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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, octubre 2019

Dimecres 2
� De 9.30 a 11.30 h 

CEM La Plana

SETMANA DEL COR 
Caminada activa (nivell mig) 
Sortida i arribada des del CEM La Plana 
(Plaça Catalunya - Esplugues de Llobr.)
Nivell mitjà . Cal portar calçat còmode, roba 
esportiva i aigua. L’activitat estarà dirigida per 
instructors/es de DUET Esplugues SL.

� 11 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

SETMANA DEL COR                  
Xerrada: ‘Cuidant el nostre cor amb 
una alimentació cardiosaludable 
nutrició’, a càrrec de la Dra. Inma Nogués.
Amb motiu de la Setmana del Cor i del Dia Mundial 
del Cor que es va celebrar el 29 de setembre, els 
EAP de Can Vidalet i Lluís Millet, juntament amb 
el departament de Promoció de la Salut i Esports, 
presenten un seguit d’activitats en relació a la 
prevenció de malalties cardiovasculars i hàbits 
saludables. Del 29 de setembre al 5 d’octubre, 
podreu assistir a unes xerrades informatives 
que segueixen tres eixos principals: informació-
prevenció, alimentació i activitat física. 
Organitza: EAP Lluís Millet

� 17 h • Sala Actes Edifi ci Cadí  

SETMANA DEL COR   
Xerrada: ‘Convivint amb la insufi ciència 
cardíaca‘, a càrrec del cardiòleg Dr. Blanch 
i de l’infermer, Sr. Rico. Organitza: EAP Can 
Vidalet

� 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  
(CEM Les Moreres  )

1939, ESPLUGUES        +     P.4

COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL A ESPLUGUES 
Conferència: ’L’entrada dels nacionals 
al Baix Llobregat’.
S’inicia el cicle de conferències ‘1939, Esplugues’ 
amb una xerrada a càrrec de l’historiador Jordi 
Amigó, que us parlarà del pas de les tropes 
nacionals pel Baix Llobregat i la seva reorganització 
abans d’entrar a la Ciutat Comtal. 

Dijous 3 
� De 17 a 20 h • Mercat de Can Vidalet  

SETMANA DEL COR                              
Carpa Salut: presa biomesures 
Organitza: Creu Roja Esplugues de Llobregat

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Places limitades. Cal inscripció prèvia. Per a 
infants entre 24 i 48 mesos, acompanyats d’una 
persona adulta.

� 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.

 20 h • L’Avenç Centre Cultural   

Teatre: El muntaplats
L’Avenç Centre Cultural i la companyia Bassobrat 
presenten l’obra de Harold Pinter, El muntaplats. 
Dos homes en un soterrani esperen ordres 
mentre intenten desesperadament preparar-se 
una tassa de te...Així comença “El Muntaplats”, 
de Harold Pinter. El famós dramaturg anglès 
ens explica com els poderosos ens controlen 
mantenint-nos en la ignorància. Brillant, divertida 
i violenta, aquesta obra escrita el 1957 no podria 
ser més actual. Deixarà de ser-ho algun dia?
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i la companyia 
Bassobrat

Diumenge 6
 11 h • Local CCA Plaza Macael 

Matinal Flamenca (entrada gratuïta) 
Organitza: CCA Plaza Macael

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
El conte del rei dels ocells. 
Descoberta i cens de les aus del parc

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Qui viu al parc?
Territori, ecologia i biodiversitat

 19 h • L’Avenç Centre Cultural   

Teatre: El muntaplats
L’Avenç Centre Cultural i la companyia Bassobrat 
presenten l’obra de Harold Pinter, El muntaplats. 
(Llegiu la descripció a la info del dia 5).
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i la companyia 
Bassobrat

Dimecres 9
 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Mahler – Beethoven
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Ramón Cervera. Suggeriments de l’oient: 9a 
Simfonia de Beethoven, 2a Simfonia de Mahler, 
Cims del simfonisme Romàntic.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 10 
 18 h • Residència La Mallola

Auditori M. Rosa Campreciós     
+     P.7

Socis gratuït. No socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Comprendre Wagner’;a 
càrrec del professor d’Ecologia i Medi Ambient, 
Francesc Lozano Winterhalder. Més informació 
a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Diumenge 13
 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Taller de reflectants a partir de 
material reutilitzable

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Fem mandales amb elements 
naturals
Mitjans de producció i consum sostenible

� 18 h • Seu de la Creu Roja 
(C. Severo Ochoa,14)   

SETMANA DEL COR  
Xerrada: ‘Suport vital bàsic. Com fer una 
reanimació cardiovascular (RCP)‘
Organitza: Creu Roja Esplugues de Llobregat

� 18.30 h • Espai Jove Remolí  

SETMANA DEL COR    
Taller: begudes energètiques, què 
són?, a càrrec d’EINES (Servei de Prevenció 
de Drogodependències).

  19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Xerrada: ‘Euskara. Evolución y orígenes 
de la lengua vasca‘, a càrrec de l’estudiós 
de la cultura basca, Mikel Ardanaz Atxa.
La presidenta del Grup d’Estudis d’Esplugues, 
Rosa Abós i Prats presentarà la vetllada.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Divendres 4
� De 9.30 a 11.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

SETMANA DEL COR
Cardioshow. Representació 
teatralitzada. Aprenent amb humor.
A càrrec de personal sanitari 
Organitza: EAP Lluís Millet

� D’11.30 a 12.30 h
Mercat de Can Vidalet  

SETMANA DEL COR    
La Salu.Taller d’alimentació: 
esmorzar saludable
La Salu és una bicicleta itinerant que farà parada 
als mercats per fer taller d’alimentació saludable, 
tot relacionant i promocionant als mercat com 
un punt d’alimentació fresca i de proximitat amb 
hàbits saludables.
Organitza:EAP Can Vidalet (Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona)

� De 13.30 a 14.30 h
Mercat de La Plana  

SETMANA DEL COR  
La Salu.Taller d’alimentació: 
berenar saludable
La Salu és una bicicleta itinerant que farà parada 
als mercats per fer taller d’alimentació saludable, 
tot relacionant i promocionant als mercat com 
un punt d’alimentació fresca i de proximitat amb 
hàbits saludables.
Organitza: EAP Can Vidalet (Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona)  

� De 17 a 20 h
Mercat de La Plana  

SETMANA DEL COR    
Carpa Salut: presa biomesures 
Organitza: Creu Roja Esplugues de Llobregat

Dissabte 5
 De 10 a 11.30 h

Itinerari EAP Can Vidalet - EAP Lluís Millet - 
Parc Pou d’en Fèlix (Sortida EAP Can Vidalet)

SETMANA DEL COR    Cicle de Passejades 
Saludables de Marxa Nòrdica
Acte de cloenda de la Setmana del Cor. Intensitat 
mitjana-baixa. Inscripcions als Punts d’Atenció 
al Ciutadà del 23 de setembre al 3 d’octubre. 
Places limitades. Cal dur calçat esportiu, roba 
còmoda i motxilla. 

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
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 18 h
L’Avenç Centre Cultural   

Concert a càrrec de la Coral la 
Coloma
Entrada gratuïta.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Secció Coral 
La Coloma

Dimarts 15
 18.30 h • Museu Can Tinturé 

1939, ESPLUGUES                      +     P.4

COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL A ESPLUGUES
1939, Esplugues: visites guiades 
Amb motiu del dia en memòria de les víctimes 
de la Guerra Civil i de la repressió franquista, i 
coincidint amb la data de l’afusellament de Lluís 
Companys, us proposen una visita guiada a les 
exposicions ‘L’entrada dels nacionals amb ulls 
de Kautela’ i ‘Can Tinturé la memòria que 
queda’. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia 
trucant al 93 470 02 18.

 20 h • Parc Onze de Setembre 

Homenatge a Lluís Companys
Davant de la placa commemorativa

Dimecres 16
 18 h • Saló de Plens de l’Ajuntament 

pl. Santa Magdalena, 5-6 

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

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Presentació del llibre: 
Ball de lletres: relats i poesies
Recull de relats i poemes de l’ADEE.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

Dijous 17
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel 
+     P.3

d’Esplugues    
Sala d’actes i sala d’exposicions      

CIUTATS DEFENSORES DELS 
DRETS HUMANS 2019
Inauguració i visita guiada a l’exposició
 ‘El Infvierno serbio’, del fotoperiodista 
José Antonio Sempere
Mostra de 23 obres que presenta de nou la 
imatge de milers de persones que es troben en 
situacions extremes tot buscant una vida millor. 
Aquesta vegada a Sèrbia, país fronterer amb 4 
estats de la Unió Europea i 4 de les repúbliques 
que van pertànyer a la ex-Iugoslàvia. Sèrbia és 
la darrera frontera per a milers de persones 
que tracten d’arribar a la Unió Europea. Si bé 
Grècia, continua sent el principal país de trànsit 
i estancament de refugiats i immigrants, Sèrbia 
li segueix els passos.  

+ CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

Esplugues participa un any més en el 
projecte en defensa dels Drets Humans
El coneixement és l’eina més efi caç per remoure conscièn-
cies i activar mecanismes de canvi en el camí incessant de 
pau i equilibri social que haurien de tenir totes les regions 
del món. Aquesta és, precisament, la raó de ser del projecte 
Ciutats Defensores dels Drets Humans, una iniciativa que 
enguany celebra la seva novena edició i que va néixer amb 
l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre les necessitats 
d’integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca 
quotidiana. Perquè aconseguir una societat més igualitària, 
digne i equilibrada també és cosa nostra. 

El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans està 
impulsat conjuntament pel Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i 
l’Institut Català per la Pau. També compta amb la parti-
cipació de fi ns a 15 ajuntaments catalans, entre els quals hi 
trobem Esplugues.

Enguany l’estada del projecte és de 12 dies (del divendres 
4 al dimecres 16) i en aquest temps podreu participar de xe-
rrades, conferències, exposicions i d’altres activitats ofertes 
per diferents activistes d’arreu del món.  L’acte inaugural es 
farà a la Casa Amèrica de Barcelona el dissabte 5, a partir 
de les 11 h, mentre que la cloenda se celebrarà a Sant Joan 
Despí el dimecres 16.

Pel que fa als actes organitzats per l’Ajuntament 
d’Esplugues, destaca la xerrada oferta per tres defensors dels 
drets humans i activistes de pau, dirigida a l’alumnat de 4t 
d’ESO i 1r de batxillerat dels Instituts La Mallola, Joaquim 
Blume, Escola Natzaret i Escola Utmar. Serà dijous 10 i hi 
participaran Hayat Rguidi, periodista i membre de l’Equipe 
Media (col·lectiu que busca trencar l’aïllament informatiu 
del Sàhara); Magaly Castillo, activista feminista i actriu 
exiliada a Catalunya, fundadora del col·lectiu teatral “Las 
Amapolas” (espai de trobada crític i feminista a través de 
l’art); i Leonard Renteria, raper colombià que treballa per 
enfortir les comunitats afrodescendents de Buenaventura 
(Colòmbia).

D’altra banda, la Biblioteca P are Miquel d’Esplugues 
acollirà l’exposició del fotoperiodista José Antonio Sem-

CIUTATS 
DEFENSORES 
DELS DRETS 
HUMANS
Del divendres 4, 
al dimecres 16
d’octubre

pere, ‘El infvierno serbio’. Es tracta d’una mostra de 23 
obres que retraten les situacions d’extrema duresa que 
pateixen avui dia, a Sèrbia, milers d’homes, dones i infants. 
L’exposició es podrà veure del 14 al 31 d’aquest mes, i la 
inauguració serà el dijous 17, a les 17.30 h.

Per a més informació i per conèixer les activitats que es 
faran a d’altres municipis podeu consultar a: http://ciutats-
dretshumans.cat/

S 



4  L'AGENDA - octubre 2019

 18 h
Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós     

+     P.7

Socis gratuït. No socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Iran, el país dels aiatol·làs’ 
A càrrec del fi lòleg àrab i islamòleg. Jordi Belloso 
Rimbau. Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Xerrada: ’El càncer de mama avui’ 
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de 
Mamà es realitzarà xerrada informativa, punts 
de recollida de donatius per a la investigació i 
tallers de prevenció.
Organitza: Junta Local d’Esplugues Associació 
Espanyola Contra el Càncer de Mama

Dissabte 19
� De 10 a 12 h

Punt de trobada: CEM Les Moreres 

Cicle de Passejades Saludables de 
Marxa Nòrdica
Intensitat mitjana-baixa. Distància aproximada 6 
km. Descobrireu l’entorn natural tot gaudint de 
caminar fent marxa nòrdica. Inscripcions a:www.
nordicwalkingcatalunya.cat

� 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

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

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

� 18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Festival de jotes 
Ho organitza: Centro Aragonés de Esplugues

� 19 h • Centre Cultural La Bòbila 

Entrega del Premi L’H Confi dencial
L’H Confi dencial és un premi internacional de 
novel·la negra convocat per l’Ajuntament de 
l’Hospitalet del Llobregat i Roca Editorial

� 19.30 h
Museu de Ceràmica La Rajoleta  

+     P.5

FESTIVAL ARRELA’T
La Vinya folla, de Marcel Casellas 
Trio amb la col·laboració especial de Maria 
Mauri (mezzosoprano) i Toni Rimbau 
(permaviticultor)
Un espectacle en què s’interrelacionen els tres 
elements en joc: la cançó, la improvisació, i la 
permacultura aplicada a la vinya. Així, un seguit 
de cançons de caràcter tant líric com popular 
mostraran els diversos vessants de la vinya i com 
l’ésser humà s’ha acostat a aquest producte 
tan sublim i alhora venerat des de l’època més 
antiga. L’espectacle anirà acompanyat d’un tast 
de vins de: Casa Rimbau (Penedès) i Celler 
Sirot (Torrelles de Llobregat). Es tracta d’una 
producció especial per al Festival Arrela’t 2019. 
Preu [15€]. Aforament limitat.
Organitza: Tradicions i Costums - Espluga Viva

� 21 h
Església Santa Magdalena 

Concert de Gospel amb la Coral de 
Cors Gospel, sota la direcció de Joan 
Casanovas. Entrada gratuïta. 

Diumenge 20
 D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
La fauna secreta del parc i el taller 
de petjades

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Observem les papallones del parc
Territori, ecologia i biodiversitat

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas   

+     P.5

FESTIVAL ARRELA’T
Electrogralla
Roger Andorrà presenta un espectacle amb una 
sola gralla connectada a uns pedals electrònics 
(mescla i transformació sonora) que parteix de 
l’herència de la gralla vuitcentista i s’endinsa cap 
a la música actual. Espectacle multidisciplinari. 
Gèneres com el ball pla, el pasdoble, el toc de 
castells i altres tonades de l’imaginari tradicional 
català passen pel fi ltre de la gralla preparada.
Organitza: Tradicions i Costums - Espluga Viva
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+

L’Arxiu Municipal i els Museus 
d’Esplugues continuen el programa 
d’activitats 1939, Esplugues, un impres-
cindible exercici de recuperació de la me-
mòria en el qual podeu descobrir els fets 
ocorreguts els darrers dies de la Guerra 
Civil i saber quines conseqüències van 
tenir per a la vila i els seus habitants. 

Així, dimecres 2 a les 19 h, a La Ma-
soveria Can Tinturé, s’inicia el cicle de 
conferències ‘1939, Esplugues’, on 
l’historiador Jordi Amigó parlarà de 
l’entrada dels nacionals al Baix Llobregat. 
D’altra banda, el diumenge 6 es farà el 
segon itinerari teatralitzat , ‘Lluita i re-
sistència, els últims dies del confl icte a Sant Pere 
Màrtir’, una recreació de la fugida dels últims soldats republicans de la muntan-
ya de Sant Pere Màrtir. (Activitat amb inscripció trucant al 93 470 02 18). 

Pel que fa a les exposicions, fi ns al 26 de gener teniu temps d’endinsar-vos en els fi nals de 
la Guerra Civil a través de les fotografi es que Francisco Martínez Gascón ‘Kautela’ va fer 
a les tropes sollevades mentre creuaven la nostra població abans de l’entrada a Barcelona. 
D’altra banda, i també al Museu Can Tinturé, podeu visitar l’exposició de petit format, ‘La 
memòria que queda’, inclosa a la programació ‘1939. L’abans i el després’, organitzada per 
la Diputació de Barcelona, i on podeu fer un repàs per l’emblemàtic edifi ci de Can Tinturé 
en l’època de la guerra. . En aquest espai també s’expliquen detalls d’Esplugues entre 1936-
1939. Amb motiu del dia en memòria de las víctimes de la Guerra Civil i de la repressió 
franquista, i coincidint amb la data de l’afusellament de Lluís Companys, es farà una visita 
guiada a totes dues exposicions. En properes agendes us seguirem informant de totes 
aquestes activitats. Trobareu més informació al web dels Museus d’Esplugues www.museus.
esplugues.cat i a les xarxes amb l’etiqueta #1939Esplugues

Fins al 26 de gener
Museu Can Tinturé
Exposició: ‘L’entrada dels 
nacionals amb els ulls de 
Kautela’

Fins al 26 de gener
Museu Can Tinturé
Exposició: ‘Can Tinturé, 
la memòria que queda’

Dimecres 2, a les 19 h
La Masoveria 
de Can Tinturé
Conferència: ‘L’entrada 
dels nacionals al Baix 
Llobregat’

Diumenge 6, a les 11 h 
Sant Pere Màrtir
Itinerari teatralitzat: 
‘Lluita i resistència, els 
últims dies del confl icte 
a Sant Pere Màrtir’

Dissabte 19
Sortida a les Terres de 
l’Ebre. AMPEL proposa una 
visita als escenaris de la 
batalla de l’Ebre

1939, ESPLUGUES

Esplugues fa memòria històrica tot recordant 
el fi nal de la Guerra Civil ara fa 80 anys
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Foto: Esplugues, 26 de gener de 1939. Soldats i tancs preparant 
l’entrada a Barcelona. Fotògraf: Francisco Martínez Gascón. 
Archivo Familiar Martínez Gascón (AFMG)
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+

La cultura d’arrel tradicional, expressada per mitjà de 
la música i la dansa, esdevé defi nició inequívoca d’un 
dels festivalsde folk més importants de la comarca. 
Un any més, Tradicions i Costums d’Espluga Viva, 
amb el suport de l’Ajuntament d’Esplugues, us ha 
preparat una programació plena de propostes musicals 
de primer nivell. El Casal de Cultura Robert Brillas, La 
Rajoleta i l’Ateneu Popular seran escenaris d’excepció 
del Festival Arrela’t, que començarà el proper dissab-
te 19 i s’allargarà fi ns al dijous 31, tot coincidint amb la 
Castanyada. 

El festival arrencarà de la forma més original, al 
Museu de ceràmica La Rajoleta, amb una producció 
especial per a l’Arrela’t d’enguany, cortesia de Marcel 
Casellas Trio, amb la col·laboració de la mezzosopra-
no Maria Mauri i del permaviticultor, Ton Rimbau. 
Un espectacle on s’interrelaciona la cançó amb la 
improvisació i la permacultura aplicada a la vinya. Diumenge 
20,  Roger Andorrà presentarà un espectacle de gralla connec-
tada a pedals electrònics, anomenat Electrogralla. Un espec-
tacle on es barreja tradició i modernitat. El divendres següent, 
dia 25, gaudireu de doble programació a l’Ateneu. D’una banda 
podreu xalar de l’aire desenfadat i la música tradicional d’arreu 
del món que us apropen Pony Pisador; i de l’altra us podreu 
endinsar dins l’ambient de taverna que proposen els espluguins 
The Cane Peelers, que combinen el rock i el folk amb temes 
més tranquils. L’endemà, dissabte 26, dia fort del festival,  els 
concerts se succeiran. De primer, les ovidenques Mireia Vives 
i Borja Penalva presentaran el seu nou disc, Cançons de fer 
camí, i us invitaran a fer un recorregut entre cançons inèdites, 
pròpies, musicacions i referents. El segon plat us el servirà la 
delicadesa de Pasquines: un espectacle de música i poesia a 
través de la sensibilitat de sis dones que formen aquest projecte 
personal i únic. I amb les postres arribarà El Diluvi: el grup de 
música valencià delectarà el públic amb el folk més modern i 
deixarà tothom xop de gresca i diversió. Diumenge 27, serà el 
torn pel cuplet català, de la mà de Mousse de Parrús. Un es-
pectacle d’humor, sàtira i erotisme. El colofó fi nal serà el dijous 
31, coincidint amb la Castanyada, i el posarà el taller de danses 
amb Sagristà & Soler, el sopar i el ball, amb música de Safolk.

FESTIVAL ARRELA’T

Esplugues: seu de la gran festa 
d’arrel del Baix Llobregat

FESTIVAL ARRELA’T
De dissabte 19 al dijous 31 
d’octubre

El Diluvi

Mireia Vives i Borja Penalva

Pasquines

Electrogralla

Maria Mauri

Marcel Casellas Trio
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Dilluns 21
 17 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER
Cinefòrum Gent Gran: 
‘Quédate conmigo’, a càrrec de 
l’Associació Familiars d’Alzheimer Baix 
Llobregat. Accés gratuït

Dimecres 23
 D’11 a 12 h

Casal de Gent Gran Centre-La Plana 

Xerrada: Vull fer voluntariat, per on 
començo?
Xerrada sobre les diferents oportunitats de 
voluntariat a la ciutat.
Inscripcions a www.entitats.esplugues.cat +info: 
voluntariat@esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

 De 17.15 a 19.30 h 
Escola Matilde Orduña  (carrer dels Caquis, 10)
Xerrada per a famílies: 
‘Famílies i pantalles, com actuar, 
part I’ 
Adreçada a les famílies de nens i nenes de primària 
i secundària. Formador: Julio Mingueza 

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Carl Maria von Weber
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Francesc Coma. L’Obertura, síntesi apassionant 
del poema simfònic
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 24
 10 h

Plaça Santa Magdalena

XXI Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat

 18 h
Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós    

+     P.7

Socis gratuït. No socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘El teatre a través de 
Comediants’;a càrrec de l’actor de 
Comediants, Jaume Bernadet. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

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

PATI  BLAU  
‘UN PATI BLAU ON PASSEJAR DUBTES’
Tertúlia sobre l’obra completa de 
la poeta Montserrat Abelló , amb la 
seva fi lla, Mireia Bofi ll Abelló, traductora i 
feminista. 
Montserrat Abelló va desenvolupar una poesia 
subtil des d’un pensament que s’enfrontà sense 
treva al pes del silenci i a les seves complicitats 
davant de tants fets determinants de la vida. Una 
poesia que s’alimenta d’un emotiu diàleg entre 
la veu individual i la col·lectiva. 
Pati  Blau  és  una  tertúlia  literària  en  la  qual  
les  autores  que  escriuen  en  català  tenen  
un  espai  per  compartir  els  seus  llibres  i  els  
seus  dubtes.
Organitza: Espluga Viva

� 20 h • Auditori de l’Escola Alemanya 
Av. Jacint Esteva Fontanet, 105

GRAN CONCERT 125 ANIVERSARI DE 
L’ESCOLA ALEMANYA
Carmina Burana, a càrrec del Deutsche 
Schule Barcelona Cor i altres cantants de la 
comunitat escolar. Direcció: Marta Garcia 
Cadena

Divendres 25
 18 h 

40 ANYS AVV LA PLANA-MONTESA 
Xerrada sobre les escoles al barri 
A càrrec del  Sr. José Luís Rebenaque, exdirector 
de l’escola Folch i Torres. 
Ho organitza: AVV de la Plana - Montesa

  22 h
Ateneu Popular d’Esplugues   

+     P.5

FESTIVAL ARRELA’T
Nit de Taverna amb Pony Pisador
El Pony Pisador és un grup de cinc joves de 
Barcelona que neix del desig de barrejar músiques 
tradicionals d’arreu del món amb un estil viu 
i desenfadat, però treballat amb cura. L’aire 
despreocupat del Pony Pisador en directe és 
contagiós i desperta el bon humor i les ganes 
de participar del públic d’allà on va.

... i TheCandePeelers
Els The Cane Peelers tenen ben clara una cosa: 
allà on toquen volen traslladar l’ambient de 
taverna i de ‘stayat home’ que generen als assajos.
Combinen temes més ràpids amb tocs rock ‘n’ 
rolleros, amb temes més tranquils amb un to 
més folki, fent un popurri de versions i temes 
propis digne de qualsevol taverna dels segles 
XVII i XVIII 
Organitza: Tradicions i Costums - Espluga Viva

Dissabte 26
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

� De 17 a 20 h 
Parc Pou d’en Fèlix  (pista vermella)

Festa Infantil de la Tardor
Activitats infantils.
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

FESTIVAL ARRELA’T
Casal de Cultura Robert Brillas    

+     P.5

� 19 h

Mireia Vives i Borja Penalva   
Mireia Vives i Borja Penalba presenten el seu 

nou disc, Cançons de fer camí, amb 19 
cançons, la majoria inèdites, pròpies, algunes 
musicacions, versions de referents...Un disc de 
cançons que els colpegen i els fan entendre 
millor el món. Cançons de fer camí són muntanya 
i tots els camins que hi podem caminar. A part 
de les cançons pròpies, Mireia i Borja musiquen 
en aquest treball Maria Mercè Marçal -de fet, el 
títol del disc és manllevat d’un poema seu- i a 
la gran Montserrat Roig. També han treballat 
amb els seus companys poetes i amics, Joanjo 
Garcia, David Caño i Roc Casagran. I també amb 
textos de Rafeef Ziadah, Joan Salvat Papasseit 
i Joan Fuster.
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+

El 25 d’octubre del 2018 s’entregaven els 
guardons als artistes internacionals que 
varen participar en la darrera edició de la 
19 Biennal de Ceràmica d’Esplugues 
Angelina Alós. Pràcticament un any 
després, les darreres creacions dels 
guanyadors d’aquest certamen es 
podran veure en la tercera edició 
de l’exposició col·lectiva ‘PostCrea-
cions’, fruit de la col·laboració ini-
ciada l’any 2014 entre l’Ajuntament 
d’Esplugues, els Museus d’Esplugues 
i l‘Associació de Ceramistes de Ca-
talunya, i que ha permès ampliar la 
difusió de les activitats a l’entorn de la 
ceràmica d’ambdues entitats.

Així doncs, restaran exposades les noves 

EXPOSICIÓ TEMPORAL A BARCELONA

La Biennal de Ceràmica d’Esplugues 
ressona un any després amb ‘PostCreacions’

Del 22 d’octubre al 29 de novembre
‘Post Creacions’
Sala d’exposicions Associació de Ceramistes de 
Catalunya ( c/Doctor Dou,7, Barcelona). 
Inauguració: dimarts 22 d’octubre, a les 19 h

creacions d’Albert Montserrat, Premi Ciutat d’Esplugues; 
les de Chisato Kuroki, que va obtenir el Premi Ange-

lina Alós i les d’Alberto Vieira, premi Premi Pujol i 
Bausis.

Durant l’acte d’inauguració, dimarts 22, que tin-
drà lloc a la Sala d’exposicions de l’Associació de 
Ceramistes de Catalunya ( c/Doctor Dou,7. Barce-
lona ), es presentarà el catàleg de la 19a Biennal, 
que recull totes les obres guanyadores i selec-
cionades. L’exposició es podrà visitar fi ns al 29 de 
novembre de manera gratuïta.
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� 22 h

Pasquines
Pasquines és un projecte molt íntim i lligat al 
procés personal de les sis dones que el formen. 
Va començar sent un altaveu de denúncia de 
diferents lluites amb espectacles que parlaven de 
la dona o de la incomunicació entre els pobles 
però a mesura que creixia, es va anar enriquint 
amb música i poesia ben variada i d’arreu.

� 23.30 h

El Diluvi
El Diluvi és un grup de música en valencià que 
es defi neix com de folk modern. Provenen de 
Castalla i d’altres poblacions de l’Alcoià. Fusionen 
estils musicals tan diversos com ara cúmbia, 
reggae, rumba, folk i la música tradicional o d’arrel 
valenciana. A aquesta barreja d’estils l’anomenen 
“mestissatge mediterrani”. 

� 19 h
L’Avenç Centre Cultural   

+     P.8

Sala teatre  

Teatre: Micros-T  
L’Endoll, Grup de Teatre de L’Avenç presenta 
petites històries en format esquetx. Es tracta 
de nou escenes curtes amb tocs d’humor, 
sensibles, intel·ligents i alegres. Són set peces 
ja representades per l’Endoll al llarg de la seva 
trajectòria i dues escenes noves. L’obra es 
presenta en format cafè-teatre i l’espectador 
podrà prendre el que vulgui mentre gaudeix de 
l’espectacle. 
Organitza: L’Endoll, Grup de Teatre de L’Avenç

De 20.30 a 22 h
CEM La Plana

HALLOWEEN 2019
Terror a Duet Street (2a part)
Amb motiu de la celebració del Halloween 
2019, Duet Esplugues organitza per segon any 
consecutiu un túnel del terror al CEM La Plana, 
en el qual hi participaran uns 30 actors disfressats 
per tota la instal·lació. Condicions: els menors 
de 16 anys cal que vinguin acompanyats per un 
adult major d’edat. L’entrada té un cost de 3 euros 
per persona  i podran realitzar el recorregut les 
vegades que es vulgui.

Diumenge 27
� D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà 

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

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Taller de Land art. Escultures naturals 
al parc

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Gaudim de la Ciència: taller 
d’experiments

� 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas    

+     P.5

FESTIVAL ARRELA’T
Mousse de Parrús: Jo vull ser miss
Recuperant la màgia del Paral·lel amb un 
espectacle farcit d’humor, erotisme i sàtira 
social, Mousse de Parrús aposta per la sonoritat 
del cuplet català tot portant-lo a l’actualitat i 
fent partícip al públic d’una nit de vedettes 
enganyades, músics desheretats, venedors de 
versos i subhastadors d’anècdotes. 

� 19 h
L’Avenç Centre Cultural   

+     P.8

Sala teatre  

Teatre: Micros-T  
L’Endoll, Grup de Teatre de L’Avenç presenta 
petites històries en format esquetx. Es tracta 
de nou escenes curtes amb tocs d’humor, 
sensibles, intel·ligents i alegres. Són set peces 
ja representades per l’Endoll al llarg de la seva 
trajectòria i dues escenes noves. L’obra es 
presenta en format cafè-teatre i l’espectador 
podrà prendre el que vulgui mentre gaudeix de 
l’espectacle. 
Organitza: L’Endoll, Grup de Teatre de L’Avenç

Dilluns 28
� 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Sala d’exposicions 
Inauguració de l’exposició anual: 
XX aniversari
Luz Dávila Rojas serà la comissaria d’enguany de 
la mostra anual del Centre Artístic d’Esplugues.
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

Dimecres 30
 De 17.15 a 19.30 h 

Escola Matilde Orduña  (carrer dels Caquis, 10)
Xerrada per a famílies: 
‘Famílies i pantalles, com actuar, 
part II’ 
Adreçada a les famílies de nens i nenes de primària 
i secundària. Formador: Julio Mingueza 

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Conferència: 
‘Les òperes del Liceu: Faust i 
Carmen’. A càrrec de M. Josep Anglès
En ocasió dels 20 anys del Liceu, el gran teatre 
ofereix aquesta presentació de dues de les obres 
més emblemàtiques.

Dijous 31
 18 h

Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós    

+     P.7
 

Socis gratuït. No socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘L’habitatge al àrea 
metropolitana’, a càrrec de l’economista 
especialitzada en polítiques públiques d’habitatge, 
Carme Trilla. Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE
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+ L’AUGGE obre el curs 
amb quatre xerrades 
multi -disciplinars
L’Aula Universitària de Gent Gran  (AUGGE) inicia un curs apas-
sionant amb una programació rica i diversa, tal com us tenen acos-
tumats. Així, a través de les xerrades i conferències proposades per 
l’entitat, podreu descobrir altres cultures, noves realitats, diferents 
disciplines i refl exionar sobre el moment present, tot entenent d’on 
venim i cap a on anem. 

Francesc Lozano Winterhalder, serà l’encarregat d’inaugurar el 
nou curs dijous 10, amb ‘Comprendre Wagner’. Una conferència 
que servirà per apropar la fi gura d’un dels més grans compositors 
d’òpera del segle XIX. Winterhalder és un biòleg de renom amant de 
la música que connecta el quart art amb l’educació, la vida social i les 
relacions humanes. El dijous 17, l’especialista en el món àrab i isla-
mòleg, Jordi Belloso Rimbau aprofundirà sobre la realitat a l’Iran, 
a través de la fi gura dels aiatol·làs, títol de distinció atorgat als cler-
gues xiïtes. Dijous següent, és moment d’endinsar-se en el món del 
teatre, a través de l’experiència de l’actor i creador Jaume Bernadet, 
que repassarà la seva trajectòria amb la històrica companyia Come-
diants, tot descobrint-vos les bambolines i els secrets d’aquestes 
belles arts. Finalment, dijous 31, l’economista especialitzada en habi-
tatge, Carme Trilla, oferirà una conferència sobre l’habitatge a l’àrea 
metropolitana, en un moment on l’accés a l’habitatge esdevé una de 
les principals preocupacions de la població.

Dijous 10 – 18 h
Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós
Conferència: ‘Comprendre 
Wagner’. A càrrec del biòleg, 
amant de la música, Francesc 
Lozano Winterhalder

Dijous 17 – 18 h
Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós
Conferència: ‘Iran, el país 
dels aiatol·làs’, a càrrec de 
l’especialista aràbic i islamòleg, 
Jordi Belloso Rimbau

Dijous 24 – 18 h
Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós
Conferència: ‘El teatre a  través 
de Comediants’, de la mà del 
creador Jaume Bernadet.

Dijous 31 – 18 h
Residència La Mallola- Auditori M. 
Rosa Campreciós
Conferència: ‘L’habitatge 
al’àrea metropolitana’, a càrrec 
de l’economista Carme Trilla
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CASTANYADA 2019
 17.30 h • Parc Pou d’en Fèlix       

+     P.9

(pista coberta Conxita Udina)

Castanyada amb animació amb la 
presència d’Sky de la Patrulla Canina
Organitza: AVV El Gall

 18 h • Plaça Gandhi  

Castanyada
Organitza:  AVV La Plana

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

Castanyada
Organitza: Associació Cultural Andaluza de 
Esplugues (ACAE)

 19 h • Rambla  Verge de la Mercè  

Castanyada
Organitza: AVV Can Vidalet

 19 h • Plaça del Taxi

Castanyada
Organitza: AVV de Can Clota

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

FESTIVAL ARRELA’T
Castanyada
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

 19 h • Taller de danses amb Sagristà 
& Soler

 21 h •  Sopar popular amb castanyes, 
moniatos i panellets i ball folk amb 
l’Orquestra Safolk
Organitza: Tradicions i Costums - Espluga Viva

 20 h • Jardins de Cal Suís

Castanyada
Organitza: AVV Finestrelles

 22 • Local ACAE 

Festa de disfresses i ball
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de 
Esplugues (ACAE)

 22 h • Local CCA Plaza Macael

Castanyada
Organitza: CCA Plaza Macael

Divendres 1 de novembre
 Inscripcions d’11 a 11.30 h

Jardins del Casal Robert Brillas   

XXXVII CONCURS DE PANELLETS
Per a majors de 16 anys. Cal aportar tres unitats 
de tres varietats diferents de panellets casolans 
amb la seva corresponent recepta. El veredicte 
del jurat i el lliurament dels premis es farà durant 
el matí.
·1r premi: trofeu de l’Ajuntament i un obsequi  
de l’AVV del Centre.
·2n premi: trofeu de l’Ajuntament i un obsequi 
de l’AVV del Centre.
·3r premi: trofeu de l’Ajuntament i un obsequi 
de l’AVV del Centre.
·Premi a la presentació: trofeu de l’Ajuntament 
i un obsequi de l’AVV del Centre.
Organitza: AVV del Barri Centre

Diumenge 3 de novembre
� 10.30 h (inici programació matí) 
� 16.30 h (inici programació tarda)

Parc Pou d’en Fèlix 
(pista coberta Conxita Udina)

XVI Aplec de la Sardana d’Esplugues 
de Llobregat
Hi haurà dinar de germanor, rifes i concurs de 
colles improvisades.
Amb les cobles La Principal del Llobregat, Ciutat 
de Cornellà i Jovenívola de Sabadell
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

SORTIDES
� Dimecres 2 d’octubre,de 9.30 a 11.30 h

CEM La Plana

SETMANA DEL COR 
Caminada activa (nivell mig) 
Sortida i arribada des del CEM La Plana 
(Plaça Catalunya - Esplugues de Llobr.)
Nivell mitjà . Cal portar calçat còmode, roba 
esportiva i aigua. L’activitat estarà dirigida per 
instructors/es de DUET Esplugues.

� Diumenge, 6 d’octubre, a les 11 h
Plaça Mireia (punt de trobada)           

+     P.4

1939, ESPLUGUES
COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL A ESPLUGUES 
Itinerari teatralitzat:    
‘Lluita i Resistència. Els últims dies 
del confl icte a Sant Pere Màrtir’ 
Pujareu la muntanya tot recuperant la memòria 
dels dies 24 i 25 de gener de 1939. Esteu convidats 
a aquest itinerari especial que recrea la fugida 
dels últims soldats republicans de la muntanya 
de Sant Pere Màrtir, punt estratègic durant tot 
el confl icte. • Activitat gratuïta prèvia inscripció 
a Museu Can Tinturé 93 470 02 18
• Places limitades

� Diumenge, 13 d’octubre, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Cingles de Malanyeu. Les tres 
foradades (Berguedà) 
El poble de Malanyeu està envoltat de 
cingleres amb camins que, mitjançant 
solucions enginyoses, recorren aquest terreny 
accidentat. Des de les parts altes de les 
cingleres gaudireu de bones panoràmiques 
sobre les valls de la serra del Catllaràs. 12,5 km  
930m desnivell.
Informació 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 d’Esplugues-
Espluga Viva

� Dissabte 19, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena

Sortida a Guissona
Podreu descobrir la Vila de Guissona comarca 
de la Segarra. Preu socis [40 €], no socis [45 €]. 
Inclou esmorzar i dinar. Activitat oberta a tothom. 
Inscripcions al 609347990.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

� Dissabte 19

1939, ESPLUGUES
COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL A ESPLUGUES 
Sortida a les Terres de l’Ebre 
AMPEL proposa una visita als escenaris de la 
batalla de l’Ebre i als forns d’oli de ginebre de 
Riba-roja d’Ebre. Activitat amb inscripció prèvia 
al 93 470 02 18

� Diumenge 27, a les 11 h
Museu Can Tinturé (  CEM Les Moreres)  

Itinerari guiat: 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 museus@esplugues.cat. Preu a partir de 3 
euros.

+     P.4
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+ L’Endoll presenta Micro-T, 
un recull de petites històries 
que repassen la seva 
trajectòria
El darrer cap de setmana del mes, 
L’Endoll, Grup de Teatre de L’Avenç  
presenta Micro-T al teatre de l’entitat. Es 
tracta de set escenes en format esquetx 
que ja han estat interpretades pel grup 
amateur de teatre més antic d’Esplugues 
al llarg de la seva trajectòria, i de dues peces noves. En total són nou escenes 
curtes, intel·ligents, sensibles i amb grans dosis d’humor. A més, podreu 
gaudir de l’espectacle tot prenent una consumició gràcies al format ‘cafè-
teatre’ que proposa la companyia. Francesc Martín, director de l’espectacle, 
aposta per una estètica minimalista que reforça les interpretacions dels 
actors, i que busca captar l’atenció de l’espectador i involucrar-lo perquè 
passi una bona estona. Com a petit tastet, us podem avançar que l’obra 
acabarà amb una coreografi a conjunta, que demandarà la participació del 
públic. El preu de l’espectacle és de 5 euros per a les persones sòcies i 8 per 
a les no sòcies.

Dissabte 26, a les 19 h
Diumenge 27, a les 19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
Micro-T, de L’Endoll, Grup de Teatre de L’Avenç  



+

Amb el permís del canvi climàtic, la tardor convida a festes vora el foc i la 
refrescada de les temperatures del mes d’octubre ens acosten l’olor característica 
de les castanyes cuites. En aquest context, Esplugues es prepara per a una festa 
de Tots Sants plena d’activitats, alegria i escalf. Tot seguit us detallem les activitats 

que amb tanta cura han preparat les entitats de la ciutat.
Les activitats per als infants ocupen bona part de la programació. 

Entre moniatos, panellets i castanyes els nens i les nenes d’Esplugues, 
acompanyats de tota la família, podran gaudir de la festa a diferents 
barris de la ciutat amb les castanyades de l’AVV Gall, l’AVV La Plana, 
AVV de Can Clota, l’AVV Finestrelles i l’AVV Can Vidalet. 
Algunes entitats com l’Asociación Cultural Andaluza d’Esplugues 

(ACAE), a Can Clota, o el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, a Can 
Vidalet, també es converteixen en motors de la celebració. Espluga Viva, al barri 
Centre, no faltarà a la festa i posarà punt i fi nal a la Castanyada 2019 amb la seva 
festa amb el taller de danses amb Sagristà & Soler, sopar, castanyada i ball amb 
l’orquestra Safolk, tot plegat com a cloenda del Festival Arrela’t. La tardor es 
viu a tota castanya a Esplugues, no us la perdeu!

CONCURS DE PANELLETS
Què seria de la Castanyada sense el tradicional concurs 
de panellets? Si teniu més de 16 anys i certes habilitats 
culinàries no dubteu a inscriure-us a la 37 edició del 
Concurs de panellets. Cal portar tres unitats de tres varietats 
diferents de panellets casolans amb la seva recepta correspo-
nent. Els millors panellets tenen premi. Els guardonats es 
donaran a conèixer el mateix divendres 1 de novembre al 
matí. Molta sort!

LA CASTANYADA 

L’escalf de les castanyes preveu 
l’arribada del fred

CASTANYADA 2019
Dijous 31 d’octubre
• 17.30 h · Parc Pou d’en Fèlix
(pista coberta Conxita Udina)
Castanyada amb animació 
Organitza: AVV El Gall 

• 18 h · Plaça Gandhi
Castanyada
Organitza: AVV La Plana

• 18.30 a 20.30 h · Local ACAE
C/ Josep Anselm Clavé, 90
Castanyada 
Organitza: Asociación Cultural Andaluza 
de Esplugues (ACAE)

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

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

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

• A partir de les 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
FESTIVAL ARRELA’T
Castanyada
• 19 h · Taller de danses amb 
 Sagristà & Soler 
• 21 h · Sopar i ball amb Safolk

• 20 h · Jardins de Cal Suís
Castanyada
Organitza: AVV  Finestrelles

• 22 h · Local CCA Plaza Macael
Castanyada
Organitza: CCA Plaza Macael
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� Fins al 26 de gener
Museu Can Tinturé  
(CEM Les Moreres  )   

1939, ESPLUGUES        +     P.4

COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL A ESPLUGUES  
Exposició: ‘Can Tinturé. La memòria 
que queda’
Exposició de petit format inclosa en el projecte 
‘1939 L’abans i el després’ organitzada per la 
Diputació de Barcelona i en el qual participen 
museus de la xarxa de museus locals. La mostra, 
que es pot veure a Esplugues, recupera la 
memòria de Can Tinturé, actualment museu, 
durant la guerra civil, tant l’edifi ci com la col·lecció 
que acull. I incorpora detalls d’Esplugues en el 
període 1936-1939.

� 1, 2 i 3 d’octubre, de 17 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Sala d’exposicions 

Exposició de treballs de l’Associació 
de Dones del Gall
Organitza: Associació de Dones del Gall

� Del 14 al 31 d’octubre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Sala d’exposicions

CIUTATS DEFENSORES DELS   +     P.3

DRETS HUMANS 2019
Exposició: 
‘El Infvierno serbio’, del fotoperiodista 
José Antonio Sempere
Mostra de 23 obres que presenta de nou la 
imatge de milers de persones que es troben en 
situacions extremes tot buscant oportunitats 
d’una vida millor. Aquesta vegada a Sèrbia, país 
fronterer amb 4 estats de la Unió Europea i 4 
de les repúbliques que van pertànyer a l’ex-
Iugoslàvia. Sèrbia és la darrera frontera per a 
milers de persones que tracten d’arribar a la 
Unió Europea. Si bé Grècia, continua sent el 
principal país de trànsit i estancament de refugiats 
i immigrants, Sèrbia li segueix els passos.  

� Fins al 31 de desembre 
Local AVV de la Plana - Montesa 

40 ANYS AVV LA PLANA-MONTESA 
Exposició fotografi ca: 
‘40 aniversari de la fundació de la 
AVV de la Plana - Montesa’ 
Oberta de dilluns a dijous, de 18 a 20 h. 
Ho organitza: AVV de la Plana - Montesa

� Del 28 d’octubre al 9 de novembre
Casal de Cultura Robert Brillas  
Sala d’exposicions 

Exposició anual: XXè aniversari
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

� Del 22 d’octubre al 29 de novembre 
Sala d’exposicions de l’Associació de Ceramistes 
de Catalunya (c. Doctor Dou, 7, Barcelona) 
Entrada lliure, de dilluns a divendres de 10 a 13 
h i de 17 a 20 h
Exposició temporal: 
‘PostCreacions’
Noves obres dels artistes premiats en la 

19 Biennal de Ceràmica d’Esplugues 
Angelina Alós 
Exposició col·lectiva amb les noves obres dels 
artistes premiats l’any 2018: Albert Montserrat, 
Chisato Kuroki i Alberto Vieria. 
Inauguració: � Dimarts, 22 d’octubre, a les 19 h 
Sala ACC (c. Doctor Dou, 7, Barcelona). Durant 
l’acte tindrà lloc la presentació del catàleg de la 
19 Biennal, que recull totes les obres guanyadores 
i seleccionades. 

CURSOS I TALLERS
A partir del 10 d’octubre

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

Trobades grups de conversa ‘Xerrem’
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o 
al local de l’Espluga Viva. Organitza: Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua – CAL

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

Taller de Marxa nòrdica
Des del curs passat Espluga Viva té un grup 
estable de Marxa Nòrdica. Surten tots els dijous 
de les 19 a les 20.30 h, amb una monitora titulada, 
la Carme Cervera, per anar aprenent la tècnica 
mentre us poseu en forma gaudint de l’esport. 
T’hi esperem! Més informació: Espluga Viva 
(carrer Sant Francesc, 7  telf: 93 473 39 09 i a 
secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: CEE - Espluga Viva 

 Cada dimarts, de 19 a 20 h, a partir del 15 
d’octubre
L’Avenç Centre Cultural  

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

 Dimarts 8 i 15 d’octubre de 18 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Wordpress avançat
Taller pràctic de creació de pàgines web adreçat a 
entitats d’Esplugues. Places limitades. Inscripcions 
a www.entitats.esplugues.cat +info: voluntariat@
esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

 Dijous 10, de 14.30 a 16.30 h
CIR Vil·la Pepita d’Esplugues 

Taller de fotografi a I: aprendre a 
mirar i a utilitzar la càmera
Apreneu a mirar,  nocions bàsiques de fotografi a 
i composició. Ser capaç de fer fotografi es sent 
conscient de les eines de les quals disposeu.
Inscripcions a: xde.esplugues@gmail.com 
Taller gratuït per a sòcies de la XDE i dones 
d’Esplugues 

Curs d’escalada nivell II
Centre Excursionista d’Esplugues

 Classes teòriques: 19-20 i 26-27 d’octubre
 Classes pràctiques: 16, 23 i 30 d’octubre

Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues

Dissabte 19 i diumenge 20 h, de 10 a 14 h i de 
15 a 19 h
CEM Les Moreres  

Curs INWA Instructor
Curs de formació en Marxa Nòrdica per a 
professionals de l’esport i la salut
Inscripcions a: www.nordicwalkingcatalunya.
cat

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

ESCOLA DE MARES I PARES 
D’ESPLUGUES 
DESEDUCAR-NOS PER EDUCAR
Canviar el no pel sí
Tot creant espais de confi ança, d’una manera 
amena, pràctica i participativa treballareu 
habilitats i conductes per gaudir, encara més, 
de l’experiència de
ser mares i pares. 
Docent: Anna Mascaró i Colls.
Inscripcions: 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades

Del 2 d’octubre fi ns al 4 de desembre
� Tots els dimecres, de 17.30 a 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Grup de Suport i Ajuda Mútua 
a persones cuidadores no 
professionals
Espai de relació per millorar la qualitat de vida 
de les persones cuidadores; tot donant eines i 
reforçant la seva tasca d’atenció i cura als seus 
familiars. Informació i inscripcions: Serveis Socials 
Bàsics (900 300 082)

 Dimarts 8,15,22 i 29, de 18.30 a 20 h
CEM Les Moreres  

Curs d’Iniciació a la Marxa Nòrdica
Activitat gratuïta prèvia inscripció a www.
nordicwalkingcatalunya.cat

 Dijous 24, de 18 a 20h

Tramitació digital
Taller pràctic adreçat a les entitats d’Esplugues per 
aprendre a obtenir i utilitzar el certifi cat digital.
Inscripcions a www.entitats.esplugues.cat +info: 
voluntariat@esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

� Dissabtes a la tarda
CEM Les Moreres  

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

� De 17.30 a 18.30 h

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

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

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

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
‘Esplugues ciutat ceramista’

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

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, La Rajoleta. A partir de [3€]. 
Visites gratuïtes el diumenge 13 d’octubre 
en el marc de les Jornades Europees del 
Patrimoni

� Fins al 10 d’octubre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició de cartells: ‘Memòria musical’
Exposició d’una selecció de cartells per convocar 
el discofòrum del Club de Música Clàssica de la 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

� Fins al 26 de gener
Museu Can Tinturé  
(CEM Les Moreres  )  

1939, ESPLUGUES        +     P.4

COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL A ESPLUGUES  
Exposició: ‘L’entrada dels nacionals 
amb els ulls de Kautela’
Abans de l’entrada a Barcelona, les tropes rebels 
van creuar la nostra ciutat; el seu pas va quedar 
enregistrat per la càmera del fotoperiodista 
aragonès Francisco Martínez Gascón 
“Kautela”. Ara, per primera vegada, es podrà 
veure aquest recull de fotografi es, a les sales 
de Can Tinturé.
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CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

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

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

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

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Dimarts 8, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Dinamització: Ping-Pong 2 
Vols integrar-te a “l’equip” de tennis 
taula que tenim al Remolí?
Vine a aprendre tècniques bàsiques 
de ping-pong a la nostra dinamització. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

�� Dimecres 16, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Dinamització: Berenars 
Saludables (smoothies) 
Preparació de smoothies Saludables 
amb la intenció d’aconseguir uns 
bons hàbits. Adreçat a joves de 12 a 
16 anys.

�� Dijous 24, de 20 a 21 h
Espai Jove Remolí  
Dinamització: Karaoke
Dinamització de l’espai amb una di-
vertida sessió de karaoke!
Vine a demostrar els teus dots com 
a cantant! 
Adreçat a joves de 12 a 16 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dimecres 9, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cuina xinesa
T’agrada la cuina multicultural? 
Apunta’t al taller a l’Espai Jove 
Remolí per aprendre a fer la teva pròpia 
cuina xinesa. Adreçat a joves de 16 a 
35 anys.

�� Dimecres 23, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Iniciació al Parkour
Iniciació al Parkour, un esport de carrer 
que consisteix a superar obstacles de 
forma acrobàtica.
Apunta’t al taller a l’Espai Jove Remolí! 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 18, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí  
Cuina Àrab
Més tallers multiculturals!
Aquesta vegada cuina Àrab!! 
Apunta’t al taller nocturn del Remolí, 
t’hi esperem!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

TIC FORMACIÓ

�� Dimarts 15, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   

Curtmetratge 1
Creació d’un curtmetratge. Aquest 
taller té un seguiment. Al primer taller 
es treballarà la idea i el material per 
poder realitzar el curtmetratge. Amb 
l’ajut d’un ordinador es farà la idea 
principal del curtmetratge i es decidirà 
un guió. 

�� Dimarts 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí - TIC  

Curtmetratge 2
En aquesta segona part, es realitzarà la 
gravació del curtmetratge amb tots els 
actors participats i l’equip de gravació 
ja realitzat en la primera sessió del 
curtmetratge.

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats pot cal-
dre portar l’ordinador portàtil amb el 
programari instal·lat.  No requereix 
inscripció prèvia. Adreçat a joves de 
16 a 35 anys.

� Dijous 3, a les 18.30 h  
Espai Jove Remolí  

SETMANA DEL COR  
Taller: begudes 
energètiques, què 
són?, a càrrec d’EINES 
(Servei de Prevenció de 
Drogodependències).

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

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

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

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

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 23, de 19 a 21 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Postres marroquines
En aquest taller t’ensenyarem a pre-
parar postres típics del Marroc, habi-
tualment elaborats amb fruits secs. 
T’hi esperem! Adreçat a joves de 16 
a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça(*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 24, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Treballar al Nadal. Feines 
de temporada. 
Vols treballar aquest Nadal? En aquest 
taller veurem diferents ofertes de tem-
porada i com presentar la nostra can-
didatura. Adreçat a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça(*)

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

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

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

cognoms, edat i telèfon

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!

APUNTA’T A LA BORSA 
JOVE DE TREBALL! 

Si vols formar part 
de la Borsa Jove de 
Treball de l’Ajunta-

ment inscriu-te 
al formulari 

a través del web 
www.esplujove.net 
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