •
Danses de l'Índia, bollywood...
Exhibició alumnes Esplujove

 De 18.30 a 19 h •
Zumba kids i zumba jove

 De 19 a 21.30 h •
Zumba per a adults
Preu entrada: [5 €]  inclou una cinta dels petits valents. 
Venda d’entrades per internet a: 
https://www.ticketea.com/entradas‐zumba-
solidaria‐hospital‐sant‐joan‐de‐deu  
Organitza: Organitza: l'Hospital Sant Joan de Déu, 
Voluntariat de Nestlé, Duet Esplugues i l'Ajuntament 
d'Esplugues

ESPAI DIVERSITAT
 De 17.30 a 21 h • Parc dels Torrents

• Jocs d'arreu del món
• Photocall de la diversitat
Disfresseu-vos i emporteu-vos una foto de record
• Manualitats i tallers interculturals
• Tatuatges de henna i trenetes als cabells.
• Gimcana sobre l'accident Txernòbil
• Jocs de rol
• Jocs tradicionals per als més petits

ESPAI CONSELL D'INFANTS
 De 17.30 a 21 h • Parc dels Torrents

• Campanya de tinença responsable dels animals
Taller de sensibilització: 'Quiet, jeu ¡ recull la seva caca!'
• Col·locació de caixes nius
• Exposició i taller de reciclatge
• Exhibició de gossos ensinistrats per part de la 
Policia Local
Amb la col·laboració d'entitats del poble

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

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

 De 19.30 h a 02 h • Plaça Blas Infante  

CANVIROCK FESTIVAL SOLIDARI 2017
En benefici del Banc d'Aliments d'Esplugues. 
Recollida d'aliments a favor de La Creu Roja- Càritas i 
Associació Cristiana Vida.
Cartell del festival: 

 20 h • Brigada Cobalto
 21 h 

Hell House Guns’n’Roses Cover Band
 22.30 h • Tierra de libertad, tribut a 

Medina Azahara
Organitza: AV Can Vidalet i Gent Constructiva 

 A LA PÀGINA 4

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Parc Pista Vermella

 11 h • Gimcana
 17 h • Inflables i xocolatada 
 21 h • Sopar de germanor i concert
 00.30 h • DJ

 De 17.30 a 21.30 h  
Parc dels Torrents i Camp Municipal de Futbol  
Salt del Pi  

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS
Festa del Joc i l’Esport, Zumba 
Solidària, Espai Diversitat i Consell 
dels infants
No te la perdis! A LA PÀGINA 2 i 3

FESTA DEL JOC I L’ESPORT
 De 17.30 a 21 h

Camp Municipal de Futbol Salt del Pi
• Partits 3x3 de diferents esports
• Activitats amb raquetes
• Espai d’aventura 
• Zona de jocs gegants
• Ludoteca per als més menuts 
• Activitats de sensibilització (Fed Ecom) 
• Exhibició de gimnàstica artística 
(CGA Les Moreres) 

9 DIVENDRES
 De 17 a 22 h • Poliesportiu Can Vidalet  

XXXV Festival de Patinatge artístic
Hi participen nens i nenes del Club de Patinatge 
Artístic d’Esplugues
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

 19 h • Biblioteca La Bòbila 

Taller: 'Un CV + creatiu' 
La millor eina per a la recerca de feina: el currículum. 
Com diferenciar-vos amb un disseny original i innova-
dor. Apreneu a fer-vos un currículum original en una 
sessió. Amb Víctor Prieto. Cal inscripció prèvia 

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
 20.30 h • Plaça Blas Infante 

Actuació de ball, a càrrec de l'escola Utmar 
 21 h • Carrers Molí, Pau Torres i Jocs Floral

Correfoc 
A càrrec de Boiets Esquitxafocs + Toc de Foc 

 21.30 h • Plaça Blas Infante 

Pregó de Festa Major 
A càrrec d’Eduard Sanz García, primer tinent d'Al-
caldia de l’Ajuntament d'Esplugues

 22 h • Plaça Blas Infante 
Concert de flamenc: Makarines 

 23.30 h • Plaça Blas Infante 

Concert de Naranjo 
‘Un paseo por los naranjos’. Flamenc fusió

 A LA PÀGINA 4

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
   21 h • Cal Suís  

Sardinada amb havaneres 

 21 h • Església de Sant Mateu  

Concert de l’Orquestra Ocell i la 
coral Sons i Veus 
Organitza: Escola Municipal de Música

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
Col·laboració a l'entrada, no socis: [8 €] 

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Trio Pedrell
Christian Torres González, violí; Ferran Bardolet 
i Rifà, violoncel; i Jordi Humet Alsius, piano. 
Ampliat a quintet a la segona part amb Joaquín 
Arrabal, contrabaix, i Josep Bracero, viola. Més 
informació a http://www.festival-musica-esplu-
gues.cat
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena  A LA PÀGINA 5

10 DISSABTE
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

 De 9 a 22 h • Poliesportiu Can Vidalet 

Torneig de Futbol Sala 
Organitza: C.C.A. Plaça Macael 

 De 10 a 14 i de 16 a 18 h  •  Plaça Blas Infante  

Passejada en tren en miniatura 
A càrrec d'AMFE

 De 12 a 14 h • Plaça Blas Infante  

Xoriçada popular 
Preu del tiquet de l'entrepà: [1 €] o portar un aliment 
A favor del Banc d'Aliments d'Esplugues
Organitza: AV Can Vidalet 

 18.30 h • Rbla. Verge de la Mercè Edifici Cadí 

Animació infantil
Organitza: Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet

 20 h • Rbla. Verge de la Mercè - Edifici Cadí 

Masterclass de zumba 
A càrrec de Jimena Montivero (Willy's Bar) 

 22.30 h • Rbla. Verge de la Mercè Edifici Cadí 
Orquestra Chocolat 

CONFERÈNCIA PER A EMPRESES, PROFESSIONALS I EMPRENEDORS 

‘Els reptes i les oportunitats de la 
indústria 4.0’

 Avís a totes les empreses, persones emprenedo-
res i professionals, el Servei d’Atenció a l’Em-
presa organitza una conferència en què es parlarà 
sobre la indústria 4.0, un tema que avui en dia va 
en boca de tothom. 

Des que es va encunyar el nom d’‘indústria 4.0’ 
l’any 2011, aquest concepte ha anat guanyant 
importància i protagonisme en l’ideal d’assolir una 
fàbrica intel·ligent. 

La conferència posarà de relleu els reptes tecnològics, 
econòmics i socials que planteja la indústria 4.0 entesa 
com una nova organització dels mitjans de producció 
utilitzant tecnologies com la robòtica, la realitat virtual 
augmentada, la visió artificial i la impressió en 3D, entre 
d’altres tecnologies. S’exposaran exemples i casos reals 
d’indústries del nostre entorn i es debatrà sobre els 
reptes i les oportunitats que suposa la indústria 4.0 i la seva adaptació 
a la realitat de les nostres empreses. 

La conferència anirà a càrrec de dos experts en la matèria, Xavier Ayneto 
i Xavier Gallardo, ambdós doctors en Enginyeria per la UPC i consultors en 
innovació.●

CONFERÈNCIA: ‘ELS REPTES DE I LES OPORTUNITATS DE LA INDÚSTRIA 4.0’
Dimecres 7  19 h • Espai Baronda  
Confi rmeu assistència al 93 372 04 16 (ext. 1639), o al c/e: serveiempresa@esplugues.cat
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17 DISSABTE
11 h • Museu Can Tinturé   

Activitat familiar: 

‘Descobreix el mosaic Nolla’
A través de diferents jocs amb peces de 
colors,compondreu els motius geomètrics dels catàlegs 
de l’empresa, i inventariareu les vostres pròpies obres. 
Activitat gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o al 
c/e museus@esplugues.cat 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

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

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

 De 17 a 22.30 h  • Parc dels Torrents

XV FESTA DE LA PERCUSSIÓ 
Zona infantil

 De 17 a 18 h • Animació infantil 
 De 18 a 19.30 h • Tallers infantils 

Zona espectacles
 De 18 a 19.30 h • Actuacions musicals 

Zona percussió 
  18 a 22.30 h 
Actuacions de grups de percussió i DJ 

18 h
Parc del Pou d’en Fèlix – pista coberta  
Representació de la cantata infantil:

Al Ball sense un Badall
Organitza: Escola Municipal de Música

18 h • L’Avenç Centre Cultural   

Final de curs de L’Avenç
Els alumnes dels tallers de L’Avenç mostren la feina 
realitzada al llarg del curs a través d’actuacions. 
Activitat gratuïta. 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

18 DIUMENGE
 De 18.30 a 23 h • Parc dels Torrents  

Festa de Fi de Curs de l’Escola 
Municipal de Música
Concerts de combos de música moderna, coral 
Teen Star Voices, Jazz Band, Big Band Jove i 
banda amb grup de rock. 
Organitza: Escola Municipal de Música

20 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila  

ESPECTACLE DE FESTA MAJOR
Pipa, el titella meravella
A càrrec de Néstor Navarro i La Puntual 
Un nou titella arriba a casa nostra per fer riure i sor-
prendre tota la família. El seu nom és Pipa i ha viatjat 
per tot el món. Als seus viatges ha après jocs i bromes 
d’altres titelles il·lustres. Però el que no sap és que aquí, 
a Esplugues, s’enamorarà de la Nina, un altre titella.

21 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

INTERCANVI LINGÜÍSTIC
Grup de Conversa en Català. Coordina: Jordi Caba

18 h
Rambla Verge de la Mercè  

Sorteig públic i lliurament de premis 
Operación Euroverano a Can Vidalet
Organitza: Associació Comerç Can Vidalet, amb la col-
laboració de l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

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

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

19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
L’obertura: El simfonisme de l’òpera
Audiovisuals i comentaris, Antoni Yébenes. 
Obertures de Gioacchino Rossini

15 DIJOUS
 De 15 a 20 h

Piscines Municipals Parc dels Torrents

INICI PISCINES D'ESTIU
Fins al dimecres 21, de 15 a 20 h
Excepte diumenge 18, d'11 a 20 h 
Del 22 de juny al 3 de setembre, d'11 a 20 h
De dilluns a diumenge!
L’equipament de lleure de les piscines municipals 
consisteix en dues piscines a l’aire lliure, una de 800 
metres quadrats i d’entre 1,20 i 1,40 metres de fondà-
ria, i una altra, de 100 metres quadrats, i entre 40 i 45 
centímetres de fondària. 

 18 h
Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Cal inscripció prèvia

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Maillol vist pel comte Harry Kessler: 
el sentit de la història i el valor de 
l’art', a càrrec de José Enrique Ruiz-Domènec 
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

16 DIVENDRES
18 h

L’Avenç Centre Cultural   

Final de curs de L’Avenç
Els alumnes dels tallers de L’Avenç mostren la feina 
realitzada al llarg del curs a través d’actuacions. 
Activitat gratuïta. 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

18 h 
Biblioteca La Bòbila 
Taller: ‘Aprèn a fer coses amb materi-
al reciclat’
A càrrec de Pilar Tauste. Cal inscripció prèvia 

 De 19 a 00 h  
Diversos carrers dels barris de La Plana i Centre  

NIT DE COMERÇ I BOTIGUES OBERTES
Segona edició. Actuacions, exhibicions i mostres. Amb 
la participació de: grup vocal Els Jarks, grup d'Israel 
Durán i la seva banda, Grup de Percussió Drums, 
grup de country - line dance i jazz infantil de l'AVV La 
Plana-Montesa, el mag Moebius de la companyia 
Tibbister, la Colla de Bastoners d'Esplugues, 
Espluioga, Dansa oriental i la Banda Jove d'Es-
plugues. 
Barri de La Plana: Confluència dels carrers 
Josep Miquel Quintana, Dr. Manuel Riera, 
Francesc Llunell, Mestre Joan Corrales, Rovellat 
i Rambla del Carme.
Barri Centre: Carrers Mestre Joaquim Rosal, 
Josep Campreciós, Mossèn Jacint Verdaguer, 
Laureà Miró, de l'Església i Avinguda Cornellà.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d'Esplugues

 18.30 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Festival Infantil de Dansa d’Esplugues
Mostra de danses que vol ser un aparador de l'activitat 
dels grups més petits de l’Esbart. Ensenyaran tot el 
que han après durant aquest curs gràcies a la tasca de 
la seva directora, Teresa Badesa.
Organitza: L’Esbart Vila d’Esplugues

11 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

 12 h • Parròquia de Sant Antoni  

Missa del patró Sant Antoni
A càrrec de les parròquies Sant Antoni, Santa Gemma i 
Sant Enric d’Ossó

 De 12 a 14 h • Rambla Verge de la Mercè 

Diada Castellera d’Esplugues
A càrrec de les colles castelleres: d'Esplugues, Poble 
Sec i Carallots & Badalona

 De 12 a 14 h • Plaça Blas Infante 

Festa de l'escuma i concurs de dibuix 
A càrrec de Llar Residència de Discapacitats d’Esplugues

 De 19 a 21.30 h • Plaça Blas Infante 

Balls regionals, a càrrec de C.C. Andaluz Plaza 
Macael i Marismas del Guadalquivir 

 21.30 h • Plaça Blas Infante 

Havaneres 'Son de l'Havana' i rom 
cremat

 23 h • Espectacle fi de festa
Organitza: AV Can Vidalet

 A LA PÀGINA 4

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
 14 h • Parc Pompeu Fabral

Actuació del grup de percussió 
Atabalats i paella popular 

 12 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert de vermut de la Banda  de 
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Associació de veïns del Barri Centre

 De 20 a 22 h
Parc de Can Vidalet davant de l’EOI  

Els ratpenats del parc de Can 
Vidalet
Aquests animals nocturns són bioindicadors del canvi 
climàtic, descobrireu per què. 
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona

13 DIMARTS
 De 10 a 13 h 

Espai Baronda   
Jornada de cura: 
'Situació i futur dels treballs de cura'
Ponències i taula d'experiències. Més informació a: 
http://www.elbaixllobregat.cat/
Organitza: Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
l'Ajuntament d'Esplugues

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
13 h • Parc Pompeu Fabra

Ofrena floral
Ofrena floral al patró del barri, Sant Antoni

14 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

INTERCANVI LINGÜÍSTIC
Grup de Conversa en Català. Coordina: Jordi Caba

19 h • La Masoveria de Can Tinturé  
Conferència: ‘Terrissa en salsa’
Petita història dels condiments culinaris i els atuells 
relacionats, a càrrec d'Alfons Romero, que acompa-
nya la mostra homònima, que es pot visitar al Museu 
Can Tinturé. 
Organitza: Museu d’Esplugues de Llobregat i 
Associació de Ceramistes de Catalunya 

 A LA PÀGINA SEGÜENT
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26 DILLUNS
19 h • Espai Jove Remolí  

ÀGORA DE GÈNERE 
Sessions formatives: 
'Exemples de bones pràctiques’
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions i més 
informació a info@dias.cat Organitza: DIAS

27 DIMARTS
 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 
Inauguració exposició: 
'El color teixit' 
A càrrec d'Enke Machinek 
Exposició oberta del 26 de juny al 8 de juliol 

28 DIMECRES
19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Discofòrum 
Giuseppe Verdi: Aida, cim de l’òpera italiana
Audiovisuals i comentaris, Josep M. Busqué

29 DIJOUS
 18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h • Biblioteca La Bòbila     

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

 20 h • Espluga Viva  

PATI BLAU
Montserrat Roig. La Memòria Viva
Amb la presència de l’autora: Aina Torres
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. En acabar hi ha la 
possiblitat de sopar, prèvia inscripció, per  [5 €]
Organitza: Espluga Viva

30 DIVENDRES
 19 h •  Biblioteca La Bòbila 

RECITAL POÈTIC
Versos d’estiu
Amb Amalia Sanchís, Josep Anton Soldevila, 
Pilar Osorio Morán, Felipe Sérvulo i Martha 
Cecilia Cedeño. Cinc poetes del col·lectiu Laberint 
d’Ariadna es reuneixen a La Bòbila per cantar-vos l’ar-
ribada de l’estiu i el goig de viure

 21 h
Església de San Mateu  

Concert de l’Orquestra Ocell i les 
Corals Kwaya i Sons i Veus
Organitza: Escola Municipal de Música

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
Col·laboració a l'entrada, no socis: [8 €] 

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
El tenor i la cobla
A càrrec de la Cobla Ciutat de Girona, dirigida per 
Jesús Ventura, i el tenor Albert Deprius. Més infor-
mació a http://www.festival-musica-esplugues.cat. 
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena  A LA PÀGINA 5

FESTA MAJOR DE  CAN CLOTA
Plaça del Taxi   

 19.30 h • Tabalada 
Amb el grup de Percussió Drums

 19.30 h • Actuació de grups de ball de 
l’entitat ACAE

 21.15 h • Pregó 
A càrrec de Juan Antonio González Leyva, director 
del Servei de la Policía Local d’Esplugues i Xavier 
Martin Marcos, sotscap de l’ABP d’Esplugues de 
Llobregat

 22 h • Actuació del grup de ball de la 
Unión Extremeña de l’Hospitalet

 23 h • Ball amb l’orquestra Los 
Inolvidables 70

22 DIJOUS
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Un viatge a Londres a través del 
cinema', a càrrec del crític cinematogràfic Albert 
Beorlegui i Tous
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

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   
Mostra de treballs: Inspiracions
Com a cloenda del curs, l'alumnat de l’Escola 
Municipal de Ceràmica presenten les seves creaci-
ons inspirades en les obres d’Angelina Alós, aquest any 
que es  commemora el centenari del seu naixement.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

23 DIVENDRES
 18 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

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

REVETLLES DE SANT JOAN
 21 h • Local ACAE  C. Josep Anselm Clavé, 90  

Revetlla de l'ACAE (Can Clota)
Organitza: Asociación Cultural Andaluza d’Esplugues 

 22.30 h  • Pista de L'Avenç Centre Cultural  
Revetlla del Centre (davant L'Avenç)

 21.30 h • Sopar de carmanyola
 23 h • Ball amb música Dj

Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular

 23 h  • Plaça del Taxi
Revetlla de Can Clota
Discoteca mòbil Organitza: AV de Can Clota

 23 h • Rambla del Carme
Revetlla de La Plana
Ball amb orquestra Organitza: AV de la Plana

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

 A LA PÀGINA 5

25 DIUMENGE
 11 h • Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Preu: [3 €]
Itinerari i ruta històrica: 
‘De la mà d’Esplugues’
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir tots els 
secrets que amaga el centre històric d’Esplugues 
Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o enviar c/e a: 
museus@esplugues.cat

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

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

CONFERÈNCIA – EXPOSICIÓ: ‘Terrissa en Salsa’

Una aproximació a la cuina 
tradicional a través 
de la terrissa en salsa
 El president de l’Associació Catalana de 

Ceràmica i coautor del complet recopilatori de peces 
tradicionals de ceràmica a La Terrissa a Catalunya, 
Alfons Romero, oferirà una petita història dels condi-
ments culinaris i els atuells relacionats amb l’exposició 
temporal ‘Terrissa en salsa’, que es pot visitar al Museu 
Can Tinturé fins al 2 de juliol. 

A la xerrada, del dimecres 14, aquest amant de la terrissa, 
que a casa guarda prop de 2.000 exemplars de gerres de 
ceràmica antiga, segons informa la revista Tot Sant Cugat, us 
aproparà a la cuina tradicionals i els seus estris més populars 
a través de les diferents tipologies i funcions dels morters de 
ceràmica que podreu veure al Museu. La mostra proposa 
una àmplia mirada d'aquest atuell a través d'una selecció 
de 27 morters d'una col·lecció privada, que van des del segle XV 
al segle XX.●

XERRADA: ‘TERRISSA EN SALSA’
Dimecres  14  19  h • La Masoveria del Museu Can Tinturé 
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 22.30 h • Jardins del Museu Can Tinturé  
JAZZ & TINTURÉ
Men in swing jazz 
Aquest any el cicle del jazz al Museu Can Tituré amb 
un concert que ofereix un recorregut per la història 
del swing tot emulant les grans bandes de l’època 
daurada del jazz. Grup format per Marc Riera (veu i 
guitarra),  Gerard Cuní (contrabaix), Martí Mitjavila 
(saxo), Jaume Grau (trompeta), Joan Molina (bate-
ria), Oriol Codina (clarinet) i Gil Casals (trombó). 

Dissabte 1 de juliol
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA

 11 h • Parc de la Solidaritat
Inflables d'aigua
Plaça del Taxi  

 14 h Paella popular socis gratuït

 18 h Festa de l'escuma
 19.30 h Berenar infantil
 23 h Orquestra 

Diumenge 2 de juliol
FESTA MAJOR DE CAN CLOTA 

 19.30 h • Plaça del Taxi 

Havaneres i rom cremat

CURSOS i TALLERS 
Cada dimecres, de 19 a 20.30 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’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.

Dissabtes, 1, 15 i 22 de juny, de 18 a 19 h

Curs d’iniciació al ciclisme per a 
adults 
Oferta esportiva per aprendre a anar en bicicleta per a 
persones adultes, a partir de 18 anys. Inscripció i infor-
mació a: Parc Ciclista del Llobregat (telf. 636 56 86 55 o 
al c/e parcciclista@cebllob.cat). Preu: [30€] 
Organitza: Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Dimecres, 14 i 28 de juny, 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 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)

Dilluns, 12 de juny, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

A COR OBERT. EDUCADORS DESPERTS
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
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: 
900 300 082. Taller gratuït, places limitades

Dimecres, 7, 14, 21 i 28 de juny, a les 18 h
Biblioteca La Bòbila  

Curs d’iniciació a internet
Inicieu-vos en el món d’internet amb aquest curs de 4 ses-
sions i navegueu de manera segura. Cal inscripció prèvia.

SORTIDES
Diumenge, 4 de juny i 2 de juliol, a les 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia
Itinerari: 
La bateria de Sant Pere Màrtir
Fareu una petita excursió per la muntanya de Sant 
Pere Màrtir, veritable mirador del pla del Llobregat i de 
la ciutat de Barcelona. Descobrireu alguns aspectes de 
la defensa antiaèria durant la Guerra Civil espanyola 
i altres temes històrics relacionats amb aquest indret 
estratègic. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al 93 
470 02 18 o enviar c/e a: museus@esplugues.cat

Del 6 al 13 de juny, de 10 a 13 h 
Esplai de Gent Gran del Centre la Plana 
C. Rafael Sebastià Irla, s/n bxs.

Inscripcions estada de vacances a 
Sant Carles de la Ràpita per a Gent 
Gran
Hotel 4 estrelles La Ràpita, visita cultural Sant Mateu, 
visita Amposta i al museu Les Terres del Ebre, activi-
tats lúdiques, pensió Completa. 
Preu, tot inclòs: [185€] Per rigorós ordre de inscripció. 
Estada del 26 al 29 de setembre (4 dies i 3 nits)
Per a més informació, truqueu al Puig Coca i demaneu 
per l’Angèlica (tel. 93 372 04 16 Ext.1609)
Pagament del 10 al 13 de juliol, al mateix Esplai. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Diumenge, 11 de juny, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Oix, La vall d’en Bac (Garrotxa)
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  ‘Els fang 
i els forns del Modernisme’, que inclou cinc tipo-
logies de forns i altres elements d’interès de la que 
va ser la principal fàbrica de ceràmica modernista de 
Catalunya. [ A partir 3 €]

Fins al 3 de juny • De dl. a ds., de 18 a 21 h
Casal de cultura Robert Brillas 
Exposició: 

'Èxode d'un poble. La retirada a la 
Vall de Camprodon i Prats de Molló'
Exposició itinerant produïda per l'Ajuntament de 
Camprodon i el Centre d'Estudis de la Retirada 
de Camprodon. Inauguració: dilluns 15, a les 19 h, 
amb la intervenció del comissari, Lluís Bassaganya

Del 6 al 22 de juny • Casal Robert Brillas  
Exposició: 
Final de curs de l’Escola de Pintura 
Inauguració: dimecres 7, a les 19.30 h 
Organitza: Espai Municipal de les Arts

Del 12 al 30 de juny • Biblioteca La Bòbila  

Exposició: ‘S’ha escrit un crim: històri-
es de detectius, lladres i serenos’
Recorregut literari i lúdic per un gènere que atrapa lec-
tors de totes les edats. Tenim un cas: Un robatori? Una 
desaparició? Un crim? Un assassinat...? Necessitem: Un 
detectiu famós? Un detectiu proper? Un detectiu afec-
cionat? Cal trobar... Produïda per CLIJCAT i cedida pel 
Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Del 26 de juny al 8 de juliol 
Casal de Cultura Robert Brillas 

'El color del teixit'. A càrrec d'Enke Machinek 
Inauguració: dimarts 27, a les 19.30 h 

Fins al 2 de juliol
La Masoveria de Can Tinturé    
Mostra expositiva: ‘Terrissa en salsa. Els 
morters de ceràmica’
Inauguració i xerrada: dimecres 3, a les 19 h. Xerrada 
inaugural a càrrec d’Alfons Romero sobre les dife-
rents tipologies i funcions dels morters de ceràmica al 
llarg de la història

Del 16 de juny al 15 de setembre 
Sala d’exposicions del Col·lgi d’Aparellados
C/Bon Pastor, 5, Barcelona

‘Calidoscopi. Una mirada a l’univers 
de la rajola de mostra
El Museu Can Tinturé surt de les seves sales per donar 
a conèixer i posar en valor les rajoles de mostra, peti-
tes i veritables joies que han vestit les construccions al 
llarg de la història

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

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

COL·LABORADOR ACTIC
La Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues ha esdevingut centre col·laborador d’ACTIC.
Si vols obtenir la teva acreditació de competències en tecnologies de la informació i 
la comunicació per part de la Generalitat de Catalunya, pots fer el test el dimarts a la 
tarda o el dissabte al matí a la biblioteca. Cal inscriure’s prèviament a l’adreça: 
http://actic.gencat.cat/

ENGLISH BOOK CLUB 
If you enjoy reading in English and you are into sharing your opinions on books, join 
our English Book Club at Biblioteca Pare Miquel starting next September 2017. 
Sign in and give it a try!

Divencdres 30  19 h
RECITAL POÈTIC

Versos d'estiu
A càrrec del col·lectiu Labertint d'Ariadna 

Dimarts 20   18 h 
ESPECTACLE DE FESTA MAJOR

Pipa, el titella meravella
Amb Néstor Navarro i La Puntual

BIBLIOTECA LA BÒBILA



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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EXPOSICIÓ 
Del 6 de juny al 21 de juliol
De 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Esplugues joventut
Exposició per conèixer les oportunitats 
que t’ofereix la regidoria de joventut com 
a jove, així com dels equipaments joves 
de la ciutat: Oficina Jove d’Emancipació i 
Espai Jove Remolí.

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 27, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Com decidim màs-
ter o postgrau?'
En el moment de decidir sobre el futur 
educatiu, s’han de tenir en compte molts 
aspectes per decidir el màster o postgrau 
adequat. Vine a aprendre què has de valo-
rar per triar el teu futur! Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 26,de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'Viatjar low cost a l’estiu'
T’agrada l’aventura i vols descobrir nous 
llocs? Estàs preparant un viatge i no 
tens gaires recursos econòmics? Tenim 
la solució! Vine a conèixer quines opci-
ons hi ha per viatjar a baix cost, des del 
transport fins a l’allotjament i el menjar. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dijous 29, de 19 a 21 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'Espelmes aromàti-
ques naturals antimosquits'
Ara que arriba el bon temps comencen a 
aparèixer els mosquits. Per això crearem 
espelmes antimosquits amb aromes 
naturals propis de l’estiu. T’hi esperem!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var 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 22, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Coques de Sant Joan
S’acosta Sant Joan i com és típic d’aquesta 
data la famosa coca. Vine al Remolí i 
aprendràs a fer una de les millors coques 
que hagis tastat mai! Taller dirigit a joves 
de 16 a 35 anys., cal reservar plaça (*)

Dilluns 26, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Coneix les flors de Bach
Les flors de Bach és un mètode natural 
de sanar a través de l’ús de certes flors 
silvestres per tractar diverses situacions 
emocionals. Taller dirigit a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar plaça (*)

Dimecres 28, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cuida la teva pell a l’estiu!
De cara a l’estiu hem de tenir molta cura 
amb el sol i les taques a la pell. Vine al 
taller i aprendràs nous trucs per evitar cre-
mades i taques degut al sol. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys., cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda 
(12-18 anys) 

Dimecres 14, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Sucs i batuts
En aquest taller aprendrem a preparar 
begudes fredes per combatre la calor de 
l’estiu. Dirigida a joves d’entre 12 a 18 
anys. Cal reservar plaça (*)

TIC formació

Divendres 16, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Esquemes mentals amb 
Mindomo
Vols aprendre a fer esquemes? Mindomo 
és l’eina ideal per a fer mapes mentals que 
t’ajudaran a estudiar. També pots compar-
tir-los entre els teus companys de classe i 
així crear una xarxa d’estudi. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Dimarts 20, 
de 19 a 20.30 h
Espai Jove 
Remolí    

Iniciació al 
Photoshop 
Vine a aprendre el més bàsic de Photoshop 
per poder retocar les tevés fotografíes! 
És el programa més utilitzat per al retoc 
fotogràfic en l’àmbit professional. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Esplujove nit

Divendres 30, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Amanides refrescants
Durant l’estiu ve de gust menjar coses 
lleugeres i que hidratin el cos per no patir 
un cop de calor. En aquest taller apren-
dràs diverses formes de fer una amanida 
completíssima. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Dinamitzacions 
juvenils (12-18 anys)

Dilluns 19 i dimecres 21, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Decoració estiuenca
Vols decorar el Remolí al teu gust? Vine 
i col·labora en la decoració estiuenca del 
nostre centre! Dinàmica dirigida a joves 
de 12 a 18 anys.

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
el dilluns 5 i el divendres 23

(*) 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

Del 6 de Juny al 21 de Juliol
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí 
De 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  

Viatgeteca Viatgeteca 
T’apropem tota 
la informació 
que necessites 
per realitzar 
els millors viatges, escapades o 
excursions, amb recopilacions de 
la B-Travel. Informa-te'n!

Di
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D
V

Del 6 de Juny al 21 de Juliol
De 17.15 a 21 h

Punt TemàticPunt Temàtic

 

 



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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2017

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

 • NENS I ADOLESCENTSNENS I ADOLESCENTS:: 

• Expressió i comprensió oral i escrita
• Activitats amb el suport de la més moderna 
 TECNOLOGIA: pissarres digitals, tablets… 
• Horaris de matí. Possibilitat d'escollir PER SETMANES
• SORTIDA un dia a la setmana fora del centre. Potenciem 
 la COMUNICACIÓ amb els professors amb activitats lúdiques

• ADULTS: ADULTS: 
• Ensenyament de QUALITAT amb professorat qualificat   
 i amb recursos i instal·lacions excepcionals
• Enfocament acadèmic ACTIU i DINÀMIC 
 Progrés ràpid i EFICAÇ
• Programa EQUIVALENT als cursos oferts durant el    
 CURS ACADÈMIC
• GRUPS REDUÏTS / horaris de tarda

• NIVELLS B2NIVELLS B2 i  i C1:C1:  
• Únic centre d’Esplugues que pot acreditar els nivells B2 i   
 C1 d’anglès per obtenir el grau universitari
• Curs intensiu de 72 hores
• Sense taxes d’examen addicionals
• Exàmens oficials al nostre centre, equivalents a F.C.E. i     
 C.A.E.


