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 De 10 a 14 h • Jardins de Can Tinturé 
(CEM Les Moreres  )     

 
+     P.5Fangfest! El festival 

dels petits ceramistes. 
Arriba la segona edició del festival dels petits 
ceramistes! Nens i nenes de totes les edats, us 
convidem a una jornada molt especial als Jardins 
del Can Tinturé per experimentar amb el fang i 
descobrir les possibilitats creatives de l’argila.
Els Museus d’Esplugues i l’Escola Municipal de 
Ceràmica, han preparat un matí d’activitats per 
apropar l’art de la ceràmica als més petits i posar 
en marxa la vostra imaginació.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat i 
Espai Municipal de les Arts- Escola Municipal 
de Ceràmica

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DE CONTE
M.O.:Monstres i Ogres, a càrrec de Blai 
Senabre
Contes protagonitzats per Ogres i Monstres. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys

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

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

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 

Camins del paradís. Poemes de 
Jacint Verdaguer
Valentí Maymó, rapsode i tenora, i dramatúrgia 
de Jordi Lara 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Secció 
Sardanista de L’Avenç

Diumenge 10
 De 9 a 20 h

Diferents col·legis electorals de la ciutat 

Eleccions Generals al Congrés dels 
Diputats i al Senat

+     P.6

 D’11.30 a 13.30 h 
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Cosmètica natural del parc

 D’11.30 a 13.30 h 
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Tinguem cura de l’hort del 
Jardí de papallones

 12 h
Museu Can Tinturé  i ‘La Rajoleta’
(CEM Les Moreres  )

SETMANA DEL TURISME INDUSTRIAL
’Com es feien les rajoles?’
En aquesta visita especial amb motiu de la 
Setmana del Turisme Industrial, viurem el pas 
dels obradors de manufactura a les fàbriques 
de producció industrial.
L’evolució de la rajola serà el fi l conductor d’una 
sessió en la qual visitarem els Museus Can Tinturé 
i ‘La Rajoleta’.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

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

Divendres 1 
 Inscripcions d’11 a 11.30 h

Jardins del Casal Robert Brillas   

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

Dissabte 2
� De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural   

Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

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

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

+     P.3

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

 D’11.30 a 13.30 h 
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
La gimcana de la Deessa de l’Aigua 

 D’11.30 a 13.30 h 
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Tinguem cura de la vinya del parc
Organitza: Programa Metropolità d’Educació per 
a la Sostenibilitat (PMES)

 12 h • Museu Can Tinturé i ‘La Rajoleta’
(CEM Les Moreres  )
Punt de trobada : Museu Can Tinturé

SETMANA DEL TURISME INDUSTRIAL
‘Com es feien les rajoles?’
En aquesta visita especial amb motiu de la 
Setmana del Turisme Industrial, viurem el pas 
dels obradors de manufactura a les fàbriques de 
producció industrial. L’evolució de la rajola serà 
el fi l conductor d’una sessió en la qual visitarem 
els Museus Can Tinturé i ‘La Rajoleta’. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

Dimecres 6
 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

XX ANIVERSARI DEL CERCLE ARTÍSTIC 
D’ESPLUGUES
Conferència: 
‘La Dona a la Història de l’Art’ a càrrec 
de  Montserrat Curucelaegui i Barberà
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Jean Sibelius
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Francesc Ventura. La inspiració simfònica de 
l’essència literària nòrdica
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 7 
 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Les formigues també ballen, a càrrec 
d’Ada Cusidó. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. Dirigit a infants de 24 a 48 mesos, 
acompanyats d’una persona adulta.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘La conquesta d’Amèrica’
A càrrec de l’escriptor Antonio Espino. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 De 18 a 20 h 
Espai Baronda 

PUNT DE VOLUNTARIAT I SUPORT 
ASSOCIATIU
Com implicar les famílies a 
l’entitat?
Taller per descobrir estratègies per promoure 
la participació a les entitats. Hi haurà servei 
d’acollida per a infants. 
Places limitades. Inscripcions a www.entitats.
esplugues.cat +info: voluntariat@esplugues.cat

 19.30 h 
L’Avenç Centre Cultural 

Xerrada: ‘Cuba: Un immens país petit’
A càrrec del periodista Vicenç Lozano
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Divendres 8
 18 h 

Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE DEDICAT A 
JOHN HOUSTON
Cayo Largo (1948)
Es tracta de l’última pel·lícula de la mítica 
parella Bogart- Bacall. És una adaptació d’una 
obra de 1939 escrita per Maxwell Anderson.

Dissabte 9
 De 10 a 12 h

Punt de trobada: CEM Les Moreres  

Cicle de Passejades Saludables de 
Marxa Nòrdica
Intensitat mitjana-baixa. Distància aproximada 
6 km. Descobrireu l’entorn natural tot gaudint 
de caminar fent Marxa Nòrdica. Inscripcions a: 
www.nordicwalkingcatalunya.cat
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Dilluns 11
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PROJECCIONS AUDIOVISUALS
Projecció dels curts: ’73 cows’; ‘Bache-
lor, 38’, ‘Thebluedoor’ i ‘TheField’
La Xarxa de Biblioteques Municipals en 
col·laboració amb el British Council us conviden 
a les projeccions dels curtmetratges premiats 
a la darrera edició dels BAFTA Shorts. Tots els 
curtmetratges estan subtitulats al castellà i són 
aptes per a majors de 16 anys.

Dimarts 12
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Conferència: 
‘La vida des de l’ànima de Frida 
Khalo’, a càrrec de Yolanda Martínez i 
Glòria Martín. Frida Kahlo, artista, dona i 
fi lòsofa d’una vida plena de passió, patiment 
i valor. Repassareu la seva trajectòria artística 
juntament amb els seus pensaments més 
íntims refl ectits i transmesos en unes paraules 
plenes d’inquietud que no deixen indiferent.

Dimecres 13
� 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  

(CEM Les Moreres  )

1939, ESPLUGUES        
Conferència: ‘1939, any zero’
En el marc del programa ‘1939 Esplugues’, Carles 
Santacana, professor d’història contemporània 
de l’Universitat de Barcelona, parlarà sobre el 
fi nal de totes les esperances republicanes i farà 
un balanç de la dura postguerra per a la societat 
catalana dels anys 40.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CLUB DEL LLIBRE
Visita de l’autor: amb Marc Pastor,  
La fi cció m’ajuda a cremar dimonis... 
La Xarxa de Biblioteques presenta l’autor 
d’Els àngels em miren, que ha transitat diversos 
estils fi ns a retornar a la novel·la negra.
Organitza: Diputació de Barcelona

Dijous 14 
 18 h • Residència La Mallola

Auditori M. Rosa Campreciós     
Socis gratuït. No socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Viatge al centre de la Via 
Làctia’, a càrrec de la científi ca Carme Jordi. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 De 18 a 20 h • Espai Baronda 

El poder transformador del joc
Taller pràctic per introduir el joc al dia a dia de 
les entitats i conèixer la metodologia Playful. 
Places limitades. Inscripcions a www.entitats.
esplugues.cat +info: voluntariat@esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PROJECCIONS AUDIOVISUALS
Projecció dels curts: ‘Wale’; ‘I’m OK’; 
‘Marfa’ i ‘Roughhouse’
La Xarxa de Biblioteques Municipals en 
col·laboració amb el British Council us 
conviden a les projeccions dels curtmetratges 
premiats a la darrera edició dels BAFTA Shorts. 
Tots els curtmetratges estan subtitulats al 
castellà i són aptes per a majors de 16 anys.

Divendres 15
 18 h • Local AVV La Plana -Montesa

40 ANYS DE L’AVV LA PLANA-MONTESA 
Xerrada: 
‘Primeres passes de l’Associació 
de Veïns del barri’, a càrrec del primer 
alcalde de la democràcia a Esplugues, Antoni 
Pérez
Organitza: AVV La Plana – Montesa

+ XVI APLEC DE LA SARDANA D’ESPLUGUES

Esplugues, capital de la sardana 
per un dia
Esplugues s’erigeix aquest mes com a epicentre de la dansa catalana 

per excel·lència en la setzena edició de l’Aplec de la Sardana. 

L’esdeveniment anual reunirà colles sardanistes d’arreu de Catalunya 

amb l’objectiu de reivindicar la “dansa més bella de totes les danses”. 

La Secció Sardanista de L’Avenç organitza aquesta jornada de 

germanor que, com cada any, es convoca al parc Pou d’en Fèlix.

L’acte del diumenge 3 començarà a les 10.30 h, amb les tres cobles 

convidades, les ja habituals Ciutat de Cornellà, Jovenívola de 
Sabadell i la Principal del Llobregat, que interpretaran un total 

de dinou peces al matí i setze a la tarda. Totes les sardanes seran 

interpretades en modalitat de set tirades. D’altra banda, i com ja és 

habitual, se celebrarà el concurs de colles improvisades, el certamen 

on professionals i amateurs es donen la mà sense importar el nivell. 

I és que, tal com diu l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, “poques 

danses hi ha més democràtiques i benvolents que la sardana”.

Al migdia, el Grup Papito i fi lls servirà el dinar de germanor als 

participants, que consistirà en pica-pica, paella mixta, pa, fruita, pastís, 

vi, cava i cafè. Si no us voleu deixar perdre aquest àpat festiu reserveu 

plaça al 650 191 013 o al 629 117 079. A banda del dinar, hi haurà servei 

de bar durant tota la jornada. A més a més, a mitja tarda s’obsequiarà 

els que hi siguin amb pastes i vi bo, gentilesa de l’organització. El primer 

diumenge de novembre les rotllanes ompliran el parc Pou d’en Fèlix, 

en una vetllada única d’unió i germanor.

XVI APLEC DE LA SARDANA 
D’ESPLUGUES
Diumenge 3,
Inici programació matí: 10.30 h
Inici programació tarda: 16.30 h
Parc Pou d’en Fèlix 
(Pista coberta Conxita Udina)
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 18 h
Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE DEDICAT A 
JOHN HOUSTON 
El Halcón maltés  (1941)
Basada en la novel·la homònima de Dashiell 
Hammett. Protagonitzada per Humphrey 
Bogart, Mary Astor, Peter Lorre i Gladys 
George.

Dissabte 16
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Encendre la nit, a càrrec de Sandra Rossi
La Laura s’estima molt la nit. A en Pol li passa 
tot el contrari. Tan bon punt arriba la foscor, 
encén tots els llums de la casa. En Pol no 
s’estima la nit, gens ni mica. Una mitjanit, tant 
la Laura com el Pol, rebran visites sorprenents. 
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.

 De 17 a 21 h
Centre Cultural Robert Brillas 

III TROBADA ESPLUJOCS
Tarda de jocs de taula en família
Hi haurà concurs de trencaclosques per a 
adults. Si voleu participar contacteu amb 
esplujocsfamiliar@gmail.com
Organitza: Ludijocs                

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

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

Diumenge 17

 11 h • Plaça Mireia 

Neteja del parc natural de 
Collserola
Dins la campanya Let’s Clean Up Europe, una 
acció comuna a tot Europa per conscienciar 
la ciutadania sobre la quantitat de residus que 
llencem de forma incontrolada a la natura i 
promoure accions de sensibilització a través de 
la recollida d’aquests residus abocats il·legalment 
als boscos, platges, marges de rius, etc, Òmnium 
Cultural d’Esplugues organitza, per quart any 
consecutiu, una netejada de la zona de Sant 
Pere Màrtir de la nostra ciutat. Podreu gaudir 
d’un matí de feina col·lectiva i un petit esmorzar 
per recuperar forces després de la feina. En cas 
de pluja se suspendrà l’activitat.
Organitza: Òmnium Cultural Esplugues

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
L’herbari artístic 
Descobrim les plantes del parc 
tot fent un herbari ben especial

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Setmana de prevenció residus
On hem de llençar els nostres residus?

 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Sala d’exposicions
Inauguració de l’exposició:
‘Els Pastorets d’Esplugues. 20 anys’

Una exposició que recull les dues dècades de 
representacions dels Pastorets. Un homenatge 
per a tots aquells membres del Cel, de l’Infern i 
del poble, que ens han regalat tants somriures 
compartits amb família i amics. Fotografies, 
decorats vídeos i vestuari original ens faran 
recordar que no hi ha Nadal sense Els Pastorets. 
No hi faltis!
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues + 
Pastorets i Companyia

+     P.9

 18 h 
L’Avenç Centre Cultural 
Teatre: 
Jaula de las locas (versió en català) 
Companyia: La Teatr’Era (Castellvell)
SINOPSI:
Ferdinand i Antoine són una parella d’homosexuals 
madurs que regenten un local d’oci i de 
transformisme anomenat La Jaula de las Locas. 
Un dia reben la visita de Marcel, el fi ll de Ferdinand 
fruit d’una relació anterior. Aquest anuncia al 
seu pare que aviat contraurà matrimoni amb 
la fi lla d’un polític ultraconservador i homòfob. 
Els equívocs i les situacions compromeses 
comencen quan es fa necessari organitzar una 
vetllada per conèixer els futurs consogres.
Se’n sortiran?
Organitza: L’Avenç Centre Cultural
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¿Qué valoración hacéis de estos treinta años de historia?
Muy positiva, lo que empezó como un idea y una ilusión, se 
convirtió en una realidad y después de 30 años es un de las 
entidades más importantes del tejido asociativo, tanto de Es-
plugues como del ámbito de la cultura a nivel provincial.

¿A cuál de las diversas funciones que tiene la entidad 
le dais más importancia? difusión cultural, cohesión 
social, mantener las raíces ...
Todas y cada una son importantes y además seguimos tra-
bajando para que continúe así. Promover la cultura andaluza 
en todos sus ámbitos y el deporte conlleva el acercamiento 
del núcleo familiar y del círculo de amistades, por lo que se 
consigue esa cohesión social indispensable para poder asi-
milar valores como amistad, familiaridad y respeto. 

¿Cuáles son las actividades del año que tienen más 
éxito?
Todas y cada una de nuestras actividades tienen éxito. Evi-
dentemente, actividades como el Pesebre Viviente, que repre-
sentamos durante una semana, y a veces dos funciones al día, 
son exitosas por la cantidad de público asistente. Pero matina-

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

Juan José Marín 
presidente del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

les fl amencas, carnaval o nuestro concurso de dibujo infantil, 
entre otras, también arrojan gran afl uencia de público. 

¿Qué proyectos de futuro tenéis?
Básicamente promover actividades culturales y deportivas 
para el público infantil. Nuestros niños son una parte impor-
tante de nuestra sociedad y, por lo tanto, mostrarles el elenco 
de actividades que pueden desarrollar en nuestra entidad es 
importante para su formación, tanto en el ámbito deportivo 
como musical y personal.
Disponemos de equipos de fútbol sala, masculino y femeni-
no, en competiciones escolares, chirigota infantil y clases de 
guitarra fl amenca e inglés adaptadas a ellos. 
De momento están siendo un éxito, por lo que nos sentimos 
orgullosos de estas iniciativas.
Desde estas páginas quisiera agradecer a todos aquellos que 
han hecho posible este sueño. A los que están y a los que 
estuvieron, a nuestro ayuntamiento y a esta publicación, El 
Pont d’Esplugues, por estar siempre a nuestro lado. Y gracias 
a todos los que están a mi lado apoyándome y trabajando, 
para seguir dirigiendo esta gran nave que es el CC Andaluz 
Plaza Macael.

30 Aniversario CCA Plaza Macael
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Dilluns 18
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Xerrada amb l’Associació 
d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

Dimecres 20
 11 h • Parc Pou d’en Fèlix - pista coberta  

DIA INTERNACIONAL DE L’INFANT
Acte commemoració 30 aniversari 
de la Convenció dels Drets dels 
Infants

 18 h • Saló de Plens de l’Ajuntament 
pl. Santa Magdalena, 5-6 

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

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
‘Tosca, de Giacomo Puccini’
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Josep M. Busqué. El suspens dramatisme d’una 
òpera immortal
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 21
 18 h

Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós     
Socis gratuït. No socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Música dels 80’, a càrrec del 
musicòleg Francesc Coma Casajuana. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 20 h • Auditori de Cornellà de Llobregat 

CONCERT BENÈFIC
Concert Simfonova: ‘Òpera, de què 
vas?’, sota la batuta de Marcel Gorgori
El projecte Simfonova presenta, en complici-
tat amb la Fundació Finestrelles d’Esplugues, 
el concert benèfi c ‘Òpera, de què vas?’ Un es-
pectacle adreçat a tots el públics, on el Marcel 
Gorgori acompanyat per la seva orquestra i can-
tants de primer nivell oferiran un repertori tan ric 
com variat. Així, tocaran peces de La Traviata de 
Giuseppe Verdi o  Roméo et Juliette, de Char-
les Gounod. A més, també repassaran bandes 
sonores de pel·lícules mítiques com són Pretty 
Woman i West Side Story. La recaptació del 
concert permetrà desenvolupar programes 
personalitzats per a totes aquelles persones 
amb diversitat funcional que visiten la Fun-
dació Finestrelles. Simfonova, és un projecte 
que té per objectiu la creació d’espectacles 
d’òpera i de música simfònica d’alta qualitat, 
alhora que integren procediments comunica-
tius innovadors i inèdits per atraure l’interès de 
l’espectador. De la seva banda, la Fundació Fi-
nestrelles, dedica els seus esforços a promoure 
la defensa dels drets i la dignitat de les persones 
amb diversitat funcional. 
Organitza: Fundació Finestrelles

+

És innegable que Esplugues té una relació més que estreta 
amb el món de la ceràmica. Es respira quan observem el 
seu patrimoni i la seva història, i en són testimoni ben viu 
diferents equipaments de la ciutat en els quals es treballa 
dia a dia per tal d’estudiar, preservar i difondre aquesta 
expressió artística.  Els Museus d’Esplugues (MEL), formats 
per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta” i el Museu 
Can Tinturé, i l’Escola Municipal de ceràmica , són el 
principal exemple d’això. De la seva tasca constant se’n 
desprenen un munt d’activitats, al llarg de l’any, adreçades a 
tots els públics. 
La ceràmica es va apoderar d’Esplugues al segle XIX, ja que 

les qualitats argiloses de la terra espluguina van propiciar-ne 

una relació que ningú podrà trencar. Gràcies a les qualitats 

de les terres es van instal·lar algunes bòbiles, amb les quals 

començaria la producció massiva de rajoles. D’aquí ve que “La 
Rajoleta” (no en va, rebria aquest nom) s’anés especialitzant en 

la producció de manisa. Una indústria que acabaria creixent, i 

de quina manera, amb l’arribada del Modernisme. 

Una de les activitats que sembla haver arribat per quedar-s’hi és 

el Festival Fangfest, que enguany celebra la seva segona edició. 

El festival dels petits ceramistes va néixer amb l’objectiu de 

transmetre aquesta tradició als més menuts. Nens i nenes de 

totes les edats estan citats el dissabte 9, als jardins de Can Tinturé, 

per jugar amb el fang i explorar totes les capacitats creatives de 

l’argila. Els Museus d’Esplugues i l’L’Espai Municipal de les 
Arts- Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues, organitzen 

aquesta jornada lúdicocultural adreçada a tots aquells infants 

que vulguin aprofundir en la història i la matèria prima del seu 

municipi, tot passant una bona estona. Ens proposen nous 

tallers de fang i pintura per posar en funcionament els nostres 

cervells, les nostres mans i qui sap si també els peus. Obrim les 

portes de la creativitat, la imaginació i la diversió!

FANGFEST. EL FESTIVAL 
DELS PETITS CERAMISTES

El Fangfest es consolida 
a Esplugues

FANGFEST. EL FESTIVAL DELS PETITS CERAMISTES
Dissabte 9, de 10 a 14 h • Jardins del Museu Can Tinturé
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Divendres 22
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE DEDICAT A 
JOHN HOUSTON 
A través del Pacífi co
Després d’un judici militar, un ofi cial nord-ame-
ricà cau en desgràcia i decideix abandonar el 
país. Aconsegueix una feina a l’Amèrica Central 
on descobrirà secrets de gran rellevància pel 
seu país.

 18.30 h 
Escola Municipal de Música Cornellà de Llobregat

Concert d’intercanvi d’orquestres 
de corda amb l’EMM de Cornellà   
Organitza: Escola Municipal de Música 
d’Esplugues

Dissabte 23
  10 h

Edifi ci Cadí (Rambla Verge de la Mercè, 57) 

XXXIV Jornada de sensibilització 
sobre la malaltia alcohòlica
L’alcoholisme és una greu malaltia que 
pateixen tant les persones que la tenen com 
aquelles que estan a prop seu. L’Associació 
d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues(ARE) 
organitza la Jornada de Sensibilització per 
tractar el tema a través de xerrades i taules 
rodones amb especialistes.
Organitza: Associació d’Alcohòlics Rehabilitats 
d’Esplugues de Llobregat (ARE)

 De 10 a 12 h
Punt de trobada: CEM Les Moreres 

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

 D’11.30  a 13.30 h
Plaça Catalunya      +     P.7

DIA INTERNACIONAL DE L’INFANT
Festa dels Drets dels Infants
Tallers, jocs d’animació i l’animació musical 
amb els Arreplegats
Organitza: L’Ajuntament d’Esplugues amb 
la col·laboració de l’Esplai Espurnes i l’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Mon Mas.
Recomanat per a infants a partir de 5 anys.

 14 h 
L’Avenç Centre Cultural 

Dinar sòcies i socis de L’Avenç
Preu: [30 €] no socis [25 €] socis L’Avenç
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 De 18 a 22 h
CEM Les Moreres  

XII Trofeu de grups de patinatge 
artístic ‘Ciutat d’Esplugues’
Competició per equips de patinatge artístic on 
participen diversos clubs d’arreu de Catalunya.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

Diumenge 24

 De 10 a 13 h
Sortida: plaça Santa Magdalena

XI Motor Baix Clàssic Esplugues 
L’objectiu de l’esdeveniment és fer difusió i 
fomentar la participació dels afi cionats als 
vehicles clàssics. Es recorrerà diferents carrers 
del municipi fi ns arribar a la Rambla del 
Carme. Organitza: Moto Club Esplugues

 10.30 h • Plaça Santa Magdalena

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Marxa Comarcal contra   +     P.8

la Violència Masclista
Inici del recorregut des de la plaça Santa 
Magdalena fi ns al parc de Torreblanca, a Sant 
Feliu del Llobregat.
Organitza: Consell Comarcal del Baix Llobregat 
i Ajuntament d’Esplugues

 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
Instruments sostenibles amb 
elements naturals i reciclats

 D’11.30 a 13.30 h 
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Fem un hort...al balcó de casa

 11.30 h • Parc dels Torrents

IV Concurs de Manejabilitat
Concurs organitzat per la Colla dels Tres Tombs, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues 
i la Federació Catalana dels Tres Tombs, que 
valora les habilitats en el maneig i conducció 
dels carros arrossegats per cavalls..
Organitza: Colla dels Tres Tombs amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues i la 
Federació Catalana dels Tres Tombs

Dilluns 25
 A partir de les 12 h • Plaça Santa Magdalena         

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

 12 h • Lectura del manifest
 19 h • Acte reivindicatiu en contra 

de la violència masclista
Amb l’actuació de les artistes multidisciplinàries 
de LaboratoriA Flamenco Project que faran 
una adaptació per a carrer, d’uns 20 minuts 
aproximadament, del seu espectacle “Una 
mujer fue la causa”. Aquest és un grup integrat 
per quatre dones que comparteixen el fl amenc 
com a llenguatge comú i que, a part de dialogar-
hi, pretenen transcendir-lo. La gènesi d’aquest 
laboratori és la feminitat i per això refl exionen 
i creen art arran de la seva condició de dones. 
També, i gràcies a la participació d’Esplujove, 
es podrà escoltar un l’enregistrament d’un Rap, 
gentilesa dels estudiants dels instituts La Mallola, 
Joanot Martorell i Severo Ochoa. 

  17 h • Centre Cultural La Bòbila 

Cinefòrum Gent Gran 

Dimecres 27
 19 h • Local AVV La Plana -Montesa

40 ANYS DE L’AVV LA PLANA-MONTESA 
Xerrada: ‘El barri, present i projectes 
de futur’, a càrrec de l’alcaldessa d’Esplu-
gues Pilar Díaz
Organitza: AVV La Plana - Montesa

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA
Dones que deixen empremta, a càrrec 
del Grup de Rapsodes d’Esplugues
Sis retrats de dona en el desenvolupament 
sociocultural de l’Antiguitat a l’Edat Mitjana. II. 
Àfrica, una Història del Segle XXI.
Organitza: Club de Música APAMAE, amb la 
col·laboració de l’Assoc. de Dones de La Plana
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Los colegios abrirán sus puertas a las 9 de la mañana y cerrarán a las 20 
h. Por otro lado, la Cruz Roja ofrecerá un servicio de transporte para las 
personas con movilidad reducida con el fi n de facilitarles el acceso al 
interior del colegio electoral correspondiente. Podréis seguir en directo 
los resultados y la participación a través de la página web y las redes 
municipales.

10N. Elecciones Generales
El próximo 10 de noviembre se celebrarán de nuevo las Elecciones 
Generales que decidirán la nueva composición del Congreso de los 
Diputados y del Senado. En Esplugues, se mantienen los catorce colegios 
electorales y se incrementa con una mesa más, que se añade en el centro 
Isidre Martí. Así habrá 58 mesas electorales para un censo de 34.690 personas. 
El electorado recibirá en su domicilio la tarjeta censal informativa para 
conocer el colegio que tiene asignado. También se puede hacer esta consulta 
a través de la web municipal: www.esplugues.cat. Los catorce colegios 
habilitados en Esplugues son los siguientes:

Escola Isidre Martí• 
Casal de Cultura Robert Brillas• 
Escola Gras i Soler• 
Biblioteca Pare Miquel • 
d’Esplugues
Institut Severo Ochoa• 
Centre Municipal Puig Coca• 
Esplai Municipal Gent Gran • 
Can Clota

Asociación Cultural Andaluza • 
de Esplugues
Escola Isabel de Villena• 
Escola Folch i Torres• 
Edifi ci Molí• 
Escola Joan Maragall• 
Parvulari de l’Escola Joan • 
Maragall
Escola Can Vidalet• 

laaaaaaaaaas Eleccicicicicicc onoooo es 
CCooooooCongreso de eee lololololoos 
ennnnnnnnnn los catorce cololllolegegegeegegegioioioios s s s ss 
seeeeeeeeee añade en n elel centro oo

ceeeennnnnee so dde e 3434.6900 p perersosooonanass. 
l iiiiiiinfnfoormaatitivaa p parara a 

puedededededededddedeedededddede e e hahacecer r ese tat  connsssulta 
s cattorooorororoorororooorrorcece colegios s 

n Cultural Andadadadadadadadadadaddddaaaaluza 
ues
bel de Villena
ch i Torres

+     P.8
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Dijous 28
 De 17 a 20 h

Centre Municipal Puig Coca 

Primers auxilis i suport vital bàsic
Taller teòric i pràctic sobre primers auxilis, com actuar 
davant una emergència, les tècniques de suport vital 
bàsic i el funcionament del DEA (desfi bril·lador).
Places limitades. Inscripcions a www.entitats.
esplugues.cat +info: voluntariat@esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

 De 18 a 20.30 h
Espai Baronda

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 
PARTICIPATIU 2020
Sessió de presentació de la 7a 
edició i taller de propostes

 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Xerrada: ‘El moviment feminista plan-
ta cara a l’onada ultraconservadora’ 
Amb la periodista Núria Ribó
Organitza: ANUE - Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i els European Days of Local Solidarity

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Machu Pichu. L’imperi 
dels inques’, a càrrec de la directora de 
l’Institut de Cultures Americanes Antigues. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

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

PATI  BLAU  
Tertúlia amb l’escriptora Maria 
Dolors Farrés, autora de L’Hora 
Quieta
Pati Blau és una tertúlia literària en la qual les 
autores que escriuen en català tenen un espai 
per compartir els seus llibres i els seus dubtes.
Organitza: Espluga Viva

Dissabte 30
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Contaminació sostenible, a càrrec de 
Santi Rovira. La contaminació ens omple de 
fum els pulmons, de plàstic el mar i de tristesa els 
ulls. La “contaminació” és una nova paraula inven-
tada per tal d’omplir les nostres ments de contes 
responsables, ecològics i sostenibles per ser més 
conscients. Recomanat a partir de 5 anys.

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

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç CC i l’Ajuntament

Diumenge 1 desembre
� 11.30 a 13.30 h • Aula Ambiental 

del parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
Ens ajudes a fer un refugi de 
biodiversitat i qui viu a l’estany?
Entre tots i totes ajudarem a preparar un espai 
del parc de Can Vidalet per convertir-lo en un 
refugi de biodiversitat. També podràs descobrir 
els éssers vius del llac del parc de Can Vidalet.
Organitza: AMB i Ajuntament d’Esplugues

Dijous 28
 De 17 a 20 h

Centre Municipal Puig Coca

Primers auxilis i suport vital bàsic
Taller teòric i pràctic sobre primers auxilis, com actuar 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Machu Pichu. L’imperi
dels inques’ a càrrec de la directora de

Dissabte 30
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Contaminació sostenible, a càrrec dee
Santi Rovira. La contaminació ens omple de

+ 30 anys de compromís internacional
en favor dels drets dels infants
El 20 de novembre farà 30 anys que els països d’arreu del 
món es van posar d’acord per aprovar una llei universal que 
reconeixia els drets dels infants. Aquest acord, que distingia 
els drets de totes aquelles persones menors de 18 anys, fou 
anomenat la Convenció sobre els Drets de l’Infant de 
les Nacions Unides, datada el 1989. Es tracta del tractat 
internacional amb més ratifi cació de la història, ja que la van 
subscriure 193 països. El text, que compta amb 54 articles, 
gira al voltant dels següents eixos clau: la no-discriminació, 
l’interès superior de l’infant, el dret a la vida, la supervivència, 
el desenvolupament i la participació. Per tant, els nens i 
nenes d’arreu del món tenen dret a ser escoltats, a poder 
expressar la seva opinió, a la reunifi cació familiar, a ser acollits 
en cas d’haver de fugir del seu país d’origen, a rebre una 
educació i a jugar, entre d’altres. I la nostra responsabilitat 
com a societat és garantir aquest imperatiu legal i protegir la 
canalla, per tal que puguin viure una infantesa en condicions. 
Aquest acord segueix vigent avui, 30 anys després, i és per 

Exposició de les conclusions del 
Consell d’Infants 2018-2019
Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues
Del 18 al 30 de novembre

Festa dels Drets dels Infants
Dissabte 23, d’11.30 a 13.30 h
Plaça Catalunya

això que Esplugues recorda la importància d’aquest tractat 
a través de diversos actes commemoratius. D’una banda, 
dissabte 9 els jardins de Can Tinturé acolliran, una edició 
més, l’acte ‘Benvinguts nadons’ a partir de les 12 h. D’altra 
banda, del 18 al 30 de novembre podreu visitar l‘exposició 
de les conclusions del Consell d’Infants 2018-2019, sobre 
como eradicar la LGTBIfòbia, a la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues. I per últim i el més destacat, dissabte 23, se 
celebrarà la Festa dels Drets dels Infants, que començarà 
a les 11.30 h a la plaça Catalunya i s’allargarà fi ns al migdia. 
Durant el matí s’oferiran tallers, jocs i l’animació musical 
del grup Arreplegats, i comptarà amb la col·laboració  de 
l’Espai Espurnes i l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet.

Esplugues, un cop més, es compromet a lluitar per fer pre-
valdre els drets dels infants. Un compromís que va més enllà 
d’una acció en una data assenyalada. I és que Esplugues és 
una ciutat reconeguda per la UNICEF amb la Certifi cació de 
Ciutat Amiga de la Infància.
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+ DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Esplugues alza la voz contra 
la violencia machista

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA

MARCHA COMARCAL CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA
Domingo 24, a las 10.30 h
Inicio: plaça Santa Magdalena (Esplugues)
Final: parc de Torreblanca (Sant Feliu Ll.)
Lunes 25
12 h · Lectura del manifi esto
19 h · Acto reivindicativo, con la actuación 
de las artistas multidisciplinares de 
LaboratoriA Flamenco Project. Y además 
la gravación de un Rap, gentileza de los 
estudiantes de los institutos La Mallola, 
Joanot Martorell y Severo Ochoa

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Fem menjadores pels 
ocells del parc i del jardí

CURSOS I TALLERS
� Cada dijous, de 18.30 a 20 h

L’Avenç Centre Cultural  

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

 Grup d’iniciació: dimecres de 19 a 20.20 h
 Grup avançat; dijous de 19 a 20 h

Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9) 

Taller de Marxa nòrdica
La Marxa Nòrdica és un esport fàcil i saludable a 
l’abast de tothom. T’hi esperem! Més informació: 
Espluga Viva (carrer Sant Francesc, 7  telf: 93 473 
39 09 i a secretaria@esplugaviva.cat) 
Organitza: CEE - Espluga Viva 

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

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

� Dissabtes a la tarda
CEM Les Moreres  

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

� De 17.30 a 18.30 h

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

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

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

� Cada dijous, de 10 a 12 h
CIRD Vil·la Pepita

Cursos gratuïts d’ortografi a 
castellana
Per a més informació i inscripcions, truqueu 
al690 728 714. Places fi ns a 12 persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d´Esplugues (ADEE)

� Cada dijous, de 12 a 13 h
CIRD Vil·la Pepita

Cursos de cultura general
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores
d’Esplugues (ADEE)

� De l’1 al 25 de novembre
Biblioteca La Bòbila

Inici concurs de microrelats

Un año más, el 25 de noviembre concentra mujeres, 
hombres, niños y niñas de todo el mundo para acabar 
con una de las lacras más preocupantes de nuestra socie-
dad: la violencia machista. Una fecha tan simbólica como 
reivindicativa que tiene el objetivo de poner voz a todas 
aquellas mujeres silenciadas por el maltrato y la violencia 
de género. Una reivindicación más que necesaria, vital. Y 
es que en lo que va de año más de 46 mujeres han sido 
asesinadas por sus parejas o exparejas, 37 de la cuales no 
habían presentado denuncia, según datos del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Por lo que respecta a Catalunya, las denuncias por mal-
trato se han incrementado en comparación al año ante-
rior, llegando a las 5.429. Todas estas cifras no hacen más 
que poner de relieve la importancia de cobrar conciencia 
de esta realidad, que año tras año amplia el número de 
víctimas. Desde que se empezó a contabilizar en 2003, ya 
son 1.018 mujeres que han sido asesinadas. Por todo ello, 
Esplugues alza la voz una vez más para decir basta 
de violencia machista. El domingo 24, dará comienzo 
la Marcha Comarcal contra la Violencia Machista. La 
marcha reivindicativa se realizará en diversas localidades 
de la comarca para que se oiga el grito unánime contra 
los abusos y agresiones perpetuadas. En Esplugues, la 

DIDIAA ININTETERNRNACACIOIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA MACHISTA
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marcha saldrá de la plaza Santa Magdalena y fi nalizará en 
Sant Feliu de Llobregat. A la mañana siguiente, lunes 25, 
la reivindicación seguirá palpable con la lectura del ma-
nifi esto. Por la tarde, dará comienzo un nuevo acto para 
evidenciar que Esplugues no se calla ante la desigualdad 
ni la injusticia. Un acto que contará con la participación 
de Esplujove. Además, se podrá escuchar una grabación 
del taller de Rap, gentileza de los estudiantes de los ins-
titutos La Mallola, Joanot Martorell y Severo Ochoa. 
Finalmente, actuarán artistas multidisciplinares de Labo-
ratoriA Flamenco Project que harán una adaptación 
para calle, de unos 20 minutos aproximadamente, de su 
espectáculo Una mujer fue la causa. Este es un grupo 
integrado por cuatro mu-
jeres que comparten el 
fl amenco como lengua-
je común y que, aparte 
de dialogar con él, pre-
tenden trascenderlo. La 
génesis de este labora-
torio es la feminidad y 
por ello refl exionan y 
crean arte a raíz de su 
condición de mujeres.
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� Dimarts 5, 12, 19 i 26

Taller de Marxa Nòrdica
Cal haver fet un curs d’iniciació a la marxa nòrdica 
o tenir coneixements bàsics.
(Places limitades. Informació i inscripció a www.
nordicwalkingcatalunya.cat)
Preu de les set sessions: Persones residents 
a Esplugues: 30,00€. Persones amb llicència 
FEEC: 30,00€. Persones de fora del municipi 
d’Esplugues: 35,00€. Horari: de 18.30 a 20 h

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

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

Fins al 4 de desembre
� Tots els dimecres, de 17.30 a 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

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

SORTIDES
� Diumenges 3 de novembre i 1 de desembre, 

a les 11 h • Plaça Mireia 
Itinerari: 
Les bateries antiaèries de Sant Pere 
Màrtir 
Una ruta històrica, amb un sol cop d’ull podreu 
entendre per què aquest cim va ser controlat 
des de ben antic per francesos, bandolers, i 
republicans!Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o 
museus@esplugues.cat

� Diumenge, 17 de novembre, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
De Sant Martí Sacalm a Rupit (Osona)
Espectacular travessa que us portarà pel Santuari 
del Far, on des de la cinglera tindreu unes 
magnífi ques vistes, per acabar el majestuós salt 
del Sallent i Rupit. 15,3km 570m de desnivell.
Informació i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues. 
Per a més informació i inscripcions truqueu al 
93 473 39 09 o aneu al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9), o 
secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues-
Espluga Viva

� Diumenge 24, a les 11 h
Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

Itinerari guiat: De la mà d’Esplugues
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir 
tots els secrets que amaga el centre històric 
d’Esplugues.Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o 
museus@esplugues.cat. Preu a partir de 3€ 

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

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

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

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, La Rajoleta. A partir de [3€]. 

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

1939, ESPLUGUES        
COMMEMORACIÓ DEL 80è 
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA 
GUERRA CIVIL A ESPLUGUES  
Exposició: ‘L’entrada dels nacionals 
amb els ulls de Kautela’
Abans de l’entrada a Barcelona, les tropes rebels 
van creuar la nostra ciutat; el seu pas va quedar 
enregistrat per la càmera del fotoperiodista 
aragonès Francisco Martínez Gascón 
“Kautela”. Ara, per primera vegada, es podrà 
veure aquest recull de fotografi es, a les sales 
de Can Tinturé.
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

Els Pastorets d’Esplugues es caracteritzen per la seva irreverència 
i personalitat. Una personalitat que els ha fet posseïdors d’un segell 
propi, made in Esplugues, que destaca més enllà dels límits del 
municipi. Hereus directes d’una època anterior-anys vuitanta-, l’any 
2000 van iniciar les representacions. Dos anys més tard, el 2002 ja 
van deixar enrere el text clàssic escrit per Folch i Torres i, de mica en 
mica, es van anar derivant cap a un guió més modern, irònic i pendent 
de l’actualitat del moment. Aquesta aposta per la modernització del 
text clàssic ha permès que, any rere any, l’espectacle canviï, oferint 
al públic guions originals, gags actualitzats i refl exions properes a la 
nostra societat.  Les referències cinematogràfi ques i polítiques són 
una constant en cada espectacle, sempre amanits amb grans dosis 
d’humor i fi na ironia. Tot plegat, ha provocat que el públic respongui 
de forma massiva, omplint el Casal de Cultura Robert Brillas en 
cada representació.

Enguany, aquests Pastorets tan espluguins celebren el seu 20è 
aniversari. Durant els darrers mesos, han treballat fermament 
per oferir un espectacle sorprenent, innovador i divertit, i per 
fer que el públic assistent gaudeixi d’una obra teatral de qualitat. 
L’Associació Pastorets d’Esplugues manté en secret quina en 
tenen pensada per a aquest Nadal, però perquè l’espera no sigui 
tan feixuga, i juntament amb Pastorets i Companyia, l’entitat que 
els va fer néixer l’any 2000, han preparat l’exposició ‘Els Pastorets 
d’Esplugues. 20 anys’, que podeu visitar a partir del dilluns 11. Un 
viatge nostàlgic en forma d’homenatge a tots aquells membres del 
Cel, l’Infern i el poble que han fet riure a persones grans i petites 
durant dues dècades. Els Pastorets d’Esplugues us conviden a 
visitar aquesta exposició de fotografi es, vídeos, decorats i vestuaris 
que cada Nadal han fet reviure la llegenda. Diumenge 17 en faran 
la inauguració ofi cial. Llarga vida als Pastorets més irreverents 
i divertits de la comarca i per molts anys més!

Els Pastorets d’Esplugues 
celebren 20 anys

Exposició: ‘ELS PASTORETS 
D’ESPLUGUES. 20 ANYS’
De l’11 al 29 de novembre
Casal de Cultura Robert Brillas

201820182018

2006
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� Del 5 al 28 de novembre
Vestíbul Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Exposició:  ‘La casa de tothom: 75 anys 
de la Casa de la Vila’
Exposició que ret homenatge a l’edifici 
més emblemàtic del municipi: l’Ajuntament 
d’Esplugues. Un espai que acullí la biblioteca 
durant 27 anys. De dilluns a divendres de 15.30 
a 20.30 h. I els matins de dimarts, divendres i 
dissabte de 10 a 13.30 h.
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues.

De l’11 al 29 de novembre, de 16 a 20.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Sala d’exposicions
Exposició: 
‘Els Pastorets d’Esplugues. 20 anys’
Una exposició que recull les dues dècades de 
representacions dels Pastorets al Casal de Cultura 
Robert Brillas. Un homenatge per a tots aquells 
membres del Cel, de l’Infern i del poble, que 
ens han regalat tants somriures compartits amb 
família i amics. L’exposició fa un recull per la 
història d’aquests personatges que, basats en 
una molt llunyana versió de Folch i Torres, han 
esdevingut tot un referent d’Esplugues i les seves 
rodalies. Fotografi es, decorats vídeos i vestuari 
original ens faran recordar que no hi ha Nadal 
sense Pastorets. No hi faltis!
Inauguració diumenge 17, a les 12 h.
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues + 
Pastorets i Companyia

+     P.9

� Del 18 al 30 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Exposició conclusions del Consell 
d’Infants 2018-2019
Una exposició que enguany gira al   

+     P.7

voltant de com erradicar la LGTBIfòbia

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

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

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

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

� Fins al 13 de desembre
Biblioteca La Bòbila 
Exposició al passadís de la tercera planta: 
‘Postals de l’Hospitalet: abans i ara’

� Fins al 29 de novembre 
Sala d’exposicions de l’Associació de Ceramistes 
de Catalunya (c. Doctor Dou, 7, Barcelona) 
Entrada lliure, de dilluns a divendres de 10 a 13 h 
i de 17 a 20 h
Exposició temporal: 
‘PostCreacions’
Noves obres dels artistes premiats a la 
19 Biennal de Ceràmica d’Esplugues 
Angelina Alós 
Exposició col·lectiva amb les noves obres dels 
artistes premiats l’any 2018: Albert Montserrat, 
Chisato Kuroki i Alberto Vieria. 
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

� Fins al 14 de novembre, de 17 a 21 h
Espai Jove Remolí 

Exposició: ‘Treu-li suc a la sexualitat’
Una visió positiva i saludable de la sexualitat. 
Exposició adreçada a joves de 12 a 16 anys.
Organitza: Promoció de Salut. A càrrec de la 
Diputació de Barcelona.

   

� Fins al 9 de novembre
Casal de Cultura Robert Brillas  
Sala d’exposicions 
Exposició anual: 
‘XXè aniversari del Cercle Artístic’
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient    
busquen persones voluntàries per a la seva 
Cavalcada al seu pas per Esplugues
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més 
important de la ciutat per a petits i 
grans. Si voleu formar 
part de la cavalcada 
i ser-ne voluntaris, 
feu la vostra inscrip-
ció per participar-hi 
enviant un correu 
electrònic a 
cavalcadadereis@
esplugues.cat
o trucant al 
93 371 33 50 
(ext. 1162).

D’aquesta manera 
sereu membres de la des-
filada més fantàstica de l’any. 
Recordeu que les places són limi-
tades i que us podeu inscriure 
fins al dimarts 24 de desem-
bre de 2019. L’únic requisit per 
participar-hi és que heu de ser 
majors de 16 anys. Si encara no 
heu fet els 18, haureu d’aportar 
l’autorització paterna/materna. 

Vols participar a la 
Cavalcada de Reis? 

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

Vols acompanyar Melcior, 
Gaspar i Baltasar 
a la cavalcada 2020?
✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 
✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2009, 
2010 i 2011.
Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig 
emplenant aquesta butlleta a partir del 18 de novembre 
(només s'admetrà una butlleta per participant) i dipositant-
la a les bústies que trobareu a:
(Casa consistorial, Edifi ci Molí, Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues i Casal de Cultura Robert Brillas). 

Es podran entregar fins al dilluns 9 de 
desembre. 

Sorteig públic: es farà el divendres 
13 de desembre, a les 20 hores, a la 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues. 
Es contactarà amb els premiats 
per confirmar la seva participació 
i comentar detalls relatius a 
l'activitat.

Condició imprescindible: que 
els pares o mares acompanyin la 
carrossa com a patges (caminant 
amb les torxes al voltant de la 
carrossa). 
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CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

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

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

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

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Dimecres 6, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Dinamització: Ping-Pong 3 
Vols integrar-te a “l’equip” de tennis 
taula que tenim al Remolí?
Vine a aprendre tècniques bàsiques 
de ping-pong a la nostra dinamització. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

�� Dijous 21, de 19 a 20.30h
Espai Jove Remolí  
Cinema al Remolí 
Vine a veure la tarda de cinema de 
l’Espai Jove! Els dies abans escollirem 
la pel·lícula, passa i digues-hi la teva! 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dimecres 20, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Iniciació al skate
Vine a la plaça de l’Espai Jove on prac-
ticarem amb la taula i aprendrem noves 
tècniques! Adreçat a joves de 16 a 
35 anys. 

�� Dilluns 18, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Autodefensa Feminista
Explicació del marc de l’autodefensa 
feminista i de les seves eines pràctiques. 
Apunta’t al taller a l’Espai Jove Remolí! 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys

�� Dimecres 27, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Grafi t 1
T’agrada l’art urbà? Vols aprendre la 
tècnica del grafi t? Vine a l’Espai Jove 
i decora l’espai amb nosaltres!Adreçat 
a joves de 16 a 35 anys

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 15, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí  
Cuina tailandesa
Més tallers multiculturals!
Aquesta vegada cuina tailandesa!!! 
Apunta’t al taller nocturn del Remolí, 
t’hi esperem!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

TIC FORMACIÓ

�� Dimarts 5, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   

Curtmetratge 3
En aquesta tercera part es realitzarà la 
fi nalització de gravació si escau i la seva 
edició de curtmetratge. L’edició es farà 
amb l’ajuda de tots els participants. 

�� Dimarts 12, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí - TIC  

Perfi lem els treballs de 
l’institut
Necessites ajuda per poder acabar i 
deixar molt bonic el teu treball? En 
aquest taller perfi larem i deixarem molt 
bonics els teus treballs de l’institut.

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

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

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

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

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

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

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

L’ESPLUJOVE RAPEJA CONTRA 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Durant tot el mes
Institut Severo Ochoa 
Rap contra la violència 
masclista
L’activitat es basarà en la creació 
d’un rap en el marc de la reivindi-
cació el 25 de novembre contra 
la violència masclista. Es tracta 
d’una activitat adreçada a joves dels 
instituts Severo Ochoa,  Joanot 
Martorell i Mallola, que participaran 
de 3 sessions de creació i enregis-
trament de la peça musical. El taller 
es farà a càrrec de Versembrant.

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 27, de 19 a 21 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Espècies hindús
La cuina hindú es caracteritza per 
la varietat d’espècies, que quan es 
combinen amb alguns aliments ens 
aporten uns sabors inigualables. Si vols 
aprendre a combinar les espècies de 
l’Índia amb els aliments no t’ho pensis 
més! Adreçat a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça(*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 21, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Entrevistes i dinàmiques 
grupals. Estàs preparat/da? 
Les dinàmiques grupals són cada cop 
més freqüents en els processos de
selecció. En aquesta xerrada expli-
carem en què consisteixen i com 
afrontar-les de forma positiva. Adreçat 
a joves de 16 a 35 anys, cal reservar 
plaça(*)

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER 
A JOVES

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

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

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

cognoms, edat i telèfon



12  L'AGENDA - novembre 2019


