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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

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

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

• ADULTS

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes

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

• Tallers de conversa en anglès

• Classes privades al centre i in-company lessons

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia 

• Horaris de matí, tarda i nit

• NENS I ADOLESCENTS 

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Gran varietat de recursos i material didàctic

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

• Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als 

 nostres alumnes

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia

• Horaris de tarda

CURS 2015-2016 
MATRÍCULA OBERTAMATRÍCULA OBERTA

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

P U B L I C I T A T

 • NENS I ADOLESCENTS: 
• Expressió i comprensió ORAL i ESCRITA
• Activitats amb el suport de la més moderna TECNOLOGIA: pissarres digitals, … 
• Horaris de matí. Possibilitat de triar PER SETMANES
• SORTIDA un dia a la setmana fora del centre. Potenciem la COMUNICACIÓ amb els professors amb activitats lúdiques

• 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.

• F.C.E express i C.A.E. express: : 
• Preparació INTENSIVA per a l'obtenció dels exàmens FIRST Certificate in English i Certificate in ADVANCED English

CURSOS INTENSIUS CURSOS INTENSIUS  JULIOL 2016 JULIOL 2016

THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

✆ 93 470 01 16
 info@meetingpointschool.es • www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT SCHOOL OF ENGLISH

LET'S HAVE FUN
IN ENGLISH!



L
a primera nit d’estiu és la més 
curta però la més especial de 
l’any. A Esplugues celebrem la 
Nit de Sant Joan a gairebé tots 
els racons de la ciutat. Les ganes 

de festa i comunió es respiren a cadascuna 
de les revetlles que es fan als barris de la 
vila. N'hi ha molts que se sumen a aquesta 
festa popular on no hi falta la música, la 
coca i el foc. 

Com és tradició a casa nostra, la flama 
arribarà a la ciutat de la mà del Centre 
Excursionista de l’Espluga Viva, que 
hauran anat a buscar al cim del Canigó 
la nit abans. La seva tasca és la de man-
tenir el foc encès per tal que prop d’una 
quinzena de municipis del Baix Llobregat 
puguin encendre les seves fogueres. Una 
feina que ha estat reconeguda pel Congrés 
Internacional dels Focs de Sant Joan - 
Flama del Canigó, que es va celebrar a 
Vic el mes passat i on l'Espluga Viva va ser 
homenatjada. 

Pel que fa als actes, després de l'ence-
sa del gresol al Casal de Cultura Robert 
Brillas, a les 18.30 h, arribaran les danses 
de la Colla de Bastoners d’Esplugues 
i, tot seguit, el seguici dels infants de 
l’Agrupament Escolta Espluga Viva, la 
Colla de Castellers i el Ball de Diables, 
que encendrà la gran foguera del parc 
Pou d’en Fèlix. La lectura del manifest i 
la Muixeranga interpretada per les gralles 
donarà el tret de sortida de la festa. 

LA NIT DE SANT JOAN A ESPLUGUES

El foc encén tradició, i tot és 
festa i diversió a les revetlles 
d'Esplugues

TOTS FEM LA HISTÒRIA 
DE SANT JOAN

Aquest any,  l’Espluga Viva i l’Arxiu 
Municipal d’Esplugues han engegat una 
iniciativa que consisteix a construir una 
història col·lectiva de les nits de Sant 
Joan viscudes a Esplugues. Esperen les 
vostres històries! Consulteu tota la infor-
mació al cartell de la pàgina 10. 

PROHIBIT LLANÇAR PETARDS PROP 
DELS TERRENYS FORESTALS!

Durant la revetlla, recordeu que amb el 
foc no s’hi juga. Heu de vigilar molt a on 
tireu els petards i els coets i recordar que 
tenim un espai natural prop de casa (el 
Parc de Collserola) que s’ha de preservar. 
Des del 15 de març i fins al 15 d’octubre, 
queda prohibit encendre foc a menys de 
500 metres dels terrenys forestals.

Atenció! Si detecteu foc o una columna 
de fum sospitosa, aviseu els Bombers (tru-
cant al 112).  ●

Quants anys fa que enceneu la foguera? 
Fa 44 anys que es va començar a fer com 
a Centre Agrupament Abat Oliva; des-
prés, ja el 1975, ens vam constituir com 
a Espluga Viva. L’esperit d’aleshores, 
una època molt convulsa, era celebrar 
la unió dels Països Catalans.
 
L’entitat hi va ser des dels inicis de 
la tradició?
No. El 1955 va ser la primera vegada 
que es va encendre una foguera amb 
llenya al Canigó. Després aquell gest 
es va començar a instaurar com a un fet 
simbòlic d’aquesta unió que he esmentat 
i el 1963 es va baixar la flama del cim 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Ester Castillón 
Presidenta d'Espluga Viva

per primera vegada per tal d’estendre-la 
arreu del territori. I és a partir del 1964 que 
la flama es guarda a Perpinyà, on queda 
encesa durant tot l’any.

Què representa per a l’entitat partici-
par-hi?
Tot i que jo no he pujat mai al cim, sé pels 
meus companys que es viu com un moment 
molt emocionant. És un sentiment compar-
tit d’unió de tot el país molt important. A 
nosaltres participar-hi ens omple de goig.
 
Com ho feu perquè no s’apagui la fla-
ma?
Portem una espècie de quinqué de parafina 

“ Recollir la flama al Canigó 
és un acte simbòlic d’unió dels 
Països Catalans”

que encenem a dalt al cim i el baixem 
procurant que no s’apagui. Que jo sàpiga, 
no s’ha apagat mai. 

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

Dijous 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
ACAE (Can Clota)

L'AVENÇ (CENTRE)

CAN CLOTA

LA PLANA

PLAÇA MACAEL

Consulteu-les totes al Dia a dia

juny 2016 - L'Agenda  3
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L
’estiu és a punt d’arribar. Les tar-
des s’allarguen i la temperatura 
puja cada dia que passa. El càlid 
juny és un dels mesos de l’any 
més adients per viure a l’aire lliu-

re. I la Festa del Parc dels Torrents ens 
ho recorda cada temporada. El festival acull 
quatre grans activitats plenes de propos-
tes per a tots els gustos perquè famílies, 
infants i joves s’ho passin d’allò més bé la 
tarda del dissabte 4. Les trobareu entre el 
camp de futbol Salt del Pi i el mateix parc, 
sota del pont Nou. 

Aquest any cal destacar la incorporació 
de dues novetats. Per una banda, els nois 
i noies que formen el Consell d’Infants 
d’Esplugues han preparat un Jardí dels 
infants, on els cinc sentits prenen prota-
gonisme. Recordem que el Consell d’In-
fants està format per alumnes de 5è i 6è 
de primària de diferents escoles de la ciu-
tat que durant aquest curs han treballat, 
debatut i consensuat la creació d’aquest 
espai lúdic. Hi haurà tallers per despertar 
el tacte, l’oïda, la vista, el gust i l’olfacte, 
així com tallers relacionats amb el medi 
ambient. 

D’altra banda, a tall de comiat, s’organitza 
la festa dels colors per tancar el festival. 
Es tracta d’una activitat inspirada en la 
celebració del Holi característica de l’Índia, 
on la gent es vesteix de blanc i es llancen 
pigments de colors. Si hi voleu participar, 
recordeu dur roba blanca i unes ulleres per 
protegir-vos els ulls. 

Més enllà d’aquestes noves propostes, 
hi trobareu com cada any la Festa del Joc 
i de l’Esport, al camp de futbol Salt del Pi, 
que us ofereix un espai d’aventura, partits 
de diversos esports, jocs d’aigua, inflables, 
ludoteca... A més a més, a l’escenari del parc, 

també hi haurà una exhibició de gimnàstica 
artística, de dansa moderna i funky i una 
classe de zumba. 

A l’Espai Esplujove, dedicat als joves de 
la ciutat, podreu jugar a rol, a futbol botons 
o a jocs d’aigua, entre d’altres, així com 
observar les danses hindús que us tenen 
preparades les alumnes dels tallers de l’Es-
pai Jove Remolí i l’Oficina Jove d’Emanci-
pació. 

Ens queda per esmentar l’Espai Inter-
cultural, on podreu participar en una gim-
cana infantil, jugar a jocs procedents de tot 
el món i alguna sorpresa més. 

Podeu consultar la informació detallada de 
totes les activitats a la pàgina següent. 

Bona festa i feliç joc! ● 

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS

Jocs, esports, tallers i activitats interculturals 
per gaudir amb tota la família

FESTA DEL PARC 
DELS TORRENTS

Dissabte 4
 de 17.30 a 20.30 h

Parc dels Torrents
i Camp Municipal

Salt del Pi 
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ESPAI
INTERCULTURAL
Parc dels Torrents

 De 17.30 a 20.30 h
• Jocs d’arreu del món
• Manualitats i tallers interculturals
• Photocall de la diversitat
 Gimcana infantil 
• I moltes sorpreses més

ESPAI
ESPLUJOVE
Parc dels Torrents

 De 17.30 a 20.30 h
• Joc de rol
• Tallers infantils
• Jocs d'aigua (Porteu banyador!)
• Futbol botons 
De 19 a 19.30 h
Mostra de balls hindús
(alumnes dels tallers de l’Espai 
Jove Remolí i del Casal de Cultura 
Robert Brillas)

FESTA DEL JOC
I L’ESPORT
Camp de futbol
Salt del Pi

 De 17.30 a 20.30 h
Mostra d’entitats esportives• 
Partits de 3X3 de diferents • 
esports 
Inflables• 
Espai d’aventura• 
Espai de raquetes• 
Ludoteca per als més menuts• 
Jocs d’aigua i inflables • 
Activitats de sensibilització  • 
(Fed Ecom)

Activitats a l’escenari:
17.30 a 18 h - Exhibició gimnàstica • 
artística (CGA Les Moreres) 
18.15 a 19.15 h - Coreografies  • 
de dansa moderna i funky  
(Escola Utmar)
19.30 a  20.15 h • 
Master Class de zumba 

CLOENDA
FESTA DELS 

COLORS   
Parc dels Torrents  20 h 

Porta vestit blanc 
i ulleres 

per protegir-te!

  NOU! 

ESPAI CONSELL 
D'INFANTS
Parc dels Torrents

 De 17.30 a 20.30
El Jardí dels Infants està 
dissenyat pels nens i nenes del 
Consell d'Infants d'Esplugues, per 
això es realitzaran 
diferents tallers 
relacionats amb 
els sentits i el 
mediambient. 
Construcció 
de caixes niu, 
sobre vehi-
cles soste-
nibles i sobre 
plantes.

rs 
b
 

AMB LA
COL·LABORACIÓ 

DE LES 
ENTITATS 

D'ESPLUGUES
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El baile y la música marcan 
el compás de las fiestas 
de Can Vidalet 
El barrio de Can Vidalet inaugura la temporada de fiestas mayo-
res de los barrios de la ciudad. Y lo hace por todo lo alto. Como 
es habitual, los vecinos y vecinas y las entidades del barrio nos 
ofrecen un programa de actividades en el que la música y el baile 
serán los protagonistas, en la fiesta que empieza el jueves 9 y se 
extiende hasta el domingo 12. 

Del primer día, cabe resaltar la inauguración de la exposición 
de la asociación de mujeres El Taller, 
la misma entidad que después 
nos regala una actuación de 
bailes. El viernes arranca 
oficialmente la fiesta con el 
pregón a cargo de cuatro 
miembros de la asociaci-
ón Gent Constructiva 
(Paco Fernández, Iban 
Salvador, Paco Cozar 
y Javier Ponce). Tras 
el parlamento, comen-
zarán las actuaciones de 
la noche, con los monólo-
gos de Toni García y despu-
és habrá baile con música de 
los años 60 a los 90. 

El sábado es el día que concentra los 
platos fuertes de la fiesta. Por la mañana empieza el torneo de fút-
bol sala y también una nueva actividad que consta de un paseo en 
un tren en miniatura, ambas se extenderán durante toda la jornada. 

Al mediodía, se hará la habi-
tual jamonada popular a favor 
del Programa de Alimentos de 
Esplugues. Por la tarde, conti-
núan los actos benéficos, con la 
octava edición del Canvirock 
Festival Solidario. Organizado 
por la entidad pregonera, el festi-
val acoge en la plaza Blas Infante 
cuatro actuaciones de grupos de 
rock: Warm Up, Malos Tragos, 
Katarsick y Fernando Lavado 
(Gatos locos) y amigos. Se lle-
vará a cabo una recogida de ali-
mentos a favor de la Cruz Roja-
Cáritas y la Asociación Cristiana 
Vida. Entre tanto, en la rambla 
Verge de la Mercè, habrá una 
actuación de bailes a cargo de Seraball y otra de la orquesta 
Platinum, que os animará a bailar con Ramonet. 

La última jornada de la fiesta estará marcada por la misa del 
patrón San Antonio, la actuación de los castellers y la fiesta de 
la espuma (por la mañana). Y ya de cara a la tarde, la traca final 
la pondrán los bailes regionales del Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael y Marismas del Guadalquivir, seguidos de las 
habaneras y el ron cremat. ¡La diversión está asegurada!

FIESTA MAYOR DE CAN VIDALET
Del jueves 9 al domingo 12 

Ver la información completa de las actividades 

en el Dia a dia

COMIENZA LA TEMPORADA DE FIESTAS MAYORES!  
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cuibany
Elements decoratius

CUINA I BANY

● REFORMA COMPLETA ●
Cuines, Banys, Portes, 

Calefacció, Terres…

Pressupost sense compromís

C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)

Tel. 93 371 82 42

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

ELS BARRIS ES VESTEIXEN DE FESTA

Finestrelles us convida 
a la seva festa
Tres dies i dues nits de diversió us 
esperen a Finestrelles. El ball, 
la música, els àpats en comuni-
tat i les activitats infantils mar-
quen la festa major del barri, 
que comença el divendres 10 i 
s’allarga fins al dilluns 13. 

Divendres 10
La nit del divendres té nom de 
gresca. Per arrencar el programa 
de la celebració, els veïns del barri 
han escollit una sardinada popular que 
anirà seguida d’una cantada d’havaneres, amb el grup Rems, 
i el rom cremat. La vetllada amb aroma de mar donarà pas a una 
sessió de DJ, que aixecarà a tothom de la cadira. 

Dissabte 11
El ball continua l’endemà amb una classe de zumba a càrrec del 
grup Crazy Dancing. Els més petits de la casa també s’ho pas-
saran d’allò més bé a la festa que els tenen preparada on hi haurà 
inflables i altres jocs. Quan caigui la nit, serà el moment de sopar 
en germanor i, tot fent la sobretaula, el grup Calet versions posa-
rà la banda sonora de la nit amb la seva marxa habitual. 

Diumenge 12 i dilluns 13
El Grup de Percussió Atabalats ens llevarà el diumenge a bon 
ritme, perquè agafeu gana per la paella popular i el concurs de 
pastissos. L’endemà, la fi de festa serà un acte més solemne amb 
l’ofrena floral a Sant Antoni. 

Can Clota también está 
de fiesta el primer fin 
de semana de julio
El barrio de Can Clota también celebra su fiesta mayor. Lo hace 
el primer fin de semana de julio, del viernes 1 al domingo 3, y 
con la plaza del Taxi como epicentro. Vecinos y vecinas, amigos, 
mayores y pequeños, todos tienen cabida en la celebración. 

El grupo de percusión Drums dará el pistoletazo de salida el 
viernes por la tarde. Después, y tras el pregón de la Doctora 
Miró, el grupo de baile Seraball actuará para vosotros. Y la música 
llegará a las 23 h. con el DJ Querke. 

El sábado es el día de los niños y las niñas. Por la mañana podrán 
jugar en los inflables de agua del parque de la 
Solidaritat y por la tarde tendrán fiesta de 
la espuma i merienda en la plaza del 
Taxi. Mientras, los mayores, podrán 
unirse a la paella popular del medi-
odía y acabar el día bailando con la 
orquestra Màgic. 

La fiesta acabará, como no podía 
ser de otra manera,  con una canta-
da de habaneras, acompañada del 
imprescindible rom cremat el domingo  
por la tarde. 

FIESTA MAYOR 
CAN CLOTA 
Del viernes 1 al domingo 3 

de julio. Plaza del Taxi  

FESTA MAJOR 
DE FINESTRELLES
Del divendres 10 

al dilluns 13
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Arriba una quarta edició de la Mostra de 
CanVi, la mostra comercial del barri de 
Can Vidalet que treu al carrer a botiguers 
de la ciutat per tal d’impulsar-ne el teixit 
comercial. El bon temps i les encara millors 
ofertes conviden la ciutadania a passejar 
pel carrer Maria Aurèlia Capmany (a tocar 
del parc de la Solidaritat) el diumenge 5, 
d’11 a 21 hores. 

Com a novetat, aquest any es reparti-
ran fins a 10.000 monedes de 2 euros que 
es  podran utilitzar com a descompte en 
posteriors compres als establiments. Es 
tracta d’unes monedes de cartró que duen 
el segell de la botiga on s’han obtingut. 
Reconeixereu els establiments adherits a 
la iniciativa perquè tindran als seus locals 
un cartell indicatiu. Cada comerç decidi-
rà quin és el preu mínim de despesa per 
gaudir del descompte i la validesa de les 
monedes s’estendrà fins al 30 de juny, 
abans de l’inici de les rebaixes. 

Teniu l’oportunitat de gaudir d’un apa-
rador d’ofertes força ric a l’aire lliure i de 
conèixer els productes i serveis del comerç 
local. Paga la pena aprofitar-la!

COMPRES A L’AIRE LLIURE, A LA MOSTRA CANVI 
La quarta edició de la mostra es trasllada al carrer Maria Aurèlia Capmany 
on els comerços repartiran monedes de descompte de 2 euros 

CURSOS INTENSIUS D'ALEMANY, ANGLÈS, FRANCÈS I ITALIÀ
Idiomes i nivells

 ALEMANY 
1r

ANGLÈS
1rB, 2nA, 2nB, 3rA, 
3rB, 4tA, 4tB i 5è

FRANCÈS
1r

ITALIÀ
1r

DURADA DELS CURSOS: 80 hores, de l'1 al 28 de juliol, ambdós inclosos.
HORARI DE CLASSE: de dilluns a divendres de 10h a 14h • PREU: 338,80€* (llibres de text no inclosos)

MATRÍCULA: de dilluns a dijous d'11.30 a 14 h

TEST DE NIVELL (només Anglès) • Data: dimarts, 21 de juny de 2016 • Hora: 16 hores (1h 30min aproximadament)

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Secretaria de l' EOI Esplugues
C/ Laureà Miró 63 (Parc de Can Vidalet)

Esplugues de Llobregat 08950 
eoiesplugues@xtec.cat

Tfno: 93 470 50 40
La docència a l'aula es combina amb activitats que fomenten l'adquisició i la pràctica de la llengua objecte d'estudi. Els continguts 

dels programes de cada idioma s'adeqüen al currículum de les escoles ofi cials d'idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris, 
ja que el nombre d'hores lectives dels cursos d'estiu és de 80 hores, i per tant és inferior a les 150 hores dels cursos ofi cials.



ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

MERCAT LA PLANA parada 2
Tel. 93 371 39 78 • ESPLUGUES

PEIXATERIA NITUS
Peix fresc i marisc

Dijous tarda tenim

peix de platja de Vilanova

    

667 562 991  /  679 163 748
ricardperez@apabcn.cat • antonio.garcia@apabcn.cat

www.TRTarquitecturatecnica.com
C/ Josep Anselm Clavé, 5 • ESPLUGUES

*Descuento del 15% para viviendas en Esplugues de Llobregat

Etiqueta Energética 
   (nuevo decreto) 

Cédulas de habitabilidad 

Proyectos de Rehabilitación 

  SERVEI
INTERFLORA

   P A G A M E N T 
TELEFÒNIC

VISA - AMEX
SERVEI A DOMICILI

FLOR TALLADA i PLANTA NATURAL
RAMS DE NÚVIA - BOUQUETS

DOCTOR MANUEL RIERA, 40
TEL./FAX 93 371 39 26

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

10  L'Agenda - desembre 2015

E O I
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  La vintena edició del Festival de Música 
Clàssica i Tradicional ofereix una traca 
final de tres concerts d’alt nivell abans 
d’acomiadar-se. Compta, per aquest ordre, 
amb el quartet de corda Teixidor (diven-
dres 3), l’orquestra de cambra Terrassa 
48 (divendres 17) i, com a cloenda, la Cobla 
Jovenívola de Sabadell (divendres, 1 de 
juliol). 

Del quartet, que pren el nom de l’or-
ganista i teòric musical lleidatà Josep 
Teixidor (1752-1814), cal destacar la seva 
tasca de recuperació de partitures escrites 
a Catalunya. En aquest concert, per exem-
ple, interpretaran Vistes al mar, d’Eduard 
Toldrà i Romança per a quartet de corda, 

20è FESTIVAL 
DE MÚSICA CLÀSSICA 
I TRADICIONAL

Divendres 3  21 h

Quartet Teixidor

Divendres 17  21 h

Terrassa 48, Orquestra de Cambra

Viena, punt de trobada

Església de Santa Magdalena
Col·laboració a l’entrada, no socis:
a partir de [8 €]

Divendres 1 de juliol  21 h

Cobla Jovenívola de Sabadell

Cobla amb versos

Plaça Pare Miquel 
Amics de la Música de Santa 
Magdalena

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

El quartet de corda Teixidor i l’orquestra de cambra 
Terrassa 48, protagonistes del mes

La cobla i els 
versos tanquen 
el festival 
Com és habitual, el punt i final del 
festival el posarà un concert de 
cobla a l’aire lliure (plaça Pare 
Miquel). Aquest any la proposta 
és ben innovadora. El concert 
comptarà amb la participació 
d’un rapsode (Valentí Maymó), 
que recitarà les lletres de les 
cobles en vers, mentre la Cobla 
Jovenívola de Sabadell, dirigi-
da per Jordi Figaró, hi posarà la 
música. Poesia, música i ball, una 
triada molt adient per acomiadar 
el cicle.  

d’Enric Granados, tot fent-ho coincidir amb 
l’any que se celebra el centenari de la seva 
mort. Per tancar el repertori, la formació, 
amb més d’una desena d’anys de recorre-
gut, ha escollit Beethoven. 

La simfonia serà la protagonista del 
concert següent. L’orquestra de Terrassa, 
dirigida per Quim Térmens, us presentarà 
Viena, punt de trobada, un programa que 
recull obres de compositors les vides dels 
quals estan lligades a aquesta ciutat, una 
de les grans capitals mundials de la músi-
ca. Així doncs, escoltareu Joseph Martin 
Kraus, Heinrich Ignaz Franz von Biber, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn 
i Johannes Brahms. ● 
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PINTOR
Basilio García

PINTURA - ESTUCADOS - DECORACIÓN

SERIEDAD Y MÁXIMA LIMPIEZA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

93 372 18 13 – 650 20 26 45
C/ Alegria, 16-18 • ESPLUGUES

LOS ÚNICOS COMPRO-ORO DE ESPLUGUESLOS ÚNICOS COMPRO-ORO DE ESPLUGUES
Ven con tu objeto de valor. 

No importa el estado. Máxima tasación

CASA DE EMPEÑOSCASA DE EMPEÑOS
LA CENTRAL DEL OROLA CENTRAL DEL ORO 

Av. Isidre Martí, 6 • 600 237 124 • ESPLUGUES
Horario: de lunes a sábado de 9.30 a 14 h. Tardes con cita previa

web: gabinetpsicologictena.com - marta@tenapsicologa.com - Marta.Tena@clinicadiagonal.com

                 ✓ TRACTAMENTS PER A INFANTS I ADOLESCENTS        ✓ TRACTAMENTS PER A ADULTS

                 ✓ TERÀPIES DE RELAXACIÓ I MINDFULNESS          ✓ PSICOTERÀPIA ON-LINE

CLÍNICA DE TRACTAMENT PSICOLÒGIC 
Marta Tena Miranda Psicòloga Sanitària (núm. col·legiada 16442)

GABINET PSICOLÒGIC TENA: Passatge Montserrat, 1, 1r 2a • 08960 Sant Just Desvern • Telèfon de contacte:  ✆ 618 294 581
CLÍNICA DIAGONAL: C/ Sant Mateu, 26 • 08950 Esplugues de Llobregat

CENTRE MÈDIC TARRADELLAS:  Av. Josep Tarradellas, 33 • Barcelona

 Tras los intentos fallidos de formar 
gobierno, se convocan unas nuevas elec-
ciones henerales. Serán las decimoter-
ceras desde la transición a la democra-
cia. Todos los ciudadanos y ciudadanas 
españoles mayores de edad podrán vol-
ver a ejercer, el próximo domingo 26 de 
junio, el derecho democrático para ele-
gir a los representantes al Congreso de 
Diputados y al Senado. En estos comi-
cios, hay 34.510 personas con derecho a 
voto en Esplugues, 214 de las cuales son 
nuevas incorporaciones que podrán votar 
por primera vez.

Como en anteriores ocasiones, el 
Ayun tamiento pone a disposición de 
las personas con movilidad reducida un 
servicio de transporte adaptado para 
desplazarse al colegio electoral y ejercer 
su derecho a voto.

El servicio, que realiza la Cruz Roja, se 
realizará, desde las 15 a las 19.30 horas, 

ELECCIONES GENERALES 2016

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
AL CONGRESO DE DIPUTADOS 
Y AL SENADO  

desde la puerta del domicilio a pie de 
calle hasta el colegio electoral. Y, una vez 
la persona solicitante del servicio haya 
ejercido su derecho a voto, se le acom-
pañará nuevamente con el transporte 
adaptado hasta el portal de su casa.

Las personas interesadas deben solici-
tar el servicio llamando previamente al 
teléfono gratuito del Punto de Atención a 
la Ciudadanía municipal 900 30 00 82. ●  

COLEGIOS ELECTORALES

Escola Isidre Martí• ,    
C/ Les Piles, 2

Casal de Cultura Robert Brillas• ,   
C/ Àngel Guimerà, 38

Escola Gras Soler• ,     
C/ Baronessa de Maldà, 28

Biblioteca Pare Miquel• ,    
C/ Àngel Guimerà, 106

Institut Severo Ochoa• ,    
C/ Severo Ochoa, 1

Centre Municipal Puig Coca• ,  
Petit Parc de l'Amistat, s/n

Casal dels Avis (Can Clota)• ,  
C/ De la Pau, 10

Asociación Cultural Andaluza  • 
de Esplugues (ACAE),   
C/ Josep Anselm Clavé, 90

Escola Isabel de Villena• ,   
C/ Joan Miró, 41

Escola Folch i Torres• ,   
C/ Sant Antoni Ma Claret, 13

Edifici Molí• ,    
Rambla Verge de la Mercè,1

Escola Joan Maragall• ,   
Av. Ciutat de l'Hospitalet, 59

Parvulari Joan Maragall• ,   
Plaça Macael, 8

Escola Can Vidalet•     
C/Cedres, 37

ELECCIONES GENERALES 2016

Domingo 26 de junio

 De 9 a 20 h 

Podéis consultar la mesa y el colegio a • 

los que os corresponde votar en el web 

municipal: 

http://public.esplugues.cat/censoele.

nsf/ CONSULTACAT?OpenFrameSet



14  L'Agenda - juny 2016

P U B L I C I T A T



juny 2016 - L'Agenda  15
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Aquí sí está 
EL BAR CASCARILLA
ESPECIALIDAD EN TAPASESPECIALIDAD EN TAPAS
Pinchos y patatas con allioli

Carnes a la brasa - AlmuerzosCarnes a la brasa - Almuerzos

Jaume Prost, 10 -11 • 669 753 049
Frente mercado Can Vidalet (Esplugues)

L a u r e à  M i r ó ,  2 6 6  •  Te l .  9 3  3 7 1  0 0  6 4  •  E S P L U G U E S

TOLDOS    AUTOMATISMES    FINESTRES

✔  TENDALS, PERSIANES, CORTINES i MOSQUITERES
✔  FINESTRES D’ALUMINI DE TRENCAMENT TÈRMIC
✔  REIXES, BALLESTES i MALLORQUINES D’ACER

www.casallopis.cat casallopis@telefonica.net

Zumba solidaria con la 
colaboración del cantante 
Juan Magan

El Ayuntamiento de Esplugues 
y el voluntariado de la empresa 
Nestlé ofrecen una master class
de zumba solidaria a favor del pro-
grama Hospital Amic del Hospital 
de Sant Joan de Déu, el domingo 
5, de 11 a 13 horas. Una mañana en 
la que la diversión y la solidaridad se 
darán de la mano y que tendrá como pro-
tagonista el baile aeróbico con influencia cari-
beña que se ha puesto tan de moda en los gimnasios del país. 
La actividad contará además con la colaboración especial del 
cantante y productor español Juan Magan, conocido por sus 
canciones de electro latino y reggaetón, entre otros géneros. 

La recaudación de las entradas (10 € anticipada/12 € en taquilla) 
irá destinada íntegramente al hospital de Esplugues, en concreto 
a la iniciativa que vela para que los niños y niñas hospitalizados 
puedan tener una estancia más llevadera, con la compañía de 
payasos o animales, o terapia con música y arte, así como seguir 
estudiando durante su estancia en el centro. 

Los niños tienen entrada gratuita y los menores de 16 años 
deben ir acompañados de una persona adulta. ● 

ZUMBA NESTLÉ SOLIDARIA
Domingo 5  De 11 a 13 h.

Apertura de puertas 10 h. 

Entradas en www.ticketea.com/entradas-zumba-solidaria/

10€ (anticipada) 12€ (en taquilla)

Complex Esportiu Municipal Les Moreres 

REFRESCA’T A LES PISCINES 
MUNICIPALS DEL PARC DELS 
TORRENTS

A Esplugues ens agrada tan l’estiu que fins i tot l’avan-
cem uns dies. És per això que les piscines municipals del 
Parc dels Torrents obren la temporada estival el dilluns 
13. Des d’aleshores i fins al 4 de setembre tindreu a la vos-
tra disposició dues piscines a l’aire lliure. L'una és de 800 
metres quadrats i té una fondària d’entre 1,2 i 1,4 metres; 
l’altra, ideal per als més petits i els que no volen capbussar-
se, té 100 m2 i una fondària de fins a 40 a 45 centímetres. 
Com a novetat, aquest any trobareu que la gespa ha millo-
rat i també s’han ampliat alguns serveis. 
Durant la primera setmana, les piscines obren de 15 a 20 
hores i, a partir de la següent, amplien l’horari al matí, d’11 
a 20 hores, els set dies de la setmana, i es mantindrà fins al 
setembre. ●

INICI DE LES PISCINES D’ESTIU
Obertura a tot el públic el dilluns 13

 Horari del 13 al 17 de juny: de 15 a 20 h

Horari a partir del 18 de juny i fins al 4 de setembre: 

d’11 a 20 h, de dilluns a diumenge

Piscines Municipals Parc dels Torrents i CEM La Plana
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 La décima  edición del 
Torneo Internacional 
de Voleibol Femenino 
de las categorías infantil 
y cadete es la más vera-
niega de todas. Este año 
la competición, que nor-
malmente se celebraba 
por los alrededores de 
las Navidades, convoca 
a dieciséis equipos para 
el primer fin de semana 
de julio, del viernes 1 al 
domingo 3. 

Equipos extranjeros y 
nacionales  participarán junto a cuatro equipos del Club Voleibol 
Esplugues (dos de los cuatro infantiles y los dos cadetes que 
hay). En el momento del cierre de esta publicación, todavía 
no estaba confirmada la asistencia de los equipos, aunque el 
club anfitrión del acto informa que algunos clubes de Francia, 
Alemania, Suiza y Bélgica han mostrado su interés en participar. 
La misma situación se da con equipos de Extremadura, Cuenca, 
Valencia o Girona. ●  

Llega la edición más veraniega 
del Torneo Internacional 
de Voleibol Femenino infantil 
y cadete

X TORNEIG INTENACIONAL 
DE VOLEIBOL FEMENÍ
Del 1 al 3 de julio. 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres

JUNY, EL MES DEL FUTBOL 
A ESPLUGUES 
 La ciutat s’omple de 

tornejos i campionats 
de futbol durant aquest 
mes. Hi trobareu acti-
vitats de gairebé totes 
les modalitats: futbol 
camp, sala, set o esco-
lar. Primer, dissabte 4 
i diumenge 5, s’hi fa el 
IX Torneig Juvenil de 
Futbol Ciutat d’Esplu-
gues, organitzat pel C.F. 
Can Vidalet.  El mateix 
dissabte, se celebra la 
cloenda escolar del futbol 
sala al Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres, 
que organitza l’Associ-
ació Esportiva Penya 
Esplugues. Aquesta 
entitat també tanca el 
curs el dissabte 11, en què durant tota la jornada es juga-
ran partits dels altres equips, no escolars. 

Paral·lelament, i dins del marc de la Festa Major de 
Can Vidalet, hi haurà un altre torneig de futbol sala al 
Poliesportiu Municipal Can Vidalet, que organitza el Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael. 

Per últim, també el dissabte 11, el CFA Espluguenc munta 
un torneig de futbol 7 per celebrar el seu 25è aniversari. 
Ho faran al camp de futbol Salt del Pi. 

Podeu consultar tota la informació dels tornejos al Dia a 
Dia.  ●
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Activitats a l’escenari: 
 17.30 a 18 h

 Exhibició de gimnàstica artística
(Club Gimnàstica Artística Les Moreres)

 18.15 a 19.15 h 
Coreografies de dansa moderna i funky 
(Escola Utmar)

 19.30 a 20.15 h Master class de zumba 

ESPAI ESPLUJOVE
 De 17.30 a 20.30 h

Parc dels Torrents
• Joc de rol
• Tallers infantils
• Jocs d'aigua
• Futbol botons

 De 19 a 19.30 h 
• Mostra de balls hindús
Entitats col·laboradores: Grup de Rol i 
Estratègia Els Immortals, Club d'Esplai Pubilla 
Cases Can Vidalet, Creu Roja Joventut i 
Associació Esplugues Futbol Botons

ESPAI INTERCULTURAL
 De 17.30 a 20.30 h

Parc dels Torrents
• Jocs d’arreu del món
• Manualitats i tallers interculturals
• Photocall de la diversitat
• Gimcana infantil
Entitats col·laboradores:  Grup de Rol i 
Estratègia Els Immortals, Grup de Joves 
Santa Gemma Sant Antoni, Club d'Esplai 
Pubilla Cases Can Vidalet, Creu Roja Joventut, 
Agrupament Escolta Espluga Viva, Espurnes i 
Associació Cultural Taras Schevchenko

ESPAI CONSELL D'INFANTS
De 17.30 a 20.30 h • Parc dels Torrents
Jardí dels infants: tallers relacionats amb els cinc 
sentits. Tallers mediambientals: construcció de caixes 
niu, sobre vehicles sostenibles i sobre plantes.

 20 h • Parc dels Torrents
Festa dels colors 
Veniu amb vestits de blanc i amb ulleres!

 De 20 a 21.30 h • Parc de Can Vidalet 
Punt de trobada davant porta de l’EOI

Bioindicadors del canvi climàtic 
Compartireu la nit amb els ratpenats i els observareu 
per aprendre moltes coses d'ells. Activitat adreçada a 
públic general i familiar amb infants a partir de 6 anys. 
Informació i inscripcions: central de reserves del 
PMES; telèfon 93 238 93 51. Activitat gratuïta, places 
limitades. Organitza: AMB i l’Ajuntament 

5 DIUMENGE
 A determinar

Camp Municipal de Futbol El Molí 

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

3 DIVENDRES
 A partir de les 18 h

L'Avenç Centre Cultural  

IV MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL
18 h • Companyia línea 68 (2n batxillerat)
Perdiendo el bosque
19.30 h • Institut Joanot Martorell (4t ESO) 
Les bacants d'Eurípides
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de [8 €] 

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Quartet Teixidor 
Quartet de corda format per Irantzu Zuasti, violí; 
Joan Marsol, violí; Jordi Armengol, viola i Xavier 
Roig, violoncel. Repertori: Enric Granados, Eduard 
Toldrà i Ludwig Van Beethoven. 
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A LA PÀGINA 11

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Buscando mi vida, de Cuco Soler

4 DISSABTE
 A determinar

Camp Municipal de Futbol El Molí 

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

 De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Cloenda escolar de futbol sala
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues

 De 9 a 13 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Trobada d’escoles de bàsquet
Partits de bàsquet entre diferents escoles de bàsquet
Organitza: C. B. Nou Esplugues

 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Teatre: Les ximpletes 
Grup de teatre Atreveix-te, de l’Associació de Dones 
de La Plana
Organitza: Associació de Dones de La Plana

 18 h  
L’Avenç Centre Cultural 

Mostres de final de curs dels tallers 
de L'Avenç
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 De 17.30 a 20.30 h  
Parc dels Torrents i Camp Municipal de Futbol  
Salt del Pi  

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS
Festa del Joc i l’Esport, Espai 
Intercultural, Espai Esplujove i 
Consell dels infants
No te la perdis! A LA PÀGINA 4 i 5

FESTA DEL JOC I L’ESPORT
 De 17.30 a 20.30 h

Camp Municipal de Futbol Salt del Pi
• Mostra d’entitats esportives
• Partits 3x3 de diferents esports
• Activitats amb raquetes
• Jocs d’aigua i inflables
• Espai d’aventura 
• Ludoteca per als més menuts 
• Activitats de sensibilització (Fed Ecom)

1 DIMECRES
 12 h

Biblioteca La Bòbila  
GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

2 DIJOUS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Coordina: Manel Bonillo. Amb la col·laboració del 
SLC d’Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Enric Granados, el poeta del piano'
A càrrec de Xavier Chavarria
Més informació a aauge@yahoo.es 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA 19

19 h • Biblioteca La Bòbila     

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

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

DIJOUS DE LES DONES 
Taula rodona: 'Reflexions entron a l'ex-
plotació sexual' 
Primera taula rodona comarcal sobre prostitució.Està 
adreçada a tota la ciutadania per tal de sensibilitzar, 
fer reflexionar i crear opinió sobre aquest tema. 
Ponents: Montserrat Fernández-Garrido (professo-
ra del Màster de Família, UB), Nieves de León (direc-
tora del Lloc de la Dona del Raval de Barcelona), Pere 
Soler (llicenciat en filosofia) i Maribel Cárdenas 
(experta en Polítiques d'Igualtat), com a conductora. 
Inscripcions: www.elbaixllobregat.cat/formulari/
jornada-reflexions-entorn-lexplotació-sexual
Organitzen: Ajuntament d’Esplugues i Consell 
Comarcal del Baix Llobregat

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

ANY RAMON LLULL
Xerrada: ‘Ramon Llull: escriptor i filò-
sof de la diferència' 
A càrrec de Pere Villalba i Varneda, doctor i pro-
fessor emèrit de filologia clàssica de la UAB. Presenta: 
Joan Puiggròs i Modolell. 
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Dia
a Dia

Juny 2016
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19 h
Biblioteca La Bòbila     

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

10 DIVENDRES
 A determinar

Local AV La Plana - Montesa
C/Dr. Manuel Riera, 93
Xerrada: 'Listos para disfrutar de todo'
A càrrec de l'empresa Danone
Organitza: AV La Plana - Montesa

 17.30 h 
Residència Erit  Av. La Miranda, 8-16 (Espluges)   

Xerrada: 'La comunicación entre gene-
raciones' 
A càrrec de Fernando Cobo Cortes, formador
empresarial. Més informació al telf. 93 117 60 77 o al 
web: www.erit.es
Organitza: Residència Erit 

 A partir de les 17.30 h
L’Avenç Centre Cultural  

IV MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL 

 17.30 h • Escola Isabel de Villena (3r d’ESO)

La perruqueria de la medusa
 18.30 h • Institut Joanot Martorell (3r d’ESO)

Macbeth (en anglès)
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA FAMILIAR
La guerra de los botones
De Christophe Barratier

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET  
 20 h • Plaça Blas Infante  

Actuació de balls de UTMAR
 21 h • Pels carrers del barri

C/ Molí (recorregut per Pau i Torres i Jocs Florals)

Correfoc
A càrrec de la Colla de Diables Infantil Boiets
Esquitxafocs i Toc de Foc de la Bòbila

 21.45 h • Plaça Blas Infante  

Pregó de Festa Major
A càrrec de Gent Constructiva (Paco Fernández, 
Iban Salvador, Paco Cozar i Javier Ponce)

 22 h • Plaça Blas Infante  

Espectacle de varietats
Toni García (monòlegs - animació) 
Revival 60s 70s 80s 90s
Servei de bar a càrrec del Bar Cascarilla
Organitza: AV Can Vidalet

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Jardins de Cal Suís    

 21 h • Sardinada
 22.30 h • Havaneres amb el grup Rems

Es servirà rom cremat
 00.30 h • Nit de festa amb els Dj 

KevinRams And Suasi
Col·laboren en la festa: Associació de Veïns de 
Finestrelles i Celler Torras,  Forn Finestrelles, 
Restaurant El Caliu, Restaurant Barra d’Or, Farmàcia 
Finestrelles, Crazy dancing, Calet versions, Atabalats, 
DJ Kevinrams & Suasi

 21.15 h
Església de Sant Mateu  

Concert de l’orquestra OCELL, la 
coral Sons i Veus, i el cor Kwaya 
Organitza: Escola Municipal de Música

8 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de L’Hospitalet

 A les 17 i 18 h
Residència Erit  Av. La Miranda, 8-16 (Espluges)   

 17 h • Xerrada: 
'Los diferentes procesos de duelo' 
A càrrec de Dulce Ruiz Jiménez, treballadora social 
al CAP de Sant Boi 

 18 h • Xerrada: 'Las últimas volunta-
des, un paso más de la vida'
A càrrec de Jordi Riba Cebrian, referent DAP Costa 
Ponent. Més informació al 93 117 60 77 o a www.erit.es
Organitza: Residència Erit 

 19 h 
Policlínica Guadalupe  Av. Cornellà 82 
Xerrada: ‘Mirem com eduquem per 
saber on anem’
Xerrada sobre estils educatius per a pares i mares. 
També sobre la forma d’actuar i de comunicar-se amb 
els fills característica de cada estil. Places limitades. 
Cal confirmar assistència per telèfon (93 470 29 70) o 
per c/e: info@guadalupesalut.com 
Organitza: Policlínica Guadalupe

 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé   
Conferència en el marc del IX Dia 
Internacional dels Arxius
L’Arxiu Municipal d’Esplugues (AMEL) presenta un 
material escolar sobre la biografia de Francisco Franco 
donat per l’Escola Isidre Martí. Activitat gratuïta
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues

9 DIJOUS
  11 h 

Local AV La Plana - Montesa
C/Dr. Manuel Riera, 93
Xerrada: 'Consells de seguretat'
A càrrec de la policia local d'Esplugues i els 
Mossos d'Esquadra 

 17.30 h
Residència Erit  Av. La Miranda, 8-16 (Espluges)   

Xerrada: 'Los temas legales en la ter-
cera edad' 
A càrrec de Federic Adan Domenech, Director 
General de CAT112. Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya. Tuteles, poders judicials, 
testaments legals, etc. Més informació al telf. 93 117 60 
77 o al web: www.erit.es
Organitza: Residència Erit 

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Coordina: Manel Bonillo. Amb la col·laboració del 
SLC d’Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Novel·la negra', a càrrec de Victor del Árbol
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA SEGÜENT

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
 18.30 h • Edifici Cadí  

Audició de guitarra dels alumnes de 
l’Assoaciació de Veïns de Can Vidalet 

 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

 D’11 a 21 h
C/ Maria Aurèlia Capmany  

IV Mostra CanVi 
Mostra comercial Vine, compra i degusta
Organitza: Ajuntament d'Esplugues amb la col-
laboració de Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplu-
gues i Xarxa de Dones Emprenedores A LA PÀGINA 8

 D’11 a 13 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Master class solidària: zumba fitness
Zumba solidari, recaptació íntegra a benefici del 
programa Hospital Amic de l’Hospital Sant Joan de 
Déu. Amb la col·laboració especial de Juan Magan. 
Entrades: www.ticketea.com/entradas-zumba-
solidaria. Organitza: Grup de voluntaris de la Nestlé  A LA PÀGINA 15

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
La gimcana de la deessa de l’aigua
A partir d’un joc de taulell, farem una descoberta 
del parc trobant els espais relacionats amb l’aigua. 
Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient
Organitza: AMB i l’Ajuntament 

 D'11.30 a 17.30 h  
Sortida des de l’Hospitalet fins al 
Parc Pou d’En Fèlix (pista coberta)

Romeria Centro Andaluz Virgen de 
Gracia de Carmona en Esplugues

 11.30 h • Parada i benedicció a la parroquia de Sant 
Mateu (carrer del Carme, 30)

 12.30 h • Arribada al Parc Pou d’en Fèlix (pista 
coberta)

 13.30 h • Missa al parc Pou d’en Fèlix (pista cober-
ta)

 17.30 h • Tornada de la comitiva desde el parc Pou 
d’en Fèlix fins a l’Hospitalet

 13 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert de vermut de la Banda 
d’Adults, coral Sons i Veus i Coral 
Musicorum
Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre

 A partir de les 17.30 h
L’Avenç Centre Cultural 

IV MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL 

 17.30 h • Escola Folch i Torres (P5) 
Els tres porquets 

 18 h • Escola Folch i Torres (1r primària)
Les set cabretes i el llop 

 18.30 h • Escola Folch i Torres (2n primària) 
Alícia al país de les meravelles 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert de la coral Teen Star Voices 
Organitza: Escola Municipal de Música

7 DIMARTS
 17.30 h

Residència Erit  Av. La Miranda, 8-16 (Espluges)   

Xerrada: 'Claves para la salud integral' 
A càrrec de la metgessa del CAP Lluis Millet, Inma 
Nogués Orpi. Eines pràctiques per mantenir la nostra 
salut física, emocional i mental. Més informació al telf. 
93 117 60 77 o al web: www.erit.es
Organitza: Residència Erit 

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

LLIURAMENT DE PREMIS
Concurs de poesia infantil
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11 DISSABTE
 De 9 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
Cloenda A. E. Penya Esplugues
Organitza: Associació Esportiva Penya Esplugues

 De 9 a 19 h
Camp de Futbol Salt del Pi  

Torneig 25è aniversari Futbol 7 C.F.A 
Espluguenc
Organitza: F.A.Espluguenc

 12 h
La Masoveria de Can Tinturé  
JORNADES VINYA I EL VI 
A COLLSEROLA
Xerrada: ‘El clima i el vi’
Xerrada a càrrec de Marc Arazo, fundador de la xarxa 
meteorològica mundial Weathercloud. Parlarà sobre les 
influències del clima en el conreu i desenvolupament 
de la vinya i mostrarà aparells meteorològics. També 
es farà un tast de vins ecològics de Can Coll amb el 
sommelier Enrique Ávila. Activitat gratuïta
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL  A LA PÀGINA 21

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

IV MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL  Cloenda
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
 De 9 a 22 h • CEM Can Vidalet 

Torneig de futbol sala
Organitza: C.C. Andaluz Plaza Macael

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

Passejada en tren en miniatura
A càrrec de Modelisme Ferroviàri 

 De 12 a 14 h • Plaça Blas Infante 
[1€] per tiquet

Jamonada popular
Degustació de pernil. 
A favor del Banc d’Aliments d’Esplugues

Rambla Verge de la Mercè (Edifici Cadí) 
 18.30 h • Animació infantil
 20.30 h • Actuació de balls a càrrec 

de Seraball Associació cultural de Catalunya
 22.30 h •Orquestra Platinum

Amb animació de ball amb Ramonet 
Organitza: AV Can Vidalet

 De 18.30 a 2 h • Plaça Blas Infante 

VIII Canvirock festival solidari 
En benefici del programa d'aliments d'Esplugues:
Càritas, Creu Roja i Asociación Cristiana Vida.
Aliments no peribles. Entrada gratuïta. Amb els grups:
Warm up (19 h), Malos tragos (20 h), Katarsick (21 h) 
i Fernando Lavado y amigos (22 h).  
Organitza: Gent Constructiva/ AV Can Vidalet

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Parc vermell 

 11 h • Zumba A càrrec de Crazydancing 
 17 h • 

Festa infantil amb inflables i xoco-
latada

 21 h • Sopar de germanor
 22.30 h • Orquestra amb Calet 

Versions

 18.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Festival infantil de dansa
Un aparador de l'activitat dels més petits del grup, que 
està dirigit per Teresa Badesa. Hi participen com 
a convidats les seccions infantils de l'Esbart Sant 
Jordi de Badalona, que ja hi va participar el darrer 
any i, per primer cop, ho farà l'Esbart Eudald Coma 
de Ribes de Freser
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

Dijous 2   18 h • Xavier Chavarría - 'Enric Granados, el poeta del piano'
Dijous 9   18 h • Víctor del Árbol - 'Novel·la negra'
Dijous 16   18 h • Jordi Amat – 'La primavera de Munic'
Auditori de la Residència La Mallola  • Entrada: socis gratuït– No socis: 5 €

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN  

Julià Gorkin i el Contuberni de Munic 
tanquen el cicle de conferències de 
l’AUGGE 

 L’últim mes del curs de l’AUGGE compta amb 
tres conferenciants d’alt nivell: el musicòleg 
Xavier Chavarria, desgranarà la figura i l'obra 
d'Enric Granados, coincidint amb el centenari de 
la seva mort;  l’escriptor Víctor del Árbol –que ha 
estat mosso d’esquadra-, i que va rebre el premi 
Nadal 2016 i us parlarà del gènere de la novel·la 
negra; i el també escriptor Jordi Amat, recent-
ment guardonat amb el premi Comillas. 

Sobre la cloenda, cal destacar Jordi Amat, que 
acaba de rebre el guardó concedit per l’editori-
al Tusquets pel llibre La primavera de Múnich. 
Esperanza y fracaso de una transición demo-
cràtica. Aquí, Amat duu a terme una minuciosa 
investigació sobre el moviment de l’oposició a la 
dictadura a España. I, més concretament, sobre el 
conegut com a Contuberni de Munic, nom que va 
posar el règim franquista de manera pejorativa al IV Congrés del Moviment 
Europeu, on per primera vegada des del final de la Guerra Civil tota l’oposició 
al franquisme va aparcar disputes i es va reunir a Alemanya el 1962. 

De tots els noms estudiats en aquesta obra, Amat dedica gran part del llibre 
a explicar la història i el paper de Julià Gorkin en el Contuberni, personatge 
entorn del qual versarà la conferència del dijous 16. En paraules d’Amat en 
un article de La Vanguardia de 2012, la vida de Gorkin “té bastant d’una 
interminable pel·lícula d’espies de la guerra freda”.●

 De 20 a 21.30 h 
Parc de Can Vidalet  
Punt de trobada davant la porta de l’EOI

Bioindicadors del canvi climàtic 
Compartireu la nit amb els ratpenats i els observareu 
per aprendre moltes coses d'ells. Activitat adreçada a 
públic general i familiar amb infants a partir de 6 anys. 
Informació i inscripcions al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona. al telèfon 93 256 22 20 (de 
dilluns a divendres, de 10 a 13 h). Activitat gratuïta, 
places limitades. Organitza: AMB i l’Ajuntament d’Es-
plugues de Llobregat

12 DIUMENGE
 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

Festival de Geòrgia
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i associació de 
georgians 

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
 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 

 22 h • Plaça Blas Infante 

Havaneres i rom cremat
 23 h • Espectacle fi de festa

Organitza: AV Can Vidalet

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Parc Pompeu Fabra  

 14 h • Grup de Percussió Atabalats
 14.30 h • Paella popular

Preu: [7€] [socis i sòcies, 5 €]
Reserves al telèfon: 610 079 909

 16 h • Concurs de pastissos

13 DILLUNS
 De 15 a 20 h

Piscines Municipals Parc dels Torrents

INICI PISCINES D'ESTIU
Fins al divendres 17, de 15 a 20 h
Del 18 de juny al 4 de setembre, d'11 a 20 h
De dilluns a diumenge! A LA PÀGINA 15

 20 h • L'Avenç Centre Cultural 
Xerrada: ‘A mi no em passa’ 
(gelosia i enveja)
Xerrada - col·loqui a càrrec dels psicoterapeutes 
Laura Blanco i Carlos Carbonell sobre la gelosia i 
l'enveja. Es tracta d'una xerrada divulgativa, oberta a 
tots els públics, i amb torn de preguntes i comentaris. 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i Psicoterapiabcn

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
 13 h • Parc Pompeu Fabra

Ofrena floral i vermut
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14 DIMARTS
 A determinar 

Local de l'Espluga Viva 

Diàlegs sota la sorra
Xerrada: ‘Poble kurd: resistència i 
supervivència’
A càrrec de Quim Arrufat, exdiputat per la CUP al 
Parlament de Catalunya. Condueix l’acte: la periodista 
Maite Sadurní.  Diàlegs sota la sorra és un cicle de 
xerrades al voltant dels conflictes humans que, per 
culpa de les polítiques capitalistes i imperialistes dels 
estats, castiguen les persones més vulnerables i els 
pobles més indefensos. Organitza: Espluga Viva 

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 
Xerrada-taller: Prepara el teu viatge: 
fotografia de moments feliços
A càrrec de Brenda Abril, fotògrafa internacional 
de vida i casaments. Brenda ens dóna eines perquè 
tant adults com adolescents i infants gaudeixin junts 
creant la seva pròpia memòria fotogràfica. Aprendreu 
a fer fotografies naturals i espontànies, tot educant la 
mirada per aprendre a compondre els moments que 
vivim. Tant-se-val si teniu una "reflex", un mòbil o una 
tauleta, aprendreu a copsar l’emoció del moment per 
poder-la reviure.

15 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila   

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h
Sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca  

Concerts i audicions de fi de curs 
dels alumnes i grups de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

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

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

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
C/Àngel Guimerà, Àngel Guimerà, 38
Teatre: Més que música y paraules! 
Del grup de gent gran Fem el que podem

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Dvorak
Selecció audiovisual i comentaris: Francesc Coma
Durada aproximada: audició i comentaris 50 minuts 
amb col·loqui posterior. Organitza: Club de Música 
Clàssica de la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

16 DIJOUS
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca  

Concerts i audicions de fi de curs 
dels alumnes i grups de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
La Rita se'n va de vacances
A càrrec de Sara Fuente
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una 
persona adulta. Sessió especial de fi de curs, oberta a 
tots els infants que compleixen 3 anys el 2016
Places limitades. Cal reserva prèvia
Organitza: Projectes Elet

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Coordina: Manel Bonillo. Amb la col·laboració del 
SLC d’Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Una vida del segle XX: La revolució i 
la tragèdia de Julià Gorkin' 
A càrrec de Jordi Amat. 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE  A LA PÀGINA ANTERIOR

 19 h
Biblioteca La Bòbila     

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

17 DIVENDRES
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca  

Concerts i audicions de fi de curs 
dels alumnes i grups de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

 A les 17.30, 20 h i 22.30 h
L’Avenç Centre Cultural  

Mostres de final de curs dels tallers 
de L'Avenç
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
El resplendor de tu corazón: la luz 
que compartimos, de Víctor Díaz

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de [8 €] 

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Terrassa 48, Orquestra de Cambra
Viena, punt de trobada
Sota la batuta de Quim Térmens, director-concerti-
no. Repertori: peces de Joseph Martin Kraus, Heinrich 
Ignaz Franz von Biber, Wolfgang Amadeus Mozart, 
Joseph Haydn i Johannes Brahms 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena 

 A LA PÀGINA 11

18 DISSABTE
 De 17 a 19.30 h

L’Avenç Centre Cultural 
[3 €]  [Socis i sòcies 2 €]   

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

 18 h
Teatre Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí 

Cantata infantil La Gallina
Actuen els grups de Música i Moviment, de 3 a 6 anys, 
els conjunts de flautes, percussió i Orff d’alumnes de 6 
anys, la coral Si fa sol i l’orquestra OCELL. 
Organitza: Escola Municipal de Música

  A partir de les 18 h
Parc dels Torrents d'Esplugues  

XIV Festa de la Percussió 
Amb la participació de diferents grups de percussió 
com Tambolàs, Boiets esquitxafocs, S.C.R Amigos, 
Tambor du Saia i amb una exhibició de Capoeira. Final 
de festa amb la xaranga Banda Patilla! Nova zona 
d'arts escèniques amb espectacles de dansa, teatre i 
màgia. Tallers infantils pels més menuts. Presentació 
del nou espectacle d' Atabalats. Sopar de botifarrada i 
servei de bar. Organitza: Grup de Percussió Atabalats

19 DIUMENGE
 12 h • “La Rajoleta”   

Activitat familiar: ‘Gaudí i Esplugues. 
Descobreix el trencadís’
Descobrireu què tenen en comú el Park Güell i “La 
Rajoleta”, i la vinculació que Gaudí va tenir amb 
Esplugues. Per acabar, fareu un taller de trencadís. 
Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o museus@esplu-
gues.cat. Preu: [10 €] per família
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

 A les 18 i 19.30 h
Petit Parc de l’Amistat  
Davant de l’Escola Municipal de Música

Concert de grups de música moder-
na i percussió
Actuen els combos, la Jazz Band, la Big Band Jove i el 
grup de percussió Fireflyes. 
Organitza: Escola Municipal de Música

20 DILLUNS
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca  

Concerts i audicions de fi de curs 
dels alumnes i grups de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

21 DIMARTS
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca  

Concerts i audicions de fi de curs 
dels alumnes i grups de l’escola
Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

ESPECTACLE INFANTIL
Mestre Ramon i la màquina de pensar
Amb Bernat Soler

22 DIMECRES
 12 h

Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de L’Hospitalet

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Projecció: La Dictadura. Bielorrusia. 
Retrato de la última dictadura europea
Director: Alfons Rodríguez. Durada: 10 minuts 
So, muntatge i banda sonora original: José Bautista

23 DIJOUS

 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'Es-
plugues i Colla de Castellers d'Esplugues

NOVETAT!
El teu Sant Joan, el nostre Sant Joan
Envieu el vostre testimoni i documents de les revetlles 
de Sant Joan que heu passat a Esplugues al c/e: 
santjoan@esplugaviva.com
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues i Espluga Viva   A LES PÀGINES 3 i 10 (cartell)
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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 de L'Avenç (Centre)

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

Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura Popular 
i L’Avenç Centre Cultural

 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 3

26 DIUMENGE
 De 9 a 20 h

ELECCIONS AL CONGRÉS DELS 
DIPUTATS I AL SENAT
Podeu veure el llistat dels col·legis electorals 
d'Esplugues a la pàgina 13. 
La Creu Roja ofereix un servei de recollida domiciliària 
per a les persones amb mobilitat reduïda. Podeu sol-
licitar el servei trucant al telèfon gratuït 900 30 00 82.

 A LA PÀGINA 13

 11 h • Museu Can Tinturé   
Itinerari ruta històrica: La mà d’Esplugues
Sabíeu que a Esplugues hi ha un claustre gòtic? Heu 
vist mai la façana dissenyada per Antoni M. Gallissà? 
Us heu preguntat mai què signifiquen les formes que 
decoren el c. Montserrat? L’últim diumenge de mes 
veniu a descobrir tots els secrets que amaga el centre 
històric d’Esplugues. Preu: [3 €] per persona
Organitza: Museu Can Tinturé

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

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

29 DIMECRES
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Granados: en el centenari de la seva 
mort
Selecció audiovisual i comentaris: Josep M. Busqué
Durada aproximada: audició i comentaris 50 minuts, 
amb col·loqui posterior
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca 
Pare Miquel d'Esplugues

30 DIJOUS
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
Raquel Santanera 
Presenta: Teologia poètica d'un sol ús 
Pati blau és una tertúlia literària en la qual les autores 
expliquen la seva obra i, potser, també els seus dubtes. 
En acabat hi ha l’opció d’unir-se a un sopar senzill, 
prèvia inscripció i per un preu de [5 €]
Organitza: Espluga Viva 

Divendres 1 de juliol 
 A determinar

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
X Torneig Internacional de Voleibol 
Femení Categories infantil i cadet
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 A LA PÀGINA 16

FESTA MAJOR DE  CAN CLOTA
Plaça del Taxi   

 19.30 h Tabalada amb el Grup de 
Percussió Drums

 21 h Pregó a càrrec de la Doctora 
Miró

 22 h Actuació de ball a càrrec de 
Seraball

 23 h Dj Qerke

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de [8 €] 

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Cobla Jovenívola de Sabadell
Cobla amb versos. Jordi Figaró, direcció;  
Valentí Maymó, rapsode; Marc Isan, tenora solista; 
Oriol Oller, tible solista; Denis Rojo, flabiol. 
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena 

 A LA PÀGINA 11

Dissabte 2 de juliol 
 A determinar

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
X Torneig Internacional de Voleibol 
Femení Categories infantil i cadet
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 A LA PÀGINA 16

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 Màgic

Diumenge 3 de juliol 
 A determinar

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
X Torneig Internacional de Voleibol 
Femení Categories infantil i cadet
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 A LA PÀGINA 16

 9 h
c/Andreu Amat, La Mallola 

XIII Cilindrada 
Trobada de motos custom amb esmorzar cotard, ruta 
urbana, samarreta, nous jocs, banda de country, músi-
ca en viu, sorteig de regals i piscolabis.
Organitza: Cilindros rebeldes

 12 h 
Parc del Pou d'en Fèlix - Pista Conxita Udina

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Cornellà
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
 19.30 h • Plaça del Taxi   

Havaneres i rom cremat

LA VINYA I EL VI A COLLSEROLA 

Esplugues participa a les jornades 
sobre el patrimoni vinícola del parc 
amb una xerrada i un tast de vi
 Una desena de pobla-

cions vinculades al Parc 
de Collserola compar-
teixen un passat agríco-
la comú en què el vi i la 
vinya en són els prota-
gonistes. Per tal de re-
cordar aquest patrimoni 
s’organitzen les VII Jor-
nades Intermunicipals 
de la Vinya i el Vi a Co-
llserola. 

La iniciativa vol oferir la possibilitat d’aprendre del passat, de reviure 
activitats d’infantesa, de recordar olors i sabors i de comprometre’s col-
lectivament en la conservació dels valors naturals, patrimonials i socials 
del Parc Natural de Collserola. 

Esplugues s’uneix a les jornades el dissabte 11, a les 12 h. La Masoveria 
del Museu Can Tinturé ofereix una xerrada titulada ‘El clima i el vi’, que 
anirà a càrrec del fundador de la xarxa meteorològica mundial Weather-
cloud, Marc Arazo. A continuació es farà un tast de vins ecològics amb 
el sommelier Enrique Ávila. L’activitat és gratuïta.●

VII JORNADES INTERMUNICIPALS DE LA VINYA I EL VI A COLLSEROLA 
Xerrada: ‘EL CLIMA I EL VI’ 
Dissabte 11   12 h • La Masoveria de Can Tinturé 
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Diumenge, 19 de juny, a determinar 
Punt de trobada a determinar

EXCURSIONS EN BTT
La paella del Delta del Llobregat: 
Sant Boi - Castelldefels 
Cal inscripció prèvia. Consulteu la informació per a les 
inscripcions a l’activitat “Excursions en autocar”.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
A partir del 6 de febrer • Biblioteca La Bòbila 
Exposició virtual: ‘Barcelona Connection’
Es podrà visitar a través de l’adreça web: 
www.pinterest.com/bobila/barcelona-connection/ 

Del 6 de juny al 4 de juliol
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Exposició interactiva: ‘Adéu soroll’
Té com a objectiu sensibilitzar i informar sobre la con-
taminació acústica, com afecta la qualitat de vida de 
les persones i la forma de combatre-la. Amb el suport 
de la Diputació de Barcelona

Tots els diumenges , a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé 

Visites guiades: Can Tinturé i “La 
Rajoleta”

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 12 h • Museu Can Tinturé 

A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixe-
reu l’evolució estètica de la rajola de mostra per enlla-
çar amb la producció industrial de ceràmica arquitec-
tònica de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”. 
El diumenge 26, la visita de les 11 h queda substituida 
per la Ruta La Mà d'Esplugues. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

CALENDARI D’INSCRIPCIONS A 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
PER AL CURS 2016-2017 Nous alumnes
Pre-inscripcions: de l’1 al 10 de juny 
Sorteig públic: dilluns 13 de juny a les 11 h a l'Es-
cola Municipal de Música. Publicitat de les llistes amb 
els resultats del sorteig: dimecres 15 de juny. 
Matriculacions: del 27 de juny al 8 de juliol
Amb posterioritat a les dates de matriculacions, també 
s’acceptaran inscripcions, sempre que hi hagi places 
disponibles.

SORTIDES
Diumenges, 5 de juny i 3 de juliol, a les 11 h
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la bateria de Sant Pere 
Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Es parlarà de la seva funcionalitat i del 
paper que hi van tenir. Activitat gratuïta prèvia ins-
cripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Fins al 7 de juny 
De 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Esplai de Gent Gran del Centre la Plana 
c/Rafael Sebastià Irla, s/n bxs

Preinscripció: estada de vacances a 
Cambrils per a Gent Gran
Preu: [180 €], tot inclòs: Hotel 4 estrelles Best Cambrils, visita 
cultural a Reus, activitats lúdiques i pensió completa. Són 
quatre dies i tres nits, del 24 al 27 de setembre
Inscripcions: per rigorós ordre. Consulteu els requisits 
al mateix Esplai. Per a més informació, podeu trucar al 
Puig Coca i demanar per Angèlica tel: 93 372 04 16

Diumenge, 12 de juny, 7 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR  
Puig Peric 2810m (Alta Cerdanya)
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al 
dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a 
la preparació d’aquestes excursions i altres activitats 
els dimecres a les 20.30 h, al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9), secreta-
ria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 19 de jumy, a determinar 
Punt de trobada a determinar

PETJADES I CAMINS
Balcó obert al mediterrani, Tamariu 
(Baix Empordà)
Sortida conjunta de les seccions. Informacions i 
inscripcions: consulteu l'activitat anterior. Organitza: 
Centre  Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Divendres 3   19 h 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Buscando mi vid, de Cuco Soler

Divendres 17   19 h 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
El resplendor de tu corazón: la luz 
que compartimos, de Víctor Díaz

Dimarts 21   18 h
ESPECTACLE INFANTIL

Mestre Ramon i la 
màquina de pensar
Amb Bernat Soler

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

DIES DE CONTE  
El dijous 16 Fi DE CURS
(Vegeu informació al Dia a dia)

CUBS DE LECTURA 
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 3   18 h
CORDÈLIA
Pantaleón y visitadoras, de Maria Vargas 
Llosa

Dijous 16   19.30 h
CARPE DIEM
Intemperie, de Jesús Carrasco

Dimarts 21   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
Pista negra, d'Antonio Manzini

Dijous 9  19 h

L'AUTOR ENS VISITA: 

Una estona amb... 
Joan Bosch
Es fa coincidir amb 
el Club de lectura, 
sessió oberta a tot 
el públic. 
A Moments estel-
lars de Catalunya, 
Joan Bosch recull 
cinc episodis que 
retraten el tarannà cons-
tructiu i innovador dels catalans. Se centra 
en les seves obres i en allò que aquestes 
van signifi car per a Catalunya. 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h 
L’Avenç Centre Cultural

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

Cada dimecres, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  

Trobades dels grup de conversa 'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL
Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

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

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

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

Cau de dissabte
Els nens i nenes del cau es divideixen en unitats. Per a 
més informació, truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dimecres, 8 i 22 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 
qualitat de vida de les persones cuidadores, tot refor-
çant la seva tasca i donant-los eines. Places limitades 
a 15 persones.  Per a inscripcions i més informació 
contacteu amb els serveis socials bàsics: 93 3713350 
(ext. 2439) Marta Fuertes

Dilluns, 13 de juny, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

EDUCAR-NOS PER EDUCAR
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
'Adolescència'
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. 
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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 16, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Tapes i montaditos
Els plats més típics de l'estiu són les 
tapes i els "montaditos", vine a aquest 
taller i aprendràs a fer els més suculents 
i apetitosos. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda

 

Djous 30, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí   

Tècniques hipopressives 
Les tècniques hipopressives són un con-
junt de tècniques que ens ajuden a reduir 
el perímetre abdominal aportant bene-
ficis a nivell estètic, postural i funcional. 
Posa’t en forma amb l’Esplujove! Dirigit 
a joves de 16 a 18 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dimarts 7,14, 21 i 28
De 17.30 a 18.30 h 
Espai Jove Remolí   
Bollywood
En aquest curset gratuït de quatre sessi-
ons aprendrem una coreografia per poder 
participar a la Nit Oriental. Dirigit a joves 
de 12 a 18 anys.  Taller gratuït, cal reser-
var plaça (*)

TIC formació
(12-18 anys)

Dimecres 15, de 18 a 19.30h
Espai Jove Remolí   
Composició fotogràfica
Aprèn a ordenar els elements a les imat-
ges i aconsegueix grans fotografies. Vine 
amb la teva càmera o smartphone! Dirigit 
a joves de 12 a 18 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça (*)

TIC formació

Dimecres 29, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia d’estiu 
Capta grans imatges d’aquest estiu amb 
la teva càmera rèflex. Vine i et donarem 
alguns consells per exprimir al màxim la 
teva càmera en l’estació amb més color 
i llum. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça. (*)

Esplujove nit

Divendres 17, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Fideuà
Aprèn a fer aquest plat mariner tan típic 
de l’estiu! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Gratuït. Cal reservar plaça (*)

Viatgeteca

Tot el mes
En horari de cada equipament
Espai Jove Remolí   
Oficina Jove d’Emancipació  
Podràs trobar informació i documentació 
per planificar els teus viatges. Posem a 
la teva disposició guies de països d’arreu 
del món, guies de càmpings, hotels, cases 
rurals, etc. i molta més informació relaci-
onada amb els viatges. A més, et podrem 
orientar en els dubtes que tinguis, perquè 
sàpigues on trobar informació!

EXPOSICIÓ JOVE
Fins al 30 de juny, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Fotografia viatgera
Exposició d’una jove espluguina que 
ens ofereix un agradable recorregut per 
Argentina a través de les seves imatges.

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 28, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Renova la teva 
imatge'
En aquesta xerrada,treballarem les 
siluetes,colors i complements per tal que 
et converteixis en el teu propi assessor/ora 
d’imatge. Aprèn què projecta la teva imatge 
i adequa-la a cada moment. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys. Gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dimecres 22, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Coques de Sant Joan
Aprèn a cuinar les típiques coques de 
Sant Joan i sorprèn als teus convidats 
el dia de la revetlla amb una coca feta 
a casa! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Gratuït. Cal reservar plaça (*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

(*) 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

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
el 23 i 24 de juny, ambdós inclosos

Inscripcions
TACCtil Street 
Market (IV edició)

Inscripcions fins al 17 de juny 
Jardins del Casal de Cultura 
Robert Brillas  
TACCtil és una fira oberta i dinà-
mica on els participants podran 
mostrar i vendre els seus treballs 
al públic, connectar, crear llaços i 
compartir experiències. Pot parti-
cipar tot tipus d’artista amb qual-
sevol tècnica o modalitat (pintura, 
graffiti, disseny, escriptura, foto-
grafia, escultura, moda, joieria...)
Dirigit a joves menors de 36 anys, 
per als residents a Esplugues la 
participació és gratuïta. També hi 
haurà un escenari obert! Si vols 
mostrar el teu art, contacta amb 
nosaltres! 
Informació i inscripcions: 
esplujove.remoli@esplugues.cat. 
La fira tindrà lloc el divendres 
8 de juliol, de 18 a 23.30 h

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

ESPLUJOVE A LA FESTA ESPLUJOVE A LA FESTA 
DEL PARC DELS TORRENTSDEL PARC DELS TORRENTS

Mostra de Bolliwood, Bhangra i  
danses de la índia a càrrec de les 
alumnes dels tallers de l’Espai 

Jove Remolí i el Casal de Cultura 

Robert Brillas. 

Dissabte 4, a les 19 h. 
També hi haurà jocs i tallers 

infantils, de 17.30 a 20.30 h
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