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Per fer treballs tècnics arribeu 2 hores abans del tancament

C/ Rovellat, 22-24
Tel. 93 371 46 35
08950 ESPLUGUES

Dilluns T A N C A T
Dimarts, Dijous i Divendres de 9.30 a 19 h

Dimecres de 9.30 a 21 h  •  Dissabte de 9 a 13 h

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

Cada 9 menús en donem 
1 de gratuït, i a més a 
més, una ampolla de 
cava brut nature.
Tenim vermuts amb 
productes Espinaler. 
Servei de terrassa

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€

MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€ 

CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

E
l Museu Can Tinturé acull 
per segona vegada la Bien-
nal de Ceràmica Angelina 
Alós (abans se celebrava al 
Casal de Cultura Robert Bri-

llas). L’acte, un dels més destacats de la 
tradició ceramista d’Esplugues, “pretén 
incitar els participants a experimentar 
i retrobar noves fórmules d’expressió 
artística mitjançant aquest material", 
assenyalen des de l’Ajuntament, orga-
nitzador del certamen. 

Un total de 73 ceramistes de Catalunya, 
Espanya i d’una dotzena de països 
–entre els quals, alguns tan llunyans 
com Taiwan o Egipte– han presentat 
les seves peces al concurs. El dijous 30 
es coneixeran els premis i les 24 obres 
que s’exposaran al Museu fins a l’11 de 
gener del 2015.

El jurat d’aquesta 17a edició, com-
post per la ceramista Rosa Cortiella, el 
ceramòleg Emili Sempere i el crític d’art 
Alex Mitrani, també donarà a conèixer 
els guanyadors de les tres categories del 
certamen: el Premi Ciutat d’Esplugues, 
dotat amb 4.000 euros; el Premi Angelina 
Alós, amb 3.000; i el Premi Pujol i Bausis, 
amb 2.000, patrocinats per les empreses 
FIATC Assegurances, Nestlé España i 

Soler i Sauret, respectivament. 
La història d’Esplugues està estreta-

ment lligada a la ceràmica i així es fa palès 
a tres espais rellevants de la ciutat. Al 
Museu Can Tinturé es mostren les rajoles 
de l’època preindustrial, a "La Rajoleta" 
s’explica el procés d’industrialització en 
la fabricació d’aquestes peces; i a l’Espai 

La 17a Biennal de Ceràmica 
Angelina Alós reuneix peces 
procedents d’arreu del món

17 BIENNAL DE CERÀMICA 
D’ESPLUGUES 
ANGELINA ALÓS
• Exposició

Del 30 d’octubre de 2014 a l’11 
de gener de 2015
Museu Can Tinturé

• Acte públic d’entrega de premis 
 i inauguració de l’exposició

Dijous 30 d’octubre, 19 h
Masoveria del Museu 
Can Tinturé

Baronda, s’exposen obres de la ceramista 
que dóna nom a la Biennal. Angelina Alós 
(València, 1917-Barcelona, 1997) és una 
de les grans ceramistes contemporànies 
a qui Esplugues ret cada dos anys, amb 
la Biennal, un especial homenatge per 
la seva trajectòria i per haver impulsat 
el premi. ●
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J
a han passat 30 anys des del pri-
mer ball que van fer el Mateu, la 
Marta i el Quim a Esplugues el 
1984. L’efemèride i l’esforç d’una 
colla que ha voltat per arreu de 

Catalunya, Espanya i Europa mereixen 
una celebració digne de ser recordada. 
Tot apunta que la XXX Trobada de Ge-
gants i Capgrossos d’Esplugues, el diu-
menge 5, complirà les expectatives: 18 
colles d’arreu de Catalunya portaran les 
seves fi gures per ballar al costat dels 
nostres gegants, que han estat pintats 
i restaurats per a l’ocasió. En seran un 
total de 48, entre les quals, algunes de 
famoses: el Dalí i la Gala de Figueres, la 
Mulassa de Falset, la Sirena de Roses o 
en Treball i na Cultura, de l’Agrupació de 
Geganters de Catalunya i que Esplugues 
va custodiar com a Ciutat Gegantera 
l’any 1997. 

Per al dia d’abans, dissabte 4, la Colla 
de Geganters d’Esplugues ha organitzat 
tallers, jocs i actuacions perquè els nens 
i nenes es diverteixin tot pintant caretes, 
posant-se capgrossos, baixant per tubo-
gans que recorren un gegant per dins 
o empastifant-se a la xocolatada popu-
lar, entre altres activitats. Una exposi-
ció recordarà la història de l’entitat amb 
vídeos, fotos i textos. I qui vulgui podrà 
deixar l’empremta de la seva mà pintada 
al pastís gegant que l’entitat ha preparat 
per a l’ocasió.

A PER LA QUARTA GENERACIÓ
La Colla és “com una gran família”, diu 

el cap de colla, Àlex Serres. “Estem molt 
agermanats; hem viscut moltes bones 
experiències i també algun disgust”, afe-

30a TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS D’ESPLUGUES

geix. L’entitat participa en una trentena 
d’actes durant tot l’any com, per exem-
ple, a la cavalcada dels Reis d’Orient, al 
Carnestoltes, a l’arribada de la Flama del 
Canigó per Sant Joan i a celebracions de 
barris i escoles.

Durant les últimes tres dècades, tres 
generacions s’han encarregat de man-
tenir viva una tradició que va ser crea-
da del no res. El futur està en els joves 
i en la quarta generació: “Fem una crida 
a la gent jove i a les famílies amb nens 
i nenes! Necessitem noves ments amb 
noves idees!”, diu Serres, que, amb 31 
anys d’edat i al capdavant de la colla, és 
un exemple d’aquesta renovació.

QUI ÉS QUI? 
El Mateu: és un noble cavaller, arro-

gant i galant, del Castell de Cal Picalqués 
que s’enamora de la Marta, tot i que la 

Una cinquantena de figures d’arreu de Catalunya 
celebren els 30 anys dels gegants d’Esplugues

seva família s’hi 
oposa. 

La Marta: és la 
filla dels hosta-
lers de l’Hostal de 
Santa Marta i també n’està del Mateu. 

El Quim: és el cavall del Mateu. La Colla 
d’Esplugues és l’única al món (segons afir-
ma l’Agrupació de Geganters de Catalunya) 
que aconsegueix muntar un gegant sobre 
un cavall. Ho fan cada any a la Trobada de 
Gegants i Capgrossos de la ciutat. 

La Caterina: és la criada zíngara de la 
Marta. Organitza la trobada secreta dels 
amants que acaba amb la desgraciada mort 
del Mateu. L’entitat va construir la figura, 
més petita i lleugera que la resta, el 1987 
per tal que les dones i els joves poguessin 
iniciar-se en el ball de gegants. 

El Dimoni, la Lluna i el Fantasma: són 
els capgrossos que representen a la llegenda 
els tres elements de la Nit de Sant Joan , que 
és quan està prevista la cita dels gegants. 

El Xupa-xups, el Tonet i la Josefina: són 
els gegantons que duen els nens i les nenes 
de la colla. ●

30 ANYS DE GEGANTS 
A ESPLUGUES

Portes obertes de la Colla • 
de Geganters d’Esplugues 
Dissabte 4  D’11 a 14 h

Festa infantil  • 
Dissabte 4  De 17 a 19 h

30a TROBADA DE • 
GEGANTS I CAPGROSSOS 
D’ESPLUGUES  
Diumenge 5  10 h   
Plantada de Gegants   
i cercavila per la ciutat  
Casal de Cultura Robert Brillas  
i carrers d’Esplugues

Més informació al Dia a Dia

Felicitats Mateu, Marta i Quim!
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 Cesto y navaja en mano, un grupo de 
micólogos de Esplugues saldrá a cazar 
setas por una zona cerca de Olot la sema-
na antes de la XXXVI Exposició de Bolets 
d’Esplugues para llenar la muestra de un 
buen número de ejemplares frescos duran-
te el fin de semana del 25 y 26. Quién desee 
unirse a la expedición, puede contactar con 
el micólogo y organizador de la muestra, 
Jordi Boada (600 67 55 50). 

¿Sabías que el rovelló necesita el pino 
para crecer y el cep, la encina y la haya? 
Cada tipo de seta vive en un hábitat con 
unos árboles determinados y se crean, así, 
distintos tipos de simbiosis entre unos y 
otros. Os lo explicará el micólogo y fotó-
grafo naturalista Cristóbal Burgos en 
una charla que imparte el domingo 26 al 
mediodía.

También se repasará cuáles son las espe-
cies no comestibles para evitar intoxicacio-
nes durante esta época del año en que los 
bosques se llenan de boletaires. Si sois uno 
de ellos, Boada os invita a pasar por el local 
de la Associació d’Amics de la Micologia 
(lunes de 19.30 a 21.30 h., Casal de Cultura 
Robert Brillas) para aprender qué setas hay 
que evitar recolectar. “Con los climas que 

XXXVI EXPOSICIÓ DE BOLETS

Fin de semana para ver 
y aprender sobre ‘bolets’

XXXVI EXPOSICIÓ 
DE BOLETS
Sábado 25

 De 10 a 14 h. y de 16.30 a 20 h.
Domingo 26  de 10 a 14 h.

Charla y audiovisual: 
‘Ecosistemas micológicos’ 
Domingo 26  12 h.
A cargo de Cristóbal Burgos

Casal de Cultura Robert Brillas

El testimonio del periodista Lluís Caelles 
sobre Ucrania abre el curso 2014-15 del AUGGE

  La situación de Ucrania y la amenaza glo-
bal del conflicto entre el gobierno ucrania-
no y las provincias prorrusas será el tema 
elegido para inaugurar el ciclo de conferen-
cias del Aula d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran (AUGGE), que se prolongará 
hasta junio. El acto cuenta con el testimo-
nio del periodista de TV3 Lluís Caelles, 
que ha estado en la primera línea informa-
tiva del conflicto, visitando el país en más 
de una ocasión. Este hecho geopolítico 
está sacudiendo Europa y los jefes de gobi-
erno están muy preocupados, según pudo 
comprobar el propio Caelles en su visita 
a la última cumbre de la OTAN celebrada 
en Cardiff a principios de septiembre. Los 
motivos de tal preocupación los conoceréis 
gracias a su testimonio el jueves 9, a las 
seis de la tarde.

Las propuestas del resto del mes for-
man una oferta variada y multidisciplinar, 
como es habitual en los ciclos que organiza 
AUGGE. El jueves siguiente, el escritor de 
Sant Just Desvern Arnau Cònsul os expli-
cará los entresijos de la vida del General 
Prim, a quien acaba de dedicar su último 
libro. Le seguirá la conferencia sobre las 

alteraciones del sueño en la gente mayor 
de la mano del médico Francesc Segarra, 
que trabaja en la clínica del doctor Eduard 
Estivill, experto y referente mundial en los 
problemas del sueño. Y, por último, el con-
ferenciante y escritor Víctor Küppers os 
dará una lección de entusiasmo porque 
esta es su especialidad: dar consejos sobre 
cómo vivir alegres, apasionados, optimis-
tas… ¡Entusiastas!

están cambiando y especies nuevas que 
llegan de otros países, pueden aparecer 
especies que hasta ahora no existían en 
nuestros bosques, por eso es importante 
informarse”, remarca. ●

CONFERENCIA 
INAUGURAL 
DE LA AUGGE
‘La situación a Ucrania 
y la amenaza global’
A cargo de Lluís Caelles

Jueves 9  18 h
Residència La Mallola 
Socios gratuito, no socios [5€]
(Consultar todas las conferencias
de la AUGGE de octubre en la 
agenda del Dia a dia).

Este curso, además, l'AUGGE amplía su 
oferta con un seminario trimestral de 10 
horas dedicado a la música. Bajo el títu-
lo 'Pasión por la música' se engloban las 
charlas que uno de los conferenciantes 
habituales del ciclo, Francisco Lozano 
Winterhalder , dedica a dar a conocer la 
historia de la música. Empiezan los mar-
tes, a partir de noviembre. ●

La asociación amplía su oferta con un seminario trimestral de 10 horas dedicado a la música
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 Amb la tardor, arriba la Castanyada 
a Esplugues. Teniu la paperina a punt? 
Afanyeu-vos perquè diverses associaci-
ons de veïns i entitats del poble us espe-
ren per omplir-la de castanyes acabades 
de coure al foc. 

Els nens i nenes seran els protago-
nistes de la celebració d’aquesta tradi-
ció catalana. El dissabte 31 per la tarda 
tenen activitats a gairebé cada barri de la 
ciutat: El Gall, Can Clota, Finestrelles?, 
Can Vidalet, on els espera un grup d’ani-
mació; i La Plana,  on se celebra la casta-
nyada organitzada per l’Esplai Espurnes 
i l'Associació de Veïns de La Plana. 

A la nit, el Centro Cultural Plaza Macael 
fusiona la cultura catalana i l’anglosa-
xona en una mateixa festa en què hi 
haurà castanyes i ball d'Halloween. Així 
mateix ho fan els de l'Asociación Cultural 
Andaluza (ACAE) que, a més, compten 
amb l'actuació del grup Los inolvidables. 
Paral·lelament, el festival Arrela’t arriba 
a la seva fi amb la banda A Folk Lent, 
que us oferirà un repertori compost de 
pasdobles, xotis, sardanes, jotes i ball 
del fanalet, entre d’altres danses d’ar-
reu. Això serà als jardins del Casal de 
Cultura Robert Brillas, dins la castanyada 
de l’Espluga Viva que oferirà un sopar 
que degustarà a tardor: a castanyes, a 
moniatos i a moscatell. 

LA PRESENTACIÓ S’ENDÚ PREMI 
AL CONCURS DE PANELLETS

Aquesta nova edició del Concurs de 
Panellets, la 32a, estrena el premi de la 
presentació, que se suma als tres pre-
mis anteriors concedits als tres millors 

CASTANYADA 2014

Divendres 31 d'octubre
Castanyada infantil Esplai • 
Espurnes i AV La Plana   
de 17 a 19 h • Plaça Gandhi

Castanyada AV el Gall  • 
17.30 h • Rambla Àngel Guimerà

Castanyada infantil   • 
AV Can Clota   
18.30 h • Plaça del Taxi

Castanyada popular   • 
amb grup d’animació  
19.30 • Rambla Verge de la Mercè

Castanyada, panellets   • 
i moniatos    
20 h • Jardins de Cal Suís

Castanyada i ball d'Halloween • 
amb l'actuació de Los inolvidables 
20 h • Local ACAE

Castanyada i ball d'Halloween • 
22 h • Local CCA Plaza Macael

Castanyada i sopar   • 
de l'Espluga Viva   
22 h • Jardins Robert Brillas

Dissabte 1 de novembre
Visita teatralitzada: • 
'Qui s'amaga a Can Tinturé?'  
12 h • La Masoveria de Can Tinturé

XXXII CONCURS DE PANELLETS• 
Inscripció: d' 11 a 11.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

Consulteu-les totes al Dia a dia

XXXII 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. La
inscripció i lliurament dels panellets
serà d’11 a 11.30 h. El veredicte del
jurat i el lliurament dels premis es
farà durant el matí.

1r premi:•  trofeu de l’Ajuntament  
i un àpat per a dues persones en un 
reconegut restaurant, obsequi de 
l'AV del Centre.

2n premi:•  trofeu de l’Ajuntament 
d’Esplugues i una caixa de cava.

3r premi:•  trofeu de l’Ajuntament 
d’Esplugues i un obsequi.

Premi a la presentació:•  trofeu de 
l’Ajuntament d’Esplugues i un 
obsequi.

CCAASTANYADA 2014

ivendres 31 d'octubre
Castanyada infantil Esplai
E i AV L PlE
d

C•

CC

D
C•
E

elaboradors de panellets d’Esplugues. 
Aquest any, doncs, els qui us hi pre-
senteu haureu de tenir en compte tant 
el gust com la presentació i així optar 
a més possibilitats de ser guardonats. 
L’entrega d’exemplars i inscripcions es 
fa el mateix dia del certamen, dissabte 1 
de novembre, al matí al Casal de Cultura 
Robert Brillas. ●
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1 DIMECRES 
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for           
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Inauguració de l'exposició: 
'Cases de pagès i activitats rurals 
de l'Esplugues del segle XX'
Mostra sobre la vida rural del municipi fruit de la 
recerca feta per Josep Florenza Brillas. 
Exposició fins al 22 d'octubre, de dilluns a dissabtes, 
de 17 a 20 h i diumenges d'11 a 14 h
Organitza: Arxiu Municipal d'Esplugues

 19 h • Biblioteca La Bòbila 
XERRADA
‘Cayendo y riendo. El mejor humor 
inglés’, a càrrec de Kiko Amat
Inici del Club de Lectura T-10, dedicat a Anglaterra. 
Literatura i humor.

2 DIJOUS
 19 h

Espai Baronda c/de la Riba, 36  
Conferència: 
‘El nuevo paradigma organizativo’
Amb el periodista i director del Màster de la 
Universitat de Barcelona Desenvolupament emocional 
i Lideratge, Borja Vilaseca. Una xerrada que estudia 
el pas del departament de recursos humans de l’era 
industrial a la direcció de persones de l’era del conei-
xement. 

 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada: 

‘Els viatges del claustre de Santa 
Maria de Montsió’
A càrrec de Lidia Verdier Guasques, historiadora de 
l'art. Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

7 DIMARTS
 De 18 a 20 h

Escola d’Adults Eugeni d’Ors C. Cedres, 38, 2n  
SESSIONS D'ACOLLIDA A NOUVINGUTS
Coneixement de l'entorn
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenan-
ça de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistèn-
cia. Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082, 
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presen-
cialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla 
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

8 DIMECRES
 17.30 h  

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues – Sala d’actes
STORY TIME
Let's play the Tale! Oh, Girls!, a càrrec 
de Patricia McGill 
Stories told with objects, books, 
onomatopoeies, music and words. 
Storytelling in English as a family event. 

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Conferència: ‘Amb la terra a les mans 
i dins el cor. Els escudellers de 
Barcelona durant la Guerra de 
Successió’
En el marc de la clausura de l’exposició ‘La ceràmica 
a les cases de 1714’ us endinsareu en el món gremi-
al dels escudellers i el paper actiu que van tenir en el 
conflicte. A càrrec de Josep Antoni Cerdà, historia-
dor i membre de l’Associació Catalana de Ceràmica.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

FORMACIÓ
‘La millor eina per a la cerca de 
feina: El teu currículum’, a càrrec de Víctor 
Prieto. Places limitades. Cal fer reserva prèvia

9 DIJOUS
 De 17.30 a 18.15 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU
Espectacle: Arpa i pau
Recital de música i poesia sobre la pau creat per Berta 
Puigdemasa, arpista, i Roger Pera, actor.

 De 18.30 a 20.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU
Xerrada de tres destacats activistes 
de pau
Meir Margarit, Chema Caballero i Txema 
Urquijo. Presentarà l'acte l'alcaldessa d'Esplugues, 
Pilar Díaz.   A LA PÀGINA SEGÜENT

 De 18 a 20 h
Escola d’Adults Eugeni d’Ors C. Cedres, 38, 2n  
SESSIONS D'ACOLLIDA A NOUVINGUTS
La nova llei d'estrangeria
Us informaran sobre la nova llei d'estrangeria i les situ-
acions legals vinculades als fenòmens immigratoris. Es
lliurarà comprovant d’assistència. Consulteu informa-
ció d'inscripcions a l'activitat del dimarts 7 d’octubre.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Situació a Ucraïna i l'amenaça 
Global' A càrrec de Lluís Caelles.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA 4

4 DISSABTE
 D’11 a 14 h • C/ Àngel Guimerà 38  

30 ANYS DE GEGANTS
Portes obertes de la Colla de 
Geganteres d’Esplugues
Exposició ‘30 anys de gegants’, tallers infantils (2 
tobogans de l’Agrupació de Geganters de Catalunya, 
pinta la teva careta dels gegants, titelles, posa’t un 
capgròs, joc de l’oca gegant, jocs tradicionals, taller de 
maquillatge) i posa la teva mà al pastís gegant. 

 De 17 a 19 h Festa infantil 30 anys
Actuació d’un mag, actuació de música i xocolatada 
popular. Organitza: Colla de Geganters d’Esplugues A LA PÀGINA 3

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
HORA DEL CONTE
Contes de Tolstoi, a càrrec de Front Àrtic
Espectacle a partir d'alguns dels contes i faules de 
Lleó Tolstoi, per acostar la literatura de qualitat als 
infants. Es prega puntualitat.  

 De 17 a 19.30 h  
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre   
[3 €]  [socis i sòcies 2 €]   

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

5 DIUMENGE
 A partir de les 10 h

C/ Àngel Guimerà 38 - Zona de vianants  

30 ANYS DE GEGANTS
XXX Trobada de gegants i capgros-
sos d’Esplugues

 De 10 a 11 h: Plantada de gegants
 11.30 h: Sortida de cercavila

Recorregut pels carrers d'Esplugues: Àngel Guimerà. 
Mossèn Jacint Verdaguer, Santiago Rusiñol, Sant 
Francesc Xavier, Doctor Manuel Riera, Josep Miquel 
Quintana, Mestre Joan Corrales, Narcís Monturiol, 
Rafael Sebastià Irla i Plaça Catalunya. 
Colles participants: Agrupació de Geganters de 
Catalunya, Molins de Rei, Parets del Vallès, Ullastrell, 
St. Boi de Llobregat, St. Just Desvern, Castelldefels, 
Roses, Centelles, Sta. Coloma de Gramenet, Mulassa 
de Falset, Calonge, St. Adrià del Besós, Figueres, 
Castellar del Vallès, Reus, Banda de l'Escola Municipal 
de Música d'Esplugues i Gegants d’Esplugues.
Organitza: Colla de Geganters d’Esplugues A LA PÀGINA 3

 12 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre  

30 ANIVERSARI PENYA BARCELONISTA 
L'AVENÇ
Col·loqui 'Planter o Fitxatges', moderat 
per l’assessor d’imatge Josep Pons i amb la presèn-
cia de Josep M Minguella, exjugador del futbol base, 
ex segon entrenador del primer equip, un dels primers 
intermediaris de jugadors, Jordi Alburquerque, peri-
odista, agent FIFA i empresari de representació de fut-
bolistes, Jaume Olivé, exdirector futbol base del FCB, 
Justo Tejada, exfutbolista del FCB i Josep Maria 
Ducamp, exjugador dels juvenils del FCB i periodista.
Al finalitzar el col·loqui s'inaugura l'exposició foto-
gràfica 30 aniversari '30 anys fent Penya'.
Organitza: Penya Barcelonista L'Avenç

 11.30 h • Museu Can Tinturé 
DIUMENGES EN FAMÍLIA! DE 4 A 7 ANYS
Visita teatralitzada: 
Barbotina i els secrets de la ceràmica
Barbotina és filla de l’aigua i la terra, i viu amagada a 
les fàbriques i tallers dels ceramistes. Us proposa un 
passeig màgic per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, La 
Rajoleta, que us descobrirà els secrets d’un ofici molt 
antic i ple de misteris. Inscripció prèvia al Museu 
Can Tinturé o al 93 470 02 18. Consultar preus i pro-
mocions.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

 De 12 a 14 h • Parc de La Solidaritat 

Exposició de balls
Amb la col·laboració de l'Associació Serafinbailamos

Dia
a Dia

Octubre 2014
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10 DIVENDRES
 19 h

Biblioteca La Bòbila  
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Urban Street
De Renzzo Marcelo Zambrano (Ed. Carena)
En col·laboració amb el Centre Cultural la Bòbila

11 DISSABTE
 12 h

Rambla Verge de la Mercè, 67  

Portes Obertes
Veniu a conèixer el Grup de Joves! Si vols inscriure't a 
GDJ apropa't a la parròquia Sant Antoni!
Organitza: Grup de Joves Sant Antoni Santa Gemma

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
HORA DEL CONTE
Carvassí i Carbassineta, a càrrec de Mon Mas
Carbassineta deixa a en Carbassí, històries sota el 
coixí. En Carbassí regala a la Carbassineta carícies en 
una capseta. Es prega puntualitat.

 18 h • Sortida de la pista municipal de L’Avenç
Finalitza diumenge 12, a les 12 h

V Caminada de resistència 
Esplugues-Montserrat 
Caminada de 55 km. per muntanya. Cal tenir llicència 
federativa. Data límit d’inscripció: 30/09/2014. 
Consulteu inscripcions a http://www.gelade.cat/p/
em.html. Per a més informació: GELADE, els dimarts 
de 21.30 a 23 h, a la pista de l’Avenç. C/Angel Guimerà 
27-29, o al tel.93 513 54 45, c/e: info@gelade.cat. 
Organitza: Grup Excursionista GELADE A LA PÀGINA 9

 18 h
Complex Esportiu Municipal La Plana  
Precio: [30 €]

Celebració del 25è aniversari del 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Sopar amb balls i actuacions dels quadres de ball de l'en-
titat, a càrrec de Teo la Extremeña, Leo Rodríguez i 
José Luís Lobo, i cançó espanyola. Actuació del cantaor 
flamenc Cristian Cosano i el grup de sevillanes Brisas. 
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 20 h • Església de Santa Magdalena  

150 ANYS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL 
TEMPLE DE SANTA MAGDALENA
Celebració dels 911 anys de parrò-
quia i 150 anys de temple
Missa presidida pel bisbe Mons, Agustí Cortés. 

 21.30 h Sopar de celebració al restaurant Can Palou, 
Esplugues.
Organitza: Comissió 150 anys Temple Sta. Magdalena

 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]
Teatre: Divorciades, vegetarianes, i...
Narra l'amistat i crisi de tres dones, un trio que està 
passant un mal moment. Glòria, Bea i Mercè, lluiten 
amb si mateixes i amb el món que les envolta. Aquesta 
comèdia de l’Endoll Teatre destil·la una moralitat 
profunda; amb la qual es pretén arribar a la grandesa 
de l'ànima analitzant les petites coses de la vida, en 
què l'espectador s’hi veurà reconegut en algun dels 
moments de la trama. 
Organitza: L’Endoll Teatre

12 DIUMENGE
 De 12 a 14 h • Parc de La Solidaritat  

Exposició i pintura al natural
Amb la col·laboració del Cercle Artístic d'Esplugues

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]
Teatre: Divorciades, vegetarianes, i...
Vegeu informació sobre l'argument al dissabte 11.  
Organitza: L’Endoll Teatre

13 DILLUNS 
 De 17 a 20 h • Fins al divendres 17

Local AV Centre c/ Àngel Guimerà, 43 baixos  

Entrega d’obres al 
III Concurs fotogràfic
Tema: La ciutat d’Esplugues. 
Participants: Majors de 16 anys. 
Presentació: Cada participant podrà presentar un 
màxim de 3 fotografies inèdites en color, blanc i negre 
o altres. La mida de les fotografies serà de 20 x 30 cm. 
i obligatòriament muntades en cartró, cartolina o pas-
partú de mides 30 x 40 cm.
Identificació: Al dors de cada fotografia s’escriurà el 
lema amb el qual es concursa i que serà comú per a 
totes les fotografies del mateix autor. En un sobre tan-
cat, a part, haurà de constar: a fora el lema i a dintre el 
nom, l’adreça i el telèfon del participant.
Termini d’admissió: Del 13 al 17 d’octubre, de 17 a 
20 h, a Àngel Guimerà, 43 baixos, telèfon 93 473 66 97. 
Premis, exposició i lliurament de premis:
- Primer premi: 150 €  i una ampolla de cava
- Segon premi : 100 €  i una ampolla de cava
- Tercer premi: 50 €  i una ampolla de cava
Inauguració exposició: dilluns 20, a les 18 h.  
Lliurament de premis: 19 h. 
Organitza: Associació de Veïns Barri Centre

14 DIMARTS 
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Contes de ratolins, amb Joan Boher

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Trobada amb l'autor: 
Albert Sánchez Piñol
Us explicarà tot sobre Victus, el 1714, i la continuació 
de les aventures del seu protagonista, Martí Zuviria, 
per terres americanes.

15 DIMECRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Storytime. Amb la col·laboració de Kid & Us

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  
Taula rodona: ‘La IV cuita experimental’
L’Escola Municipal de Ceràmica i l’Associació de 
Ceramistes de Catalunya posaran en comú els resultats 
de la cuita experimental feta en el forn de reflex metàl-
lic de La Rajoleta, en aquesta passada primavera.
Organitza: MEL, Escola Municipal de Ceràmica i 
Associació de Ceramistes de Catalunya

CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU

Els testimonis d’activistes posen en 
valor la solidaritat i la cooperació  

 Esplugues participa, junt amb 14 municipis més de la província de Barcelona, 
en el projecte Ciutats Constructores de Pau. La iniciativa, impulsada per 
l’Ajuntament de Sant Boi, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat i l’Insti-
tut de Drets Humans de Catalunya, convida a diversos activistes de pau de 
renom perquè el seu testimoni ajudi a “conscienciar la ciutadania sobre la 
necessitat d’integrar la defensa de la pau 
en la nostra tasca quotidiana”. 

Les principals activitats es concentren 
el dijous 9. Tres activistes reconeguts 
explicaran les seves experiències en un 
acte organitzat a la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues. L’intel·lectual israelià i acti-
vista pro-palestí Meir Margarit analitza-
rà la situació actual de l’Orient Mitjà des 
de la perspectiva del moviment pacifista 
del seu país. Amb ell compartiran taula l’ex 
missioner xaverià Chema Caballero, que 
destaca per la seva feina a Sierra Leone, i el 
portaveu de l’organització pacifista Gesto 
de Paz, entitat que treballa per als drets 
humans en l’àmbit de la violència generada 
al País Basc, Txema Urquijo. Tot plegat 
anirà precedit pel recital de música i poe-
sia Arpa i Pau, creat per l’arpista Berta 
Puigdemasa i l’actor Roger Pera. 

Dins del marc del projecte també es pro-
grama l’exposició 'Els murs de la vergonya', 
que recorre els diferents països del món 
on encara tenen murs, clars exponents de 
conflicte, separació i por. 

Paral·lelament, s’organitzaran diverses 
activitats a escoles i instituts de la vila. I 
és que quan es tracta d’educar per la pau, 
cap esforç és superflu. ●

http://ciutatsconstructoresdepau.wordress.com/ciutats-constructores-de-pau/

https://ca-es.facebook.com/ciutatspau

Dijous 9, a partir de les 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 
Espectacle Arpa i Pau i xerrada de tres destacats activistes de pau
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 19.30 h 
Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

16 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
CONTES MENUTS
El llop ferotge?, a càrrec de Sara Fuente
Us agraden les cantarelles, els rodolins, les cançons, 
els jocs de falda i els llibres? La biblioteca us convida 
a passar una bona estona plegats, una estona per 
escoltar, compartir... Per a infants d'entre 2 i 3 anys 
acompanyats d'una persona adulta. Places limitades. 
Cal reserva prèvia.

 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU
Projecció del documental sobre les 
entitats d’Esplugues 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Prim', a càrrec d'Arnau Cònsul.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h
Biblioteca La Bòbila  
Cinefòrum: La revolución de los ángeles 
En col·laboració amb el Centre Cultural la Bòbila

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas – Sala d’actes 

Commemoració del Dia contra el 
Càncer de Mama. Amb els següents activitats: 
- Taula rodona d’experiències de dones afectades
- Projecció del curtmetratge: La teta que os falta
- Presentació  del programa per a la Salut Integral 
'Renacer' adreçat a les dones que pateixen o han patit 
càncer, i les seves famílies.
- Exposició de fotografies 
- Estand del banc de perruques de PICAM
- Estand informatiu de l'ACC Esplugues
- Enlairament de globus roses
Amb la col·laboració: Associació Contra el Càncer 
d’Esplugues i Associació PICAM (Prevenció i 
Informació Càncer Molins)

18 DISSABTE
 De 9.30 a 13.30 h  

Avda. Jacint Esteve Fontanet i carrers del voltant  

II Cursa escolar DSB 
Sortida i arribada de la cursa davant del Colegio 
Alemán de Barcelona (Avda Jacint Esteve i Fontanet, 
105). Oberta a tota la ciutadania. Consta de 5 curses 
depenent de l’edat dels participants:

• 9.30 h: Cursa de 400 m. (nascuts/des any 2007-2008)

• 10 h: Cursa de 600 m. (2005-2006) 

• 11 h: Cursa de 1.000 m. (2002-2004)

• 11.30 h: Cursa de 2.000 m. (1999-2001)

• 12.30 h: Cursa de 4.000 m. (1998 i anteriors)
Inscripcions fins al 10 d’octubre, a les 18 h. Per 
internet (www.dsbarcelona.com) o de forma presen-
cial al Colegio Alemán de Barcelona, de dll. a dv. de 8 a 
14.15 h  al tel. 93 371 84 00. 
Preu: [7 €] per participant (curses de 400, 600,1.000 i 
2.000 m) i [10 €] per participant (cursa de 4000m). 
Els participants rebran una bossa-obsequi i una 
samarreta de la cursa.
Organitza: Colegio Alemán de Barcelona (Deutsche 
Schule Barcelona).  A LA PÀGINA SEGÜENT

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
HORA DEL CONTE
Rodabac, a càrrec de Titelles Naip
Tricentenari (1714-2014). Espectacle de titelles a 
l’entorn de Francesc Macià, Bach de Roda, oficial dels 
miquelets. La proposta parteix d’una auca, que el nar-
rador anirà descabdellant fent girar la roda del temps. 
Es prega puntualitat.

 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas – Sala d’actes  

50 ANIVERSARI ‘ESPLUGAS CITY’
Projecció pel·lícula: Sin perdón 
Clint Eastwood, com a director i actor, va realitzar 
aquest western on reelabora els mites dels gènere, en 
un intent molt reeixit d’adaptar-los al llenguatge del 
seu present. 

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural  
[3 €]  [socis i sòcies 2 €]   

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

 22 h • L’Avenç Centre Cultural 
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]
Teatre: Divorciades, vegetarianes, i...
Vegeu informació sobre l'argument al dissabte 11.
Organitza: L’Endoll Teatre

19 DIUMENGE
 18 h • L’Avenç Centre Cultural 

[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]
Teatre: Divorciades, vegetarianes, i...
Vegeu informació sobre l'argument al dissabte 11.  
Organitza: L’Endoll Teatre.

20 DILLUNS 
 18 h

Local AV Centre c/ Àngel Guimerà, 43 baixos 
Inauguració exposició: 
III Concurs fotogràfic

 19 h: Lliurament de premis. 
Organitza: Associació de Veïns Barri Centre.

22 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for           
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA T-10
'ANGLATERRA. LITERATURA I HUMOR': 
LIONEL ASBO
Estat d’Anglaterra, de Martin Amis
Coordina: Carles Ferrer

23 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Dormir bé per viure bé'
A càrrec de Francesc Segarra (Clínica Dr. Estivill).
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

25 DISSABTE
 De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

XXXVI Exposició de bolets 
Mostra de diversos exemplars collits durant la set-
mana. Organitza: Associació d’Amics de la Micologia 
d’Esplugues. A LA PÀGINA 4

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
L'HORA DEL CONTE
A la tardor un munt de contes sota 
les fulles, a càrrec de Blai Senabre
Ja ho diu la dita: a la tardor, ni fred ni calor... cauen les 
fulles i a sota podem trobar un munt de contes de tots 
colors.

 De 17 a 19.30 h  
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre   
[3 €]  [socis i sòcies 2 €]   

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

 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
Entrada: [10 €]
(inclou 2 combinats o 4 cerveses/refrescos)

XI Noche ochentera 
Una nit per recordar els anys vuitanta amb l’actuació 
del grup Vintage Band i el dj Francesc Raga. 
Organitza: Associació Ochentera

26 DIUMENGE
 De 10 a 14 h

Casal de Cultura Robert Brillas   

XXXVI Exposició de bolets 
Mostra de diversos exemplars collits durant la setmana. 

 12 h • Xerrada i audiovisual: 
‘Ecosistemes micològics’
A càrrec de Cristóbal Burgos.
Organitza: Associació d’Amics de la Micologia d’Es-
plugues  A LA PÀGINA 4

 12 h • Museu Can Tinturé
DIUMENGES EN FAMÍLIA! DE 8 A 12 ANYS
Visita i taller: 'Gaudí i Esplugues. 
Descobreix el trencadís!'
A través d’una visita guiada a la fàbrica Pujol i Bausis, 
descobrireu en família, què tenen en comú el Parc 
Güell i La Rajoleta, i coneixereu la vinculació que 
Gaudí va tenir amb Esplugues. Després del recorregut, 
es realitzarà un taller de trencadís, una de les tècni-
ques més destacades del Modernisme.
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 
18. Consultar preus i promocions
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]
Teatre: Casats per amor a la pasta
Si perdéssiu tots els vostres diners, què faríeu per la 
pasta? Els protagonistes d’aquesta obra es plantegen 
casar-se per tornar a assolir un estatus social perdut. 
Una peça atrevida i plena d’humor. 
Organitza: Grup Casinet de Horta

28 DIMARTS 
 18.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Conferència: ‘Lidera la teva vida per-
sonal i professional a través de les 
emocions’, a càrrec de Toni Mates
Coaching emocional de com les emocions poden lide-
rar la vida personal i professional. A càrrec de l'autor 
del llibre: El regal dels 21.
Col·labora: A2M

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Blue Christmas, de José Luis Correa
Coordina: Jordi Canal

 20 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

150 ANYS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL 
TEMPLE DE SANTA MAGDALENA
Diàlegs de Passió. Reflexions sobre la 
Passió d'Esplugues de Mn. Gaspar Mora
Adaptació teatral: Club de Música 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Organitza: Comissió 150 anys Temple Sta. Magdalena
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29 DIMECRES
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
DISCOFORUM
Músics catalans I: Des de la sardana 
a la simfonia
Un recorregut per la música de Morera, Garreta i 
Toldrà, tres mestres de la música clàssica catalana. 
Presentació, textos i selecció musical a càrrec de 
Francesc Ventura.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Es-
plugues

30 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Gestión del entusiamo'
A càrrec de Victor Küppers.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Masoveria del Museu Can Tinturé 

17 BIENNAL DE CERÀMICA 
D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
Acte públic de lliurament de premis 
i inauguració de l’exposició
Lliurament de premis del certamen internacional de
ceràmica d’Esplugues, amb l’exposició de les obres
seleccionades, que es podran veure al Museu Can
Tinturé fins a l'11 de gener.  A LA PÀGINA 2

31 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

XERRADA
La novel·la negra i policíaca catalana
A càrrec d’Àlex Martín Escribà

LA CASTANYADA 2014
De 17.30 a 19 h • Plaça Gandhi

Castanyada infantil 
Castanyes i panellets, grup d’animació.
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes i AV La Plana

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

18.30 h • Plaça del taxi
Castanyada popular amb animació
Organitza: AV Can Clota

19.30 h • Rambla Verge de la Mercè
Castanyada popular amb grup d'ani-
mació 
Organitza: AV Can Vidalet

 20 h
Jardins de Cal Suís  c. Finestrelles, 32 - 38
Castanyada, panellets i moniatos
Organitza: AV de Finestrelles

21 h • Local ACAE
Castanyada i ball d'Halloween amb 
l'actuació de Los inolvidables
Organitza: Asoc. Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

22 h
Local CC Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, L4
Castanyada i ball d'Halloween
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

22 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas
FESTIVAL ARRELA’T 2013
Castanyada: amb sopar, castanyes, moniatos, 
moscatell i ball de música popular i tradicional amb el 
grup A Folk Lent. 
Organitza: Espluga Viva

1 de NOVEMBRE
 Inscripció d'11 a 11.30 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

XXXII CONCURS DE PANELLETS
Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre A LA PÀGINA 5

 12 h • La Masoveria de Can Tinturé  
Visita teatralitzada: 
Qui s’amaga a Can Tinturé?
A través de la masovera de Can Tinturé, descobrireu 
alguns misteris de la història que amaguen les parets 
de l’edifici, avui reconvertit en museu.
Inscripció gratuïta al Museu Can Tinturé del 27 al 
31 d’octubre. Places limitades. Tel. 93 470 02 1 8 o a/e: 
museus@esplugues.cat.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

CURSOS i TALLERS 
A partir del dia 9, cada dijous, de 19 a 20.30 h
Local de l'Espluga Viva  

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

Cada dilluns, de 17 a 18 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Gimnàstica suau i relaxant 
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per persona no sòcia.
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimarts, de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona. 
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimarts, a partir del 14 d'octubre, de 19 a 20 h 
L’Avenç Centre Cultural  

Curs de Sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys. El 
curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin o no 
nocions de ballar sardanes. Inscripció gratuïta al mateix 
lloc on s’imparteix. Organitza: Secció Sardanista de 
L'Avenç Centre Cultural

Del 20 d'octubre al 17 de novembre
De dilluns a dijous, de 19 a 22 h 
Creu Roja  Severo Ochoa, 14  

Curs assistència sanitària immediata II
Curs de primers auxilis de 50 hores lectives. 
Preu: [221,45 €]
Per a més informació truqueu al 93 317 82 02.
Organitza: Creu Roja

A concretar
Centre Excursionista Espluga Viva

Curs  progressió per crestes
El temari desenvolupat pel quadre docent de l’Esco-
la d’Esports de Muntanya Glacera. Dates i horari a 
concretar. Per a més informació trucar de dll. a dv. de 
16 a 20 h al 93 473 39 09. CEE- Espluga Viva. C/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Aquest mes, corre i camina!

 Després de les vacances arriba el moment de posar a prova la resistència 
física. Esplugues us brinda dues ocasions per fer-ho. 

De nou, el Grup Excursionista Gelade organitza la V Caminada de 
Resistència Esplugues-Montserrat el cap de setmana de l’11 i 12. Una 
excursió que recorre per camins de muntanya els 55 quilòmetres que ens 
separen de l’emblemàtica muntanya 
catalana. Equipats amb bon calçat, algu-
na peça d’abric i una lot, els caminadors 
podran compartir amb veïns i veïnes la 
gratificant experiència que suposa supe-
rar el repte de caminar durant 18 hores. 
Consulteu la manera d'inscriure-us a 
http://www.gelade.cat/p/em.html. 

Nens i nenes, nois i noies! Això va 
(sobretot) per a vosaltres. L’Escola 
Alemanya de Barcelona torna a organit-
zar la Cursa Escolar DSB (Deutsche 
Schule Barcelona) durant el matí del 
dissabte 18 per l’avinguda Jacint Esteve 
Fontanet i carrers dels voltants. La com-
petició consta de cinc curses i distàncies 
en funció de l’edat dels participants: de 
400 metres (nascuts/des entre els anys 
2007-2008), de 600 m. (2005-2006), de 
1.000 m. (2002-2004), de 2.000 m. (1999-2001) i de 4.000 m. (1998 i anteriors). 
Podeu realitzar les inscripcions fins al 10 d’octubre per internet (www.dsbar-
celona.com) o de forma presencial a l’escola (Avda. Jacint Esteve i Fontanet, 
105, de dilluns a divendres, de 8 a 14.15 h, al tel. 93 371 84 00).●

V CAMINADA DE RESISTÈNCIA ESPLUGUES-MONTSERRAT
Del dissabte 11 (18 h) al diumenge 12 (12 h) • Sortida pista municipal de L’Avenç Centre Cultural  

II CURSA ESCOLAR DSB
Dissabte 18  De 9.30 a 13.30 h • Av. Jacint Esteve Fontanet i carrers del voltant
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Dimecres, del 5 al 26 de novembre, de 10 a 13 h.
Vil·la Pepita  

Programa per a la Salut de Impulsar 
Valores: 'Renacer'
Renacer és un programa integral adreçat a les dones 
que pateixen o han patit càncer, i les seves famílies.
Objectius:
- Aclarir dubtes i temors sobre aquesta situació.
- Aflorar els recursos personals que ens permeten 
superar límits
- Augmentar l'harmonia, força, i equilibri a través del cos
- Incrementar la comprensió de la realitat que vivim
- Descobrir i gestionar les emocions i estats emocionals
- Millorar la qualitat de vida, l'afectivitat i el benestar global
Durada del Programa: 4 tallers, distribuïts en 4 setma-
nes (1 taller per setmana de 3 h de durada)
Inscripcions: al telèfon gratuït 900 300 082 o als 
Punts d’Atenció al Ciudatà (plaça Santa Magdalena, 24 
i rambla Verge de la Mercè, 1)

CURSOS DE BALL 
CENTRO CULTURAL STANDARD LATINO
Horari de recepció: de 17.30 a 21.30 h
c/ Sant Francesc Xavier, 36 
Tel. matins: 652 08 92 02
Tel. tardes: 93 473 95 79
www.standardlatino.es
• Nens, nenes i joves [Preu per trimestre:10 classes] 
BALL LLATÍ Dilluns, de 17.30 a 18.30 h [60 €]
FUNKY Divendres, horaris segons edat [60 €] 
HIP HOP Divendres, horaris segons edat [70 €] 
•Adults [Preu per trimestre:10 classes] 
DANSA DEL VENTRE 
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h [70 €]
SENSE PARELLA “Singles”
Dimecres, de 10 a 11 h o de 19.30 a 20.30 h [65 €] 
BALLS DE SALÓ Dijous, de 20.30 a 21.45 h [75 €] 
SALSA Dimarts, de 21.30 a 22.30 h [70 €]
ZUMBA Dilluns i dimecres, de 19.30 a 20.30 i de 
20.30 a 21.30 h [105 €]
LINDY HOP Dimecres, de 21.30 a 22.30 h [70 €]

TALLERS I SERVEIS ESTABLES DURANT
TOT L’ANY • ESPLUGA VIVA
Inscripcions al mateix local (Sant Francesc 
Xavier, 7) o trucant al 93 473 39 09 de 16 a 20 h
Per a infants: LUDOTECA DIÀRIA, de 17 a 19 hores,  
GUITARRA, CUINA EN ANGLÈS, PERCUSSIÓ I 
RITME, TEATRE I REFORÇ ESCOLAR. 
Per a joves i adults: GUITARRA I BAIX, GRALLA, 
TAI-TXI, LECTURA I RECITACIÓ DE POEMES,  
INICIACIÓ ESCALADA I ANGLÈS PER VIATJAR

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

Visites guiades als Museus d’Esplugues
Tots els diumenges es realitzen visites guiades al 
Museu Can Tinturé (12h) i al Museu de Ceràmica "La 
Rajoleta". Veniu a descobrir-hi l’art de la ceràmica!
Organitza:  Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL

Diumenge, 5 d'octubre, a les 11h
Lloc de trobada: plaça Mireia

Itinerari. La bateria antiaèria de 
Sant Pere Màrtir 
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Es parlarà de la seva funció i del paper 
que van tenir. Dificultat mitjana-alta, es recomana por-
tar roba i calçat adient. Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Organitza:  Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL

Dissabte, 11 d’octubre, a determinar
A determinar

Excursió cultural i visita guiada a 
Les Borges Blanques
Visita a l’Espai Macià i el parc temàtic de l’oli. 
Inscripcions a la seu de l’AV Centre (c. Àngel Guimerà, 
43), de 17 a 20 h. Preu a determinar.
Organitza: AV Centre

EXPOSICIONS
Tots els dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a 20 h
Museu Can Tinturé  

Portes obertes a l'exposició: 
‘La ceràmica a les cases de 1714’
Entrada gratuïta. Un passeig per la ceràmica de les 
cuines i les taules de les cases de principis del s. XVIII. 
Hi ha un àmbit dedicat a les cases existents a l'Esplu-
gues d’aquella època.
Organitza:  Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL

De l'1 al 22 d'octubre, de dilluns a dissabtes, 
de 17 a 20 h i diumenges d'11 a 14 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició: 'Cases de pagès i activitats 
rurals de l'Esplugues del segle XX'
Mostra sobre la vida rural del municipi fruit de la 
recerca feta per Josep Florenza Brillas. 
Organitza: Arxiu Municipal d'Esplugues

Del 6 al 15 d’octubre 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU
Exposició: ‘Els murs de la vergonya. 
Destruïm barreres, construïm la pau’
Mostra sobre la situació de diferents països del món on 
encara tenen murs com a un clar exponent de conflicte, 
separació i por.  Amb la col·laboració: Grup Eirene

Del 20 al 24 d’octubre
Local AV Centre  c/ Àngel Guimerà, 43 baixos
Exposició: III Concurs fotogràfic
Inauguració: 20 d’octubre, a les 18 h. 
19 h: Lliurament de premis. 
Organitza: Associació de Veïns Barri Centre              

Del 30 d’octubre fins a l’11 de gener de 2015
Museu Can Tinturé

17A BIENNAL DE CERÀMICA 
D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
Exposició de les obres seleccionades del certamen 
internacional de ceràmica d’Esplugues A LA PÀGINA 2

Dissabte, 11 d'octubre, hora a concretar
Punt de trobada a concretar
EXCURSIONS BTT. 
Via verda del Llobregat. De Cal Rosal 
al pantà de la Baells (Berguedà)
Distància: 20 km. Desnivell: 270 m. Excursions de 
muntanya col·lectives en BTT. Cal fer inscripció prèvia. 
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista 
d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 
39 09. Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’ex-
cursió. També podeu assistir a la preparació d’aques-
tes excursions i altres activitats els dimecres a les 
20.30 h al Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 12 d’octubre, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena
PETJADES I CAMINS
Les Aigües d’en Serrallonga, Les 
Guilleries (La Selva)
Distància: 12 km.. Desnivell: 140 m.
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09 (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 18 d’octubre, a les 11 h
Biblioteca La Bòbila
RUTA CULTURAL
Barcelona 1912: La Vampira del car-
rer de Ponent, amb Roger Bastida
Places limitades. Cal fer reserva prèvia

Diumenge, 19 d’octubre, a concretar
Sortida: plaça Santa Magdalena
EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Cim del Monteró i Castell de Gelis 
(Sant Llorenç de Montgai, La 
Noguera)
Distància: 16 km. Durada: 5,5 h sense aturades. 
Desnivell: 350 m. Excursions de muntanya col·lectives 
en autocar. Per a informació i inscripcions consulteu 
l’activitat “Excursions BTT”.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 25 d’octubre, a les 8.30 h
Plaça de Sta Magdalena 
Sortida: Joies de l’Alt Empordà 
Visita al castell de Peralada i a l’església romànica de 
Vilabertran. Inscripció al Museu Can Tinturé, a par-
tir del 14 d’octubre. Places limitades (30). Consultar 
preus. Organitza: Els Amics dels Museus i del 
Patrimoni d’Esplugues (AMPEL) 

Dimecres 1  19 h 

XERRADA

'Cayendo y riendo. El mejor humor inglés', 
a càrrec de Kiko Amat. Inici del Club de lectura 

dedicat a Anglaterra. Literatura i humor. 

Divendres 10  19 h 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Urban Street

De Renzzo Marcelo Zambrano (Ed. Carena) 

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 14  19 h 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Victus
Tobada amb l'autor: Albert Sánchez Piñol
Us ho explicarà tot! sobre Victus, el 1714, i la 
continuació de les aventures del seu protagonista, 
Zurivia, per terres americanes.

Dimarts 28  18.30 h 
CONFERÈNCIA
Lidera la teva vida personal i professional 
a través de les emocions
A càrrec de Toni Mates, autor del llibre El regal dels 
21. Coaching emocional de com les emocions poden 
liderar la vida personal i professional. 

CLUBS DE LECTURA
Dimarts 21   19 h   
Presentació del nou Club de lectura de 
novel·la negra 
Places limitades. Cal reserva prèvia

DIES DE CONTE  Els dies 4, 11, 18 i 25
(Vegeu informació al Dia a dia)

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès 
per a infants 

Els dies 1, 8 i 22
(Vegeu informació al Dia a dia)     

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
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POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 4 17 h Hoquei Mas HC Esplugues – HC Piera

Dissabte 11 19 h Futbol Sala Masc CCA Plaza Macael – FS Olímpic Argentona

Dissabte 18 17 h Hoquei Mas HC Esplugues – HC Montbui

Dissabte 25 19 h Futbol Sala Masc CCA Plaza Macael 
– P. Damián Sagrados Corazones

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 12 12 h Futbol Masc Can Vidalet, C.F.  - Sant Andreu de la Barca  Grup A

Diumenge 26 12 h Futbol Masc Can Vidalet, C.F. - Vista Alegre, U.D.

E S P O R T S  COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS  DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 12  Futbol Masc Espluguenc, F.A. – Marianao Poblet UD

Diumenge 26 12 h Futbol Masc Espluguenc, F.A. – Sant Joan Despi, U.E.

PAVELLÓ BLAU

Dumenge 5 17.45 h Basquet Fem CBN Esplugues - CB Sant Just

Dumenge 19 17.45 h Basquet Fem CBN Esplugues - CB Ipsi

ESPORTS DE SALA

Exposició jove

Del 8 al 31 d'octubre, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí  
Peace of cake
Exposició de l’intercanvi juvenil realit-
zat el passat juliol al Remolí entre joves 
d’Itàlia, Alemanya, França i Esplugues de 
Llobregat

Esplujove de tarda
Dimarts 28, de 18.45  a 20.45 h  
Espai Jove Remolí   
Taller de Panellets
Aprèn  a fer els dolços típics de la casta-
nyada: de pinyons, de xocolata, d’amet-
lla... els millors panellets fets a casa!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Cal reservar plaça (*)

Dijous 30, de 19.15 a 20.45 h  
Espai Jove Remolí   
Decoració de Cupcakes 
Hallowen
Vols aprendre a decorar cupcakes terro-
rífics amb motius de Hallowen? Aquest 
és el teu taller! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit

Divendres 24, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí  
Tastet de swing
Destinat a tothom que no ha provat  mai 
de ballar a ritme de swing. Per aprendre 
els moviments, posicions i ritmes bàsics 
del lindy hop. No cal venir amb parella.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Cal reservar plaça (*)

TIC formació
Divendres 17, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Iniciació a la fotografia 
digital reflex
T’han regalat una càmera reflex i no 
saps utilitzar-la? O potser sempre t’ha 
interessat la fotografia i no saps per on 
començar. Vine i converteix-te en un/a 
gran fotògraf/a! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Divendres 24, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia: imatges i movi-
ment
Ja saps congelar moviments? O potser 
vols captar aquell moviment i no saps 
com. Vine i aprèn a jugar amb el movi-
ment, treu el màxim profit a la teva came-
ra reflex. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 
cal reservar plaça (*)

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19h a 21 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: 7 d’octubre
• Currículum creatiu: 14 d’octubre
• Suport a la creació digital: 

21 d’octubre
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscrip-
ció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Associació DIAS
Dilluns 6, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
'Participàgora: Participació?'
Dirigit a joves de 17 a 30 anys. Places 
limitades. Més informació i inscripcions a 
info@dias.cat  
Organitza: Associació DIAS

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

(*) Per formalitzar la inscripció a 
les activitats cal trucar al 

telèfon 93 372 97 06 
(de dll a dv,  de 17.15 a 21 h) o 
enviar un correu electrònic a
 jove.remoli@esplugues.cat 

indicant el taller, nom i cognoms, 
edat i telèfon.  

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

EXPOSICIÓ JOVE
Del 10 al 31 d’octubre,  de 17 a 20 h 
Inauguració: divendres 10, a les 19 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Instants quotidians
Col·lecció de fotografies sobre els  
moments mes quotidians del nostre dia 
a dia, i que tantes vegades passen desa-
percebuts. Una col·lecció d’imatges de 
diferents fotògrafs.Projecte que pertany 
a FUSE, que té l’objectiu de promoure 
valors per millorar la societat. En col-
laboració amb entitats de Franca, Itàlia 
i Bulgària. Col·labora TACC (Taller d’Art 
Cultura i Creació).

TALLER OCI JOVE
Dimecres 29, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Cronuts
Vols aprendre a fer aquest dolç que està 
tan de moda? Des de Nova York ens 
arriba aquesta recepta que esta causant 
furor: els cronuts, una barreja entre els 
donuts, els croissants i els cupcakes. 
T’apuntes? Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 
cal reservar plaça (*)

TALLER JOVE-FORMATIU
Dijous 30, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Garantia Juvenil. En que 
consisteix?
Vols saber què és exactament la Garantia 
Juvenil? Vine a aquest taller, per saber els 
requisits d’accés, com gestionar-la i tota 
la informació que hi ha actualment sobre 
la mateixa. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 
cal reservar plaça (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a 
les activitats cal trucar al telè-

fon 661 987 690 
(de dll a dv, de 17 a 20h) o envi-

ar un correu electrònic a 
jove.emancipacio@esplugues.cat 

indicant el taller, nom i 
cognoms, edat i telèfon. 

O F I C I N A  J O V E 

D ’ E M A N C I PA C I Ó
 

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

PAVELLÓ GROC

Dissabte 4 17.30 h F Sala Fem AEP Esplugues – CFS Promoven

Dissabte 4 19.15 h Handbol Mas H Esplugues A – Handbol Sant Quirze

Diumenge 5 17.45 h Basquet Mas CBNEsplugues – CB Sant Josep

Dissabte 11 19.15 h F Sala Mas AEP Esplugues – Molins 99 CFS

Dissabte 18 17.30 h F Sala Fem AEP Esplugues – Villena FS

Dissabte 18 19.15 h Handbol Mas H Esplugues A - La Salle Montcada

Diumenge 19 17.45 h Basquet Mas CBN Esplugues - ASME

Dissabte 25 19.15 h F Sala Mas AEP Esplugues – Sang Culé Cor Català Club

Dumenge 26 17.30 h Volei Fem CV Esplugues – C.V. Vall D’hebron

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES



THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

CURS 2014-2015 MATRÍCULA OBERTACURS 2014-2015 MATRÍCULA OBERTA
• ADULTS 
• Expressió i comprensió oral i escrita 
• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes
• Preparació exàmens de Cambridge (FCE, CAE, CPE) 
• Club de lectura en anglès 
• Classes privades al centre i in-company lessons
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia 
• Horaris de matí, tarda i nit

• NENS I ADOLESCENTS 
• Expressió i comprensió oral i escrita
• Gran varietat de recursos i material didàctic
• Preparació exàmens de Cambridge. (FCE, CAE) 
• Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als 
 nostres alumnes 
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Horaris de tarda

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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

CENTRE ACREDITAT DE L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONACENTRE ACREDITAT DE L'ESCOLA D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA


