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 Volver a casa después de las vacaciones 
es un placer, si te esperan cosas buenas a 
tu regreso. Es el caso de la Fiesta Mayor 
de Esplugues. Llevamos todo el año espe-
rándola y su programación promete no 
decepcionarnos. A continuación resumi-
mos algunos de sus platos fuertes.

MERCCADOO MEDDIEVALL 
Del viernes 21 al domingo 23 

 De 11.30 a 14 y de 18 a 24 h.
 Domingo hasta las 22 h. 

C/ Església – C/ Montserrat   
hasta la carretera
Disfruta de los encan-
tos del Medioevo. 
Además, pue-
des hacer una 
inmersión com-
pleta visitando 
el claustro del 
convento de 
Montsió, una 
maravilla gótica 
que abre sus puer-
tas de 11 a 13 h. 

FIESTTA RÀÀDIO FFLAIXXBAC
Viernes 21  22.30 h.
C/ Sant Antoni Mª Claret – C/ Bruc
La conocida emisora trae su festival Festcat, 
un clásico de la Festa Major d’Esplugues. 

NOCHHE JOVVEN CCONCIIERTOOO 
HOTEEL COCCHAMMBRE
Viernes 21  1.30 h, 
madrugada del viernes al sábado
Parque de les Esplugues
¡Fiesta asegurada con el conserge del hotel 
y su troupe, 
y sus diver-
t i d í s i m a s 
versiones!

AMELLIE
Domingo 23 

 20.30 h.
Plaza Catalunya 
Este grupo de 
powerpop 
formado por cinco 
chicos de Barcelona presenta su disco 
Somiant desperts. Buen momento para 

descubrir por qué fueron los ganadores 
del galardón al grupo revelación de los 
últimos premios Enderrock.

BRINCCADEEIRA
Domingo 23  21.30 h.
Plaza Catalunya 
Brincadeira se define como “la batucada 
que hace caer de la silla”. Percusión afro-
latina y expresión corporal se unen con el 
objetivo de hacerte bailar y divertirte. Un 
espectáculo tanto sonoro como visual.

PIROMMUSICCAL
Domingo 23  22 h.
Plaza Catalunya 
Música y fuegos artificiales para despedir 
con alegría estos cuatro días de celebra-
ción. ●
cocococoococooonnn alegegegríríría aaa esestotootoss cuuatattrorr  ddíaaíaass dede celelebbrar -
cicicicccicicic óónónóónóóóón. . ●

FIESTA MAYOR

Del jueves 20 
al domingo 23

La amplia oferta musical cuenta también con las actuaciones de Ràdio 
Flaixbac, Brincadeira y los conciertos en el parque de Les Esplugues!
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ESPLUUJOVVE DANNCE SSESSIOOON DDE 
DJ ÀLLEX AANDRÉÉS Y DDJ DAANNY
Sábado 22  23.30 h
Plaza Catalunya
¡Muévete al ritmo más joven!
DJ XAAVI BEEAT

 1.30 h
Plaza Catalunya

SORAAYYA
Sábado 22 

 23 h.
C/ Sant Antoni Mª 
Claret – C/ Bruc
Los ecos de Ope ración 
Triunfo vuel   ven este año de 
la mano de Soraya, finalista de la edición 
de 2005. Desde entonces, la cantante pop 
extremeña tiene 
en su haber una participación en Eurovisión 
en 2009 (La noche es para mí) y seis discos, 
siendo Dreamer reloaded el más reciente.

LOS MMANOOLOS
Domingo 23  20.30 h.
C/ Sant Antoni Mª Claret - C/ Bruc 
Han pasado 20 años desde aquel verano 
olímpico en el que Amigos para siempre 
resonaba por doquier. Su atuendo y su 
particular versión del All my loving de 
los Beatles no dejaron a nadie indiferente 
¡Prepárate para rememorar esas buenas 
vibraciones con su rumba catalana!

FESTIIVAL BENÉÉFICO 
“CON  AIREES DEEL SURR”
Domingo 23  De 11 a 23.30 h
Calle Cedres
Con la actuación del cantante Luis Logo 
y de los grupos Alborada, Humarea,  
Amantes y Los Marismeños. 

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

MESKVINS

La vinoteca d'Esplu-
gues, on menjar bé, beure 
un bon vi o cava i no haver-
se d'escurar les butxaques 
és possible. El vi i el cava 
també el serveixen per 
copes. 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: 16,25€ 

CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns
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 El teixit associatiu és una de les majors 
riqueses de la nostra ciutat i la Festa Major 
un dels millors moments per gaudir-ne. 
Si a la pàgina anterior hem fet un repàs 
a les estrelles convidades a la festa i en 
la següent ens hem centrat en la vessant 
esportiva, ara és el torn d’aquells actes 
més característics, aquells que conformen 
la personalitat indiscutiblement esplugui-
na de la festa. Encara amb el bon regust de 
boca que ens va deixar Santa Magdalena, 
encarem les festes de Sant Mateu conven-
çuts, més que mai, que les entitats en són 
la peça clau i imprescindible.

TRADDICIÓ FESTTIVA
El pregó del dijous 20 és el tret 
de sortida oficial a la Festa 
Major. Abans, cal acompanyar 
els pregoners d'enguany: 
el nedador Jesús Collado, 
i l'atleta Ignacio Ávila, 
ambdós participants en 
els Jocs Paralímpics de 
Londres. El seguici for-
mat per Ball de Diables, 
Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs i Toc de Foc 
de la Bòbila, les colles 
de geganters, bastoners, 
castellers, Tres Tombs, els 
Atabalats, l’Esbart, l’Esborrany 
i TIC Espluga Viva es reuneix per 
la cercavila, que ens porta a la plaça de 
Santa Magdalena a sentir el pregó. És un 
dels moments més emocionants, on es pot 
viure l’empenta de la societat espluguina 
i les seves entitats. Després 
comença la disbauxa: corre-
foc-crematasques i concerts 
fins més enllà de la mitjanit, 
amb l'actuació dels enginyo-
sos Hotel Cochambre. Al 
tancament d’aquesta edició 
només ha transcendit aquest 
nom dels grups que actuaran 
al parc de les Esplugues. Per als més assos-
segats, hi haurà un concert de coverband 
de l’alumnat de l’Escola de Música, al parc 
Pou d’en Fèlix.

Divendres, festivitat de Sant Mateu, des-

La força de les nostres entitats i tradicions donen personalitat a la celebració

taca el concert coral a càrrec de 
La Coloma a la parròquia de 
Sant Mateu, després de la 

missa patronal. A la nit, 
també hi haurà concerts 

a barraques.
Dissabte tenim 

diverses cites grans, 
com la cercavila fes-
tiva de Sant Mateu 
organitzada per la 

Coordinadora d’Enti-
tats de Cultura Popular, 

la XVII Diada Bastonera, 
la Pre-diada Castellera, el 

Correfoc infantil i el Correfoc 
gran de Festa Major o el 25è 

sopar i ball de Festa Major de la Penya 
Barcelonista de l’Avenç. La jornada s’aca-
ba tard amb la darrera nit de concerts de 
festes populars. Malgrat això, l’endemà 

toca llevar-se d’hora amb les 
Matinades.

Diumenge cal estar en peu 
aviat, perquè hi ha un munt 
d’activitats: concurs de trui-
tes i de menjadors de monge-
tes amb botifarra, jornades de 
sensibilització sobre la inte-
gració de les persones amb 

discapacitat, missa baturra, festival de balls 
regionals..., fins que el matí ens porti fins 
la XIX Diada Castellera, al migdia, o la gran 
ballada de Festa Major amb l’espectacle 
Patim Patam Patum!, de la tarda.
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UNA PPROGGRAMMACIÓ TTAMBBÉÉ 
PER AALS MMÉS MMENUTTS
Però aquí no s’acaba tot. A més de tot el que 
s'ha descrit, especialment per a la canalla 
també hi ha inflables i passeigs amb poni 
o tartana, de divendres a diumenge. Poden 
gaudir de tallers, gimcanes, festes i espec-
tacles infantils, així com del Balkiberfest de 
diumenge, el Festival internacional de tite-
lles i màscares d’Esplugues, que enguany 
celebra 10 anys i compta amb l’actuació 
especial de les Marionetes de Pepe Otal (de 
les quals en podem veure una exposició, 
del 13 al 30, a la Biblioteca Pare Miquel). 
La llista d’activitats és extensa i la podeu 
consultar amb detall al programa complet 
que rebreu a les vostres llars. Us avancem 
que trobareu de tot i bo. Us desitgem una 
feliç Festa Major de Sant Mateu! ● 
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★  Joguines educatives
★  Aliments infantil biològics
★  Productes orgànics
★  Cafeteria/teteria oberta al públic on degustar els nostres productes.

★  Cortines
★  Vinils

★  Roba
★  Llibres

★  Mobiliari infantil i juvenil
★  Decoració
★  Papers pintats

★  Puericultura
★  Cotxets
★  Cadires de cotxe i de passeig

TOT EL QUE NECESSITES PER AL TEU NADÓ • de 0 a 3 anys i més

Rovellat, 42 • ESPLUGUES ★ ☎ 93 372 16 70 ★ info@littleandcool.com ★ www.littleandcool.com

GRUP DE
 LACTÀNCIA 

Tots els dimarts,
a les 10.30 h

GRATUÏT

TALLER DE NUTRICIÓ INFANTILSetembre 2012 ★INSCR IPCIÓOBERTA

DDisssaabtee eess faa
la ccerrcavvilaaa, laa 

Diiadda Basstooonnerraa
 ii els ccorrrefffoccss



ALIMENTS BIOLÒGICS · COMPLEMENTS DIETÈTICS · LLIBRES
HERBES REMEÏERES · BIO-COSMÈTICA · FLORS DE BACH

Us desitgem una molt Bona Festa Major!

MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 51 • ESPLUGUES • Tel. 93 372 06 36 • www.dieteticacasellas.com (botiga on-line)
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h • casellas@bioconsum.com

   Gimnàstica, futbol sala, natació, bàsquet, 
petanca, voleibol, escacs, tennis taula... 
La varietat de disciplines que podem tro-
bar a la Festa Major és molt extensa, ja 
que l’esport ocupa un lloc important a la 
vida d’Esplugues. La llista d’actes és llar-
ga (podeu consultar-la al programa que 
rebreu a casa). Com sempre, en destaca 
l’handbol, per la gran qualitat d’equips 
juvenils, cadets i infantils que hi prenen 
part.

El Club Handbol Esplugues organitza el 
XXVII Torneig Ciutat d’Esplugues del 14 al 
16 de setembre, el cap de setmana anterior 
a la Festa Major. El seu president, Juan 
González, ens recorda que “és el més impor-
tant de la pretemporada, per no dir el més 
important d’Espanya en categoria juvenil. 
Vénen equips com el Barça i el Granollers, 
que són campió i subcampió”. Completen 
la llista de juvenils “el Sant Martí, els dos 
equips d’Esplugues, la selecció catalana, 

el Sant Esteve Sesrovires, el Sant Cugat i el 
Bordils de Girona”. En cadets, n'han con-
firmat l'assistència el Barça, el Sant Martí, 
el Granollers i l’Esplugues.

També podem gaudir d’un partit d’ex-
hibició de les categories superiors, ja que 
diumenge 16, amb motiu de la presentació 
del club, l’Esplugues (que juga a prime-
ra estatal) s’enfronta amb el Barça B (de 
Divisió d’Honor Plata).

Paral·lelament, s’organitza la XIV 
Trobada d’Escoles d’Handbol de Catalunya, 
que per primer cop coincideix amb el tor-
neig.

La novetat més destacada d’enguany 
és la primera Aquatló de Festa Major, que 
organitza Duet Esports.Dissabte 22 pel 
matí podeu descobrir aquesta prova que 
combina la natació i la cursa atlètica. Hi 
ha una categoria infantil i una altra adulta, 
així que podeu participar amb la família o 
els amics. ●
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FESTA VEÏNAL DEL CARRER   
DE L’AVENÇ

Dissabte 15 sopar  21 h 
Diumenge 16 festa infantil  17 h
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

   Després de la dispersió estiuenca, esplu-
guins i espluguines ens tornem a trobar 
per començar el curs polític i social amb 
la commemoració d’una data solemne: 
l’Onze de Setembre, la Diada Nacional de 
Catalunya.

La programació es manté bastant fidel 
al disseny dels últims anys, on ciutada-
nia, entitats i classe política comparteixen 
protagonisme. La cita és a migdia, al parc 
Onze de Setembre per fer l’acte institu-
cional, que arrenca amb l’actuació de les 
corals Musicorum i la Coloma, i les ofrenes 
florals per part de les nostres entitats. A 
continuació, es presenten els balls-ofrena 
de l’Esbart Vila d’Esplugues i de la Colla 
de Bastoners, així com la interpretació de 

La festa del carrer  
de L’Avenç fa 30 anys
 El sopar de germanor obert a tot-

hom del carrer de L’Avenç ja és tota 
una tradició, tant és així que enguany 
celebra la seva 30a edició. El dissab-
te 15, les taules tornen a prendre el 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer per 
sopar a la fresca. Una magnífica opor-
tunitat per acomiadar l’estiu i donar la 
benvinguda a una bona (i coneguda) 
companyia després de les vacances. 
Hi ha ball a càrrec del grup musical 
E2 Trio i sorteig de regals oferts per 
les botigues del carrer. Els tiquets 
per al sopar poden adquirir-se fins al 
dimecres 12, al número 18 del mateix 
carrer, a la botiga Bumbutea, en horari 
comercial.

El diumenge 16, a la tarda, la maina-
da s’apropia del carrer gràcies a la ja 
clàssica festa infantil amb xocolatada 
i jocs. ●

Festa Major    
de la Miranda
 La Miranda tanca l’agenda de festes 

majors d’aquest mes amb la seva cele-
bració de dissabte 29. És tracta d’una 
jornada ben atapeïda d’activitats per 
a tota la família. L’acte més formal és 
el pregó a càrrec de Montserrat Pérez, 
professora de Psicobiologia a la UB, per 
donar la benvinguda a la festa. Durant 
el dia, la canalla pot gaudir d’un concurs 
de plàstica, jocs i xocolatada. També hi 
haurà paella gegant, sopar de germa-
nor, concerts ball amb Super Martin i 
Rockbató i la tabalada de la Colla de 
Diables Infantil Boiets Esquitxafocs. ●

La Plana se engalana 
para su Fiesta Mayor
 El barrio de La Plana empieza el curso 

con una sonrisa y del 7 al 9 celebra su 
fiesta mayor. La música y la danza ocu-
pan un lugar privilegiado en esta cele-
bración dirigida a toda la familia.
El viernes 7 se inauguran los festejos 
con el pregón a cargo de la Colla de 
Geganters, que dará paso a diversas 
actuaciones. El sábado arranca con el 
pasacalle de geganters y bastoners y la 
sardinada popular. Por la noche Taller 
de flamenco, baile con la orquesta 
Impakto y una exhibición de los Amics 
del Ball de la AV de La Plana.
El domingo 9 destaca por su programa-
ción dedicada a los más pequeños, ya 
que hay un parque con castillos hinc-
hables y juegos, así como una fiesta 
infantil. Completan la jornada el fútbol 
botons, el adiestramiento de perros, las 
sardanas y las habaneras con rom cre-
mat. ¡Toda Esplugues está invitada! ●

FIESTA MAYOR DE LA PLANA

Del viernes 7 al domingo 9
Rambla del Carme

la sardana Tossa Bonica, a càrrec de la 
Secció Sardanista de L’Avenç. 

L’acte continua a les 12.50 h, amb la lec-
tura de la declaració institucional de mà 
de l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz. 
El comiat el marca l’emotiva interpreta-
ció de l’himne nacional de Catalunya, Els 
Segadors, a càrrec de la Societat Coral 
Centenària La Coloma. La tarda està dedi-
cada a la sardana, ja que a les 19.30 hores 
podem gaudir de la ballada organitzada 
per la Secció Sardanista de L’Avenç.

Així mateix, la vigília, dilluns 10, podem 
unir-nos a la marxa de torxes convocada 
per l’Assemblea Nacional Catalana, que 
marxa des de l’Ajuntament fins al monu-
ment a l’Onze de Setembre. ●

Onze de Setembre Diada Nacional de Catalunya
Cants, balls, ofrenes i sardanes

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

Dilluns 10  21.30 h 
Marxa de torxes

Dimarts 11
Acte institucional  12 h 
Ballada de sardanes  19.30 h
Parc Onze de Setembre

FESTA MAJOR DE LA MIRANDA

Dissabte 29
Av. la Miranda – c. Balmes
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Tallers setembre / desembre

Informática nivel 1 • 
Martes de 15.30 a 17 h.
Fecha de inicio: 2 de octubre
8 sesiones

 • Conéctate a las redes 
sociales 
Martes de 17 a 18.30 h. 
Fecha de inicio: 2 de octubre
8 sesiones

Escritura creativa•  
Martes de 10 a 11.30 h.
Fecha de inicio: 2 de octubre
8 sesiones

Bienestar y pensamiento • 
positivo. Nivel 1: relajación
Lunes de 9.30 a 11 h.
Fecha de inicio: 1 de octubre
8 sesiones

Bienestar y pensamiento • 
positivo. Nivel 2: meditación
Lunes de 11.30 a 13 h.
Fecha de inicio: 1 de octubre
8 sesiones

Crecimiento personal • 
Miércoles de 17 a 18.30 h.
Fecha de inicio: 3 de octubre
10 sesiones

Crecimiento personal• 
Miércoles de 18.30 a 20 h.
Fecha de inicio: 3 de octubre
10 sesiones

Organiza tu ordenador• 
Jueves de 10 a 11.30 h.
Fecha de inicio: 4 de octubre
8 sesiones

Gestiona y comparte • 
imágenes
Jueves de 11.30 a 13 h.
Fecha de inicio: 4 de octubre
8 sesiones

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS   Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta. Tel. 93 372 04 16

CIRD -VIL·LA PEPITA  Tallers adreçats a dones majors de 18 anys

ESPAI JOVE REMOLÍ
(de 16 a 35 anys)

Introducción al alemán• 
Lunes de 19 a 20.30 h.

Sevillanas (iniciación)• 
Lunes de 20.15 a 21.45 h.

Pilates• 
Miércoles de 19 a 20.30 h.

Danza oriental (iniciación)• 
Miércoles de 20.15 a 21.45 h.

Refl exología• 
Jueves de 19.30 a 20.30 h.

Bollywood• 
Jueves de 20.15 a 21.45 h.

MONOGRÁFICOS

Introducción a la grafología• 
Viernes  5, 19 y 26 de octubre, 
de 19 a 21 h.
Bisutería con cápsulas de • 
Nespresso
Lunes 5,12 y 19 de noviembre, 
de 19 a 21 h.

CASAL DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS

Danzas hindús               • 
Lunes de 20 a 21.30 h.

Reiki usui tibetano         • 
Lunes de 19 a 20.30 h.

Danza del vientre      • 
Martes de 20 a 21.30 h.

Automaquillaje •        
Miércoles de 19 a 20.30 h.

Cocina mediterránea• 
(*)
Jueves de 19.30 
a 21.30 h. 

Salsa   •                     
Viernes 
de 20 
a 21.30 h. 

(*) taller con 
suplemento 
de 15€

Inscripciones: 
Del 12 al 20 de septiembre. Inicio 
de los talleres la semana del 24/09

Lugar: 
Punt d’Atenció al Ciutadà (PAC) 
Central. Pl. Sant Magdalena, 24  
Tel. 93 371 33 50. 
Punt d’Atenció al Ciutadà (PAC) 
Centre sociocultural Molí-Cadí. 
Rambla Verge de la Mercè 
Tel. 93 371 02 66.

Horarios: 
De lunes a viernes de 8.30 a 19 h. 
Las inscripciones también se 
pueden formalizar por Internet 
en www.esplugues.cat

Precios: 
Jóvenes de 16 a 35 años: • 
16,40 € (no residentes: 42,12 €)
Adultos +35 años: 53,25 €• 
(no residentes: 67,60 €)
Monográfi cos, jóvenes  • 
de 16 a 35 años: 8,20 €.  
(no residentes: 21,10 €)

+ info al  l'Espai Jove Remolí o 
l'Oficna Jove d'Emancipació

OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
(de 16 a 35 anys)

Iniciación al francés• 
Lunes de 19 a 20.30 h.

Conversación en inglés  • 
(nivel medio)
Miércoles de 19 a 20.30 h.
Cocina barato y sano
Viernes de 19.30 a 21.30 h. 

Cocina barato y sano! (*)• 
Viernes de 19.30 a 21.30 h.

Monográfi cos
Curso de manipulador de • 
alimentos (con obtención  
de título)
Viernes  5, 19 y 26 de octubre, 
de 18.30 a 20.30 h.

Introducción al coaching• 
Martes 6, 13 y 20 de noviembre, 
de 18.30 a 20.30 h.
(*) suplemento de 15€

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÁMICA
CURSOS NORMALIZADOS  
DE OCTUBRE A JUNIO
A PARTIR DE 14 AÑOS

Barro, mayólica y torno• 
Lunes y miércoles de 18 a 21 h.

Refractario, gres y torno• 
Lunes y miércoles de 18 a 21 h.

Gres, porcelana y torno• 
Lunes y miércoles de 18 a 21 h.

Perfeccionamiento• 
A partir de 18 años
Martes y jueves de 18 a 21 h. 
Martes de 18 a 21 h. 

Taller dirigido• 
A partir de 18 años
Martes y jueves de 18 a 21 h. 
Martes de 18 a 21 h. 

CURSOS MONOGRÁFICOS 
TRIMESTRALES

Monográfi co de escultura• 
A partir de 18 años
Viernes de 18 a 20 h

Monográfi co básico  • 
de cerámica
A partir de 14 años
Miércoles de 18 a 21 h.

TALLERS + ART
PROGRAMACIÓN  
OCTUBRE - DICIEMBRE

Precio: 68,95 € y no res.103,40 € 

Iniciación a la cerámica• 
A partir de 14 años
Lunes de 10 a 11.30 h.

Arte a la carta (Cerámica, • 
bisutería, escultura...)
Lunes de 11.30 a 13 h.
Jueves de 18.30 a 20 h.

Torno y esmaltado de piezas• 
A partir de 14 años
Lunes de 18 a 19.30 h.

Taller para familias• 
A partir de 14 años
Miércoles de 17 a 18.30 h.

Actividades artísticas para • 
niños y niñas
De 6 a 14 años
Miércoles de 17 a 18.30 h.

Complementos creativos• 
A partir de 14 años
Miércoles de 19 a 20.30 h.

Cerámica para niños y niñas• 
De 6 a 14 años
Viernes de 17 a 18.30 h.

Curso de dibujo y pintura en • 
superfi cie cerámica
A partir de 14 años
Viernes de 19 a 20.30 h.

Cerámica: autoservicio, • 
horneado de piezas y material

TALLER MUNICIPAL  
DE PINTURA I DIBUIX
CURSOS NORMALIZADOS  
DE OCTUBRE A JUNIO

A PARTIR DE 12 AÑOS

Iniciación • 
Lunes y miércoles de 17 a 19 h.

Desarrollo• 
Lunes y
miércoles 
de 19 
a 21 h.

InInscscriripcpc
Del 12 al

OVE 
ACIÓ

MÁS 

INFORMACIÓN 

www.esplugues.cat

CURSOS MONOGRÁFICOS 
TRIMESTRALES

Iniciación a la pintura• 
Martes de 19 a 21 h.

Perfeccionamiento• 
Jueves de 19 a 21 h.

Curso de expresión plástica • 
para niños y niñas 
De 9 a 13 años
Jueves de  17 a 19 h.

Cursos de iniciación a la • 
acuarela
Martes de 10 a 11.30 h. 

Curso de introducción al • 
paisaje
Miércoles de 10 a 11.30 h. 

Cursos de iniciación a la • 
témpera (gouache)
Martes de 17 a 19 h.

Bases del dibujo• 
Miércoles de 12 a 13.30 h.

C. Sant Francesc Xavier, 1. 
Tel. 93 371 33 50 Ext. 190. 
Precios: 20 y 25 € (no res. 50 €), excepto el 
taller de crecimiento personal, cuyo precio es 
de 30 € (no res. 60 €).
En els tallers de contingut informàtic, oferim la 
possibilitat de portar l´ordinador propi amb un 
descompte de 5 euros respecte el preu del taller.

Miércoles de 12 a 13.30 h.

+ INFORMACIÓN 

Y PRECIOS 

Consultad la guía 

¡No te quedes en casa!

www.esplugues.cat

o en el 93 372 04 16, 

de 17 a 21 horas
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14 DIVENDRES
 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas   
Projecció de la pel·lícula: Operació Garzón 
contra l'independentisme català. 
20 anys després 
Amb la presència de Ramon Piqué, represaliat al 1992 
i membre de l'Associació Memòria contra la tortura, 
Carme Porta, encausada al 1992, Carles Benítez, de 
llibertat.cat. Presentarà l’acte: Marcel Casellas
Organitza: Assemblea Nacional Catalana

15 DISSABTE
 17 h

Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

 18 h 
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas   

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER 
 ‘Com estàs de memòria’ 
Test de memòria gratuït 
Organitza: AFA (Associació Familiras malalts d’Alzheimer)

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER 
Projecció de la pel·lícula Intocable, la comèdia 
francesa més vista de tots els temps. Entrada gratuïta.

 21 h
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
XXX Sopar de germanor del carrer 
de L’Avenç
Obert a tothom. Venda de tiquets a la botiga 
Bumbutea, del mateix carrer (núm. 18) en horari 
comercial, fins al dimecres 12 de setembre. També hi 
haurà ball a càrrec del grup musical E2 Trio i sorteig 
de regals oferts per comerços i empreses del carrer.
Col·laboren: NB Comunicació, Dietètica Casellas, 
Corpo Bello, El Rincón del Ocio, La Gallina Paperina, 
Perruqueria Soco,  Autocares Tena, Flors i jardins 
Dania, Creix el Taller i Ubud Artesania.
Organitza: Veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer

16 DIUMENGE

 10 h
Parc de Can Vidalet
Lloc de trobada: quiosc de begudes 

Can Vidalet: Del parc romàntic al 
parc sostenible 
Mitjançant la visita guiada es vol donar a conèixer els 
racons històrics que formen el parc, observar la diver-
sitat d’arbres, descobrir algunes aplicacions tecnològi-
ques d’eficiència i  valorar positivament la contribució 
ambiental dels parcs urbans (CO2. soroll, O2, fauna, 
espai de lleure, etc.)  Activitat gratuïta. Inscripció prè-
via al Museu Blau de Barcelona. Tel. 93 256 60 02  
activmuseuciencies@bcn.cat
www.agenda.museuciencies.cat

 17 h
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
Festa infantil amb xocolatada i jocs
Organitza: Veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer

 20 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de 
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola 
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

9 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme   

 D’11 a 19 h • Parc infantil (tobogans 
gegants, multi-obstacles, castells inflables, etc)

 D’11 a 13 h • Acte amb la col·laboració 
de Mc Donald’s

 11 h • Futbol de botons
 11 h • Ensinistrament de gossos

A càrrec de la botiga Cap i cua
 17 h • Festa infantil
 18.30 h • Sardanes
 20.30 h • Cantada d'havaneres amb 

Mar i Vent, amb tastet de rom cremat
Organitza: AV La Plana – Montesa

 20 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de 
Facebook o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

10 DILLUNS
 21.30 h

Pl. Sta Magdalena fins al parc Onze de Setembre

Marxa de torxes convocada per 
l’Assemblea Nacional Catalana
Concentració davant de l’Ajuntament d’Esplugues per 
marxar fins al monument a l’11 de setembre 
Organitza: Assemblea Nacional Catalana

11 DIMARTS
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

Parc Onze de setembre  
 12 h ACTE INSTITUCIONAL
 12.05 h • Actuació de la Coral Musicorum que 

cantarà l'himne del musical Els Miserables 
 12.10 h • Interpretació de La Gavina, a 

càrrec de la Societat Coral Centenària La Coloma 
 12.15 h • Ofrenes florals
 12.35 h • Balls-ofrenes, de l'Esbart Vila d'Es-

plugues (ball i poema) i de la Colla de Bastoners
 12.45 h • Ballada de Tossa bonica, a 

càrrec de la Secció Sardanista de L'Avenç
 12.50 h • Lectura-declaració institucional 

A càrrec de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz
 12.55 h

Interpretació d'Els Segadors, a càrrec 
de la Societat Coral Centenària La Coloma

 19.30 h • Ballada de sardanes amb la 
cobla Baix Llobregat, a càrrec de la Secció 
Sardanista de L'Avenç

12 DIMECRES
 De 15 a 17 h

Escola Gras i Soler

ESCOLA DE PARES I MARES 
Taller: ‘Parlem-ne’
Espai per compartir habilitats per educar als fills i 
filles. Inscripcions al 900 300 082. Taller gratuït.

 19.30 h
AV La Plana  c. Dr. Manuel Riera, 93 baixos 

Conferència sobre el poder de la con-
fiança, en tu i els altres Gratuït
Organitza: AV La Plana - Montesa

13 DIJOUS
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Inauguració de l'exposició:
'Pepe Otal i el seu Taller de marionetas' 
Exposició in memoriam de l'obra i el seu llegat. 
Demostració de marionetes a càrrec de “Casa-Taller 
de Marionetas”.
Organitza: Balkiber, Associació Cultural Balcànica-Ibèrica

1 DISSABTE
 17 h

Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

2 DIUMENGE
 20 h

Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de 
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola 
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

7 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 22 h  Pregó de festa a càrrec de la 
Colla de Gegantes d'Esplugues

 22 h Diverses actuacions:
Inmaculada Paniagua (cançó lleugera i cobla)
ACAE (Associació Cultural Andalusa d'Esplugues)

 00 h 
Discoteca mòbil
Organitza: AV La Plana - Montesa

8 DISSABTE
 11 h

Plaça Mireia

Marxa cap a la independència
Plantada d’una bandera a Sant Pere Màrtir i posteri-
or lliurament del manifest de la Marxa i de la moció 
demanant a l’Ajuntament d’Esplugues que s’adhereixi 
a l’Associació de Municipis per la Independència.
Organitza: Assemblea Nacional Catalana

FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 11.30 h • Cercavila amb la Colla de 
Geganters i la Colla Bastoners

 12 h • Sardinada popular
 20 h • Taller flamenco (balls de sevillanes)
 22.30 h • La nit de ball a la Plana amb 

l’orquestra Impakto
 00 h • Exhibició de diversos balls 

Mouling rouge, Balls de saló, Ball country i Dansa del 
ventre, a càrrec dels Amics del Ball de l'Associació 
de Veïns La Plana - Montesa.
Organitza: AV La Plana - Montesa

 17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

Dia
a Dia

Setembre 2012
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18 DIMARTS
 19.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Xerrada sobre els mercats tribals a la Índia, a càrrec 
de Jordi Reverter, fotògraf i viatger murcià, del qual en 
podem veure l’exposició fotogràfica ‘Mercados tribales 
en la India profunda’, del 10 de setembre fins al 8 d'oc-
tubre, a la biblioteca. Vegeu pàgina 10

19 DIMECRES
 De 15 a 17 h

Escola Gras i Soler

ESCOLA DE PARES I MARES 
Taller: ‘Parlem-ne’
Espai per compartir habilitats per educar als fills i 
filles. Inscripcions al 900 300 082. Taller gratuït. 

20 DIJOUS

FESTA MAJOR D'ESPLUGUES, DEL 20 AL 23
Vegeu  tota la informació al Programa de 
Festa Major que rebreu a les vostres llars

21 DIVENDRES
 De 8 a 20 h

Carrer Cedres   

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Dia sense cotxes - 22 de setembre 
Dia de sensibilització sobre la problemàtica de l’ús del 
cotxe privat. Tancament al trànsit del carrer Cedres (entre 
els carrers Molí i Serra del Cadí). Es realitzarà circuit de 
bicicletes amb els alumnes de l'Escola Can Vidalet 
Organitza: l’Ajuntament amb la col·laboració Biciclot 

 De 10 a 14h i de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé   

FESTA MAJOR AL MUSEU! 
Portes obertes a Can Tinturé
Vine a conèixer la col·lecció de rajola de mostra 
Salvador Miquel i visita l’exposició temporal ‘Els edifi-
cis també respiren!’.

 17 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Xxxt!!!...Acció. Obra de teatre del grup de gent 
gran ‘Fem el que podem’

22 DISSABTE
 Del 22 al 29 de setembre

Consulteu horaris (al web, tríptic i al 900 30 00 82)

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Campanya foment del transport 
públic urbà
De dilluns a divendres: Línia EP1 (Esplugues - 
Barcelona), Línia EP2 (El Gall – La Miranda – Ciutat 
Diagonal) i Línia EP3 (Finestrelles – Centre – El Gall)
El diumenge: Línia EP4 (Can Vidalet – Centre – La 
Mallola – Ciutat Diagonal – Parc de Collserola)
Es repartiran funda simple per la targeta amb la imat-
ge de la SMSS fins exhaurir existències.
Organitza: l’Ajuntament. Col·labora Soler Sauret

 De 9 a 14 h
Deixalleria de La Fontsanta  c. Àngel Guimerà 
cantonada Av. Baix Llobregat  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Campanya foment del transport públic urbà
Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible. 
Es repartiran funda simple per la targeta amb la imat-
ge de la SMSS fins exhaurits existències.
Organitza: l’Ajuntament amb la col·laboració de Siresa 

 De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé   

FESTA MAJOR AL MUSEU! 
Portes obertes a Can Tinturé
Vine a conèixer la col·lecció de rajola de mostra 
Salvador Miquel i visita l’exposició temporal ‘Els edifi-
cis també respiren!’.
 

 17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

23 DIUMENGE

 10 h
Casa de la Vila  Plaça Santa Magdalena, 5-6  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Marxa accessible d’educació viària
Activitat per sensibilitzadora sobre d’utilització res-
ponsable de la bicicleta. Es repartiran obsequis com-
memoratius fins exhaurits existències. L’arribada es 
farà a la pista vermella del parc Pou d’en Felix. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  

 De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé

FESTA MAJOR AL MUSEU! 
Portes obertes a Can Tinturé
Vine a conèixer la col·lecció de rajola de mostra 
Salvador Miquel i visita l’exposició temporal ‘Els edifi-
cis també respiren!’.

 11 h
Lloc de trobada: Plaça Mireia

Festa Major a Sant Pere Màrtir! 
Vine a descobrir els secrets que amaga la munta-
nya de Sant Pere Màrtir. Itinerari prèvia inscripció al 
Museu. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al Museu 
Can Tinturé o al 93 470 02 18

 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica “La 
Rajoleta”

FESTA MAJOR AL MUSEU! 
Visites guiades gratuïtes
Visites guiades gratuïtes al Museu Can Tinturé (12h) i 
al Museu de Ceràmica “La Rajoleta” (11 i 13h).

 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Campanya foment del transport públic urbà 
Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible. 
Realitzada dintre de la jornada de sensibilització d’AI-
DED i la SMSS
Es repartiran funda simple per la targeta amb la imat-
ge de la SMSS fins exhaurits existències.
Organitza: l’Ajuntament amb la col·laboració d’AIDED 

26 DIMECRES
 De 15 a 17 h

Escola Gras i Soler

ESCOLA DE PARES I MARES 
Taller: ‘Parlem-ne’
Espai per compartir habilitats per educar als fills i 
filles. Inscripcions al 900 300 082. Taller gratuït. 

 19 h
Masoveria de Can Tinturé  

CICLE DE CONFERÈNCIES
'LA RAJOLETA FA 10 ANYS'
Xerrada: ‘Pau Pujol, La Rajoleta i 
Esplugues’, a càrrec de Roser Vilardell, 
directora dels Museus d’Esplugues

 19 h
Biblioteca La Bòbila   

CLUB DE LECTURA T-10 
Xerrada sobre Mitteleuropa
A càrrec de Simona Škrabec 
Què és Mitteleuropa? Geogràficament correspondria 
a l’Europa Central, històricament podria identificar-se 
amb l’època de l’imperi austrohongarès (1848-1938), 
culturalment seria una explosió de creació i sensibilitat 
i literàriament, un testimoni excepcional, per la qualitat 
dels seus escriptors i la singularitat del moment històric. 

27 DIJOUS
 10 h

Plaça Catalunya  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Caminada saludable
Recorregut de 1 h. aproximadament per fomentar la 
pràctica física. Itinerari amb sortida i arribada a la 
plaça Catalunya (amb visita monitoritzada a la deixa-
lleria de la Fontsanta). Porteu calçat còmode i gorra
Organitza: l’Ajuntament amb el Programa de 
dinamització comunitària de la gent gran. 

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Recital de poesia catalana: 'Una 
besada entre art i cultura catalana'
A l'entorn de l'exposició pictòrica 'Cinc camins pic-
tórics' de Teresa Folch i Antoni Ferran. Lectura 
de poemes de Segarra, Martí i Pol, Espriu, Salvat 
Papasseit, Verdaguer, Maragall, Joan Triadú, Joan 
Alcover, Pere Quart, Tomàs Garcés, Marius Torres i 
Antoni Ferran. Repsodes: col·laboració de l'Associació 
de Dones de la Plana i amics personals dels pintors

 22 h 

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Entrevista televisada sobre ‘La bici-
cleta com transport sostenible a la 
ciutat’
ETV (canal 36 TDT i canal 38 UHF). Programa Atalaïar
Participa: Pere Serrasolses de Biciclot s.c.c.l centre de 
serveis de la bicicleta  

28 DIVENDRES
 18 h

Sortida des de la plaça Santa Magdalena  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Cursa de transports a la regió 
metropolitana de Barcelona
Sortida des de la plaça Santa Magdalena (davant 
de l’Ajuntament) arribada a un punt a determinar a 
Barcelona. Inscripcions i informació, fins el divendres 
dia 21 de setembre, al tel. 93 371 33 50 (de 9 a 14 h) i 
dsanchez@esplugues.cat
Organitza: Ass. Promoció del Transport Públic (PTP) 
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Dia
a Dia

Febrer 2012
29 DISSABTE

 De 9 a 14 h
Deixalleria de La Fontsanta  
c Àngel Guimerà cantonada av. Baix Llobregat  

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Campanya foment del transport 
públic urbà
Activitat sensibilitzadora sobre la mobilitat sostenible. 
Es repartiran funda simple per la targeta amb la imat-
ge de la SMSS fins exhaurits existències.
Organitza: l’Ajuntament amb la col·laboració de Siresa 

 De 10.30 h fins la matinada
Avinguda de la Miranda – c. Balmes  

FESTA MAJOR DE LA MIRANDA
 10.30 h • Concurs infantil de plàstica
 13.30 h

Pregó a càrrec de Montserrat Pérez, 
professora de Psicobiologia a la UB

 13.45 h
Lliurament premis concurs plàstica

 14 h • Paella gegant [tiquets a 10€] 
 16 h 

Concert-ball amb Súper Martin
 19 h • Jocs infantils
 20 h • Xocolatada infantil
 21 h • Tabalada a càrrec de Boiets 

Esquitxafocs.
 21.30 h • Sopar de germanor
 22.30 h • Concert-ball amb Rockbató 
 22.30 h

Ball de fi de festa amb Súper Martin

 17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

30 DIUMENGE
 De 10 a 13 h  

Sortida del parc de la Marquesa (l’Hospitalet) 

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Passejada urbana en bicicleta 
Itinerari en bicicleta per 7 municipis metropolitans 
A les 10.15 hores està previst el seu pas per la plaça 
Santa Magdalena (davant de l'Ajuntament)
Arribada a les 12 hores al parc de Torreblanca (Sant 
Feliu de Llobregat – Sant Just Desvern). 
Recorregut aproximat de 20 km.
Bases de participació: majors de 10 anys. Cal portar 
casc protector. Més informació al 900 300 082
Organitzen: Ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Just, 
Cornellà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant Feliu i Esplugues 

 D’11 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé i Museu de Ceràmica “La 
Rajoleta”

Jornades Europees de Patrimoni
Per sumar-nos a aquesta celebració el Museu Can Tinturé 
obrirà les seves portes de 10 a 14 h, i es faran visites guia-
des gratuïtes a Can Tinturé (12h) i al Museu de Ceràmica 
La Rajoleta (11 i 13h), antiga fàbrica Pujol i Bausis.  

 20 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de 
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola 
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines 

DILLUNS 1 D'OCTUBRE
 De l’1 al 5 d’octubre  

Dilluns, de 10 a 12 h, i dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Av. Països Catalans  (davant de la gasolinera) 

SETMANA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE I SEGURA
“Mou-te en la direcció correcta”
Campanya contaminació acústica 
dels vehicles amb 2 rodes. 3r control 
Organitza: l’Ajuntament amb la col·laboració de la DIBA

CURSOS i TALLERS 
Centre Cultural L’Avenç 

TALLERS  D’ARTS ESCÈNIQUES A L’AVENÇ
Informació a secretaria, de dilluns a divendres, 
de 10 a 13.30 i de 17 a 19.30 h. Tel: 93 513 54 45

Del 25 de setembre a l’11 de juny 
Curs de teatre adults
Els dimarts, de 19.30 h a 22 h 
Preu: [socis, 30€/mes] [no socis, 35 €/mes]
Per descobrir i desenvolupar les vostres eines a escena
A partir de 16 anys. Vine a provar el 25 de setembre!

Del 25 de setembre al 10 de juny
Curs teatre infantil i juvenil 
• Stage infantil 1 – Alumnes de 1r a 3r primària
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: [socis, 17€/mes] [no socis, 20 €/mes] 
• Stage infantil 2 – Alumnes de 4t a 6è primària
Dimecres de 18.45 a 19.45 h
Preu: [socis, 17€/mes] [no socis, 20 €/mes] 
• Stage jove – Alumnes de 12 a 16 anys
Dimecres de 20 a 21.30 h
Preu: [socis, 20€/mes] [no socis, 25 €/mes] 
Vine a provar el 26 de setembre

Del 28 de setembre al 14 de juny
Curs teatre musical infantil i juvenil
• Stage infantil 1 – Alumnes de 1r a 3r primària
Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: [socis, 17€/mes] [no socis, 20 €/mes] 

• Stage infantil 2 – Alumnes de 4t a 6è primària
Divendres de 18.45 a 19.45 h
Preu: [socis, 17€/mes] [no socis, 20 €/mes] 
• Stage jove – Alumnes de 12 a 16 anys. 
Divendres de 20 a 21.30 h
Preu: [socis, 20€/mes] [no socis, 25 €/mes] 
Vine a provar el 28 de setembre

Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier 7-9

Rocòdrom
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Centro Cultural Standard Latino 
c. Sant Francesc Xavier, 36

Cursos trimestrals 
Centro Cultural Standard Latino  
(10 classes) 1 dia a la setmana
Inscripcions i informació:
al 652 08 92 02 (matins) i al 93 473 95 79

BALL PER A ADULTS
Dansa del ventre [65€ per persona]
Ball per a Singles sense parella nivell avançat
(2 cursos) [65€ per persona]
Ball per a Singles sense parella nivell inici 
(1 curs) [65€ per persona]
Nivell inicial de Balls de saló [75€ per persona]
Nivell perfeccionament Balls de saló 
(5 cursos) [75€ per persona]
Nivell inicial de salsa [70€ per persona]
Nivell mig de salsa [70€ per persona]
Nivell avançat de salsa (2 cursos) [70€ per persona]
Ball inicial per a la gent gran [50€ per persona]
Sevillanes [60€ per persona]
Flamenc [60€ per persona]
Capoeira [70€ per persona]

BALL PER A NENS/NENES I  JOVES
Ball de saló inicial [65€ per persona]
Funky [60€ per persona]
Hip hop [70€ per persona]
Classes de promoció gratuïtes. Cal inscripció prèvia
Per cursos de més nivell contacta amb nosaltres al 
mateixos telèfons 
Organitza: Centro Cultural Standard Latino

 

Una manera millor d'avançar per la ciutat

 Sota el lema Mou-te en la direcció correcta arrenca la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, del 22 al 29. Els anunciants de cotxes ens empenyen a adorar 

la nostra màquina de menjar quilòmetres i benzina: però, on queda el nostre amor 

per una ciutat més neta, una vida més saludable i un món més sostenible? Sobre 

tot això tracta precisament aquesta iniciativa europea de foment, d'una mobilitat 

més respectuosa amb el medi ambient. La principal eina al nostre abast per can-

viar de paradigma és tan senzilla com efectiva: incrementar l'ús dels transports 

públics, anar a peu i amb bicicleta a la ciutat. La Setmana ha preparat una sèrie 

d'activitats adreçades a tota la ciutadania per explicar-ho. Podeu consultar-les 

amb detall al nostre Dia a dia. Tots podem contribuir-hi!

A més, el divendres 21 se celebrarà de forma simbòlica el Dia Sense Cotxes, 

amb el tancament al trànsit del carrer Cedres.

Un cop acabada la setmana, el diumenge 30 toca contribuir de forma pràctica 

a la mobilitat sostenible, amb la 9a Passejada en Bicicleta, que organitzen els 

ajuntaments d’Esplugues, l'Hospitalet, Sant Just Desvern, Cornellà, Sant Boi, 

Sant Joan Despí i Sant Feliu. Una oportunitat magnífica per no deixar que els 

bons propòsits es quedin sobre el paper.

Podeu trobar més informació al web de l'Ajuntament (medi ambient).●

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA • Del 22 al 29 de setembre
9a PASSEJADA EN BICICLETA • Diumenge 30 / DIA SENSE COTXES • Divendres 21
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Els dissabtes 15, 22 i 29 de setembre
19.30 h
AV La Plana  c. Dr. Manuel Riera, 93 baixos 

Curs bàsic de pensament positiu i 
meditació Gratuït
Organitza: AV La Plana - Montesa

CASAL i LUDOTECA
Del 3 al 6 de setembre
Acollida: de 8 a 9 h
Casal: de 9 a 13.30 h
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9   
Casals de setembre 
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Inscripcions a 
l’Espluga Viva. Més informació al 93 473 39 09
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva

A partir del dia 12 de setembre, tots els dies 
laborables de dilluns a divendres  
De 17 a 19 h
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9   

Recollida a escoles i ludoteca
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Tallers i control de 
deures. Més informació al 93 473 39 09
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins al 30 de setembre
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h, 
i dimecres i dissabte, de 16.30 a 20 h
Museu Can Tinturé  

Exposició: 
‘Respirem! Els espiralls de ceràmica’
Els edificis també necessiten respirar. La renovació 
de l’aire interior és fonamental per aconseguir que un 
habitatge sigui higiènic. La ventilació es facilita molt 
si es practiquen petites obertures estratègicament 
situades: els espiralls. A l’exposició s’explicaran els 
diferents usos dels espiralls, la tècnica de fabricació, 
els tipus  que hi ha i els principals centres productors. 
Entrada lliure tots els dissabtes. 
Organitzen: MEL i Associació Catalana de Ceràmica

Del 17 de setembre fins al 15 d'octubre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

‘Mercados tribales en la India pro-
funda’. Exposició fotogràfica de Jordi Reverter 
Gibert. Dimarts, 18 de setembre (19.30 h) hi haurà 
una xerrada sobre els mercats tribals a l'Índia, a 
càrrec del mateix  Jordi Reverter. 
http://jreverter.smugmug.com 

Del 13 al 30 de setembre
Casal de Cultura Robert Brillas   

Exposició: 'Cinc camins pictórics'
Paisatges de Catalunya a plein aire de Teresa Folch i 
Antoni Ferran. Inauguració: dijous 13, a les 19.30 h

Del 13 al 30 de setembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Pepe Otal i el seu “Taller de marionetas” 
Exposició in memoriam de l'obra i el seu llegat. 
Demostració de marionetes a càrrec de “Casa-Taller de 
Marionetas”. Inauguració: 13 de setembre, a les 19 h
Organitza: Balkiber, Associació Cultural Balcànica-Ibèrica

Del 25 de setembre al 14 d'octubre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició: ‘Escriure en temps difícils’
Produïda per la Institució de les Lletres Catalanes. 
Per commemorar el centenari del naixement de quatre 
escriptors destacats de les lletres catalanes: Avel·lí 
Artís-Gener ‘Tísner’, Josep Ferrater Mora, Pere Calders 
i Joan Sales, la Institució de les Lletres Catalanes ha 
preparat una exposició itinerant que explora els paral-
lelismes i les particularitats d'aquests autors. 

Dimecres 26  19 h
CLUB DE LECTURA T-10 
Xerrada sobre Mitteleuropa, a càrrec de Simona Škrabec 
Què és Mitteleuropa? Geogràfi cament correspondria a l’Europa 
Central, històricament podria identifi car-se amb l’època de l’imperi 
austrohongarès (1848-1938), culturalment seria una explosió de 
creació i sensibilitat i literàriament, un testimoni excepcional, per la 
qualitat dels seus escriptors i la singularitat del moment històric. 

A partir del dijous,
20 de setembre
HELLO BÒBILA!
Grup de conversa 
en anglès
Cada quinze dies. 
Places limitades.

BIBLIOTECA LA BÒBILA

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

'Escriure en temps difícils'
Del 25 de setembre al 14 d'octubre

Enguany és el centenari del naixement 
de quatre escriptors destacats de les lletres 
catalanes: Avel·lí Artís-Gener ‘Tísner’, Josep 
Ferrater Mora, Pere Calders i Joan Sales. Per commemorar-ho, la Institució de les 
Lletres Catalanes ha preparat una exposició itinerant que explora els paral·lelismes i 
les particularitats d'aquests autors. 

Tots quatre es van donar a conèixer durant la Segona República, pel que van viure 
temps molt difícils durant la Guerra Civil i la dictadura, que van comportar el seu llarg 
exili, durant el qual van continuar desenvolupant la seva obra en català, llengua prohi-
bida en aquell període a Espanya, fins assolir la seva màxima projecció entre els anys 
seixanta i noranta.

L'exposició ens porta el Tísner artista polifacètic i narrador inesgotable d’anècdotes 
i memòries. A Calders el recorda per ser el precursor del realisme màgic en l’escenari 
internacional. A Sales, com l'autor de la primera de les grans novel·les de la postguerra 
sobre la guerra civil d’èxit internacional, així com editor i descobridor d’una bona part 
dels grans novel·listes de segon terç de segle XX. Finalment, Ferrater Mora, el destaca 
per ser el filòsof català de més projecció internacional del segle passat.

Aquests quatre escriptors clau de la literatura catalana seran també els autors del 

mes a la biblioteca.

'Mercados tribales en la India profunda'
Exposició fotogràfica de Jordi Reverter Gibert
Del 17 de setembre fins al 15 d'octubre
Xerrada sobre els mercats tribals a la Índia
Dimarts 18, a les 19.30 h

"En esmentar la Índia, immediatament ens suggereix 
imatges de temples, forts, sadhus, rius sagrats i un llarg 
etcètera. A l'est de l'Índia encara existeix una Índia pro-
funda on unes dotzenes de tribus mil·lenàries lluiten per 
la seva supervivència. Els mercats setmanals són el lloc 
de trobada i un autèntic somni pels escassos viatgers que 
s'aventuren a anar-hi." Les paraules del fotògraf valencià 
Jordi Reverter ens expliquen el perquè de la seva fasci-
nació per aquest racó del món. A Reverter li apassiona 
la Índia, la fotografia i viatjar; amb tota aquesta energia 
ha preparat una exposició del seu treball especialment 
per la nostra biblioteca, que anirà acompanyada d'un 
documental i d'una xerrada. Si voleu fer-vos una idea del 
seu contingut abans d'acostar-vo,s podeu fer-li una ullada 

al seu web http://jreverter.smugmug.com/.

EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA PARE MIQUEL 

Dissabte 22  12 h 
L'HORA DEL CONTE 
Una biblioteca molt especial, a càrrec de David Linares 
Un nen descobreix a una vella llibreria, una biblioteca on es trobarà amb llibres màgics 
plens de sorpreses.



O F I C I N A  J O V E 
D ’ E M A N C I PA C I Ó
TALLER DE LABORAL 
Dijous 27,  de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
T’ajudem a buscar feina!
Vine a l’espai d’Autoconsulta de l’OJE i 
t’ajudarem a buscar feina i a trobar opor-
tunitats laborals. Vols saber com buscar 
feina? Quins són els canals més útils? On 
pots saber si hi ha oportunitats de feina? 
On s’amaguen les ofertes de feina?
Vine a l’OJE, a l’espai d’autoconsulta i 
t’assessorarem de forma individualitzada 
em la teva recerca de feina. Taller gratuït. 
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690 

CONCURS JOVE  

Divendres 28, a les 18.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Entrega del premi de la II 
edició de ‘L’Esplujove al Món’
Vine a veure les imatges preses pels 
joves de la ciutat durant les seves 
vacances, que han participat al concurs 
Esplujove al Món (II edició)

Ofi cina Jove d'Emancipació

Casal de Cultura Robert Brillas

C. Àngel Guimerà, 36

Tel. 661 987 690

jove.emancipacio@esplugues.cat

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

L’Ofi cina Jove d'Emancipació 

romandrà tancada el 

divendres 21 de setembre
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Amb el suport de:

EXPOSICIÓ JOVE
Del 24 de setembre al 31 d’octubre, 
de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Imatges participants de 
l’Esplujove al Món
Vine a veure les imatges preses pels 
joves de la ciutat durant les seves 
vacances, que han participat al concurs 
Esplujove al Món (II edició)  

AUTOCONSULTA
De dilluns a divendres, 17 a 20 h 
i dimarts i dijous, de 9 a 14 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Servei préstec d'ordinadors 
Vols consultar ofertes de feina? Trobar un 
pis per compartir? Beques d’estudis? Pots 
imprimir el teu currículum o fer  un tre-
ball. Se'n pot fer ús a l’edifici i imprimir la 
documentació (restringit a un màxim de 
còpies). Vine i te n’informarem

Gestió carnets internacionals
Podeu tramitar els carnets internacionals. 
N'hi ha de diferents tipus, i cadascun 
està dirigit a un tipus de col·lectiu. Tots 
us faran aconseguir descomptes dins 
del territori espanyol o a l’estranger, i 
sempre que estiguin inclosos a la Xarxa 
Espanyola d’Albergs Juvenils o a la 
Hostelling International

 

 Afegeix-t
e 
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al Twitter!!al Twitter!!

E   S   P   O   R   T   S

SORTIDES CENTRE EXCURSIONISTA ESPLUGUES - ESPLUGA VIVA
Diumenge 16 de setembre • Sortida en autocar - Pl. Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Camí ral de Vic a Olot. 
Tram de les Marrades – La Garrotxa
Cal fer inscripció prèvia. Més informació al 93 473 39 09. Reserva de plaça 
fins el dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació 
d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat

Diumenge 16 de setembre • Sortida en autocar - Pl. Santa Magdalena

EXCURSIONS BTT 
Conjunta amb la sortida en autocar
Camí ral de Vic a Olot. 
Tram de les Marrades – La Garrotxa
Cal fer inscripció prèvia. Més informació al 93 473 39 09. Reserva de plaça 
fins el dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació 
d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat

Diumenge 30 de setembre

EXCURSIONS EN FAMILIA
Montserrat. ( St. Joan, Camí nou de St. Jeroni, 
Camí antic, Pas dels Francesos, Montserrat)
Excursions dirigides a les famílies amb infants que volen gaudir d’una apro-
ximació al món de l’excursionisme i la natura. Sortida en cotxes particulars 
Cal fer inscripció prèvia. Més informació al 93 473 39 09. Reserva de plaça 
fins el dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació 
d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat

Diumenge 30 de setembre 

CICLE “PETJADES I CAMINS”
El Taga per Ogassa
Més informació al 93 473 39 09 o al CEE (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)

Jocs de taula

Dilluns 17, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Jocs de taula
Vine amb els amics  a passar la tarda a 
l’Espai Jove Remolí  i juga als teus jocs de 
taula predilectes: Risk,  Monopoly, Cluedo, 
Uno, etc. Activitat sense inscripció prèvia

Cinema jove

Dilluns 24, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cinema&Crispetes
Vine a veure les teves pel·lis favorites a 
l’Espai Jove Remolí:
Dilluns 24   El dia de mañana
Farem crispetes per a tothom. 
Sense inscripció prèvia 

Espai de trobada
Dijous 20 i 27, de 18.30 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Ping-pong
Vine a jugar a Ping-pong al Remolí!
Activitat sense inscripció prèvia

Divendres 28, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Playstation3: 
ProEvolution Soccer
Anima’t a jugar al Remolí a la Playstation3 
amb els teus amics!
Activitat sense inscripció prèvia.

TIC
De dilluns a divendres, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Espai d’estudi a l’aula 
d’informàtica
Has de fer deures?  necessites estudiar? 
et deixem un ordinador amb connexió a 
Internet i el suport d’un informàtic, per 
poder fer treballs, currículums, cercar 
informació i resoldre els teus dubtes 
d’ofimàtica.

Esplujove de Nit
Diumenge 9, de 21 a 24 h
Piscina municipal Parc dels Torrents  
Nit chillout a la piscina
Tanquem la temporada de piscina d’una 
forma especial. Vine a gaudir de música 
chillout, aigua i un taller de còctels sense 
alcohol. T’ho perdràs?

Divendres 21, a la 1.30 h,
madrugada del viernes al sábado
Parc de les Esplugues  
Nit Jove Concert amb 
Hotel Cochambre

Dissabte 22, a les 23.30 h
Plaça Catalunya  
Esplujove Dance Session de 
Dj Àlex Andrés i Dj Dany

1.30 h 

Esplujove 
Dance 
Session amb 
Xavi Beat

 

Dissabte 22, a les 23.30 h
Plaça Catalunya
Som.nit
Stand informatiu sobre els riscos del 
consum de drogues.

Espai Jove Remolí

Pl. Blas Infante s/n • Tel. 93 372 97 06

jove.remoli@esplugues.cat 

De dilluns a divendres, 

de 17.15 a 21 h

L’Espai Jove Remolí romandrà 
tancat de l’1 al 16 de setembre 
(ambdós inclosos) i 21 de setembre




