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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, juny  2018

Divendres 1
� De 18 a 21 h • CEM Les Moreres  

We ShareHandball
I Fòrum de Clubs d’Handbol d’àmbit estatal. Els 
clubs convidats en aquesta ocasió com a experts 
són BM Anaitasuna, BM Alcobendas, BM 
Ademar de León, BM Mislata, BM Granollers 
i FC Barcelona. www.wesharehandball.com. 
(vegeu l’article a El Pont 258) 
Organitza: Club Handbol Esplugues

� 20 h
Monestir de Montsió

Sopar de la fam
Xerrada de sensibilització sobre els problemes del 
Tercer Món. Tot seguit, compartireu un intercanvi 
d´impressions amb el sopar de pa oli i aigua. 
Organitza: Agermanament Solidari

Dissabte 2
� De 9 a 19 h • CEM Les Moreres  

We ShareHandball
(Vegeu llegenda al divendres 1). Per a més informació:  
www.wesharehandball.com. 
Organitza: Club Handbol Esplugues

� De 9 a 21 h • Escola Folch i Torres 

Torneig d’Entitats de futbol sala
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

� 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert del cor Teen Star Voices 
Organitza: Escola Municipal de Música 
d’Esplugues 

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h
Diversos establiments de la ciutat 

Tapes de Primavera
Quarta edició de la ruta de tapes per 66 bars i 
restaurants de la ciutat
Una tapa més beguda per [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

� 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

Teatre: Tot és sort
Del grup de teatre Atreveix-te
Organitza: Associació de Dones de la Plana

� 18.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Festival Infantil de Dansa 2018
Mostra de danses per part dels grups més 
petits de l’Esbart Vila d’Esplugues i l’Esbart 
de Vacarisses, com a grup convidat.  
En cas de mal temps, l’acte tindrà lloc a l’interior 
del mateix Casal de Cultura Robert Brillas. 
Organitza: L’Esbart Vila d’Esplugues

� De 21 a 3 h  • Parc de les Tres Esplugues 

Concerts (grups a confi rmar)
� De 21 a 22 h Sopar popular
� De 22 a 3 h Dos concerts amb orquestres i 

acabament amb Dj
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues

Diumenge 3
Diumenge 3 de juny 

� De 9 a 19 h
CEM Les Moreres  

20a Trobada d’Escoles d’Handbol 
de Catalunya
Uns 40 equips, al voltant de 450 esportistes i 100 
partits tenen lloc en una trobada que inclou una 
competició però també infl ables a l’àrea lúdica, 
clínics amb jugadors i jugadores professionals, 
visita de jugadors i jugadores del FCB i BM 
Granollers o l’exposició fotogràfi ca ‘L’handbol, 
escola de vida’, entre d’altres. 
Organitza: Club Handbol Esplugues
Vegeu més informació a El Pont

� D’11 a 21 h 
C/ Maria Aurèlia Capmany 

5a EDICIÓ DE MOSTRA CANVI 
Mostra comercial i de serveis multisectorial 

- ACTIVITATS INFANTILS: 
� A les 11, 12, 13 i 18 h

El circ visita Mostra CanVi
Amb biCirC, un espectacle de circ itinerant. 
Quatre sessions. 

� D’11 a 14 i de 18 a 20 h
Av. Ciutat de l’Hospitalet 
Entre els carrers Jocs Florals i Pau Torres

Parc Infantil de Mobilitat Segura 
A càrrec de la Policia Local

- ACTIVITATS A L’ESCENARI: 
� 11 h • Anytime Fitness Esplugues 
� 11.30 h • Actuació dels alumnes de 

l’Escola UTMAR 
� 12.30 h • Desfi lada de moda 

A càrrec d’Incloset  

� 13 h • Duet Sports
� 17 h • Anytime Fitness Esplugues 
� De 18 a 20 h 

Actuació de Legaci Dance Company 
Dansa urbana: One Show, Masterclass i Star 
Wars Show

� 20h Sorteig del passaport de Mostra 
Canvi. Per un valor total de 500 €, se sortejaran 
8 vals de 50 € cadascun i un val de 100 € per 
realitzar compres al comerç participant. 
Organitza: Associació de Comerç Can Vidalet.

- ACTIVITATS A LES CARPES:  
� D’11 a 14 i de 18 a 20h

Al costat de l’escenari

Carpa d’activitats per a tota la 
família Pinta, dibuixa, retalla i crea la teva obra

� D’11 a 20 h 

ACTIVITATS A LA CARPA 63:
 D’�11 a 19.50 h • Passeu i deixiu el vostre  

passaport a l’urna
� D’11 a 15 h • Animació infantil amb un pallasso 

que practicarà globofl èxia
� De 12 a 13 h Tast de salmorejo, a càrrec de 

Granja La Menta (fi ns a exhaurir existències)
� De 16 a 17 h • Ioga facial amb Samsara 

Rituals
� De 16 a 19 h • Presa de la tensió, a càrrec de 

la Farmàcia Sánchez
� De 16 a 20 h • Repartiment de globus i 

llaminadures (fi ns a exhaurir existències)
Organitza: Associació de Comerç Can Vidalet
Carpa núm. 62 de la Unió de Botiguers i 
Comerciants d’Esplugues

Photocall
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
amb la col·laboració de l’ACCV, UBICE i XDE.

� De 12 a 15 i de 18 a 22 h
Diversos establiments de la ciutat 

Tapes de Primavera
Quarta edició de la ruta de tapes per 66 bars i 
restaurants de la ciutat
Una tapa més beguda per [2 €]

SETMANA DE L’ENERGIA

Tu també pots produir energia
Coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia 
Sostenible, Esplugues celebra la Setmana de 
l’Energia,del 4 al 10 de juny. La fi ta és cons-
cienciar de la importància de fer un bon ús de 
l’energia en la lluita contra el canvi climàtic. 
Enguany, i en total sintonia amb elnou Pacte 
d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, el missatge 
està adreçat, principalment, a la ciutadania per 
demanar una implicació major i més activa en la 
producció d’energia i la pròpia gestió d’aquesta. La 
iniciativa està impulsada perl’Institut Català d’Energia, 
les diputacionsde Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida; la Xarxa de Ciu-
tats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
i el Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
de Girona.

Sota el lema ‘Tu ets important per l’energia i l’aigua’, s’ofereix al 
nostre municipi un seguit de tallers, exposicions i projeccions d’acord amb 
la transcendència de l’esdeveniment. D’aquesta manera, podeu assistir a 
dues exposicions:‘Treballem per una energia sostenible’, al vestíbul de 
la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues,del 4 al 10 de juny, i ‘L’energia i tu’, al 
CEM Les Moreres, del 5 al 12. Pel que fa als tallers, el dimarts 5 i el dissabte 
9 podreu participar a ‘Mou el cos per la salut ambiental’ a l’Espai Jove 
Remolí o al taller ‘Pedalada amb energia’ a l’aula d’Educació Ambiental 
del parc de Can Vidalet. Podeu consultar totes les activitats al Dia a dia.

El mes vinent, l’Institut Català d’Energia ha organitzat dues exposi-
cions al municipi: ‘El vehicle elèctric’ (del 9 al 25 de juliol) i ‘Tu tens la 
paraula’ (del 9 al 15 de juliol) per fomentar un millor estalvi energètic. 

+

SETMANA DE L’ENERGIA A ESPLUGUES
Del 4 al 10 de juny 
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Las Fiestas del bar-
rio suponen la má-
xima expresión de 
la unidad vecinal, 
comercial, etc… 
en su conjunto, 
la posibilidad de 
compartir y ha-
cer visible la seña 
de identidad y el 
ADN por excelencia de las gentes de un 
barrio, el identifi carse con su barrio y su 
territorio.

Desde esta asociación defendemos y 
programamos las fi estas para todos, con 
actos para todos los públicos, sin olvidar-
nos de la solidaridad utilizando las fi estas 
para retroalimentarla.

Invitaros a todos a participar y disfrutar 
de las mismas.
¡Feliz Fiesta Mayor de Can Vidalet 2018!

Un año más, la 
AV de Finestrelles 
trabaja y se afana 
para que los ve-
cinos del barrio 
puedan disfrutar 
de la Festa Major. 
Una fi esta abierta 
a todas las perso-
nas. Actualmente 
somos pocos vecinos pero muy bien 
avenidos y esto hace que sea una fi esta 
muy familiar y llena de emociones.
  El evento comienza este año con la 
ofrenda fl oral a Sant Antoni, el patrón 
de nuestro barrio, dando así la bienve-
nida al verano. Los vecinos y vecinas de 
Finestrelles siempre hemos luchado para 
poder celebrar nuestra Festa Major, ya 
que queremos que nuestras tradiciones 
perduren en el tiempo.

En los últimos días 
de junio el barrio 
de Can Clota se 
transforma para 
celebrar su Festa 
Major. Los vecinos 
nos reencontra-
mos por las calles, 
plazas y parques 
de nuestro barrio, 
algo tan fácil de hacer como difícil de 
conseguir durante el resto del año. Por 
eso aprovechamos para comer juntos 
una paella, para bailar por las noches, 
para disfrutar con los más pequeños de 
los hinchables y cañones de espuma ... en 
defi nitiva, para estar juntos. Sobre todo, 
lo aprovechamos para recibir a familiares 
y vecinos de otros barrios que quieran 
acercarse a Can Clota a disfrutar y vivir 
en armonía nuestra Festa Major.

L'ENTREVISTA 
DE L'AGENDA

+ FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

Todo listo para que empiece 
la fi esta más plural

FIESTA MAYOR DE CAN VIDALET
Del jueves 7 al domingo 10
Plaza Blas Infante y Rambla Verge de la Mercè

Catellera con los Cargo-
lins al mando. Mientras-
tanto, los más pequeños 
podrán disfrutar de la 
Fiesta de la Escuma y 
del concurso de dibujo que se 
celebrarà en la plaza Blas Infante. A partir de 
las 19 será el turno de las habaneras, con Son de la Haba-
na,  el ron cremat y los Bailes Regionales, a cargo de CCA 
Plaza Macael. A las 23 h tendrá lugar el colofón con un 
espectacular fi n de fi estas donde la pirotecnia no va a faltar. 

pi

Los días 7, 8, 9 y 10 es inevitable pasarse por el barrio de 
Can Vidalet para disfrutar de su Fiesta Mayor. Un evento 
integrador, abierto y festivo que viene, como cada año, 
plagado de actividades. Desde la Asociación de Vecinos 
y Vecinas del barrio se ha querido realizar un programa 
con la mayor diversidad y representación posible. Es por 
eso por lo que se ha organizado una fi esta pensada para 
todas las edades y gustos. El viernes 8, a las 21.30 h, en el 
escenario de la plaza Blas Infante, tendrá lugar el pregón 
de la Fiesta Mayor, a cargo del Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael. A lo largo de estos cuatro días (al margen de 
los conciertos), los vecinos y vecinas podrán participar en 
los talleres de pintura en la rambla Verge de la Mercè, en el 
habitual Torneo de Fútbol Sala en el Polideportivo del barrio 
o en una botifarrada popular. Además, actividades infantiles, 
la Diada Castellera o el Correfoc, entre otras actividades, tam-
bién estarán presentes. Pero sin duda, el plato fuerte serán los 
conciertos. Justo después del pregón, las hermanas Rocío y 
Cecilia (integrantes del grupo Palo Dulce) amenizarán la ve-
lada con sus bulerías, tangos, coplas… y sangre fl amenca. Al 
fi lo de la media noche será el turno del artista local, Juanjo 
Murillo. 

El sábado 9 aterrizará en Can Vidalet la décima edición 
del Canvirock Festival Solidario; el certamen solidario 
que dona sus benefi cios al Banc d’Aliments d’Esplugues.  
Los grupos Ratpenat, Dilemia, Miss Octubre, Malos Tra-
gos o el tributo a Kiss de Kiss of Death compartirán, al más 
puro estilo rockero, el escenario de la plaza Blas Infante.

El domingo 10,  se empezará con la Misa del Patrón de 
San Antonio. A la misma hora, dará comienzo la Diada 

Juanjo Murillo

Antonio González
Presidente de la Asociación 
de Vecinos de Can Vidalet

Cristina Giménez
Presidenta de la Asociación 
de Vecinos de Finestrelles

Adela Donaire
Presidenta de la Asociación 
de Vecinos de Can Clota

¿Cómo vivís en el barrio vuestra 
propia Fiesta Mayor?
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� D’11 a 14 h 
Parc de Can Vidalet - Aula d’Educació Ambiental 

SETMANA DE L’ENERGIA
Taller: ‘Pedalada amb energia’ 
Fareu granissats
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la 
col·laboració de la DIBA

� D’11 a 14 h 
Parc de Can Vidalet - Aula d’Educació Ambiental 

SETMANA DE L’ENERGIA
Photocall: ‘Vull un món de colors’
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la 
col·laboració de la DIBA

� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

 

Storytime: Around the world  
Amb el patrocini de Kids&Us

� De 15 a 20 h • Piscina del CEM La Plana 

Exhibició de natació sincronitzada
Organitza: Club Natació Esplugues

� 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

� A les 17.30 i 18.30 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Visites guiades a l’exposició:
‘El Modernisme i les fl ors’
Visita guiada a l’exposició temporal en la qual 
descobrireu l’especial relació dels artistes amb la 
natura, com la sentien, la captaven i la traslladaven 
als edifi cis modernistes. Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia trucant al 93 470 02 18 o a
museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS 
� De 17.30 a 20.30 h

Parc dels Torrents 
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi 
Festa del Joc i l’Esport, Zumba
Solidària i Espai Diversitat
No te la perdis!

 
+     P.5

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

Camp Municipal Salt del Pi 
• Partits de 3x3 de diferents esports
• Espai d’aventura
• Ludoteca per als més menuts
• Zona jocs gegants
• Activitats amb raquetes
• Activitats de sensibilització (FedEcom)
·Exhibició de gimnàstica artística 
(CGA Les Moreres)

ZUMBA SOLIDÀRIA
Parc dels Torrents 

� 17.30 h 
Mostra de balls dels tallers trimestrals 
de l’Esplujove de Bollywood, danses 
de la Índia, Bhangra i Zumba

� 18.30 h 

Masterclass de zumba
Entrades a ticketea.com 
[5 €] menors de 10 anys, gratuït
https://www.ticketea.com/entradas-zum-
ba-solidaria-hospital-amic/

ESPAI DE LA DIVERSITAT
� De 17.30 a 20.30 h • Parc dels Torrents 

• Jocs d’arreu del món
• Photocall de la diversitat
• Manualitats i tallers interculturals
• Tatuatge d’henna i trenes als cabells
• Gimcana sobre l’accident Txernòbil
• Jocs de rol
• Jocs tradicionals per als nens i nenes. 

Dilluns 4
� Tot el dia

Rambla Verge de la Mercè i av. de Cornellà 

Recollida general de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer 
Trobareu guardioles per fer donacions
Organitza: la junta local de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer

Dimarts 5
� De 17.30 a 19 h

Espai Jove Remolí  

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT 
SETMANA DE L’ENERGIA
Taller: 
‘Mou el cos per la salut ambiental’
Sobre la contaminació acústica
Organitzen: Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i Ajuntament d’Esplugues

� 19.30 h  • Casal de Cultura Robert Brillas  

Xerrada: ‘Gestió de les emocions’ 
A càrrec de Marta Masanés, psicoterapèuta. 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

Dijous 7
FESTA MAJOR DE CAN VIDALET

� 16 h • Rambla Verge de la Mercè

Tallers de pintura al carrer
A càrrec de l’Associació de Veïns

� 19.30 h • Edifci Molí

Exposició de treballs de 
manualitats
A càrrec de l’Associació de Dones El Taller

� 20.30 h • Edifi ci Cadí

Actuació del grup de ball 
De l’Associació de Dones El Taller
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� 18 h • Residència La Mallola 
Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘L’esclat musical de la Barcelona de 
1900’ Conferència a càrrec del musicòleg 
i periodista Xavier Chavarria sobre els 
músics modernistes i noucentistes i també 
els compositors que van venir a Barcelona en 
aquest temps. 
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

�  De 19.30 a 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Xerrada: ‘Recordant al mestre Pere 
Mañé Baleta. Músic i compositor 
d’Esplugues’ 
Presentador:  Miquel Caselles Piquet, membre 
de la junta del GEE. Ponent: Joaquim Bonet, 
fundador de la Secció Sardanista d’Esplugues.
Actuació del Grup Musical dirigit per Marcel 
Casellas
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

� 20 h 
L’Avenç Centre Cultural 

Documental i xerrada: SE7. Repàs de la 
trajectòria de Xavi Arias
Projecció del documental que repassa la 
trajectòria de l’alpinista Xavi Arias que ha 
acumulat a l’Himàlaia durant els últims 20 anys 
amb més d’una dotzena d’expedicions i set 
vuitmils. Hi haurà l’opció de comprar el llibre 
Infi nites emocions, de Jordi Viadere, sobre les 

aventures d’Arias, i també es farà una recollida de 
roba de segona mà per als nenes i les nenes del 
Nepal i sabatilles d’esport per a infants i adults. Les 
peces entregades han d’estar en bon estat. 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Divendres 8
� De 17 a 22 h

Poliesportiu Can Vidalet 

XXXVI Festival de Patinatge Artístic
Hi participen nens i nenes del Club de Patinatge 
Artístic d’Esplugues
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

� De 17.30 a 19 h
Centre Cultural La Bòbila 

Festival de fi  de curs 
Organitza: Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
� 19.30 h • Plaça Blas Infante 

Actuació de ball, a càrrec de 
l’escola Utmar

� 21 h •Carrers Molí, Pau Torres i Jocs Florals 

Correfoc
A càrrec de Boiets Esquitxafocs + Toc de Foc

� 21.30 h • Plaça Blas Infante 

Pregó de Festa Major
A càrrec del Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

� 22 h • Plaça Blas Infante 

Concert de fl amenc: Palo Dulce
� 23.30 h • Plaça Blas Infante 

Concert de Juanjo Murillo 

Dissabte 9

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
� De 9 a 21 h • Poliesportiu Can Vidalet 

Torneig de Futbol Sala
Organitza: CCA Plaza Macael

� 12 h · Plaça Blas Infante 

Animació infantil i guerra d’aigua 
A càrrec de l’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

� De 12 a 14 h • Plaça Blas Infante 

Botifarrada popular
Preu del tiquet de l’entrepà: [1 €] o portar un aliment. 
A favor del Banc d’Aliments d’Esplugues
Organitza: AV Can Vidalet

� 18.30 h • Edifi ci Cadí 

Animació infantil amb el grup Tururú
A càrrec de l’AV Can Vidalet

� 22.30 h • Edifi ci Cadí 

Orquestra Chocolat

� De 20 a 02 h • Plaça Blas Infante 

CANVIROCK FESTIVAL SOLIDARI 2018
En benefi ci del Banc d’Aliments d’Esplugues.
Recollida d’aliments a favor de La Creu Roja- 
Càritas i Associació Cristiana Vida. Cartell:

� 20 h • Ratpenat
� 20.30 h • Dilema
� 21.15 h • Miss Octubre 

Amb Alfredo Piedrafita, ex-guitarrista de 
Barricada i Agnés Castaño, integrant de Lilith

� 23 h • Malos tragos
� 24 h • Kiss of death, tribut a Kiss

Organitza: AV Can Vidalet i Gent Constructiva

� De 9 a 21 h
Camp Municipal de Futbol El Moli 

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

� De 9 a 21 h
Poliesportiu Municipal Can Vidalet 

Torneig Futbol Sala CCA Plaza Macael
Organitza: CCA Plaza Macael 



+

El dissabte 9, el Parc dels Torrents s’omple de vitalitat, d’estiu 
i d’alegria amb la seva particular festa. Com cada any, la Fes-
ta del Parc dels Torrents es prepara per rebre una jornada 
plena d’activitats distribuïdes entre l’Espai de la Diversitat, 
la Festa del Joc i de l’Esport i la Zumba Solidària.

Es tracta d’una festa per a tota la família, integradora, 
festiva i que pretén transmetre valors com la solidaritat, 
l’empatia, el treball en equip, la igualtat i la tolerància; tot 
plegat a través d’activitats esportives, lúdiques i saludables.
Una de les activitats més esperades de la tarda és la Zumba 
Solidària. Una iniciativa divertida i profi tosa que, un any 
més, donarà els seus benefi cis a l’Obra Social Infància de 
l’Hospital Sant Joan de Déu. Podeu comprar les entrades a 
ticketea.com per [5€].

D’altra banda, i paral·lelament, també se celebra la Festa 
del Joc i de l’Esport al Camp Municipal d’Esports Salt del Pi, 
on us esperen un munt d’activitats d’allò més entretingudes: 
partits 3x3 de diferents esports, espais d’aventura, ludoteca 
per als més menuts i activitats de raquetes, entre d’altres.
Pel que fa a l’Espai de la Diversitat, podeu gaudir de tallers 
interculturals com jocs d’arreu del món o tatuatges d’henna 
i trenes als cabells. Tot plegat, presidit per un divertit photo-
call de la diversitat.

 La Festa del Parc dels Torrents us espera plena de diver-
sió, de compromís i de  vida. No us la perdeu!

 FESTA DEL PARC DELS TORRENTS

Arriba la jornada més vital amb jocs, 
esport, solidaritat i civisme

FESTA DEL PARC 
DELS TORRENTS
Dissabte 9  De 17.30 a 20.30 h
Parc dels Torrents i Camp 
Municipal d’Esports Salt del Pi

Parc dels Torrents 
17.30 h Mostra de balls dels tallers 
trimestrals de l’Esplujove de Bo-
llywood, danses de la Índia, Bhan-
gra i Zumba
18.30 h Masterclass de Zumba

ZUMBA SOLIDÀRIA

ESPAI DE LA 
DIVERSITAT
De 17.30 a 20.30 h

Jocs d’arreu del món• 
Photocall de la diversitat• 
Manualitats i tallers interculturals• 
Tatuatge d’henna i trenes als cabells• 
Gimcana sobre l’accident Txernòbil• 
Jocs de rol• 
Jocs tradicionals per als nens i nenes. • 

FESTA DEL JOC 
I DE L’ESPORT
De 17.30 a 20.30 h
Camp Municipal Salt del Pi

Partits de 3x3 de diferents esports• 
Espai d’aventura• 
Ludoteca per als més menuts• 
Zona jocs gegants• 
Activitats amb raquetes• 
Activitats de sensibilització (FedEcom)• 
Exhibició de gimnàstica artística   • 
(CGA Les Moreres)
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Dimarts 12
� De 10 a 12 h • Espai Baronda 

SETMANA DELS HORARIS A ESPLUGUES
Jornada sobre la Reforma Horària
Esplugues esdevé subseu del 5è Congrés de 
les Dones del Baix Llobregat. Aquesta jornada 
pretén fer balanç de la prova pilot de la Set-
mana de la Reforma Horària a la nostra ciutat, 
compartir algunes de les bones pràctiques 
posades en marxa i dibuixar el full de ruta 
que ens han de permetre apropar-nos a una 
veritable reforma.  

Dimecres 13

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
� 13 h • Parc Pompeu Fabra 

Ofrena fl oral
Organitza: Associació de Veïns de Finestrelles

+     P.6

� 19 h• Masoveria Can Tinturé  
 (CEM Les Moreres)

DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Primers auxilis per als nostres 
documents
A càrrec de la restauradora Aina Vila i l’arxivera 
de l’AMEL, Marta del Planell
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues

�  19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Giuseppe Verdi II El geni operístic 
del romanticisme italià
Audiovisuals i comentaris, Jose M. Busqué
Organitza: Club de Música Clàssica 

� 20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
‘Afrin, Kirkuk, Kobane, Rojava... 
On és casa meva al Kurdistan?’ 
Xerrada amb un activista d’Azadí, (plataforma en 
solidaritat amb el poble kurd) i el responsable de 
relacions internacionals del CIEMEN i periodista, 
Toni Trobat
Organitza: Espluga Viva

Dijous 14
� 18 h • Residència La Mallola 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘El motí de les dones de 1918: la 
vaga de subsistències’, a càrrec de la 
historiadora Soledad Bengoechea
 Beorlegui. Més informació: aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 15
� 21 h • Església de Santa Magdalena 

XXII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Col·laboració a l’entrada, no socis [8 €]

Concert per a cobla 
A càrrec de la Cobla Ciutat de Girona, dirigida 
per Jesús Ventura. Celebració del naixement 
de Ricard Vilarasau. Obres de Ricard Vilarasau, 
Joaquim Serra Corominas, Frederic Sirés, Miquel 
Serra Bonal i altres autors de música catalana, 
amb la interpretació de la Suite d’havaneres i 
boleros de Ricard Vilarasau.  
Organització: Amics de la Música de Santa 
Magdalena

+     P.7

MEDI AMBIENT
SETMANA DE L’ENERGIA

� De 17.30 a 19 h • Parc dels Torrents 
Taller: 
‘Mou el cos per la salut ambiental’
Sobre la contaminació acústica 
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i Ajuntament de Barcelona

� 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural 

Concert solidari: Richi Talent 
Grups de música de professorat i alumnat actuen 
per una causa solidària.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i l’Institut 
Joanot Martorell

Diumenge 10

� De 9 a 19 h
Camp Municipal de Futbol El Moli 

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

� 10 h 
L’Avenç Centre Cultural  

L’Avenç al carrer
Activitats al carrer a càrrec de les seccions de 
L’Avenç: escacs, tennis taula, futbol botons, etc.

� 14 h • Paella
Preu: socis i sòcies [15 €] no socis [18 €] menú 
infantil [12 €]
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

FESTA MAJOR DE CAN VIDALET
� De 10 a 14 h

Poliesportiu Municipal Can Vidalet 

Torneig Futbol Sala CCA Plaza Macael
Organitza: CCA Plaza Macael 

� 12 h
Parròquia Sant Antoni (c/ Verge de la Mercè , 67)  

Missa al Patró Sant Antoni
A càrrec de Parròquia Sant Antoni, Santa Gemma 
y Sant Enriç d’Ossò.

 12,00 a 14,30 Horas

Diada Castellera d’Esplugues  
Rambla Virge de la Mercè 
A càrrec de Castellers d’Esplugues,

 12,00 a 14,00 Horas
Plaza Blas Infante 

Festa de la Espuma + Concurs 
Dibuix 
Organitza: AV Can Vidalet

 19,00  a 21,30 h
Escenari Plaza Blas Infante 

Bailes Regionales 
A càrrec de CCA PLAZA MACAEL

  21,30 h
Escenari Plaza Blas Infante 

Habaneras “Son de La Habana” + 
Ron Cremat.
Organitza: AV Can Vidalet

 23,00 Horas

Espectáculo Fin de Fiesta con 
pirotecnia
Organitza: AV Can Vidalet

� D’11 a 14 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Homenatge a la Gent Gran del Barri 
Centre
Actuacions: Drums, Societat Coral Centenària 
La Coloma i Coral Musicorum

Finestrelles ja fa olor 
de Festa Major
Un any més el barri de Finestrelles es prepara per rebre la seva Festa Major. 
El dimecres 13, a la una del migdia, es dona el tret de sortida amb l’ofrena 
fl oral a Sant Antoni (patró del barri). Aquest acte solemne es celebrarà al 
parc Pompeu Fabra i donarà pas a quatre dies de gresca i celebració. Entre 
les activitats més destacades, cal subratllar els àpats populars. 

El divendres 15, l’olor de sardinada us durà fi ns a Cal Suís. Un cop allà, i 
després del tiberi, el grup Rems us farà baixar el menjar al compàs de les 
havaneres. El tast de rom cremat tancarà la primera jornada.

Dissabte 16, l’activitat s’intensifi ca. A les 17 h és el torn dela canalla 
que,entre jocs i xocolata, gaudiran d’allò més. Al vespre, i després del sopar 
de germanor, el grup Calet Versions torna un any més per omplir de 
música i ball la vetllada. I per als que encara tingueu ganes de més, el dj 
Jordi Mata us oferirà 
diversió fi ns ben 
entrada la nit. 

Finalment, diu-
menge 17, el parc 
Pompeu Fabra 
acollirà la paella po-
pular (5€ els socis i 
sòcies; 7€ no socis). 
El bingo posarà el 
colofó a unes festes 
de caire familiar i 
emotiu.

+

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
Del 13 al 17 de juny
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� 21 h • Església de Sant Mateu 

Concert de l’Orquestra Ocell i les 
corals Espurna i Sons i Veus 
Organitza: Escola Municipal de Música 
d’Esplugues

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
� A partir de les 21 h 

Cal Suís C/ Finestrelles, 32  

� 21 h • Sardinada
� 22.30 h • Havaneres amb el grup Rems
� 22.35 h • Rom cremat

Organitza: Associació de Veïns de Finestrelles

Dissabte 16
� 12 h 

Diversos llocs de Barcelona
Ruta literària: 
‘Barcelona negra i criminal’
Més informació i inscripcions a la Biblioteca La 
Bòbila, plaça La Bòbila, 1. Tel. 93 403 26 55 o al 
c/e: biblabobila@l-h.cat
Organitza: Biblioteca La Bòbila

FESTA MAJOR DE FINESTRELLES
� A partir de les 17 h 

Parc Vermell c/ Rocabert  
� 17 h 

Festa infantil amb jocs i xocolatada
� 21 h  • Sopar de germanor
� 22.30 h 

Concert amb el grup Calet Versions
� 00.30 h 

Nit de festa amb dj Jordi Mata
Organitza: Associació de Veïns de Finestrelles

� 17 h 
L’Avenç Centre Cultural 

Finals de curs de L’Avenç
Grups de fl amenc i sevillanes que formen part 
dels tallers de L’Avenç celebren el fi nal de curs

� De 17.30 a 1.30 h
Parc dels Torrents 

FESTA DE LA PERCUSSIÓ
� 17.30 h • Inici de festa
� 17.30 a 19 h • Tallers infantils
� De 18 a 19 h • Zona espectacles

Amb les actuacions de: Club de Gimnàstica 
Esplugues Les Moreres, Bastoners d’Esplugues, 
Títeres desde abajo, Esbart Vila d’Esplugues 
i Míriam i ballet oriental Aisha

� De 18 a 23.30 h • Zona percu
Grups de percussió participants: 
Boiets Esquitxafocs, PercuArt, Descentrats, 
Tabalers de Les Corts, Drums, Abrakpum, Kata 
Kitinga, Zebrass Marching Band, Protons i 
Alegria da Rua

� De 23.30 a 1.30 h • Dj’s i fi  de festa
Organitza: Grup de Percussió Atabalats

+     P.8

� 18.15 h
Petit Parc de l’Amistat 
Representació de la cantata infantil: 

Boix el bruixot i la ciutat de Meravella 
Per part dels alumnes de 3 a 6 anys de l’Escola 
Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música amb la 
col·laboració dels Pastorets d’Esplugues

Diumenge 17
FESTA MAJOR DE FINESTRELLES 
Parc Pompeu Fabra 

� 14.30 h • Paella popular
Reserva prèvia. 
Preu: socis i sòcies [5 €] no socis [7 €]

� 16 h  • Bingo
Organitza: Associació de Veïns de Finestrelles

� De les 18.30 a les 23 h 
Parc dels Torrents 

Festa de fi  de curs de l’Escola 
Municipal de Música
Amb les actuacions dels combos de música 
moderna, les jazz bands i la Banda
Organitza: Escola Municipal de Música, amb la 
col·laboració de l’Associació dels Tres Tombs

� 19 h • Església de Sant Mateu 

Concert d’estiu
Amb la coral convidada Cor femení Talcomsona, 
de Sant Pere de Ribes. Un dels concerts més 
importants de la Societat Coral Centenària La 
Coloma, on canten tot el que han preparat 
durant l’any 2018
Organitza: Societat Coral Centenària La 
Coloma

Dilluns 18
� De 15 a 20 h

Piscines Municipals Parc dels Torrents 

INICI PISCINES D’ESTIU
Fins al dijous 21, de 15 a 20 h
Del 22 de juny al 2 de setembre, 
d’11 a 20 h
De dilluns a diumenge!
L’equipament de lleure de les piscines 
municipals disposa de dues piscines a l’aire 
lliure, una de 800 metres quadrats i d’entre 
1,20 i 1,40 metres de fondària, i una altra, 
de 100 metres quadrats, i entre 40 i 45 
centímetres de fondària.

Cada dia, fi ns al divendres 22
� A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Centre Municipal Puig Coca - Sala polivalent  

Concerts de fi  de curs d’alumnat i 
conjunts de l’Escola Municipal de 
Música
Organitza: Escola Municipal de Música

CONCERT PER A COBLA
Divendres 15  21 h
Cobla Ciutat de Girona. Jesús Ventura, director
Església de Santa Magdalena
Més info: http://www.festival-musica-esplugues.cat

+ XII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

La Cobla Ciutat de Girona clou un festival 
que, un any més, ens ha fet viatjar a un 
univers d’emocions

Han estat quatre mesos de concerts de diferents corrents 
i tradicions. Quatre mesos d’intensitat i dedicació. I és que, 
un any més, els Amics de la Música de Santa Magdalena, 
han apropat al gran públic la música clàssica, a més de con-
tribuir al prestigi cultural de la ciutat.

El proper divendres 15,  la plaça Pare Miquel d’Esplugues 
(davant l’Església de Santa Magdalena) acull l’últim concert 
del 22è Festival de Música Clàssica i Tradicional. Es 
tracta d’un concert de cobla de la mà d’una de les forma-
cions més sol·licitades de Catalunya: la Cobla Ciutat de 
Girona, dirigida pel també compositor Jesús Ventura. A 
diferència d’altres anys, aquest últim concert serà única-
ment de cobla, amb algunes sardanes de lluïment i diversos 
temes de música catalana arranjada especialment per a 
aquest gènere musical.

A més, coincidint amb el centenari del naixement de Ri-
card Viladesau Caner, una de les fi gures més importants del 
sardanisme modern, el Festival li dedica el concert. Les per-
sones assistents, podreu escol tar cinc peces emblemàtiques 
de Viladesau, a qui Pau Casals va batejar com el príncep de 
la tenora per la seva habilitat amb aquest instrument.



Dimecres 20
�  De 10 a 12 o de 18 a 20 h • CIRD Vil·la Pepita 

Taller de sensibilització sobre cures
Què són les cures? Quin impacte tenen en el 
nostre dia a dia? Quins espais de cures tenim a 
Esplugues? Et convidem a refl exionar-hi. 
Inscripcions al 93 3713350 ext. 2190. Més info:
https//territorisdecura.blogspot.com.es
Organitza: Fundació Surt, Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Ministerio de Ocupación 
i Seguridad Social, Servei Públic d’Ocupació 
Estatal i Ajuntament d’Esplugues 

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

Celebració del Ple municipal ordinari
Per confirmar-ne la data, consulteu el web 
www.esplugues.cat dos dies abans del Ple 
municipal

� 18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Teatre: Tenorio en guasa
A càrrec del grup de teatre Fem el que podem

Dijous 21
� 18 h • Residència La Mallola 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Cloenda: ‘L’Islam a Europa’
A càrrec del doctor en fi losofi a, diplomat en 
ciències de la religió i expert en cultura, civilització 
i religió islàmiques, Xavier Marín, i Rafael Mateos 
Ayza, doctor en història contemporània.
 Més informació: aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Dissabte 23
� 18 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas   

NIT DE SANT JOAN
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Arribada de la Flama del Canigó - 
Focs de Sant Joan
Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura
Popular. Amb la participació del Centre
Excursionista d’Esplugues (CEE) de l’Espluga
Viva, TiC Tradicions i Costums de l’Espluga 
Viva, Agrupament Escolta Espluga Viva, Colla 
de Bastoners d’Esplugues, Ball de Diables
d’Esplugues i Colla de Castellers d’Esplugues

REVETLLES DE SANT JOAN 
� 20.30 h 

Local ACAE C. Josep Anselm Clavé, 90 

Revetlla de l’ACAE
Discoteca mòbil
Organitza: Asociación Cultural Andaluza 
d’Esplugues (ACAE)

� 22.30 h • Pista de L’Avenç Centre Cultural 

Revetlla del Centre (davant de L’Avenç)
� 21.30 h • Sopar de carmanyola
� 23 h • Ball amb musica dj

Organitza: Coordinadora d’Entitats de Cultura 
Popular

� 23 h • Plaça del Taxi 

Revetlla de Can Clota
Discoteca mòbil 
Organitza: AV de Can Clota

� 23 h • Rambla del Carme 

Revetlla de La Plana
Ball amb orquestra 
Organitza: AV de la Plana 

� 23 h • Plaça Macael   

Revetlla de la plaça Macael 
(Can Vidalet) Ball amb orquestra
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues i  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
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Diumenge 24
� D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà l   

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

� 11 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Preu a partir de [3 euros]

Ruta: ‘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. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

Dimecres 27
�  19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Giuseppe Verdi II El geni operístic 
del romanticisme italià
Audiovisuals i comentaris, Ramón Cervera
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 28
� 20 h • Espluga Viva 

PATI BLAU
Nosaltres les fusterianes
Homenatge a Joan Fuster, amb diverses autores. 
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

Divendres 29

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
Plaça del Taxi   

� 20 h • Cercavila amb la banda de 
música Agudo 

� 21 h • Pregó de Festa Major 
� 22 h • Concert de música

A càrrec de la banda Agudo
� 23 h • Disco mòbil 

Organitza: AV Can Clota

Dissabte 30

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
Parc de la Solidaritat   

� De 10.30 a 14 h 

Festa de l’aigua amb infl ables i 
espuma per als més petits 
Plaça del Taxi   

� 13 h • Masterclass de zumba 
A càrrec de Anytime Fitness Esplugues

� 14 h 

Paella per a atots els socis i sòcies 
� 23 h • Ball amb orquestra Acuarama

Organitza: AV Can Clota 

� 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

16a FESTA DE LA PERCUSSIÓ

Esplugues batega 
a ritme de timbals
Una de les festes amb més ritme del calendari espluguí és, sens dubte, la 
que organitza el Grup de Percussió Atabalats cada juny. Els timbals es fa-
ran sentir el dissabte 16, a partir de les 17.30 h, en aquest esdeveniment que 
aplega tabalers tant de casa, Boiets Esquitxafocs, Drums i els mateixos 
Atabalats, com d’arreu, PecuArt, Descentrats, Tabalers de Les Corts, i 
Nexart Percussion, entre d’altres.
A més de la percussió, també hi haurà tallers infantils, titelles a càrrec de 
Desde Abajo, les danses de l’Esbart Vila d’Esplugues i de la Colla de 
Bastoners, els exercicis del Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres i 
Míriam i el ball oriental Aisha. Tot plegat acabarà amb un gran fi nal de festes 
on diversos dj’s us faran moure l’esquelet fi ns ben entrada la matinada. 

+

FESTA DE LA PERCUSSIÓ
Parc dels Torrents 
Dissabte 16  De 17.30 a 1.30 h
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Diumenge 1 de juliol

� De 9 a 14 h
C/ Andreu Amat (davant l’Institut de La 
Mallola)

15a Cilindrada
Inclou un esmorzar de germanor, concursos, 
regals i moltes sorpreses més
Organitza: Penya Motera Cilindros Rebeldes 

� De 9 a 15 h
Parc de Can Vidalet – Cruyff  Court

FREESTYLE ESPLUGUES 2018
PROMOFUTFEM
És una activitat de promoció del futbol femení, 
en format freestyle (futbol urbà). Amb l’assistència 
de jugadores del RCD Espanyol, FC Barcelona 
i FC València. 

• Taller freestyle amb Paloma 

• Degustació nutricionista 
Amb Mireia Vázquez 
• Speaker Chris 
• Fisioteràpia 
• Sortejos i sorpreses especials 
• Tres tornejos: 

3x3, Caños i Shootingbar
Inscripcions gratuïtes al c/e: 
promofutfem@gmail.com 
o al perfi l d’Instagram @promofutfem 
(missatge privat)  
Organitza: Associació Promofutfem, amb la 
col·laboració de CFA Espluguenc, Optica 
Esplugues, Moda Luisina, Club del Café, Racó 
Vital, Kick Adrima, Safety Car Autoescola, Farmacia 
Vilamala i Farmacia Sánchez Peña

FESTA MAJOR DE CAN CLOTA
� 19.30 h • Plaça del Taxi   

Havaneres amb el grup Mar Brava i 
rom cremat 
Organitza: AV Can Clota

CURSOS i TALLERS 
� Cada dimarts, de 19 a 20 h

Carrer d’Àngel Guimerà, 27-29 

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

� Cada dimecres, de 10 a 11.30 h 
CIRD Vil·la Pepita

Cursos gratuïts d’ortografi a catalana
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) 

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

Cursos gratuïts d’ortografi a castellana
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) 

� Cada dijous, de 18.30 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural 
Trobades dels grups de conversa:
‘Xerrem’ Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 
609 65 87 57,  o al local de l’Espluga Viva. Or-
ganitza: Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua – CAL

� Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txikung 
La disciplina terapèutica oriental més completa

+ NIT DE SANT JOAN A ESPLUGUES

Esplugues encén la Nit de Sant 
Joan amb festa i tradició
La nit de Sant Joan és una nit especial; molts la consideren 
màgica, d’altres tradicional, però per a tots és motiu de festa 
i alegria. El 23 de juny se celebra el solstici d’estiu i el foc 
n’és l’element protagonista. Les cançons, les rondalles, els 
balls, la coca i els petards fan d’aquesta nit una de les més 
esperades de l’any. A Esplugues les revetlles se succeeixen a 
gairebé cada barri gràcies a les associacions de veïns i veï-
nes del municipi i a les entitats. Vegeu-les totes al Dia a dia.

El dia ve carregat d’activitats i esdeveniments simbòlics 
i artístics. Preneu nota: a partir de les 6 de la tarda al Casal 
de Cultura Robert Brillas es procedirà a l’encesa del gresol. 
Aquest esdeveniment donarà pas a les danses de la Colla 
de Bastoners d’Esplugues i tot plegat culminarà amb 
l‘emocionant encesa de la fl ama.

Seguint la tradició, els membres del Centre Excursionis-
ta d’Esplugues-Espluga Viva aniran 
a buscar la fl ama la nit abans al cim 
del Canigó, i la portaran fi ns  al Parc 
Pou d’en Fèlix, on encendran la fo-
guera de Sant Joan. Però no ho faran 
sols,  els infants de l’Agrupament 
Escolta Espluga Viva, la Colla de 
Castellers i Ball de Diables també 
participaran del moment solemne de 
l’encesa. Amb el caliu del foc aca-
bat d’encendre es llegirà el manifest 
i, posteriorment, s’ interpretarà la 
Muixeranga. La música de les gralles 
donarà per estrenada la nit més curta 
però, possiblement, més intensa de l’any.

FOCS DE SANT JOAN-FLAMA DEL CANIGÓ 
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Dissabte 23 

 A partir de les 18 h 
Arribada de la Flama del Canigó i actes d’encesa de la 
foguera als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas i 
Parc Pou d’en Fèlix
Consulteu les activitats al Dia a Dia

LES REVETLLES
De l’ACAE (Can Clota)• 
Del Centre (davant L’Avenç)• 
De Can Clota (plaça del Taxi)• 
De la Plana (rambla del Carme)• 
De la plaça Macael • 
(Can Vidalet)

Podeu consultar-les totes 
al Dia a dia.

gbar
al c/e:
l.com
@promofutfem

ó P f f b l

� Cada di
CIRD Vil·la

Cursos g
Per a més
690 728 7

De• 
De• 
De• 
(Ca

Pode
al Di
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� Dissabtes, 17 a 21 h • CEM Les Moreres  

Classes de ball 
Diversos estils Professors: Toñi i Andrés, de 
Sibiempi Dance. Informació al tel. 670 771 161 
(Toñi). Preu: [15 €] al mes. Matrícula gratuïta
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues
Dilluns, 9 i 16 d’abril, i dimecres, 18 d’abril

� Dimarts, 26 de juny i 3 de juliol
Dijous, 28 de juny, de 15 a 20 h 
Esplugues coworking – Centre Municipal Molí

Eines gratuïtes al núvol d’internet 
per gestionar la teva empresa
Dirigit a persones empresàries, professionals i 
autònomes. Formació gratuïta. Inscripcions: 
correu electrònic a serveiempresa@esplugues.
cat amb les dades: nom, cognoms, correu 
electrònic, telèfon, nom empresa o activitat i 
nom del curs que es vol fer.

� Dilluns, 11 de juny, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

ESCOLA DE MARES I PARES 
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

SORTIDES
� Diumenge, 3 de juny, a les 11 h

Sortida de la plaça Mireia
Itinerari familiar: 
‘Les històries de Sant Pere Màrtir’
Pujareu fi ns a les bateries de Sant Pere Màrtir en 
família. Activitat gratuïta prèvia inscripció al tel. 
93 470 02 18 o al c/e: museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

� Diumenge, 10 de juny, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
De l’Ametlla a l’Ampolla per la 
punta de l’Àliga (Baix Ebre) 
Itinerari de les cales petites, ports naturals, llacunes 
costaneres i zones humides d’incalculable valor 
ecològic. Un sender mediterrani de bellesa 
excepcional. 120 m de desnivell. Cal inscripció 
prèvia. Informacions i inscripcions: Centre 
Excursionista d’Esplugues. Per a més informació 
i inscripcions truqueu al 93 473 39 09 o aneu al 
Centre Excursionista Espluga Viva (c. Sant Francesc 
Xavier, 7-9, secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: CEE-Espluga Viva

� De l’11 al 14 de juny, de 10 a 13 h 
Esplai de Can Clota, c/ de la Pau, 10

Inscripcions a l’estada de vacances 
per a gent gran a Empuriabrava
Del 21 al 24 de setembre (4 dies i 3 nits) 
Preu: [185 €] Inclou: Aparta hotel xon’s platja (3 
estrelles), visita a la Canoniga de Vilabetra, visita 
al parc natural Aiguamolls de l’Empordà, activitats 
lúdiques, pensió completa. 
Per rigorós ordre d’inscripció. Per a més 
informació truqueu al Puig Coca i demaneu per 
Angèlica tel.: 93 372 04 16 - ext.1609. Pagament: 
dies 9 i 10 de juliol en el mateix Esplai.

EXPOSICIONS
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé  
 (CEM Les Moreres)

Visita comentada que inclou l’exposició 
permanent ‘Can Tinturé, col·lecció de rajola de 
mostra Salvador Miquel’.

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 (CEM Les Moreres)

Visita comentada a l’exposició permanent ‘La 
ceràmica i els forns del Modernisme’, que inclou 
cinc tipologies de forns i altres elements d’interès 
de la que va ser la principal fàbrica de ceràmica 
modernista de Catalunya. [A partir de 3 €]

� Fins al 8 de juny 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres”
Exposició: ‘A pie de valla. Frontera sur’
Selecció de 50 fotografi es del fotoperiodista 
José Antonio Sempere sobre les persones 
que arrisquen la seva vida per intentar saltar la 
tanca ubicada al nostre país, a la recerca d’una 
vida millor. 
Col·labora: Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris i Amic

Fins al 23 de juny  
� Diumenges, d’11.30 i les 13.30 h
� Dijous, de 17.30 a 20 h 
� Dissabtes, d’11.30 a 13.30 h 

Aula d’Educació Ambiental
Parc de Can Vidalet   

SETMANA VERDA DE LA UE 
Exposició: ‘Escarabats insòlits’
Exposició dedicada als escarabats, que recopi-
la exemplars dissecats i vius per tal de conèi-
xer com viuen.

� Fins al 22 de juliol 
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Exposició temporal: 
‘Modernisme subtil. La ceràmica de 
forma’
Els Museus us conviden a descobrir petites grans 
obres mestres del Modernisme: gerres, jardineres 
i altres atuells que destaquen per la seva bellesa 
i originalitat. Mostra produïda en col·laboració 
amb l’Associació Catalana de Ceràmica.

� Fins al 23 de setembre
La Masoveria •   (CEM Les Moreres)

Exposició temporal:  ‘El Modernisme i les 
fl ors. De la natura a l’arquitectura’
La primavera omple el Museu Can Tinturé de 
fl ors i natura amb aquesta nova exposició que 
us descobrirà el modernisme que mai us han 
explicat. Entrada lliure
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 Del 4 al 10 de juny  
Biblioteca Pare Miquel  

SETMANA DE L’ENERGIA
Exposició: ‘Treballem per una energia 
sostenible’
Organitza: Ajuntament d’Esplugues amb la col-
laboració de la Diputació de Barcelona (DIBA)

 Del 5 al 12 de juny 
CEM Les Moreres  

SETMANA DE L’ENERGIA 
Exposició: ‘L’energia i tu’ 
Organitza: Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) i Ajuntament d’Esplugues

 Del 18 al 30 de juny, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició: 
‘La Nit de Sant Joan. Falles i fogueres’ 
Organitza: Espluga Viva

 Del 18 al 31 de juny
CEM La Planal  

DIA DE L’ORGULL LGBTI  
Exposició: 
‘Som així! Quotidianitats lèsbiques’
Exposició fotografi es amb motiu del 28 de 
juny, Dia de l’Orgull LGBTI

+ Can Clota se divierte con su refrescante fi esta
la caída del sol, vuelve la música y 
el baile con Acurama.

Todo ello, culminará el 
domingo 1 de julio con el 
concierto de habaneras 
que ofrecerá el grupo Mar 
Brava. El rom cremat fi nal 
os dejará el buen sabor de 
boca que suele ofrecer Can 
Clota en su Fiesta Mayor.

La Fiesta Mayor es la principal cita vecinal del barrio de Can 
Clota. El último fi n de semana del mes, el barrio se tiñe de 
fi esta y de música para celebrar la llegada del verano. Tres 
días intensos de actividades, mucha música y una buena 
paella popular para que disfruten tanto las personas mayo-
res como los niños y niñas que se acerquen.

El viernes 29, a las 20 h, el pasacalle informará de la lle-
gada de las fi estas. Después, el tradicional pregón dará paso 
al concierto de la banda Agudo y a la posterior disco móvil 
que pondrá el punto y aparte al primer día de diversión.

El sábado 30, a las 10.30 h, empezarán las actividades con 
una refrescante fi esta del agua en el parque de la Solidaritat. 
Al mediodía, Anytime FitnessEsplugues os hará desper-
tar el gusanillo con una masterclass de zumba. Después del 
esfuerzo será preciso reponerse y para ello la organización os 
tendrá preparada la paella para todos los socios y socias. Con 

FIESTAS MAYOR 
CAN CLOTA
Del viernes 30 de junio 
al domingo 1 de julio
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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: Gina Tosas i Gemma Vilallonga
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 93 473 64 11 - 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: Editorial MIC

ESPLUJOVE DE TARDA

�Dijous 14 de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Pintxos bascos
Tradicionalment, el pintxo consisteix en 
una petita llesca de pa acompanyada 
de diversos ingredients culinaris, o bé 
en una petita porció de menjar. Pot 
prendre’s fred o calent i es subjecta 
amb un escuradents com a enfi lall. 
Aprèn a fer una àmplia varietat de pin-
txos per sorprendre els teus convidats! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 

� Dijous 21 , de 18.30 a 20.30h
Espai Jove Remolí  
Coques de Sant Joan
La coca de Sant Joan és una de les 
coques més populars de Catalunya i 
pot ser de classes diferents: confi tada 
amb massapà, crema o nata i ornada 
amb pinyons, llardons o fruita confi ta-
da. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE NIT

Divendres 29, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Top burguers
Les hamburgueses s’han convertit en 
un plat molt consumit en el nostre país. 
En aquest taller t’ensenyarem a fer les 
hamburgueses més completes. Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA
(12- 18 ANYS)

Dimecres 20 , de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí  
Creps creatius
Una crep és un dolç fet fonamental-
ment de farina de blat, amb el qual 
s’elabora una massa en forma de disc. 
En aquest taller veurem els diferents 
farcits que podem fer per acompanyar 
el nostre crep.
Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

TIC FORMACIÓ

� Dijous 7, 
de 18 a 19.30 h       
Espai Jove Remolí   
Taller de Fotografi a
Si t’agrada la fotografi a i en vols apren-
dre una mica més, vine a aquest taller 
i gaudeix de la creació d’art! Dirigit a 
joves de 12 a 18 anys. 
*Cal portar càmera digital.

� Dimarts 19, de 18 a 19.30 h  
Espai Jove Remolí  
Eines de Google
En aquest taller aprendrem la gran 
quantitat d’eines i recursos gratuïts 
que ens ofereix Google i com ens 
són útils en la gestió diària. Dirigit a 
joves de 12 a 18 anys.

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 el par-
ticipant ha de portar el seu ordinador 
portàtil amb el programari instal·lat. 
Més informació al 93 372 97 06. No 
requereix inscripció prèvia. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. 

DINAMITZACIONS JUVENILS 
(12-18 ANYS)

� Dilluns 11, 
de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Cinema fòrum: ‘medi 
ambient i reciclatge’
En aquesta activitat, a través d’un petit 
curtmetratge, aprendrem la importància 
que té el reciclatge vinculat directament 
amb el medi ambient i la natura. Dinàmi-
ca dirigida a joves de 12 a 18 anys.

� Dimecres 13 , de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Decora la teva samarreta
Vols decorar la teva samarreta de cara 
a l’estiu? Al Remolí t’ensenyarem una 
tècnica per decorar les teves sama-
rretes velles i posar-les a punt per la 
calor! Dinàmica dirigida a joves de 12 
a 18 anys.

PUNT TEMÀTIC
 Fins al 15 de juny

De 17 a 20 h
Ofi cina Jove d’Emancipació  
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí  

‘Viatgeteca’ 
T’apropem tota la informació per  pre-
parar les vacances d’estiu amb informa-
ció portada de la B-Travel de Barcelona. 
A més, recorda que a l’Ofi cina Jove 
tens una assessora especialitzada e 
mobilitat internacional que et podrà 
ajudar. Informa-te’n! 

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

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

TALLER OCI JOVE
� Dijous 28, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Cata i preparació de 
gintònics Vine a conèixer els 
diferents tipus de ginebres i a utilitzar 
l’adequada per a cada moment. 
Totes tenen la seva aroma i la seva 
combinació, però amb responsabi-
litat! Dirigit a joves de 18 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dimarts 26, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Xerrada: ‘Busco feina, per on 
començo?’
Buscar feina és una tasca que necessita 
organització: Canals de recerca, perfi l, 
currículum, carta de presentació... Vine 
a conèixer la manera de començar!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT
INTERNACIONAL 

� Dilluns 25, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació   
‘WORKAWAY i WWOOFing: 
com viatjar pel món fent 
voluntariats’ 

T’agradaria fer un voluntariat interna-
cional arreu del món, mentre practi-
ques un altre idioma i coneixes altres 
cultures? En aquest taller t’explicarem 
en què consisteix el Workaway i el 
WWOOFing, dos portals internacio-
nals que permeten connectar joves 
que volen fer un voluntariat. Dirigit a 
joves de 17 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 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

(*) 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.   

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats el 
dimarts 1 i dilluns 21 de maig  
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