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J
a fa més d’un quart de segle que 
Esplugues va recuperar la cele-
bració dedicada a la seva patrona, 
Santa Magdalena. Des d’alesho-
res, primer de la mà de la Comissió 

del Seguici, i més recentment, de la Coor-
dinadora d’Entitats de Cultura Popular, 
la Festa Major “petita” s’ha fet cada any 
més gran i el corpus festiu genuïnament 
espluguí que la caracteritza s’ha consoli-
dat amb la implicació de les entitats i la 
participació de la ciutadania. 

Aquest any la festa és un xic més curta 
però més intensa, ja que es concentra en 
tres dies: del divendres 22 al diumenge 24. 
El ball, la música, el foc i els castells seran 
els protagonistes del programa. 

DIVENDRES 22: EL BABAU 
I LES OFRENES
El calendari d’aquest any ha fet coinci-
dir la diada de Santa Magdalena amb el 
primer dia de la festa. Així, a la tarda i 
nit del divendres es barregen els actes 
més litúrgics amb els més irreverents. La 
solemnitat arrenca amb l’homenatge al 
Ginjoler, en què Pau Orriols (constructor 
d’instruments) farà el tradicional parla-
ment i l’Esbart Vila d’Esplugues (acom-
panyat musicalment pels Ministrers de la 
Vila-Nova) dedicarà el Ball del Ginjoler a 
aquest arbre símbol de la transmissió de la 
cultura entre generacions.

Tot seguit arriba el torn dels balls propis 
de casa nostra. Sota la direcció de Marcel 
Casellas, la Nova Cobla d’Esplugues inter-
preta el Ball de Nans, el Ball de Gegants, 
el Ball de Bastons: El Valset, el Ball del 
Babau, l’entrada a plaça dels Castellers 
d’Esplugues i, finalment, el Ball Pla d’Es-
plugues El Babau i la ballada de la sar-
dana Terra de Gegants, que conviden 
tothom a participar.

Després, ens sumem al seguici d’entitats 
que va des del Casal de Cultura Robert 
Brillas fins a l’església, per assistir a la 
missa solemne de Santa Magdalena, que 
conclou amb les ofrenes de les entitats, 
moltes de les quals, en forma de balls: el 
de Nans dels Capgrossos i el Nou dels 
Gegants, el de l’Ofrena a la Rosa d’Abril 
a càrrec de l’Esbart Vila d’Esplugues, el 
de l’Ofrena per la banda dels Bastoners 
i l’emocionant pilar caminant, per part 
dels castellers, que entra majestuós fins 
a l’altar. 

La missa posa el punt i a part a la litúrgia 
per donar pas a la disbauxa amb el Ball de 
Diables. Llucifer, la Diablessa i l’Arcàn-
gel Sant Miquel discuteixen en el Ball 
Parlat i us robaran alguna rialla amb 
el seu peculiar humor i els seus engi-
nyosos Versots.

I, com a colofó del primer dia de 
festa, aquest any encara us espera 
més diversió, amb el Correbars (22 
h) i el Concert Jove (23 h), orga-
nitzats per Boc de Biterna.

 
DISSABTE 23: LA PROCESSÓ

La programació de dissabte 
es manté fidel a altres anys. La 

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA 

Balls, música, tradició i disbauxa 
es donen cita en una celebració 
d’arrel espluguina 
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jornada comença amb un vermut concert, 
un dinar popular i un sobretaula com Déu 
mana (amb partides de cartes i concurs de 
postres). 

Al vespre, la força del metall s’apodera 
dels cors espluguins amb la Processó del 
Ferro. A les vuit del vespre arrenca l’es-
deveniment que convida a entitats i ciuta-
dania a enfilar pel carrer Montserrat sota 
la llum de les torxes. Tradició i modernitat 
es donen de la mà amb el so insistent de 
Marcel Casellas de fons. Els Cargolins, 
els nostres castellers, aixequen un pilar 
caminant a mig carrer Montserrat per, 
finalment, entrar a la plaça Pare Miquel 
d’Esplugues i donar pas a la carretillada 
de Ball de Diables. Tot plegat, ben amanit 
amb la beguda del Ferro de Ginjoler. La 
jornada s’acaba amb el sopar popular i el 
ball sota el ritme de l’orquestra All i Oli, 
davant de l’església.

DIUMENGE 24: EL MEMORIAL
De bon matí, les matinades ens desper-

ten per recordar-nos que encara ens queda 
festa per gaudir. A les 11 hores comencen 
els actes del Memorial a David Carreras, 
fundador de la Colla de Castellers d’Es-
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Quin lloc ocupa la Festa de Santa 
Magdalena al cor de Marcel Ca se-
llas?
Quan jo n'era petitet, la festa major 
d'Esplugues era per Santa Magdalena. 
A finals dels seixanta, l'era del 
600, Esplugues es buidava, al juli-
ol. Aleshores la festa es va passar al 
setembre per Sant Mateu. Cap als vui-
tanta, juntament amb d'altres músics 
espluguins amb voluntat d'implimentar 
una certa "presa de Terra" en la vida 
festiva del poble, vam mirar de fer con-
vergir les incipients manifestacions de 
cultura tradicional en una diada con-
creta —que havia esdevingut buida de 
contingut festiu—: Santa Magdalena. 
Lògicament, ara, visc amb emoció el 
fet que aquelles mostres, aleshores tan 
discretament compartides pel poble, 
avui s'hagin convertit en un referent de 
cultura popular a l'àrea metropolitana 
de Barcelona.

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Marcel Casellas
Músic i compositor

Què destacaries del nou disc que pre-
senteu el diumenge 24? 
Aquest és un disc que conté un seguit de 
cançons i temes instrumentals de creació 
actual amb estètica world music o sigui 
que parteixen de l'arrel quant a la forma i la 
instrumentació. Cadascun dels talls del CD 
convida a l'auditori a moure's al ritme de la 
terra: ball pla, contrapàs, rumba i jota i els 
seus derivats o emparentats: seguidilles, 
rebatuts coixos o sardanes. 

Per què tituleu el nou treball L'Aloja 
(dona d'aigua)?
Els textos de les cançons tracten temes 
diversos però l’atzar —o potser la maqui-
nació d’algun donyet entremaliat— ha fet 
que en aquest compendi hi hagi un cert pre-
domini d’elements mitològics catalans.

Un seguit de personatges màgics, encap-
çalats per les fades i dones d'aigua avancen 
en processó a ritme de rumba lenta en el 
tema que dóna nom al CD: L'Aloja. 

“ Un poble 
que no balla no 
serà mai lliure”

Quina importància té el ball en les 
teves creacions? 
La música des de la seva gestació 
ancestral fa moure el cos de qui l'es-
colta. Un poble que no balla no serà 
mai lliure, diu alguna dita popular. He 
escrit música per fer ballar capgrossos, 
gegants, sardanistes, grups de dansa 
tradicional o contemporània… Fins i tot 
quan composo música de cambra penso 
en el moviment, no ho puc evitar. A la 
Cobla Catalana dels Sons Essencials, la 
improvisació en la música i en el ball 
hi és present sempre, tot i que solem 
presentar l'espectacle en clau de con-
cert. En la presentació que oferirem a 
Esplugues mirarem de trobar complici-
tats amb alguns col·lectius de ball de 
la vila.

plugues. Aquest 
any enlloc de fer-se 
davant de l’església 
es farà als jardins 
del Casal de Cultura 
Robert Brillas per tal 
que pugui gaudir-ne 
més gent. 

Com a novetat, a la 
tarda (20 h, Jardins de 
Can Tinturé) us espera 
Marcel Casellas, arran-
jador i autor de gran part 
del patrimoni musical 
d’aquesta festa, i la seva 
Cobla Catalana dels Sons Essencials, 
per presentar-vos en concert el seu últim 
disc: L’Aloja. Un projecte que presenta 
melodies, timbres i ritmes de la tradició 
musical catalana fusionada amb ritmes 
ètnics. Deu intèrprets sobre l’escena-
ri juguen amb les sardanes, les jotes, el 
ball pla i la rumba, tot afegint-hi uns tocs 
de jazz. Una pecu-
liaritat important 
és la incorporació 
de percussions, 
guitarra i veu en 
una formació que 
té com a base 
la cobla. Fusió 
rica i mediterrà-
nia que us farà 
ballar l’esperit. 

Llarga vida a 
la Festa Major 
de Santa Magda lena! ●

DIVENDRES 22 
EL BABAU I LES OFRENES

Homenatge al Ginjoler, seguici i ofrenes   • 

a Santa Magdalena. Ball Parlat i Versots

A partir de les 18 h. Casal de Cultura Robert 
Brillas fins a la plaça Pare Miquel d’Esplugues

Correbars i Concert Jove    • 

A partir de les 22 h. Des del Casal de Cultura 
Robert Brillas fins al parc de les Esplugues

DISSABTE 23
LA PROCESSÓ

La Processó del Ferro   • 

Sopar i ball de Festa Major de Santa 
Magdalena.  A partir de les 20 h. Del Casal de 
Cultura Robert Brillas fins a la plaça Pare Miquel 
d’Esplugues

DIUMENGE 24 
EL MEMORIAL

Diada castellera Memorial David Carreras • 

A partir de les 11 h  
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 
 
Concert de Marcel Casellas i la • 

Cobla Catalana dels Sons Essencials  
Jardins de Can Tinturé, 20 h
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EL MÉS DESTACAT



Zumba family 
La versión familiar de la zumba 
invita a mayores y pequeños a 
bailar los sábados por la mañana 
en el CEM La Plana, gracias a 
la iniciativa de Duet Esplugues. 
¡Qué gran actividad para realizar 
todos juntos!
Sábados 2, 9, 16, 23 y 30 11.30 h.
CEM La Plana
Cultura i Art al carrer

Zumba
Los habituales a la zumba tienen la 
oportunidad de salir del gimnasio y 
practicarlo al aire libre durante este 
mes. Y a los que no se les presenta 
una gran ocasión para conocer este 
deporte, cuyos ritmos y bailes han 
atrapado a millones de personas en 
todo el mundo. 
Miércoles 6, 13, 20 
y 27, 20.15 h. 
Plaza 
Catalunya 

Aquazumba
La zumba, el deporte aeróbico que 
combina bailes caribeños, se ha 
puesto tan de moda que están empe-
zando a aparecer variedades de lo 
más atractivas. La opción de practi-
carlo bajo el agua es ideal para los 
días calurosos pero también para 
realizar ejercicio sin que impacte 
tanto en las articulaciones como si lo 
hiciéramos sobre el suelo. 
Martes 5, 12, 19 y 26, 19 h.
Piscina Municipal Parc   
dels Torrents 
Esport a la fresca! 

Mulla’t per l’esclerosi
Un any més Esplugues i el seu club de 
natació se sumen a Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple. Una macroiniciativa solidària 
que involucra fins a 600 piscines i clubs 
nàutics de Catalunya per tal de sen-
sibilitzar la població sobre aquesta 
malaltia. Divertir-se per una bona 
causa, quina bona idea! 
Diumenge 10, d’11 a 13 h
Piscina Municipal Parc dels 
Torrents

 

Bany nocturn i Festa Chillout
Dóna la benvinguda a les vacances d'estiu a la nit, 
amb un bany a la llum de la lluna i Festa Chillout. Amb 
servei de bar on podreu beure i menjar al so de la música 
en un ambient molt refrescant! 
Divendres 8 i 22, 21.30 h.
Piscines Municipals Parc dels Torrents
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Body combat
El body combat, la versión más moderna de las artes marciales, es 
toda una tendencia en los gimnasios del mundo. Sus beneficios son 
amplios pero sobre todo destaca porque el entrenamiento refuerza 
el nivel cardiovascular de quien lo practica. Patadas y golpes al ritmo 
de la música, una fórmula ideal para descargar el estrés acumulado 
durante el año. 
Lunes 4, 11, 18 y 25, 20.15 h.
Plaza Catalunya

Julio, el mes más 
refrescante del verano
Esplugues programa 
un amplio abanico 
de actividades culturales, 
deportivas y de ocio 
para pasar los cálidos días 
de verano al aire libre 
o bajo el agua 

Chapuzones 
saludables 
y solidarios
Piscinas de verano
Remojarse en las piscinas municipales 
es uno de los mejores antídotos contra el 
calor. Recordad que podéis gozar de dos 
piscinas  de 800m2 y 100 m2 y profundi-
dades distintas para que todos los públi-
cos puedan hacer un chapuzón. ¿Para 
qué ir a la playa teniendo las piscinas del 
Parc dels Torrents?
Hasta el 4 de setiembre, de 11 a 20 h. 
Piscina Municipal Parc dels Torrents  
y CEM La Plana
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Arriba una nova edició de Nits de Jazz & 
Tinturé, una proposta musical que s’està 
convertit en un imprescindible de la tem-
porada d’estiu de casa nostra.

El swing, el dixieland i altres variants 
del jazz ompliran cada racó dels Jardins 
de Can Tinturé per oferir una atmosfera 
en què la qualitat musical serà la protago-
nista. Tres vetllades per delectar l’esperit, 
moure l’esquelet i deixar-nos endur pels 
sons d’una altra època. 

La Saphie Wells i els The Swing Cats 
s’encarreguen d’obrir la programació 
amb un repertori de peces de swing que 
segur que identificareu. Recordaran temes 
clàssics del jazz amb la càlida veu de 
Saphie Wells, que interpretarà hits 
d’artistes com Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, Chet Baker, Duke 
Ellingtone, Gershwin, Jimmy 
McHugh i Dorothy Fields, 
entre d’altres. Ho farà acom-
panyada de tres instrumen-
tistes. Plegats aprofitaran 
per presentar el seu últim 
disc. 

Les nits de Can Tinturé 
sonen a jazz

Anem al teatre!
Tot és Jazz!
Seguim amb la músi-
ca, però entrem en el 
gènere del musical. 
L’Endoll Teatre ha 
adaptat Tot és jazz!, una obra ambien-
tada en el Chicago dels anys 20, l’època 
de la prohibició. L’espectacle, dirigit 
per Francesc Martín, compta amb la 
música en directe interpretada per la 
Coral Musicorum, amb Som·Night 
i El cor de la nit. L’obra està basada 
en el musical Chicago, que al seu torn 
es va basar en una obra homònima 
de 1926 que va escriure la reportera 
Maurine Dallas Watkins sobre els crims 
i criminals dels quals havia informat. 
Divendres 1 i 8, 22 h 
(aforament limitat per al servei 
de bar, cal reserva)
Dissabtes 2 i 9, 22 h 
Diumenges 3 i 10,  
19 h 
Preu: 8 € [socis 
i sòcies 5 €] 
[Atrápalo 7 €]
L’Avenç 
Centre 
Cultural

Ballada 
de sardanes 
Entre tanta multiculturalitat, la Secció Sardanista 
de L’Avenç s’encarrega de posar-hi el toc tradicional 
català a l’agenda d’activitats a l’aire lliure. Ho faran 
amb una ballada de sardanes que comptarà amb 
l’acompanyament de la Cobla Ciutat de Cornellà. 
Diumenge 3, 12 h
Pista Conxita Udina del parc del Pou d’en Fèlix

Més música 
al carrer! 
10 Anys 
de l’Esplurockfest 
amb Gigatrón
Ja fa 10 anys que el festival de rock d’Es-
plugues ofereix concerts i música en 
directe a casa nostra. Per celebrar l’efe-
mèride comptarà amb un cap de cartell 
d’alt renom: els Gigatrón, un grup viscut 
i de referència en el món del metall rock. 
Vindran a Esplugues a instaurar la seva 
Metalocràcia, en paraules del seu cantant, 
CharlyGlamour. Per celebrar l’efemèri-
de també es comptarà amb els grups: 
Güibols, Trasteando, Kancer De Sida i 
Wis(h)Key. 
Dissabte, 30 20 h
Carrer Andreu Amat (NOVA UBICACIÓ)

El segon divendres arriba el torn del grup 
Casi el mejor trío de tu vida, que us tras-
lladarà al bell mig de New Orleans amb 
el seu estil dixieland. Integrat per Mikha 
Violin, veu guitarra i banjo, Artem Zuliev 
al saxo i Maria Puertas, a la tuba, aquesta 
formació de nom enginyós sempre aconse-
gue ix ficar-se el públic a la butxaca. 

B

El tercer i últim concert cau a les mans 
del pianista Marc Martín, que vindrà 
acompanyat d'una cantant i un altre 
instrumentista. El trio tocarà un reper-
tori de peces de jazz amb un toc de 
swing. Martín ha tocat molt temps a la 
Sant Andreu Jazz Band i, de fet, acaba 
de publicar un disc dirigit pel funda-
dor i director d'aquesta banda, Joan 
Chamorro. 

El Museu Can Tinturé romandrà obert 
de les 21 hores fins a la fi dels concerts. 
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Divendres 1  22.30 h

SAPHIE WELLS 
& THE SWING CATS

Divendres 8  22 h

CASI EL MEJOR TRIO 
DE TU VIDA

Divendres 15  22 h

MARC MARTÍN TRIO

t,
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Esplugues meets 
Jamaica
Un altre festival musi-
cal que fa anys que 
es fa és l’Esplugues 
Meets Jamaica, una 
macro activitat que 
promociona la cultura jamaicana a casa 
nostra. Des de les 10 del matí tindreu un 
munt d’activitats. I el més destacable és 
que aquest any estrenen un nou so genu-
ïnament espluguí, el Wiggle Yard aka 
Kusasi Sound, que s’ha aconseguit amb 
un equip de so construït a Esplugues. 
També hi actuaran King Horror, Purple 
Rockets, Freedom Cry (celebrant els 
seus 15 anys), Primatical, Melo Mejunje 
i Extremely Addictive Sound.
Dissabte 2, a partir de les 10 h
Parc de les Esplugues

VII nit oriental
Si el Meets Jamaica us trasllada a la 
cultura rastafari, la VII Nit Oriental us 
transportarà a l’Índia. La mostra de dan-
ses hindús, de Bolliwood i Bhangra atra-
parà tots els vostres sentits.  L’entrada 
és solidària: sucre, cacao soluble, farina, 
arròs, llegums o oli (com a recollida per al 
Programa d’Aliments d’Esplugues).
Divendres 8, de 21.30 a 23.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert 
Brillas
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El certamen i l’exposició s’avancen en el calendari per coincidir amb el 47è 
Congrés de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica

18a BIENNAL DE CERÀMICA ANGELINA ALÓS 

E
l Museu Can Tinturé organitza 
una nova edició de la Biennal 
de Ceràmica d’Esplugues 
Angelina Alós, que aquest 
any s’avança en el calendari 

per fer-lo coincidir amb el 47è Congrés 
de l’Acadèmia Internacional de Cerà-
mica, que tindrà lloc a Barcelona, del 12 
al 16 de setembre. Així, l’exposició de les 
obres fi nalistes del certamen internacio-
nal, que pretén incitar els participants en 
experimentar en noves formes d’expressió 
artística mitjançant aquest art, s’inaugura 
el proper dijous 14, a les 19 h. 

Aquest any el certamen ha batut un 
rècord de participació, sobretot pel que fa 
a concursants internacionals. Un total de 
114 ceramistes de Catalunya, Espanya i 
d’una dotzena de països –entre els quals, 
alguns tan llunyans com Turquia, Taiwan 
o Egipte– han presentat 232 peces al con-
curs. Les 30 obres finalistes s’exposaran al 
Museu fins al 6 de novembre. 

El mateix dia de la inauguració el jurat, 
compost pel crític d’art Josep Maria 
Cadena, la ceramista i escultora Madola i 
el ceramista Jordi Serra, donarà a conèixer 
els guanyadors de les tres categories: el 
Premi Ciutat d’Esplugues, dotat amb 4.000 
euros; el Premi Angelina Alós, amb 3.000; 
i el Premi Pujol i Bausis, amb 2.000. 

La ceràmica i tota la producció lligada 
al fang ha estat un punt de referència en 
la història d’Esplugues, i actualment està 
representada en diferents espais: el Museu 
Can Tinturé, el Museu de Ceràmica “La 
Rajoleta” i l’Espai Baronda. Allà s’expo-
sa una col·lecció de peces de la ceramista 
Angelina Alós, artista referent de la cerà-
mica contemporània i impulsora del premi 
a la nostra ciutat, i una mostra de les peces 
guanyadores de les darreres biennals de 
ceràmica d’Esplugues. ●

L'ex ministre d'Indústria i Energia 
Joan Majó dinamitza un networ-
king previ a la seva conferència 
 El doctor en Enginyeria Industrial, antic alcalde de Mataró i 

ministre d’Indústria i Energia, Joan Majó, dinamitza una sessió de 
networking prèvia a la seva conferència, titulada: 'Les bases de la 
competitivitat del futur'. Per tal d'establir contactes i intercanviar 
coneixements, hi estaran convidades algunes empreses de la ciu-
tat. Podran parlar entre elles, i també amb Majó, d'aspectes que es 
tractaran a la conferència posterior i d'altres relatius a l'experiència 
que té Majó al front de diverses empreses privades. 

La conferència com a tal versa entorn de la crisi a Catalunya i la 
dimensió econòmica que té amb molts trets compartits amb els paï-

sos de la resta d’Europa. Majó, que 
actualment és vicepresident de la 
Fundació Jaume Bofill, president 
del Cercle pel Coneixement i de 
la Fundació Ernest Lluch, exa-
minarà les bases de la competiti-
vitat de les economies catalanes 
d'entre els anys 60 i 80 i oferirà 
algunes línies de futur per guanyar 
en competitivitat.

Tot plegat s'emmarca dins del progra-
ma de promoció de la concertació econòmica, 
l’associacionisme empresarial i la millora de la participació ins-
titucional de l'Ajuntament d'Esplugues. 

A partir de les 18 h • Espai Baronda 

El certamen i l’exposició s’avancen en el calendari per coincidir amb el 47è Congrés 
de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica

18a BIENNAL DE CERÀMICA ANGELINA ALÓS 

Exposició

Del 14 de juliol al 6 de novembre

Museu Can Tinturé
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 19 h •  Piscines Municipals Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Aquazumba 
La zumba, l’esport aeròbic que combina balls cari-
benys, s’ha posat tant de moda que estan comen-
çant a aparèixer varietats d’allò més atractives com, 
per exemple, practicar-lo a l’aigua. Organitza: Duet 
Esplugues, amb la col·laboració de l’Ajuntament

6 DIMECRES
 A partir de les 16.15 h • Espai Baronda 

V JORNADA EMPRENEM
‘Professions feminitzades, reconei-
xement masculí’
Ponències a càrrec de Teresa Torns (Doctora en 
sociologia i professora de la UAB) i Lucia López 
(Tècnica de l'Àrea de Desenvolupament Estratègic del 
Consell Comarcal). 
Taula d'experiències: Susana Aragón (xef del 
restaurant Ona Nuit, El Prat), Balbina Garcia (xef del 
restaurant Casa Nostra, Corbera) i Eva Davó (xef del 
restaurant El diván de los sentidos, Cornellà). 
Organitza: Consell Comarcal del Baix Llobregat i 
Ajuntament d'Esplugues

 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural  

Juguem al Verba7
Amb la presència de Màrius Serra. Explicació pràcti-
ca d’un concurs i joc de la mà del seu creador, Màrius 
Serra. Es tracta d’una aplicació mòbil que va més enllà 
de les combinacions de lletres, i proposa una competi-
ció que presenta 365 reptes verbals cada any. 
Organitza: Òmnium Cultural d’Esplugues de Llobregat

 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba
Aquest ball d’origen colombià està causant furor a 
tots els gimnasos del país. Basat en els ritmes llatinoa-
mericans com la salsa, la cúmbia, el merengue, el reg-
gaeton o la samba, la zumba manté el cos saludable 
i ofereix diversió. Organitza: Duet Esplugues, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

7 DIJOUS
 

 11
Local AV La Plana - Montesa
C/Dr. Manuel Riera, 93
Xerrada: 'Los secretos de los lácteos'
A càrrec de l'empresa Danone
Organitza: AV La Plana - Montesa

8 DIVENDRES
 22 h • Jardins del Museu Can Tinturé  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ
Casi el mejor trio de tu vida
Integrat per Mikha Violin, veu guitarra i banjo, 
Artem Zuliev al saxo i Maria Puertas, a la tuba, 
el grup interpreta cançons d’estil dixieland de New 
Orleans. El Museu Can Tinturé ofereix portes obertes 
de les 21 h fins al final del concert. 
Organitza: Museu Can Tinturé

 A LA PÀGINA 5

 21.30 h
Piscines Municipals Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Bany nocturn i Festa Chillout
Dóna la benvinguda a les vacances d'estiu a la nit, 
amb un bany a la llum de la lluna i Festa Chillout. Amb 
servei de bar. Organitza: Duet Esplugues, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [8 €]  [Socis i sòcies 5 €] [Atrápalo 7 €]
Aforament limitat. Cal reservar entrada.
Musical: Tot és Jazz!
Vegeu informació al divendres, 1 de juliol.
Organitza: L’Endoll Teatre i L’Avenç Centre Cultural.

 A LA PÀGINA 5

2 DISSABTE
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

 11.30 h · CEM La Plana

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba family 
La versió familiar de la zumba convida grans i petits a 
ballar els dissabtes al CEM la Plana. Organitza: Duet 
Esplugues, amb la col·laboració de l’Ajuntament

 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

 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [8 €]  [Socis i sòcies 5 €] [Atrápalo 7 €]
Musical: Tot és Jazz!
Vegeu informació al divendres, 1 de juliol.
Organitza: L’Endoll Teatre i L’Avenç Centre Cultural.

 A LA PÀGINA 5

3 DIUMENGE
 9 h • c/Andreu Amat, La Mallola 

XIII Cilindrada 
Trobada de motos custom amb esmorzar motard, 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

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Ballada de sardanes
Amb la Cobla Ciutat de Cornellà
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç

 19 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [8 €]  [Socis i sòcies 5 €] [Atrápalo 7 €]
Musical: Tot és Jazz!
Vegeu informació al divendres, 1 de juliol.
Organitza: L’Endoll Teatre i L’Avenç Centre Cultural.

 A LA PÀGINA 5

 19.30 h • Plaça del Taxi   

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
Havaneres i rom cremat

4 DILLUNS
 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Body combat
El body combat combina diferents tècniques de com-
bat provinents de la boxa, taekwondo, karate, tai-txi... Una 
bona manera de descarregar l'estrès acumulat durant 
l'any a puntades de peu i cops de puny. Organitza: Duet 
Esplugues, amb la col·laboració de l’Ajuntament

5 DIMARTS
 A partir de les 18 h • Espai Baronda 

Networking i conferència: ‘Les bases de la 
competitivitat del futur’
A càrrec del doctor en Enginyeria Industrial, Joan 
Majó, antic alcalde de Mataró i ministre d’Indús-
tria i Energia. Xerrada sobre la crisi a Catalunya. 
Networking previ (18.15 h) a la conferència (19 h). Hi 
estaran convidades algunes empreses de la ciutat per 
tenir l'oportunitat de parlar entre elles, i també amb 
el Joan Majó, d'aspectes que es tractaran a la confe-
rència posterior. Dins del programa de promoció de la 
concertació econòmica, l’associacionisme empresarial 
i la millora de la participació institucional

Dia
a Dia

Juliol 2016

1 DIVENDRES
 D’11 a 20 h

Fins al 4 de setembre, de dl. a dg.
Piscines Municipals Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Piscines d'estiu 
Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu

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 

 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [8 €]  [Socis i sòcies 5 €] [Atrápalo 7 €]
Aforament limitat. Cal reservar entrada.
Musical: Tot és Jazz!
L’espectacle, dirigit per Francesc Martín, compta 
amb la música en directe interpretada per la Coral 
Musicorum, amb Som·Night i El cor de la nit. L’obra 
està basada en el musical Chicago, que al seu torn 
es va basar en una obra homònima de 1926, que va 
escriure la reportera Maurine Dallas Watkins. Venda 
d'entrades: Atrápalo i secretaria de l’Avenç. Les sessi-
ons del divendres tenen taules i servei de bar. 
Organitza: L’Endoll Teatre i L’Avenç Centre Cultural.

 A LA PÀGINA 5

 22.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ
Saphie Wells & The Swing Cats
La veu de Saphie Wells i els tres músics de The Swing 
Cats interpreten hits d’artistes com Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, Chet Baker, Duke Ellingtone, Gershwin, 
Jimmy McHugh i Dorothy Fields, entre d’altres. 
El Museu Can Tinturé ofereix portes obertes de les 21 h 
fins al final del concert.
Organitza: Museu Can Tinturé.

 A LA PÀGINA 5
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9 DISSABTE
 11.30 h

CEM La Plana

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba family 
La versió familiar de la zumba convida grans i petits a 
ballar els dissabtes al CEM la Plana. 
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

 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

 19 h
L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [8 €]  [Socis i sòcies 5 €] [Atrápalo 7 €]
Musical: Tot és Jazz!
Vegeu informació al divendres, 1 de juliol.
Organitza: L’Endoll Teatre i L’Avenç Centre Cultural.

 A LA PÀGINA 5

10 DIUMENGE
  D’11 a 13 h

 Piscines Municipals Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT! 
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple
Una macroiniciativa solidària que involucra fins a 600 
piscines i clubs nàutics de Catalunya per tal de sensi-
bilitzar la població sobre aquesta malaltia. 
Organitzen: Ajuntament i el Club de Natació Esplugues

 A LA PÀGINA 4

 19 h
L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [8 €]  [Socis i sòcies 5 €] [Atrápalo 7 €]
Musical: Tot és Jazz!
Vegeu informació al divendres, 1 de juliol.
Organitza: L’Endoll Teatre i L’Avenç Centre Cultural.

 A LA PÀGINA 5

11 DILLUNS
 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Body combat
(Vegeu descripció de l'activitat al dilluns 4)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

12 DIMARTS
 17.30 a 20.30 h 

Escola d'Adults Eugeni d'Ors (2a planta)
Primera sessió d'acollida: 
Coneixement de l'entorn 
Inscripcions: telf. 900 30 00 82 o correu electrònic 
acollida@esplugues.cat 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

 19 h •  Piscines Municipals Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Aquazumba 
(Vegeu descripció de l'activitat al dimarts 5)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

13 DIMECRES
 

  20 h
Espluga Viva   

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
Xerrada sobre economia amb Josep 
Burgaya 
És professor de la UVic i va guanyar el Premi Joan 
Fuster 2013 pel llibre Economia de l’absurd. Quan 
comprar més barat equival a quedar-se sense feina. 
En la publicació denuncia la globalització econòmica, 
i com afecta a les condicions laborals del nord i el sud. 
Condueix l’acte el periodista Siscu Baiges. 
Organitza: Espluga Viva 

 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba
(Vegeu descripció de l'activitat al dimecres 6)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

14 DIJOUS
 17.30 a 20.30 h 

Escola d'Adults Eugeni d'Ors (2a planta)
Segona sessió d'acollida: 
El reglament d'estrangeria i 
legislació laboral  
Inscripcions: telf. 900 30 00 82 o correu electrònic 
acollida@esplugues.cat 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

FESTA MAJOR D'EL GALL
 16.30 h •  Casal d'Avis d’El Gall 

Final campionat de dòmino i quatrola
 18.30 h • Parc Pou d'en Fèlix (pista coberta) 

Grup Los Gabby: pallassos i animació infantil 

 20 h • c/Àngel Guimerà i parc Pou d'en Fèlix  

Tabalada: Drums d’Esplugues
Organitza: AV d'El Gall

 A LA PÀGINA SEGÜENT

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  

Inauguració i lliurament de premis 
18 Biennal de Ceràmica d’Esplugues 
Angelina Alós
Acte de lliurament de premis de l’edició internacional  
de la biennal d’enguany. Inauguració de l’exposició de 
les peces seleccionades al Museu Can Tinturé.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

 A LA PÀGINA 6

15 DIVENDRES
FESTA MAJOR D'EL GALL 

 17.30 h • Casal d’Avis d'El Gall   
Berenar per a la gent gran del barri

 21 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Ball andalús
Amb la col·laboració del Centro Cultural Andaluz 
Vicente Aleixandre de Sant Joan Despí

 22 h • Rambla Àngel Guimerà  
Correfoc
Hi col·labora: Colla de Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs  i Colla de Diablets de Sant Just Desvern

Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  

 22.30 h • Pregó de les festes d'El Gall

 22.45 h • Ball amb El Trio Platinum
 00.30 h • Exhibició de balls de saló

Hi col·labora: Centro Cultural Standard Latino

 1 h de la matinada 
Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Ball amb El Trio Platinum (continuació)
Organitza: AV d'El Gall A LA PÀGINA SEGÜENT  

 22 h
Jardins del Museu Can Tinturé  

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
NITS DE JAZZ & TINTURÉ
Marc Martín Trio
El pianista Marc Martín vindrà acompanyat d'una 
cantant i un altre instrumentista. El trio tocarà un 
repertori de peces de jazz amb un toc de swing. 
El Museu Can Tinturé ofereix portes obertes de les 21 
h fins al final del concert.
Organitza: Museu Can Tinturé.

 A LA PÀGINA 5

16 DISSABTE
 11.30 h · CEM La Plana

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba family 
La versió familiar de la zumba convida grans i petits a 
ballar els dissabtes al CEM la Plana. 
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

 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

FESTA MAJOR D'EL GALL
 18 h • Pistes de petanca del carrer Lluís Millet

Campionat de petanca
Hi col·labora: Club Petanca Recreativo Esplugues

 19 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  

Ball de bastons
Amb la col·laboració de la Colla de Bastoners d’Esplugues

 20 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  

Exhibició  de country,  dansa  moder-
na,  dansa  del ventre i dansa polinèsia 
Hi col·labora Grup Amics del Ball d'Esplugues de l’AV 
La Plana

 21.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Ball de Bollywood
Amb la col·laboració de les alumnes de Gemma Triviño 
de Masala Barcelona

 23 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Ball amb l’orquestra Magic
Organitza: AV d'El Gall A LA PÀGINA SEGÜENT 

17 DIUMENGE
FESTA MAJOR D'EL GALL

 18.45 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  

Dansa catalana
Amb la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues

 19.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta  
Havaneres i rom cremat
Amb el grup Mar Brava
*Servei de bar a tots els actes. Totes les activitats 
són accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda. Organitza: AV d'El Gall A LA PÀGINA SEGÜENT  

18 DILLUNS
 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Body combat
(Vegeu descripció de l'activitat al dilluns 4)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

19 DIMARTS
 19 h

 Piscines Municipals Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Aquazumba 
(Vegeu descripció de l'activitat al dimarts 5)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

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

FESTA 5 ANYS DE L'ANC D'ESPLUGUES
 19 h • Debat obert: 

'¿Volem una democràcia participati-
va a la nova República Catalana on 
el poble sigui qui decideix?'
Les conclusions d’aquest debat seran lliurades a la 
columna de la Marxa Som, que visitarà Esplugues el  
dia 23 de juliol

 20.30 h • Jardins del Casal de Cultura  
Festa 5 anys: 'De les consultes al refe-
rèndum 2010 - 2017'
Celebració del 5è aniversari de l’Assemblea Nacional 
Catalana d’Esplugues amb sopar “food-paradetes” , 
beguda i música. Podreu divertir-vos amb el joc: 
El circuit d'obstacles fins assolir la llibertat.  
Organitza: Assemblea Nacional Catalana d'Esplugues

 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba
(Vegeu descripció de l'activitat al dimecres 6)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

22 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL BABAU I LES OFRENES'

 18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
Concentració de colles participants

 18.30 h • Homenatge al Ginjoler
• Parlament a càrrec de Pau Orriols (constructor 
d'instruments)

• Ball del Ginjoler a càrrec de l’Esbart Vila 
d'Esplugues i els Ministrers de la Vila Nova

 19 h
Balls propis d'Esplugues 
Acompanyats per la Nova Cobla d'Esplugues 
amb la direcció de Marcel Casellas
 • Ball de Nans d'Esplugues
 • Ball de Gegants d'Esplugues
 • Ball de Bastons d'Esplugues
 • Ball del Babau
 • Ballada de la sardana Terra de Gegants
 • Entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues
 • Ball Pla d'Esplugues el Babau (obert a tothom)

 19.45 h 
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas fins 
a la plaça Pare Miquel d’Esplugues  
Anada a ofrenes del Seguici 

 20 h • Església de Santa Magdalena  
Missa solemne de Santa  Magdalena

 20.45 h • Ofrenes a  Santa  Magdalena
 21.15 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues   

Sortida d'ofici
Ball Parlat i Versots, a càrrec del Ball de 
Diables d’Esplugues

 22 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas

Correbars
 23 h • Parc de les Esplugues  

Concert jove  A LES PÀGINES 2 I 3
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

 De 17 a 20 h • Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Entrada gratuïta al Museu

 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Inauguració exposició: ‘Pluja d’art’
Instal·lació artística dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Ceràmica

 21.30 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [[10 €]  
Musical de Queen: Kind of magic
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

 21.30 h
Piscines Municipals Parc dels Torrents

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Bany nocturn i Festa Chillout
Dóna la benvinguda a les vacances d'estiu a la nit, 
amb un bany a la llum de la lluna i Festa Chillout. 
Amb servei de bar. Organitza: Duet Esplugues, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

23 DISSABTE
 11.30 h · CEM La Plana

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba family 
La versió familiar de la zumba convida grans i petits a 
ballar els dissabtes al CEM la Plana. 
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'LA PROCESSÓ'

 12.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas  
Concert vermut. Amb l’actuació de grups i 
músics locals de música d’arrel

 14.30 h • Jardins Casal de Cultura  

Dinar popular: paella i concurs de 
postres

 16 h
Carajillada i partides de botifarra

 20 h 
Concentració de colles

 20.30 h
Sortida del Casal de Cultura Robert Brillas   
La Processó del Ferro 
Hi participen: Colla de Bastoners, Atabalats, 
Drums, Grallers, Esbart Vila d'Esplugues, Ball 
de Diables i el pilar caminant dels Cargolins. I la 
música de Marcel Casellas-so insistent
RECORREGUT: sortida del Casal de Cultura Robert 
Brillas, carrers Àngel Guimerà i Laureà Miró, pont 
d’Esplugues, carrer Montserrat (21 h) i plaça Pare 
Miquel d’Esplugues.

 22 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues

Carretillada final  

 22.30 h 
C. de l’Església i plaça Pare Miquel d’Esplugues   

Sopar de Festa Major

 23 h • Plaça Pare Miquel d’Esplugues  

Ball de Festa Major amb l'orquestra 
Allioli
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

 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

 20 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [[10 €]  
Musical de Queen: Kind of magic
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

Veniu a ballar i a passar-ho bé a la 
Festa Major del Gall! 
 Els veïns i veïnes del barri del Gall sa-

ben que el ball és un ingredient impres-
cindible per muntar una bona festa. Per 
això han organitzat quatre dies plens de 
música per fer-nos sortir al carrer i moure 
l’esquelet. Aquí teniu un tast de la seva 
programació (consulteu totes les activi-
tats al Dia a Dia):  

Dijous 14 El primer dia de la festa va dedicat als nens i les nenes. 
Un grup d’animació format per pallassos els faran passar una tarda 
d’allò més divertida. La jornada acabarà amb una cercavila del grup de 
percussió Drums. 

Divendres 15 Més enllà del berenar per a la gent gran, el correfoc 
amb Boiets Esquitxafocs i els Diablets de Sant Just i el pregó, els 
balls omplen el segon dia de festa: n’hi haurà d’exhibició (andalús i de 
saló) i també de lliure, amb l’orquestra Trio Platinium. 

Dissabte 16 Ja som al tercer dia de festa, però el cos ens segueix 
demanant gresca. La programació torna a estar marcada per la dansa. 
Per una banda, hi ha actuacions de ball de bastons,  country, dansa 
moderna, del ventre i polinèsia i de bolliwood; i per l’altra, l’orquestra 
Magic posarà la banda sonora perquè aquesta vegada siguem nosaltres 
els que omplim la pista de ball. 

Diumenge 17 La traca fi nal de la festa és a la tarda. Mentre l’Esbart 
Vila d’Esplugues ens brinda una exhibició de dansa catalana, el grup 
Mar Blava ofereix un concert d’havaneres que anirà acompanyat de 
l’habitual rom cremat.●

FESTA MAJOR DEL GALL • Del dijous 14 al diumenge 17 
Diversos indrets del barri. Servei de bar a tots els actes. Vegeu tota la programació al Dia a dia.
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SORTIDES
Diumenge, 3 de juliol, a les 9.30 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 

Diumenge, 3 de juliol, 6.30 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR  
Vall de Sorteny. Pic de la Serrera 
i la Vall de Ransol (Andorra)
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

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”. 
(*) El diumenge 31, la visita de les 11 h queda substi-
tuida per la Ruta La Mà d'Esplugues. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Del 14 de juliol al 6 de novembre
De dt.. a dv., de 17 a 20 h, ds., de 10 a 14 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.
Agost tancat Entrada gratuïta per visitar l’exposició 
temporal. Inauguració i lliurament de premis: 
dijous 14, a les 19 h
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
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31 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

  11 h • Museu Can Tinturé  
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? Veniu a descobrir tots els 
secrets que amaga el centre històric d’Esplugues. 
Preu: [[3 €] per persona. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

CURSOS i TALLERS 
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, 6 i 20 de juliol, 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

Dissabte, 9 de juliol, d’11.30 a 20 h
Sortida a Canet de Mar  

 9.30 h • Sortida en autocar: Pl. Sta. Magdalena

CORRELLENGUA 2016
Inici del Correllengua
Homenatge a Montserrat Roig 
El Correllengua d’aquest any, que homenatja l’escripto-
ra i periodista Montserrat Roig (El temps de les cire-
res o Ramona, adéu), arrenca a Canet de Mar. Serà una 
jornada plena d’activitats que ens recorden la necessi-
tat de defensar i promocionar la llengua catalana. 
Organitza: CAL 

CASALS D'ESTIU
Casals de setembre a Espluga Viva 
Del 29 d'agost al 9 de setembre
Un casal diferent on fareu moltes sortides, activitats i 
tallers (escalada, parcs, platja...). Per a més informació, 
truqueu a l'entitat: c/ St. Francesc Xavier, 5-7
93 473 39 09. Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 
16 a 20 h. C/e: secretaria@esplugaviva.cat

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

HORARIS D'ESTIU! Del 15 de juny al 15 de setembre
De dilluns a dimecres, de 15.30 a 20.30 h 
Dijous i divendres, de 10 a 13 i de 15.30 a 20.30 h 
Dissabtes i diumenges, tancada 

BIBLIOESTIU www.biblioestiu.cat
De l’1 de juliol al 15 de setembre 
Aquest estiu les biblioteques et proposen gaudir de la lectura a 
través del joc, les activitats i la imaginació. 
Si tens entre 5 i 9 anys trobaràs materials per retallar, o quaderns 
d’activitats sobre les lectures que us proposaran.
I si sou més grans, i teniu entre 10 i 16 anys, llegir té premi. 
Respon les preguntes i activitats que et proposarà la 
plataforma biblioestiu i guanya punts i premis!
Més informació a www.biblioestiu.cat

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

24 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
'EL MEMORIAL'

  8 h • Sortida des de la plaça Sta. Magdalena  
Matinades. Recorregut pels carrers d'Esplugues

 11 h 
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas  
Concentració i petita cercavila
Seguici de colles acompanyant les colles de castellers 
pels carrers de la ciutat 

 12 h 
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas   
Diada castellera
Memorial David Carreras
Amb l’actuació dels Castellers d’Esplugues, Castellers 
de Lleida i Castellers de Cerdanyola.
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular

 20 h 
Jardins del Museu Can Tinturé  

Concert de Marcel Casellas i la Cobla 
Catalana dels Sons Essencials
Presentació del disc L’Aloja.

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [[10 €]  
Musical de Queen: Kind of magic
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

25 DILLUNS
 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Body combat
(Vegeu descripció de l'activitat al dilluns 4)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

26 DIMARTS
 19 h

 Piscines Municipals Parc dels Torrents 

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Aquazumba 
(Vegeu descripció de l'activitat al dimarts 5)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

27 DIMECRES
 20.15 h • Plaça Catalunya

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba
(Vegeu descripció de l'activitat al dimecres 6)
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

28 DIJOUS
 20 h

Espluga Viva   

PATI BLAU
Concert poètic musical: 
'Aparaulades amb les dones'
Amb Sílvia Bel F. i Sílvia Comes 
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 

30 DISSABTE
 11.30 h · CEM La Plana

UN JULIOL MOLT REFRESCANT!
Zumba family 
La versió familiar de la zumba convida grans i petits a 
ballar els dissabtes al CEM la Plana. 
Organitza: Duet Esplugues, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament

s 
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EXPOSICIÓ JOVE
Tot el mes, 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 12 i dijous 14, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Anglès per viatjar
En aquest taller de dues sessions aprendràs 
els aspectes bàsics per practicar i adquirir 
coneixements que et permetin comunicar-
te en situacions quotidianes quan estàs de 
viatge. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dimecres 20, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Orxata i fartons
En aquest taller aprendrem a fer orxata, 
un producte nutritiu, normalment extreta 
de les xufes. També elaborarem els fartons 
que són una especialitat de rebosteria 
del País ValenciàVine i refresca’t! 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

Divendres15, de 18 a 20 h 
Espai Jove Remolí   

Menú d’estiu 
A l’estiu ens ve de gust menjar coses 
fredes i lleugeres. Al Remolí prepararem 
un menú d’estiu molt suculent. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça (*)

Esplujove tarda

Diluns 18, 
de 19 a 20.30 h 
Espai Jove 
Remolí    
Tastet de 
salsa                   
Aprendre a ballar salsa mai ha sigut tan 
divertit! Vine a passar una bona estona 
ballant al Remolí. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda

Dijous 21, de 19 a 20.30h
Espai Jove Remolí   
Frozen drinks: Smothies, 
frappés i granitzats
En aquest taller aprendrem a preparar 
begudes fredes per combatre la calor de 
l’estiu. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dimecres 13, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Mugcakes dolços i salats
Taller on es realitzarà un mugcake dolç 
i un altre de salat.  Aprèn a cuinar al 
Remolí! Dirigit a joves de 12 a 18 anys.  
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TIC formació

Dimarts 19
De 18 a 19 h (de 12 a 16 anys)
De 19.30 a 20.30 h (de 16 a 35 anys)
Espai Jove Remolí   
Fotografia de viatges
No marxis de vacances sense els millors 
consells per capturar moments únics! 
Aquest mes et proposem aprendre vàri-
es tècniques indispensables per fer les 
millors fotografies durant el teu viatge! 
Gratuït. Cal reservar plaça. (*)

Viatgeteca

Fins al 22 de juliol 
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!

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
del 25 de juliol al 2 de setembre, 
inclosos

  

Dissabte 2, a partir de les 10 h
Parc de les Esplugues 

Una macroactivitat que 
promociona la cultura jamaicana 
a casa nostra. Presentació d’un 

nou so genuïnament espluguí: el 
Wiggle Yard aka Kusasi Sound. 
També hi actuaran King Horror, 
Purple Rockets, Freedom Cry 

(celebrant els seus 15 anys), 
Primatical, Melo Mejunje i 

Extremely Addictive Sound.

Organitza: produccions del barri
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(*) 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

vii nit vii nit 
orientaloriental

Divendres 8, de 21,30 a 23.30 h
Jardins del Casal de Cultura 

Robert Brillas
Mostra de danses hindús, de 

Bolliwood i Bhangra. Tot això i 
més t’espera a la nit més màgica. 
Entrada: recollida solidària per al 

Programa d’Aliments. 
Vine i gaudeix de danses de 
l'Índia made in Esplugues!
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10 anys 10 anys 

ESPLUROCKFESTESPLUROCKFEST  
ambamb  

Dissabte 30,  a partir de les 20 h
Carrer Andreu Amat

Davant l’Institut La Mallola 
Per celebrar els seus 10 anys, el 
festival comptarà amb aquest 

cap de cartell de renom. 
En aquesta ocasió també convida 
els grups: Güibols, Trasteando, 

Kancer de Sida i Wis(h)Key. 

Organitza: Esplurockfest  
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Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!



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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• NENS, ADOLESCENTS I ADULTS

• PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE 
 (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• CLASSES PRIVADES IN COMPANY

• TALLERS DE CONVERSA

• PROFESSORS NADIUS I ALTAMENT QUALIFICATS

• AULES EQUIPADES AMB PISSARRES DIGITALS I TABLETS 

• CLASSES REDUÏDES

CURS 2016-2017 CURS 2016-2017 MATRÍCULA OBERTAMATRÍCULA OBERTA

L’ÚNICA ACADÈMIA A ESPLUGUES ACREDITADA 

PER L’ESCOLA D’IDIOMES MODERNS DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

PEL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I 

EL RIGOR EN L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS.

ACREDITACIÓ OFICIAL DE NIVELL    

(MECR A1, A2, B1, B2, C1, C2)


