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A 
través del coneixement podrem 
canviar el món, o si més no 
les nostres consciències. És la 
premissa en la qual es basa el 
projecte Ciutats Defensores 

dels Drets Humans, que inclou fi ns a 14 
municipis de Catalunya. La iniciativa és 
impulsada per l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat i dues de les entitats més 
destacades en l’àmbit de la cooperació a 
Catalunya: la Comissió Catalana d’Ajuda 
al Refugiat i l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, amb  la  participació  de l’Ins-
titut Internacional Català per la Pau, Casa  
Amèrica  de Catalunya,  la  Diputació  de  
Barcelona,  el  Fons Català  de Cooperació  
al  Desenvolupament, el  Fòrum de  Síndics  
i  Defensors  Locals, l’Agència  Catalana  de 
Cooperació  al  Desenvolupament  i  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

En un moment en què el drama dels refu-
giats ens recorda que els Drets Humans es 
vulneren a molts indrets del món, arriba la 
quarta edició d’un projecte que vol donar a 
conèixer la feina dels activistes defensors 
de la pau per tal de conscienciar la pobla-
ció. En el cas d’Esplugues, les activitats se 
centren especialment en el públic infantil 
i jove, amb propostes que es treballaran a 
les escoles i als instituts. 

En aquest sentit, cal destacar l’activitat 
principal del dijous 5 al matí: una xerrada 
debat destinada a alumnes de 4t d’ESO i 
1r. i 2n de Batxillerat que compta amb el 

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

Esplugues participa en el projecte que 
dóna a conèixer la feina dels activistes en
defensa de la pau a 14 municipis 

testimoni de tres activistes per la pau. El 
Jeison Castaño, conegut com a Jeihhco,  
treballa per la pau i la convivència a les 
comunes de Medellín (Colòmbia), l’Essam 
Daod és metge psiquiatre palestí i fundador 
de Humanity Crew, que ofereix ajuda als 
refugiats que arriben a les illes gregues; i 
l’Esperanza Huayama fa més de 20 anys 
que denuncia la violació dels drets humans 
de les 300.000 dones indígenes esterilit-
zades forçosament durant el Govern del 
president Alberto Fujimori a Perú. També 
hi participa el grup de rap La Llama.  

Pel que fa a les propostes adreçades a 
tota la ciutadania, cal esmentar l’exposició 

‘Refugiats, per què?’ de la Fundació per 
la Pau amb la col·laboració del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament a la 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. I també 
mereix una menció la xerrada sobre gènere 
i drets humans impartida per la Fundació 
Vicente Ferrer, el dimarts 4, a la mateixa 
biblioteca. 

De tot plegat, i de la resta d’activitats 
que es fan a d'altres municipis, així com 
de la història i vida dels nou activistes 
convidats, podeu tenir-ne més informació 
a través del blog https://ciutatsdefen-
soresdretshumans.wordpress.com, al 
Facebook  https://www.facebook.com/
ciutatsddhh/  o al Twitter https://twitter.
com/ciutatsddhh. ● 

Esplugues 
commemora els dies 
de l’Alzheimer i 
contra el càncer de 
mama amb activitats 
per a tothom
 La salut és important durant tot l’any 

però aquest mes encara té més rellevàn-
cia perquè Esplugues ofereix activitats 
per commemorar dos dies dedicats a 
malalties que afecten moltes persones, 
com són l’Alzheimer i el càncer de mama. 
Diverses entitats han organitzat propos-
tes lúdiques i informatives per consci-
enciar la ciutadania de les dificultats i 
els problemes que afecten les persones 
malaltes i el seu entorn familiar.

Per al Dia Mundial de l’Alzheimer 
–que oficialment va ser el 21 de setem-
bre, però que a Esplugues celebrem 

el dissabte 8–, l’Associació Familiar 
Alzheimer Baix Llobregat ofereix un 
matí ple d’activitats per a grans i petits. 
Hi haurà una tómbola solidària, un taller 
de memòria i un de manualitats, així 
com un espectacle de màgia. També han 
muntat una exposició de llibres i una 
sessió de contacontes sobre la malaltia a 
la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. 

Pel que fa al Dia Contra el Càncer 
de Mama, el dimecres 19 (11 h), s’ha 
organitzat una xerrada sobre les ‘Eines 
al nostre abast per prevenir el càn-
cer de mama’, a càrrec de Carmen 
Blanes, infermera responsable del 
programa “post-alta” a Esplugues, i la 
Dra. Maribel Pons, ginecòloga i direc-
tora d’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva), amb un posterior col-
loqui. La benvinguda a l’acte anirà a 
càrrec de l’alcaldessa, Pilar Diaz. Des 
de l’organització conviden a tothom a 
portar una peça de roba de color rosa, 
símbol de la lluita contra el càncer de 
mama. ●

CIUTATS DEFENSORES 
DELS DRETS HUMANS
Activitats obertes a la ciutadania 

Exposició ‘Refugiats, per què?’• 

Del dilluns 3 al dilluns 17

Xerrada sobre gènere i drets humans • 

a càrrec de la Fundació Vicente Ferrer

Dimarts 4  de 18.30 a 20.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DIA MUNDIAL 
DE L’ALZHEIMER
Dissabte 8  De 10 a 14 h 

Jardins del Casal de Cultura 

Robert Brillas 

DIA CONTRA EL CÀNCER 
DE MAMA
Dimecres 19  11 h 

Casal de Cultura Robert Brillas 



 La temporada de conferencias de la Aula 
Universitària de Gent Gran d’Esplugues 
(AUGGE) arranca con un invitado desta-
cado: el ex fiscal del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya José María Mena, 
una de las voces más acreditadas del mundo 
judicial. Para la ocasión, el jueves 13, se 
ha preparado un coloquio dirigido por la 
presidenta de la Fundación del Casal d’Avis 
d’Esplugues y abogada de profesión, Magda 
Gómez. Mena, que junto con el fiscal Carlos 
Jiménez Villarejo instruyó la querella contra 
el ex-presidente de la Generalitat Jordi Pujol 
por el caso de la Banca Catalana, hablará 
de su experiencia y de las realidades que 
transcurren en los pasillos de las sedes judi-
ciales, así como de la trascendencia entre 
política y justicia. 

En un momento en que varios cargos polí-
ticos están vinculados a procesos judiciales 
–corrupción política, financiación irregular 
de partidos políticos, consulta soberanista 
en Catalunya…-, el coloquio con Mena, un 
fiscal conocido por defender la justicia como 
derecho universal, puede resultar de lo más 
interesante. 

Más allá de la visita de Mena, la AUGGE 
prepara su primer mes del curso con otras 
tres propuestas también enriquecedoras. 
El primer día, jueves 6, acude el cantante 
Jaume Arnella, especialista en la músi-

Un coloquio con el ex fiscal José María Mena 
inaugura el curso de la AUGGE

¿En qué momento se encuentra 
la entidad?
Este será el sexto curso del AUGGE y, 
durante estos años, hemos dado más 
de 30 conferencias al año, además de 
las salidas y los seminarios. Tenemos 
socios mayoritariamente de Esplugues, 
un 60%, y de Sant Just, un 30%, y el 
resto son de Sant Feliu y de Sant Joan 
Despí. Cabe decir que nuestras acti-
vidades están destinadas a todos los 
públicos, si bien nuestra mayoría de 
asistentes son mayores de 55 años. 

¿Qué destacaría del próximo curso? 
En los últimos años hemos impulsado 
los seminarios sobre temas de pin-
tura o música por las mañanas. Este 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

José Ramón García del Río, 
Presidente de la AUGGE

año, por ejemplo, contaremos con Xavier 
Chevarria, un ponente habitual en nues-
tros ciclos, que dará un seminario sobre 
música. Por otro lado, también hemos 
ampliado nuestra oferta con salidas a 
museos, en las que invitamos a un profe-
sor especializado que nos da una confe-
rencia mientras visitamos una exposici-
ón. 

¿Qué criterio tenéis para escoger a los 
conferenciantes? 
Ofrecemos conferencias que tienen un 
componente formativo de nivel univer-
sitario, porque la mayoría de ponentes 
son expertos muy especializados en su 
tema. Procuramos tener un buen número 
de invitados conocidos, como podrían ser 

“ Las conferencias 
de la AUGGE están 
destinadas a todos 
los públicos” 

Lluís Foix, Vicenç Villatoro, Montserrat 
Nebrera o Lluís Permanyer, pero la 
gran mayoría son catedráticos o profe-
sores de universidades catalanas, así 
como profesionales que destacan en su 
gremio. 

¿Qué retos afrontáis de cara 
al futuro?
Nos gustaría aumentar la oferta de sali-
das culturales. A la gente les satisface 
mucho las excursiones, y además, creo 
que se consolidan mejor las amistades 
cuando salimos fuera. Este año iremos a 
Solsona y también al Museo de Badalona, 
lugares que no porque estén cerca hay 
que tenerlos menos en cuenta.

ca folk catalana, para hablar de la ‘Cançó 
popular’. El jueves 20 es el turno del doctor 
en Historia por la UB Xavier Casals, que 
ofrecerá una conferencia sobre extremis-
mo político y democracia. Para la última 
sesión de octubre, asistirá el científico del 
Institut de Ciències de l’Espai Ignasi Ribas 

para responder a preguntas como ¿cuándo 
tardaremos en encontrar planetas como el 
nuestro? Lo hará explicando los métodos que 
permiten encontrar exoplanetas y los últi-
mos hallazgos realizados en una conferencia 
que lleva por título: ‘Buscando la Tierra. El 
Universo visto por los satélites’. ● 

octubre 2016 - L'Agenda  3



4  L'Agenda - octubre 2016

 Quan la tradició i la cultura d’una regió 
esdevenen música, cançó i dansa només 
vol dir una cosa a Esplugues: l’arribada 
d’una nova edició del Festival Arrela’t. 
Aquest any la festa que ret homenatge a 
les expressions folklòriques d’arreu es con-
centra al Casal de Cultura Robert Brillas, 
del dissabte 29 al dilluns 31, tot fent coinci-
dir la seva cloenda amb la Castanyada. 

Tradicions i Costums d’Espluga Viva 
conviden un bon grapat de formacions que 
ens presenten propostes multidisciplinars 
i molt engrescadores. Aquí teniu un petit 
tast per anar fent boca.  

DISSABTE 29 
El festival arrenca fort amb dues funcions 
que destaquen per la seva originalitat. La 
primera, Víctor Català. La senyoreta de 
L’Escala, és un homenatge ric en expres-
sivitat artística sobre la vida de l’escrip-
tora Caterina Albert que s’amagava sota 
un pseudònim masculí per poder escriure. 
El projecte sorgit de l’ESMUC barreja la 
música en directe, la dansa, el teatre, les 
videoprojeccions i la narració, per parlar-
nos de la història d’una nena del segle XXI 
que pateix un conflicte de discriminació de 
gènere i per acostar-nos a la vida i obra de 
Víctor Català. 

En acabar el primer espectacle arriba el 
torn del concert de La Musgaña, un grup 
de música folk fundat l’any 1986. La seva 
música es basa en la tradició instrumental 
de La Meseta (Castella), amb influències 
atlàntiques i mediterrànies i, tot plegat, ben 
amanit amb arranjaments i ritmes actuals. 
Faran sonar la gaita sanabresa, la gaita char-
ra, la zanfona, el rabel, la dulzaina, etc. 

FESTIVAL ARRELA’T

Cançó i dansa d’arrel, protagonistes 
de la gran festa del folklore a Esplugues

DIUMENGE 30
El segon dia de festival arriba un espec-
tacle que ens farà baixar les pulsacions, 
però no per això serà menys intens. Sense 
pistola (que vol dir, sense pressa) ofereix 
una tria de versos del llibre Bes Nagana 
d’Enric Casasses. L’Arturo Gaya (del grup 
de l’Ebre Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries) i l’actriu Laia Oliveras canten 
els versos del poeta barceloní mentre els 
acompanyen una guitarra (Paco Prieto) i 
un contrabaix (Kike Pellicer). 

DILLUNS 31
L’últim dia, no per això el menys important, 
del festival se suma als actes de la festa de 
la Castanyada amb una tarda i nit plena 
d’activitats per a tothom. Primer hi haurà 
un taller de danses folk i, després, un 
concert de música tradicional, on podreu 
aplicar tot allò que hagueu après. No sense 
abans haver compartit un pa amb tomà-
quet, una botifarra, unes castanyes, uns 
moniatos i uns panellets al sopar popular 
que us tenen preparat. El punt i final, com 
dèiem, el posa l’orquestrina Trama, a les 
22 hores. A ballar fins ben entrada la nit, 
que l’endemà és festa! ●

FESTIVAL ARRELA’T
Del dissabte 29 al dilluns 31

Casal de Cultura Robert Brillas

L’ENDOLL PRESENTA 
UN ESPECTACLE 
QUE FA RIURE DE POR
  L’Endoll, el grup de teatre de L’Avenç, arren-

ca la nova temporada amb una comèdia negra 
que promet rialles, fins i tot a l’entorn de la mort. 
Les assassinadetes de Lichting’s House expli-
ca la història de Lord Lichting, un home que 
viu tranquil·lament en una mansió victoriana a 
Anglaterra fins que se li acut un pla esbojarrat 
que vol dur a terme amb l’ajuda del seu advo-
cat i el seu majordom. Tot plegat derivarà en un 
divertit relat on intervenen personatges d’allò 
més curiosos.  

Programen quatre funcions durant aquest mes, 
quatre oportunitats per no deixar escapar l’ocasió 
de passar una bona estona. ●
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TEATRE: LES 
ASSASSINADETES 
DE LICHTING’S 
HOUSE

Dissabte 1  22 h

Diumenge 2  18 h

Dissabte 8  22 h

Diumenge 9  18 h

Entrades: 

venda anticipada 

a la secretaria de L’Avenç 

o a Atrápalo

Preus: 8 € [socis i sòcies: 5 €]  

 i Atrápalo: 7 €

Sense pistola

Orquestrina Trama



 La festa que celebra l’arribada de la 
tardor a Esplugues és, sense dubte, la 
Castanyada. L’olor de castanyes cremant-
se al foc i de panellets i moniatos recent 
enfornats ens recorden que els dies càlids 
de l’estiu han donat pas a les fredes ves-
prades. Toca abrigar-se i fer caliu. I d’ai-
xò últim se n’encarreguen les entitats de 
casa nostra amb un bon grapat de propos-
tes per passar aquesta festa tan caracte-
rística de la tradició catalana envoltats 
d’amics i família. 

Els més petits de la casa, protagonistes 
indiscutibles de la celebració, trobaran 
un munt d’activitats del divendres 28 al 
dilluns 31 per passar-s’ho d’allò més bé. El 
primer dia hi ha la castanyada infantil i el 
túnel del terror de l’Esplai Espurnes, o les 
castanyades del barri del Gall i Can Clota. 
De cara al dissabte 29 al matí, el Museu 
Can Tinturé ha organitzat una gimcana 
familiar on, tot encarnant a petits detec-
tius, haureu de resoldre ‘el misteri de la 
rajola desapareguda’. I a la tarda, seguei-
xen les castanyades als barris de Can 
Vidalet i Finestrelles. 

El dilluns 31, vigília de Tots Sants, a més 
d’una castanyada, l’ACAE ha organitzat 
un concurs de disfresses de Halloween, 
una festa de tradició anglosaxona que ha 
guanyat adeptes a casa nostra. I el Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael s’hi suma 

XXXIV CONCURS DE PANELLETS 
DIMARTS 1 DE NOVEMBRE 

Inscripció: d'11 a 11.30 h 
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas 
Per a majors de 16 anys. Cal aportar tres unitats de tres varietats diferents 
de panellets casolans amb la seva corresponent recepta. El veredicte del 
jurat i el lliurament dels premis es farà durant el matí. 
• 1r premi: trofeu de l’Ajuntament i un àpat per a dues persones en un reco-
negut restaurant, obsequi de l'AV del Centre. 
• 2n premi: trofeu de l’Ajuntament d’Esplugues i una caixa de cava. 
• 3r premi: trofeu de l’Ajuntament d’Esplugues i un obsequi. 
• Premi a la presentació: trofeu de l’Ajuntament d’Esplugues i un obsequi. 
Organitza: Assoc. Veïns del Barri Centre

amb un túnel del terror. A més a més, el 
festival Arrela’t culmina aquell vespre 
amb tallers de ball, sopar popular i concert, 
tal com hem explicat a la pàgina anterior. 

PANELLETS DE PREMI
Aquells que sabeu elaborar panellets no 
dubteu a participar al concurs que els 
veïns del barri centre dediquen des de fa 
34 anys a aquests dolços. Hi ha tres premis 
que destaquen el gust i un que guardona la 
presentació. És moment de posar a prova 
les vostres arts culinàries! ●

L’aroma de castanyes 
cremant-se al foc anuncia 
l’arribada de la 

Castanyada 

CASTANYADA 2016

DIVENDRES 28
 Castanyada infantil  •  
17.30 h Plaça Gandhi  
Organitza: Esplai Espurnes  
i AV La Plana Montesa

Túnel del terror•    
20 h - Esplai Espurnes  
Organitza: Esplai Espurnes

Castanyada•   
18.30 h - Plaça del Taxi  
Organitza: AV Can Clota 

DISSABTE 29
La Castanyada al Museu•   
11 h - Can Tinturé 
Gimcana familiar. 'El misteri de 
la rajola desapareguda'
Organitza: Museus d’Esplugues 
de Llobregat (MEL)

Túnel del terror i castanyada• 
De 17 a 21 h Plaça de la Bòbila
Preu: [1,5 €]
Organitza: Club d’Esplai Pubilla 
Cases Can Vidalet

DILLUNS 31
Castanyada • 
17.30 h - Rambla Àngel Guimerà
Organitza: AV el Gall

FESTIVAL ARRELA’T 2016  • 
Castanyada i sopar popular 
A partir de les 19 h - Jardins del 
Casal de Cultura Robert Brillas 
Organitza: Espluga Viva 

Castanyada popular amb grup • 
d’animació     
19.30 h - Rambla Verge de la Mercè 
Organitza: AV de Can Vidalet 

Castanyada, panellets   • 
i moniatos    
20 h - Jardins de Cal Suís   
(C/ Finestrelles, 32-38) 
Organitza: AV de Finestrelles

Castanyada a l'ACAE • 
20.30 h - Local ACAE 
(C/ Josep Anselm Clavé, 90) 
Degustació de castanyes i mosca-
tell i ball amb dj  
Organitza: ACAE 

Castanyada • 
21 h - Local CC Andaluz Plaza 
Macael (Plaça Macael, L4) 
Organitza: Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael 

Divendres 28, dissabte 29 i 
dilluns 31

Túnel del terror• 
De 21 a 1 h Local CCA Plaza Macael 
Aforament limitat. Entrada: [2 €]
Organitza: Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael

Consulteu-les totes al Dia a dia

NNNNNNYYYYYYAAAAAADDDDDDAAAA 2220016CAASSTTTTAAAAANNNNNN
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 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el 
Servei Local de Català

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'50 anys de cançó popular', a càrrec de 
Jaume Arnella
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA 3

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada: ‘Del post a l'Àrea Bàsica 
Policial 19222016’
Història dels Mossos d'Esquadra a Esplugues de 
Llobregat. A càrrec de Ruth Giralt Figueras i Xavi 
Martin Marcos. 
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues 

7 DIVENDRES

 De 16.30 a 20 h 
Rambla Verge de la Mercè  

Carpa informativa del Pla Estratègic 
Esplugues 2025 als barris

 19 h 
Edifici Cadí  rambla Verge de la Mercè, 57  

Sessions de debat dinamitzades als 
barris
Adreçada als veïns i veïnes dels barris de Can 
Vidalet i Can Clota. Prèvia inscripció a l’adre-
ça de correu participacio@esplugues.cat

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CONVERSA AMB ELS AUTORS
Mireia Llinàs i Lluís Bosch 
Parlen d’Els enemics silenciosos i de Besòs Mar

8 DISSABTE
 De 10 a 14 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER A 
ESPLUGUES
Activitats previstes: 

Tómbola solidària
Taller de memòria: ‘Treballem la memòria’
A càrrec de professionals de l’AFA

Taller de manualitats 
Per a nens i nenes. A càrrec de professionals de l’AFA

Espectacle Màgic Jaïr
Espectacle d’humor, ventrilòquia i màgia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Exposició de llibres sobre l'Alzheimer  A LA PÀGINA 2

 12
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
By Kids & Us
Contes en anglès per a infants de totes les edats enca-
ra que no sàpiguen anglès!

3 DILLUNS
 20 h

Casal de Cultura 
Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA'T
Inauguració de l’exposició: ‘Oficis’
Fotografies de Manel Martí. 
Presentació a càrrec de 
Xavier Orriols, constructor 
d’instruments tradicionals. 
L’exposició es podrà visitar fins al 15 d’octubre
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

4 DIMARTS

 De 18.30 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS 
Conferència i tertúlia: 
'Les dones a l'Índia rural. De dona a 
dona'
A càrrec de Montse Ortiz, coordinadora de sensibilit-
zació i especialista en gènere i desenvolupament, per 
apropar la realitat de les dones de l’Índia rural.
Projecció documental: De mujer a mujer 
Es projectarà aquest documental, que mostra com un 
grup de cinc dones, format per les periodistes Àngels
Barceló i Cristina Pardo, l'actriu Sílvia Abascal 
i les empresàries Anna Maria Llopis i Irene Cano 
han viatjat a l'Índia per conèixer el canvi que repre-
senta "De Mujer a Mujer”.
Organitza: Fundació Vicente Ferrer

5 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Els colors, amb Maria Cuevas

6 DIJOUS

 De 16.30 a 20 h 
Rambla del Carme  

Carpa informativa del Pla Estratègic 
Esplugues 2025 als barris

 19 h 
Local AV La Plana  c/ Doctor Manuel Riera, 93  

Sessions de debat dinamitzades als 
barris
Adreçada als veïns i veïnes dels barris de La Plana 
i Montesa. Prèvia inscripció a l’adreça de correu 
participacio@esplugues.cat

Dia
a Dia

Octubre 2016

1 DISSABTE
De 10 a 13 h 
Espai La Baronda carrer de la Riba, 36  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA 
MOBILITAT INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT
Aprendre a anar en bici 
Amb l'ajuda de monitors, aprendreu a anar en bicicleta 
mitjançant exercicis. Deu participants i a partir de 12 anys. 
Inscripcions i informació, fins al divendres dia 27 
de setembre  al tel. 93 371 33 50 (Medi Ambient de 9 a 
14 h) i dsanchez@esplugues.cat
Organitza: l'Ajuntament amb la col·laboració de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB)

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
A càrrec de l’Ós Mandrós

 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
Teatre: Les assassinadetes de 
Lichting's House
Preu [8 €] [socis i sòcies: 5 €] [Atrápalo: 7 €]
Una comèdia d’humor negre on us en riureu fins i tot 
de la mort. Entrades: venda anticipada a la secretaria 
de L’Avenç o a Atrápalo
Organitza: L’Endoll, grup de teatre de L`Avenç A LA PÀGINA 4

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

JUGATECAMBIENTAL
‘Construim un molinet de ven’
Espais de joc per divertir-se i explorar, tallers guiats 
per educadors/es i itineraris guiats pel parc. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i AMB

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
Teatre: Les assassinadetes de 
Lichting's House
Preu [8 €] [socis i sòcies: 5 €] [Atrápalo: 7 €]
Una comèdia d’humor negre on us en riureu fins i tot 
de la mort. Entrades: venda anticipada a la secretaria 
de L’Avenç o a Atrápalo
Organitza: L’Endoll, grup de teatre de L`Avenç A LA PÀGINA 4
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 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
Teatre: Les assassinadetes de 
Lichting's House
Preu [8 €] [socis i sòcies: 5 €] [Atrápalo: 7 €] Entrades: 
venda anticipada a la secretaria de L’Avenç o a Atrápalo. 
Organitza: L’Endoll, grup de teatre de L`Avenç A LA PÀGINA 4

 18.30 h • Plaza Macael  

Xocolatada 
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

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

JUGATECAMBIENTAL
‘Les plantes remeieres i els seus usos'
Fareu una descoberta de les plantes que tenim al parc, 
les reconeixereu i comprovareu si n’hi ha alguna que 
pugui tenir propietats medicinals o culinàries. També 
us ensenyaran com fer un oli essencial de romaní i 
pasta de dents amb infusió de farigola. 
Organitza: Fundesplai, Ajuntament d’Esplugues i AMB 

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
Teatre: Les assassinadetes de 
Lichting's House
Preu [8 €] [socis i sòcies: 5 €] [Atrápalo: 7 €]
Entrades: venda anticipada a la secretaria de L’Avenç 
o a Atrápalo
Organitza: L’Endoll, grup de teatre de L`Avenç A LA PÀGINA 4

11 DIMARTS
 20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
Xerrada: 21 anys després d'Srebrenica
El 1995 la ciutat bòsnia de Srebrenica va ser l'escenari 
de l'assassinat de 8.000 persones a mans de l'exèrcit 
de la República Sèrbia sota el comandament de Ratko 
Mladic. 21 anys després de la massacre Bòsnia viu 
en pau i en aquesta xerrada es parlarà del conflicte, 
es recordarà el genocidi i s'analitzarà les raons i les 
conseqüències. A càrrec de Francesc de Dalmases, 
d'Acció Solidària -Igman. També és director de la 
revista ONGC i de la Catalan International View. 
Presentarà l'acte Rita Marzoa, periodista. 
Inauguració de l’exposició: 
'Srebrenica, una ferida al cor d'Europa'
Del fotògraf Francesc Parés. 
Fins al 13 de novembre, de dl. a dv., de 16 a 20 h. 
Organitza: Espluga Viva

12 DIMECRES
  A partir de les 12 h 

Església de Sant Mateu i Centro Aragónes

Festa del Pilar 
Missa baturra, dinar al Centre Aragonés d'Esplugues 
amb ball, a les 18 h. Obert a tothom que vulgui anar-hi. 
Per a més informació, truqueu al 93 473 44 23, de 17 a 21 h. 
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues  

13 DIJOUS

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Jutges, advocats i procuradors…', 
col·loqui amb José María Mena i Magda Gómez
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA 3

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el  
Servei Local de Català

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

14 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CINEMA FAMILIAR
Stand by Me, de Rob Reiner

15 DISSABTE
 De 10 a 14  i de 17 a 20 h

Casal de Cultura Rober Brillas  
Exposició: ‘L'art de mirar bolets’ 
Mostra de peces de ceràmica de bolets de primavera, 
propietat de l'associació Micològica, La Roca Dreta de 
Santa Coloma de Cervelló. 
Organitza: Amics de la Micologia d’Esplugues A PEU DE PÀGINA 

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

L'HORA DEL CONTE
A càrrec de Santi Rovira

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Festival de jotas 
Amb motiu de la Verge del Pilar 
Organitza: Centro Aragonés d'Esplugues

16 DIUMENGE
 De 10 a 14 h

Casal de Cultura Rober Brillas  
Exposició: ‘L'art de mirar bolets’ 
Mostra de peces de ceràmica de bolets de primavera, 
propietat de l'associació Micològica, La Roca Dreta de 
Santa Coloma de Cervelló. 
Organitza: Amics de la Micologia d’Esplugues A PEU DE PÀGINA 

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Soroll’
Espais de joc per divertir-se i explorar, tallers guiats 
per educadors/es i itineraris guiats pel parc. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i AMB

 De 12 a 13.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Conferència sobre bolets 
A càrrec del Dr. Josep Piqueras. Parlarà sobre les 
noves toxines descobertes que tenen els bolets, i que 
cada any es van incrementant per desconeixement 
dels bolets que es consumeixen.
Organitza: Amics de la Micologia d’Esplugues  PEU DE PÀGINA 

19 DIMECRES
 Matí i tarda

Policlínica Guadalupe  Av. Cornellà, 82 

Revisions oftalmològiques gratuïtes 
En motiu del Dia Mundial de la Vista. Informeu-vos-al 
telèfon: 93 470 29 70, o presencialment a la Policlínica. 
Organitza: Policlínica Guadalupe

Exposició de bolets ceràmics i 
xerrada dels Amics de la Micologia
 Després de 37 edicions de l’habitual exposició d’exemplars de bolets 

recent collits que els Amics de la Micologia d’Es-
plugues organitzava cada tardor, l’entitat fa un canvi 

i aquest any exposarà una mostra de bolets fets amb 

ceràmica, sota el títol ‘L’art de mirar bolets’, i pro-

pietat de l’associació micològica La Roca Dreta de 

Santa Coloma de Cervelló. També hi haurà, seguint 

la tradició, una xerrada a càrrec del metge i toxicòleg 

Josep Piqueras, doctor ja jubilat que és tot un refe-

rent a Espanya en aquesta matèria i que ha visitat 

Esplugues en anteriors ocasions. 

Aquest cop el doctor explicarà les noves toxines que estan apareixent en 

alguns bolets i sobre les que paga la pena saber-ne, sobretot si sou aficio-

nats als bolets i us agrada menjar-ne, ja que hi ha persones que tenen intole-

rància a certs fongs. 

Segons explica el president de l’entitat, Jordi Boada, s’ha decidit pro-

posar una alternativa a l’habitual mostra de bolets perquè el clima ha estat 

massa calorós i no ha afavorit la seva proliferació. D’altra banda, per diferents 

motius, l’entitat ha establert que a partir d’ara la tradicional exposició de 

bolets i la sortida prèvia per anar-los a buscar es farà cada dos anys. De totes 

maneres, cada any oferiran alguna activitat relacionada amb aquest tema. 

Cal recordar, a més, que l’Associació està a disposició de la ciutadania 

per resoldre dubtes i consultes (dilluns, de 19.30 a 21.30 h, Casal de Cultura 

Robert Brillas). Tanmateix, els seus membres estan gratament oberts a rebre 

a aquelles persones que puguin estar interessades en col·laborar-hi d’alguna 

manera i així contribuir a donar un impuls i una continuïtat a l’entitat.●

‘L’ART DE MIRAR BOLETS’ • Dissabte 15  de 10 a 14 h i de 17 a 20 h i diumenge 16  de 10 a 14 h
Xerrada: 'NOVES TOXINES DELS BOLETS’ • Diumenge 16   diumenge 16, de 12 a 13.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
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27 DIJOUS
 9.45 h

Complex Esportiu les Moreres

XVII Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat
Caminada des del complex esportiu, plaça de la 
Mireia, vall de Sant Just i tornada al punt de sortida.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Cercant una nova Terra', 
col·loqui amb d’Ignasi Ribas
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA 3

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el 
Servei Local de Català

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

 20 h • Espluga Viva   

PATI BLAU
Vuit contes per a vuit veus
Amb Sandra Comas
Sandra Comas va ser presidenta de l’Associació de 
Joves Escriptors en Llengua Catalana (Ajelc) És col-
laboradora de la revista Serra d’Or. Pati blau és una 
tertúlia literària en la qual les autores expliquen la seva 
obra i, potser, també els seus dubtes. La tertúlia es 
maridarà amb un vi blanc afruitat i amb caràcter, per 
gentilesa d'El Tast. En acabat hi ha l’opció d’unir-se a 
un sopar senzill, prèvia inscripció i per un preu de [5 €]
Organitza: Espluga Viva 

28 DIVENDRES
LA CASTANYADA 

 17.30 h  
Plaça Gandhi  
Castanyada infantil 
Activitats per a infants, grup d’animació i castanyes 
per a tothom!
Organitza: Esplai Espurnes i AV La Plana Montesa

 18.30 h 
Plaça del taxi  
Castanyada
Organitza: AV Can Clota

 20 h  
Esplai Espurnes  
Túnel del terror 
Aneu a passar una estona terrorífica al túnel del terror 
organitzat pels joves de l’Esplai Espurnes
Organitza: Esplai Espurnes

 De 21 a 1 h 
Local CC Andaluz Plaza Macael 

Túnel del terror
Aforament limitat. Preu entrada: [5€]
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 19 h
Biblioteca La Bòbila   

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
 Todo a cualquier precio, de Xavier Sabaté

29 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

L'HORA DEL CONTE
A càrrec de Sandra Rossi

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

21 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CONFERÈNCIA
‘Una mirada a la narrativa eròtica 
hispanoamericana’
A càrrec de l’escriptor colombià Philip Potdevin

 21 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

VI Trobada de Peregrins del Camino 
de Santiago 
Sopar per compartir vivències amb altres peregrins.
Confirmeu assistència abans del 7 d'octubre (info@
caminoamigo.com o al carrer Sant Francesc Xavier,7 
-9, els dimecres, de 19.30 a 21 h). Preu [15 €] 
Organitza: Associació d’Amics del Camino de Santiago A LA PÀGINA SEGÜENT

22 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

Contes africans
A càrrec de Sensedrama Teatre

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

JUGATECAMBIENTAL
‘Els animals de companyia'
Sabeu quina és la vostra responsabilitat quan teniu un 
animal de companyia? Descobrireu aquesta qüestió i 
moltes més a partir d'un conte, una xerrada i un taller 
de maquillatge.  
Organitza: Fundesplai, Ajuntament d’Esplugues i AMB

24 DILLUNS

 De 18 a 20 h 
Xat amb l’alcaldessa

Xat amb l’alcaldessa
Amb el Pla Estratègic Esplugues 2025 
com a tema de debat. L’alcaldessa, Pilar Díaz, con-
versarà online per escoltar les propostes de la ciuta-
dania per al futur d’Esplugues i intercanviar idees. Per 
accedir al xat, cal que entreu a www.esplugues.cat.

25 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Sonó el timbre, de Rex Stout. 
Coordina: Jordi Canal

26 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

DISCOFÒRUM
Pablo Sorozábal, música instrumen-
tal, òpera i sarsuela
Selecció audiovisuals i comentaris: Josep M. Busqué
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca 
Pare Miquel d’Esplugues

 11 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

DIA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
Programa: 
Benvinguda a càrrec de l'alcaldessa Pilar Diaz.
Xerrada: ‘Eines al nostre abast per pre-
venir el càncer de mama’
A càrrec de Carmen Blanes, infermera respon-
sable del programa “post-alta” a Esplugues, i la 
Dra. Maribel Pons, ginecòloga i directora d’AS-
SIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva). 
Col·loqui              
A l’entrada s’obsequiaran clavells de color de rosa.    A LA PÀGINA 2

 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h  • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

DISCOFÒRUM
Dido i Enees, de Henry Purcell
Selecció audiovisuals i comentaris: Ramon Cervera. 
Narració: Mari-Carme Dragó i Maria Carme Valdé
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca 
Pare Miquel d’Esplugues

 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 • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
CICLE “LA FRONTERA”
La frontera, de Patrick Bard. Coordina: Luis 
Fernández Zaurín

20 DIJOUS

 De 16.30 a 20 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

Carpa informativa del Pla Estratègic 
Esplugues 2025 als barris

 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  c/ À. Guimerà, 38  

Sessions de debat dinamitzades als 
barris
Adreçada als veïns i veïnes dels barris del Centre, 
El Gall, Finestrelles, Ciutat Diagonal, 
La Mallola i La Miranda. Prèvia inscripció a 
l’adreça de correu participacio@esplugues.cat

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Extremisme i democràcia', 
a càrrec de Xavier Casals
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA 3

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. 
En col·laboració amb el Servei Local de Català
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 19.30 • Rambla Verge de la Mercè  

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

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

Castanyada, panellets i moniatos
Organitza: AV de Finestrelles

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

Degustació de castanyes i moscatell 
i ball amb dj
Organitza: Asoc. Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 De 21 a 1 h 
Local CC Andaluz Plaza Macael 

Castanyada i túnel del terror
Per al túnel: aforament limitat i preu entrada: [5€]
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

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

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

 A LA PÀGINA 5

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, a partir del 18 d'octubre
De 19 a 20 h 
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament 
segons el nivell. Inscripcions el dimarts 18, a la seu 
de la secció 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 grups de conversa 
'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Cada divendres, de 17 a 19 h • AV Centre 

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Dilluns, 17 d'octubre, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

EDUCAR-NOS PER EDUCAR
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
'Com parlar de sexualitat als nostres 
fills i filles'
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i conductes 
per gaudir, encara més, de l’experiència de ser mares 
i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. Inscripcions: 
900 300 082. Taller gratuït, places limitades. 

Dimecres, 5 i 19 d’octubre, 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 reforçant la seva tasca i donant-los 
eines. Places limitades a 15 persones.  Per a inscripci-
ons i més informació contacteu amb els serveis socials 
bàsics: 93 3713350 (ext. 2439) Marta Fuertes

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

Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Recollida a escoles: Isidre Martí, Lola Anglada i Gras Soler
Organitza: Espluga Viva

VI TROBADA DE PEREGRINS DEL CAMINO DE SANTIAGO 

I després de fer el Camino... 
Un sopar per compartir vivències 

 Tant aquells que hagin fet el 
Camino de Santiago com aquells 
que no, estan convidats a la VI 
Trobada de Peregrins del Cami-
no de Santiago. En un ambient 
festiu i distès, seureu entorn 
d’una taula per sopar plegats, 
gaudir d’una presentació audio-
visual i compartir experiències 
viscudes en la vostra aventura. Si no l’heu fet mai, pot ser una bona 
ocasió per informar-vos-en, i potser trobar companys o companyes de 
camí per si penseu fer-lo en grup. 

La trobada es fa al Casal de Cultura Robert Brillas, divendres 21 (21 
h), i el preu del sopar és de 15 euros, que inclou tant l’àpat com el 
fet d'entrar al sorteig d’estades d’una nit a diversos indrets d’Espa-
nya. S’ha de confirmar assistència abans del divendres 7, ja sigui per 
correu electrònic (info@caminoamigo.com) o en persona, a la seu de 
l’Associació d’Amics del Camino de Santiago (carrer Sant Francesc 
Xavier, 7-9, els dimecres de 19.30 a 21 h).●

VI TROBADA DE PEREGRINS DEL CAMINO DE SANTIAGO
Casal de Cultura Robert Brillas • Divendres 21  21 h

LA CASTANYADA 
 11 h

Museu Can Tinturé  

La Castanyada al Museu
Gimcana familiar: ‘El misteri de la rajola 
desapareguda’
El senyor Tinturé ha perdut una rajola molt valuosa, i 
ningú no sap què ha passat... Sereu els detectius que 
haureu d’esbrinar el misteri de la rajola desapareguda.
Activitat gratuïta amb inscripció a partir del dilluns 10. 
Activitat familiar. Edat recomanada: de 7 a 12 anys. 
Places limitades
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

 De 17 a 21 h
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet  
Plaça de la Bòbila
Preu: [1,5€]

Túnel del terror i castanyada
Una tarda per gaudir de la Castanyada amb els nens i 
nenes i al carrer. I per als més atrevits, endinseu-vos al 
túnel del terror de l’Esplai. Activitat oberta a tothom. 
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can vidalet

 De 21 a 1 h 
Local CC Andaluz Plaza Macael 

Túnel del terror
Aforament limitat. Preu entrada: [5€]
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

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

FESTIVAL ARRELA’T
 19 h

Espectacle multidisciplinar: Victor Català. 
La senyoreta de l’escala

 22.30 h
Concert: La Musgaña
Grup de folk de Castella
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

 A LA PÀGINA 4

30 DIUMENGE
 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
‘Aire’
Espais de joc per divertir-se i explorar, tallers guiats 
per educadors/es i itineraris guiats pel parc. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i AMB

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
Concert espectacle: Sense pistola
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

 A LA PÀGINA 4

31 DILLUNS
LA CASTANYADA
17.30 h • Rambla Àngel Guimerà 

Castanyada
Organitza: AV el Gall

LA CASTANYADA
FESTIVAL ARREL’AT
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

 De 19 a 21 h Taller de danses folk
 A partir de les 21 h 

Sopar popular amb pa amb tomà-
quet i botifarra, castanyes, moniatos 
i panellets

 22 h 
Ball folk amb l’orquestrina Trama 
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

 A LA PÀGINA 4 i 5
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Dimarts, 4 d’octubre, de 16 a 18 h 
CIRD Vil·la Pepita   

Tercera sessió: Tallers d’escriptura del 
VIII Premi Literari Delta
‘Descobreix l’art d’escriure contes’
Aquest taller acompanya les alumnes en un viatge per 
endinsar‐se en les aigües més profundes dels millors 
contes, tot analitzant, esmenant, corregint, explorant 
i fent temptatives d'escriptura de relats de diferents 
gèneres. Edició tancada.
Organitza: Premi Literari Delta

Sessions teòriques a Espluga Viva
Dimecres 19 i 26 d’octubre, a les 20 h
Sessions pràctiques: 22 i 23, 29 i 30 d’octubre 
Lloc a determinar

Curs d’excursionisme
Per adquirir coneixements i capacitats que us perme-
tin realitzar amb seguretat i total autonomia excur-
sions d’un dia, en terreny de baixa i mitja muntanya. 
Sense neu, sempre que les tècniques i els materials de 
progressió i seguretat no siguin els de l’escalada. Si 
desitgeu aprendre més sobre muntanya, tècniques de 
progressió, orientació, natura, geografia, meteorologia 
i primers auxilis. 
Per a més informació, truqueu de dilluns a dijous, 
de 16 a 20 h al 93 473 39 09 o bé envieu un correu a 
secretaria@esplugaviva.cat. 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

TALLERS I ACTIVITATS ESTABLES 
DURANT TOT L’ANY • ESPLAI ESPURNES 
Inscripcions: c/ Bruc 40, o al 93 372 06 06
De 16 a 19 h 
• Infants de 3 a 12 anys: 
De dilluns a divendres Servei de recollida a les 
escoles Folch i Torres i Gras i Soler. Berenar i tallers 
de cuina en anglès, literatura i contes, racons de joc 
simbòlic. 
Dissabtes, de 10.30 a 13.30 h Diverses activitats en 
grup, com excursions, gimcanes, tallers... 
• Famílies amb infants d’1 a 5 anys 
Espai familiar on compartir joc i espai de criança. 
Dilluns i dijous, de 17 a 19 h i dijous, de 10 a 12 h
• Famílies amb infants de 0 a 1 any 
Espai nadó on compartir joc i espai de criança.   
Dimarts de 10 a 12 h 
• Volare: activitat destinada a joves d’entre 14 i 18 
anys, amb diversitat funcional. 
Dissabtes, de 16 a 20 h

SORTIDES
Dissabte, 1 d’octubre, a determinar
Punt de trobada, a determinar

Sortida cultural al Delta de l'Ebre
Dinar, esmorzar i passeig amb vaixell pel riu Ebre 
Observació dels ocells aquàtics. Activitats acompa-
nyades de guia. Telèfon de contacte: 655 94 14 52
Organitza: AV Centre

Diumenge, 2 d'octubre, 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 

Dimecres, 5 d’octubre, a les 18 h
Museu Picasso de Barcelona

Sortida a l’exposició ‘Picasso, foto-
grafia i ceràmica’
Amb motiu del 47è Congres Internacional de 
Ceràmica, el Museu Picasso ha programat aquesta 
exposició amb fotografies de rellevants fotògrafs que 
van retratar Picasso treballant la ceràmica. Visita gui-
ada a l’exposició de la mà de la conservadora Claustre 
Rafart.  Inscripció prèvia a partir del 15 de setembre. 
Activitat gratuïta amb places limitades. Punt de troba-
da: 17.45 h, a la porta principal del Museu Picasso
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat - MEL

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 4  18 h
CORDÈLIA
Réquiem por un campesino español, de 
Ramón J. Sender

Dimarts 18   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
Días de perros, d’Alicia Giménez Bartlett

Dijous 20   19 h
CARPE DIEM
Intemperie, de Jesús Carrasco

Dimarts 27  19.30 h
HISTÒRIES COMPARTIDES
Frankenstein, de Mary W. Shelley

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Divendres 7  19 h
CONVERSA AMB ELS AUTORS

Mireia Llinàs i Lluis Bosch parlen de 
Els enemics silenciosos i de Besòs Mar

Divendres 21   19 h 
CONFERÈNCIA 

'Una mirada a la narrativa eròtica hispano-
americana', a càrrec de l’escriptor colombià 
Philip Potdevin

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Diumenge, 9 d’octubre, a determinar
Sortida des de la Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN BICICLETA
Puig-reig – Caserres – Gironella – 
Graugés – Gironella – Pui-Reig
37,3 km. Desnivell +485m. Dificultat: fàcil. Cal inscrip-
ció prèvia. Info i inscripcions: Centre Excursionista 
d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 
39 09. Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’ex-
cursió. També podeu assistir a la preparació d’aques-
tes excursions i a d'altres activitats els dimecres a les 
20.30 h, al Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9, secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 25 de setembre, 7 h
Sortida des de la Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Els Graus del Montsant des de la 
Morera (Priorat)
Desnivell 700 m. Consulteu la informació sobre les ins-
cripcions a l’activitat anterior.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 30 d’octubre, a determinar
Sortida en cotxes particulars

SORTIDA PETJADES I CAMINS
Parc Natural de Montserrat. El Bruc – 
les Agulles i Frares Encantats
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’acti-
vitat “Excursions en bicicleta”. 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
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”. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Fins al 6 de novembre
De dt a dv, de 17 a 20 h, ds, de 10 a 14 h i 
de 17 a 20 h, i dg, de 10 a 14 h
Museu Can Tinturé  
Exposició temporal: 

'18a Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós'
Mostra de les peces guanyadores i seleccionades.
Entrada gratuïta per visitar l’exposició temporal. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

De l’1 al 15 d’octubre 
Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTIVAL ARRELA’T
Exposició: ‘Oficis’. 
Fotografies de Manel Martí. Inauguració: 
dilluns 3, a les 20 h. Presentació a càrrec de Xavier 
Orriols, constructor d’instruments tradicionals. 
Organitza: Tradicions i Costums d’Espluga Viva

Del 3 al 17 d’octubre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS 
HUMANS 
Exposició: ‘Refugiats, per què?’
De la Fundació per la Pau i amb la col·laboració del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

De l'11 d'octubre al 13 de novembre
De dilluns a divendres., de 16 a 20 h
Espluga Viva  
Exposició: 'Srebrenica, una ferida al 
cor d'Europa' del fotògraf Francesc Parés. 
Inauguració: 11 d'octubre, a les 20 h. 
Organitza: Espluga Viva

Del 22 d'octubre al 5 de novembre
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició: 'Amb ulls de diable'
El Ball de DIables Infantil d'Esplugues celebra els seus 
cinc anys al poble. Descobriu com com han vist i vis-
cut ells formar part de la cultura popular d'Esplugues 
en aquesta exposició. 
Organitza: Ball de Diables Infantil d'Esplugues

INSCRIPCIONS 
Cursa Urbantrail Sota Ponts 
Inscripcions obertes fins al 13 de novembre 
Per a la Curs Urbantrail Sota Ponts que es farà a 
Esplugues el diumenge 20 de novembre. Hi ha 
dues curses: l'“Open”, de 6 km, i la “Pro”, de 12 km. 
Es tracta d’una cursa a peu sobre diverses superfícies 
(asfalt, formigó, terra, gespa, etc.) i amb desnivells 
naturals, tot allò que els parcs i els carrers de la ciutat 
ofereixen. Més informació i inscripcions al web: 
www.urbantrailesplugues.com

CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia
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EXPOSICIÓ JOVE
Tot el mes, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Exposició: Esplugues Joventut
Exposició de creació pròpia on els i les 
joves poden veure les activitats de la 
regidoria de joventut així com dels equi-
paments joves de la ciutat : OJE i Espai 
Jove Remolí.

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 25, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller de Mandales
A través de la relaxació i de la de la pintura, 
exercitarem la memòria i aconseguirem 
alliberar l’estrès amb instruccions definides 
per un tallerista especialitzat i així arribar 
a completar el propi mandala ben colorit. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, 
cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Divendres 21, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Tast de formatges
T’apassiona el formatge? Si la resposta 
és afirmativa aquest és el teu taller. Amb 
aquest tast de formatges aprendràs a dife-
renciar-los assaborir-los i saber apreciar-
los. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

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

Esplujove tarda
Dijous 20, de 18 a 20 h 
Espai Jove Remolí   

Croquetes creatives
Aprèn a fer la base de les croquetes 
amb  deliciosos farcits al Remolí! Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça (*)

Esplujove tarda
Dijous 27, de 18 a 20 h 
Espai Jove Remolí    
Panellets                   
Ja tenim aquí  Tots Sants i, com és tradi-
ció a casa nostra, els panellets inunden 
aparadors de pastisseries i comencen a fer 
presència a les cuines de les nostres llars. 
Per aquest motiu us convidem a participar 
en el taller! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)
Dimarts 25, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Sabons de Halloween
Vine a aprendre a fer sabons artesanals 
amb temàtica Halloween! Ideals per la 
decoració d’aquesta nit! 
Dirigida a joves d’entre 12 a 18 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit
Divendres 28, de 21 a 23 h 
Espai Jove Remolí   

Menú de tardor
Quan són a punt d’arribar els primers 
freds de la temporada, comença el temps 
de les castanyes, els moniatos, les car-
basses i, és clar, els bolets. Vine i aprèn 
a fer un menú amb productes de tempo-
rada de tardor! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys.  Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

 

TIC formació
Dimarts 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia de tardor
La tardor té uns colors especials, agafa la 
teva càmera i vine al Remolí i capta els 
millors moments de la tardor. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça.

TIC formació
Dimecres 26, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí   
Dissenya una portada de 
revista
Has somiat mai en ser portada d’una revis-
ta? Vine i faràs realitat el teu somni. Cada 
participant haurà de portar el seu ordinador 
amb el programa Adobe Indesign instal·lat. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)      

Exposició jove

Tot el mes, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí   
De l’Argentina al Remolí
Després de passar per l'Oficina Jove, 
arriba al Remolí aquesta exposició d’una 
jove espluguina, que ens ofereix un agra-
dable recorregut per Argentina a través 
de les seves imatges.

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
els dies 12 i 31 d'octubre

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

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

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

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

Espai Jove Remolí   
Sales polivalents 
Has de fer un treball en grup, preparar 
una presentació, estudiar? Necessites 
una sala per assajar un ball? 
Al Remolí tenim un espai per cedir, 
sense cap cost. Consulta la disponibi-
litat i fes la teva reserva al 93 372 97 06 
o presencialment al centre. 




