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E
n Esplugues aprovechamos al 
máximo las buenas vibraciones 
del verano y nos reservamos lo 
mejor para el fi nal: ¡nuestra 
Fiesta Mayor! Estas son algu-

nas de las propuestas más atractivas de 
estos cuatro días de diversión sin pausa. El 
resto, como siempre, lo encontraréis en el 
programa que recibiréis en vuestras casas. 
¡A disfrutar!

MERCADO 
’ESPLUGAS CITY’
Del viernes 18 al lunes 21
Tras el estreno el año pasa-
do del mercado que conme-
mora el poblado de los estu-
dios Balcázar que se instaló 
en la ciudad hace más de 
cincuenta años, el far west 
se apodera de nuevo de las 
calles Església y Montserrat. 
Además de las paradas y los 
talleres de oficios, también habrá actua-
ciones musicales de la mano de Alex T. & 
Junquebox Show (las noches del viernes 
y sábado) o el espectáculo con caballos al 
estilo del salvaje oeste Mirón bococi free 
style horse show (tarde de domingo). Los 
encontraréis en la zona de césped de la 
calle Montserrat. 

DASOUL +KEYMASS & BONCHE 
Viernes 18 - 22 h
c. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
El artista canario Dasoul, uno 
de los referentes en el pano-
rama del reggaetón español 
actual, llega a Esplugues 
acompañado de Keymass y 
Bonche, sus amigos y colegas 
de trabajo. Acaban de lanzar el 
single ‘Para qué llorar’. Con un 
mensaje muy parecido a ‘La vida 
es un carnaval’, con permiso de la 
fabulosa cantante Celia Cruz,  la 
nueva canción del trío español tam-
bién invoca la alegría como solución 
a todos los problemas.

Del viernes 18 al lunes 21, la ciudad 
se despide del verano por todo lo alto

LAS TAPAS SE APODERAN 
DE LA CIUDAD
Durante estos días de agenda tan apretada 
poder ahorrarse cocinar sería ideal. Vuestros 
deseos se cumplen con las tapas a precios 
populares que ofrecen 50 establecimientos 
de la ciudad, del jueves 17 al lunes 21 (de 12 
a 15 y de 18 a 21 h.) . Por otro lado, la boca se os 
hará agua con la suculenta oferta de tapas que 
tienen preparada en el Mercat Municipal de 

La Plana la noche del sábado 
19. Cada parada ofrece una 

especialidad a degustar. 
¡Para chuparse los dedos!

LA 1ª NIT DEL COMER  
D ESPLUGUES - botigues obertes

Sábado 19 – de 19 a 00 h. 
Calles Quintana, Dr. Riera, Corrales y 
Llunell y parte inicial de la Rambla del 
Carme con c/Quintana
Qué mejor que aprovechar las fiestas para 
salir de compras por la ciudad. La Xarxa de 
Dones Emprenedores organiza la primera 
velada dedicada al comercio en la que las 
tiendas abrirán hasta la medianoche.

ANTONIO JOSE, DE ’LA VOZ’”
Sábado 19 – 23 h. 
c. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
El ganador de la tercera temporada del pro-
grama “La Voz” de Telecinco trae su talento 
a Esplugues. El artista cordobés de 20 años, 
cuyo estilo le ha valido la comparación con 
Antonio Orozco o Pablo Alborán, lanzó su últi-
mo disco El viaje el pasado mes de julio y 

viene con muchas ganas de 
presentároslo.  

FIESTA HOLI
Domingo 20 12 h.
Sant Antoni M. Claret - c. Bruc
Como novedad de este año, destacar la 
Fiesta Holi, la famosa celebracion origina-
ria de la Índia llenará la ciudad de colores 
con la guerra de bolsitas de pigmentos en 
polvo y la música de fondo. Holi es el nombre 
del festival de primavera, también conocido 
como el de los colores y la fiesta de amor. Se 
trata de una antigua fiesta religiosa hindú 
que se ha vuelto popular entre los no hindú-
es en muchas partes del sur de Asia. 

HOTEL COCHAMBRE
Domingo 20 – 20 h. 
c. Sant Antoni M. Claret – c. Bruc
Hotel Cochambre es mucho más que una 
banda de versiones. Sus conciertos están 
llenos de humor, ironía y teatro. Con una 
trayectoria de quince años a las espaldas, 
este grupo formado por cinco músicos tiene 
una divertida historia que contaros: resul-
ta que eran los trabajadores de un hotel 
que no tenía ninguna estrella pero donde 
se alojaron las mejoras estrellas musica-
les. Como les expropiaron el hotel, salen 
a interpretar las canciones de los artistas 
que una vez se alojaron en él. 

PIROMUSICAL
Lunes 21 – 22 h. 
Plaza Catalunya 
Tras cuatro días y cuatro noches de músi-
ca, color y alegría, Esplugues se despide de 
su Fiesta Mayor con un flamante espectá-

culo piromusical que anunciará por toda 
la comarca el fin de la celebración más 

grande de la ciudad y, de paso, dará por 
terminado el verano… No os pongáis 

tristes, ¡el año que viene, más! ●

Llega la Fiesta Mayor a Esplugues!

MESKVINS
 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Tenim vermuts l'Espinaler
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

 

Vigílies de divendres, 
dissabtes i festius a les 
nits, pren una copa al 
MesKvins. Tenim gran
varietat de Gintònics. 
Cada 9 menús en donem 
1 de gratuït, i a més a 
més, una ampolla de 
cava brut nature. 

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39 • Servei de terrassa
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E
l teixit associatiu d’Esplugues 
es bolca de tot cor en la celebra-
ció i aporta la dosi de cultura i 
tradició que tota festa que es fa 
dir “major” mereix. Aquestes 

són algunes de les activitats més destaca-
des de les jornades festives: 

Divendres 18
Els primers a celebrar la festa seran els 

més petits de la casa amb una xocolatada. 
Després, el so de les gralles i els tambors 
en el seguici del Pregó anunciarà l’arri-
bada de la celebració i convocarà tothom a 
escoltar el pregó que inaugurarà la diver-
sió. A continuació el cercatasques-corre-
foc i els concerts a barraques. La nit és 
territori de les Festes Populars al parc de 
les Tres Esplugues. A hores 
del tancament de L’Agenda 
encara estaven per confirmar 
el nom dels grups musicals, 
tot i que en vista de l’èxit de 
les passades edicions segur 
que les propostes que pre-
sentaran els organitzadors 
no us decebran.

També podeu acostar-
vos a la rambla Verge de la 
Mercè a veure l’exhibició 
de balls del grup infan-
til d’Standard Latino o al 
parc Pou d'en Fèlix on dos 
grups de música moderna de l'Es-
cola Municipal de Música, a n o m e -
nats Amnèsia i Sighthole, actuen a les 
10 de la nit. 

Dissabte 19
Ja de bon matí, el concurs de truites 

i la degustació d’un plat típic andalús 
us donarà forces per mantenir l’energia 
durant tot el dia, que ve ple de propostes. 
Els nens i nenes tenen un munt d’activi-
tats preparades al parc dels Torrents, on 
també poden fer una volta en poni; o en 
tartana, que els porta fins a la fira. A més, 
alguns actes del dissabte tenen una versió 
infantil i una d’adulta, com la cercavila de 
colles o el correfoc. Cal destacar, també, 

la XX Diada Bastonera que organitza 
la Colla de Bastoners d’Esplu-

gues, entitat que celebra 
els seus 30 anys, i 

que us convi-

Les entitats fan bategar la Festa Major 
da a un sopar popular i a un ball amb el 
grup EspluFolk.  

En cada racó de la ciutat s’hi munta algun 
reclam, com la XXI Trobada de Puntaires 
(parc Pou d’en Fèlix), la 5a Trobada 
Country i Line Dance, les jotes arago-
neses, la prediada castellera, la botifar-
ra popular i l’exhibició de motos cus-
toms, l’actuació del Taller flamenco o el 
concert a la Parròquia 
Sant Mateu.

De música i ball, no en 
faltarà: teniu un vermut 
amb concert als Jardins de 
Can Tinturé i, al vespre, l’Or-
questra Parfills us espera al 
parc Pou d’en Fèlix, al ball de la 
Penya Barcelonista. Els concerts 
al parc de les Tres Esplugues arro-
doniran la segona jornada.

Diumenge 20
Tercer dia festiu, i el cansa-

ment es comença a notar, però 
els petards de les matinades 
us llevaran ben d’hora per-

què encara queda molta gres-
ca per gaudir. Arrenquem amb un 

bon esmorzar al XXXVIII Concurs 
de Menjadors de Mongetes amb 

Botifarra, o per als que prefereixin l’esport, 
amb la 31a edició de la Marxa Accessible 
d’Educació Viària, pensada especialment 
per als ciclistes. I, per als creients, el pro-
grama preveu la missa baturra del Centro 
Aragonés. També podeu passar una esto-
na pel Casal de Cultura Robert Brillas, on 
hi fan la XIII Jornada de Sensibilització 
Sobre la Integració de les Persones amb 
Discapacitat, o anar a visitar el claustre 
del convent de Santa Maria de Montsió. 
Per cert, durant aquests dies el Museu Can 
Tinturé ofereix entrada gratuïta amb horari 
ampliat.

El matí està amanit amb la concentració 
de tambors i cercavila i el seguici previ a 
la Diada Castellera, que enguany arriba a la 
22a edició. Paral·lelament, hi haurà diverses 
actuacions musicals dels grups i corals de 
l’Escola Municipal de Música. 

A la tarda i a la nit tornen a ser protagonis-
tes els balls, de l’Esbart Vila d’Esplugues, 
la Secció Sardanista de L’Avenç, o els de 
saló per part del Centre Cultural Standard 
Latino. La dosi de teatre i comèdia la posen 
la companyia Endoll Teatre que recuperen 
l’obra Divorciades vegetarianes, i..., per 
una banda, i per l’altra, hi haurà un espec-
tacle d’humor als jardins del Casal 
de Cultura Robert B r i l l a s 

organitzat per Festes 
Populars, que també  
han preparat, com a 
novetat, un concurs d’esca-
lada de caixes de cervesa.

El Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael us tenen preparat un festival de 

flamenc a les set de la tarda i, a la nit, con-
viden a l'artista de varietats i actriu, Amparo 
Moreno (rambla Verge de la Mercè). 

Dilluns 21
Som-hi! L’últim dia de Festa Major s’ha 

d’aprofitar al màxim. Avui és una jornada 
dedicada als més petits de la casa: hi tro-
baran inflables i espectacles d’animació 
infantil. Al migdia sonaran les bandes de 

l’Escola Municipal de Música 
, a la tarda, les hava-
neres, maridades amb 

rom cremat. A la plaça 
Catalunya, abans i després 

del piromusical que anun-
ciarà el final de la celebració, 

hi haurà l’actuació 
d’un grup de percus-

sió per alleugerir el tràn-
gol d’acomiadar-nos de la 

festa. 

PrEvia  
Més enllà dels quatre dies 

de Festa Major com a tals, 
abans i després, també s’or-
ganitzen actes que ens fan 
gaudir una mica més de 
l’esperit festiu que viu la 
ciutat aquest mes. Recordeu 
aquesta data: diumenge 13. 
Teniu l’actuació de la Coral 
Musicorum, amb totes les 
formacions al complert, a l’Es-
cola Alemanya amb el concert 
de pel·lícula, que compta amb 
la participació d'una ballarina 
i dues actrius i que es titula: 
Som d’Òscar, un concert de 
bandes sonores per a cor 
i piano”. ● 
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C. Laureà Miró, 242, local 2 - Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia  -  T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com  -  www.m2interiorisme.com

Montse MarquésMontse Marqués
InterioristaInteriorista

Montse GarciaMontse Garcia
InterioristaInteriorista

Ens ocupem de tot,
si vols renovar casa teva:
Feines de paleta
Instal·lacions 
Pladur 
Guix
Pintura

Fusteria
Mobiliari a mida
Fusteria alumini
Parquet
Tèxtils...

Et proposem les idees segons les teves necessitats
i coordinem l'obra de principi fi ns al fi nal

Vine a veure l'exposició permanent
i t'ajudarem a renovar casa teva

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL 

Tot el que necessites
per estar bé
a casa teva

Propostes 

genial
s!

L’esport, ingredient imprescindible 
de la Festa Major
 Qui digui que l’esport i la festa estan 

renyits, que vingui a Esplugues que li 
demostrarem el contrari. Aquí sabem 
que fer exercici és sinònim de diversió, 
l’element que defineix tota Festa Major, 
i per això organitzem un bon nombre de 
partits, tornejos i exhibicions que abas-
ten gairebé tots els esports que es fan a 
la vila: petanca, tennis taula, futbol camp 
i sala, voleibol, bàsquet, handbol, escacs, 
billar, gimnàstica artística i pàdel. A suar 
la samarreta! 

El pAdel arriba a la ciutat
Com ja sabeu recentment el CEM La 

Plana estrena unes pistes de pàdel, i 
per celebrar-ho com cal organitza, com a 
gran novetat de la Festa Major esportiva, 
el primer torneig dedicat a aquest esport 
a Esplugues. Aficionats o amateurs, que 
de ben segur estàveu esperant aquest 
moment, ja podeu agafar les vostres raque-
tes, buscar parella de joc, i apuntar-vos-hi. 
Les inscripcions són a partir del 2 de 
setembre al mateix centre esportiu. 

Activitat frenetica als camps 
i les pistes

Tant al Camp Municipal de Futbol Salt del 
Pi com a les pistes del Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres hi trobareu una 
activitat frenètica de partits de futbol, 
bàsquet o voleibol. Paral·lelament, al 
Poliesportiu Municipal Can Vidalet, s’hi fa 
el V Torneig futbol sala que organitza el 
CCA Plaza Macael i a la piscina del CEM 
La Plana, el trofeu de natació dedicat a 
la nostra festa. 

Handbol, Ciutat d’Esplugues
Entre totes les competicions d’aquests 

dies, la que possiblement té més rellevàn-
cia és el Torneig “Ciutat d’Esplugues” 
d’Handbol, que aquest any arriba a la seva 
trentena edició. Els dos equips de casa nos-
tra es disputaran el trofeu amb una desena 
d’equips d’alt nivell en una competició que 
promet ser molt emocionant.

 

Festival esportiu i musical 
Les entitats esportives us conviden a tots a 

unir-vos a la festa que us tenen muntada a la 
plaça Catalunya, una cita anual amb el Club 
de Gimnàstica Artística Les Moreres, on 
els seus esportistes us regalaran una mostra 
dels seus millors exercicis. ● 

I TORNEIG DE PÀDEL 
ESPLUGUES 
Dissabte 19

 De 10 a 14 i de 16 a 21 h 

Diumenge 20

 De 10 a 14h 

Pistes del CEM La Plana 

Inscripcions: a partir del 2 de setembre al 
CEM La Plana 

XXX TORNEIG CIUTAT
D’ESPLUGUES D'HANDBOL
Divendres 18  de 17.30 a 20.30 h

Dissabte 19  de 9 a 22 h

Diumenge 20  de 9 a 16 h

Complex Esportiu Municipal Les 
Moreres

TORNEIG DE TENNIS TAULA
FESTA MAJOR
Dissabte 12  de 9 a 15 h

Complex Esportiu Municipal Les 
Moreres

Inscripcions gratuïtes, de l'1 al 9 de
setembre, de dilluns a divendres, de 16 a
20 h, al Centre Cultural L'Avenç.
C. Àngel Guimerà, 27-29 - Tel: 93.513 54 45
- activitatsavenc@gmail.com

FESTIVAL ESPORTIU I 
MUSICAL PER A TOTHOM
Dissabte 19  de 18 a 21 h

Plaça Catalunya
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Dijous 10  21.30 h

MARXA DE TORXES
Plaça Santa Magdalena

Divendres 11

 12 h ACTE 
INSTITUCIONAL
Parc Onze de Setembre

 19.30 h BALLADA  
DE SARDANES
Parc Onze de Setembre

ONZE DE SETEMBRE

La Diada Nacional de Catalunya, 
una festa tenyida de tradició i política
 Esplugues s’engalana un cop més l’On-

ze de Setembre per celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya. Ofrenes, cants, 
balls i parlaments s’encarreguen de tenyir 
la festa de tradició i política.  

La nit abans, però, se celebra la marxa de 
torxes, que organitza l’ANC, i que va des 
de l’Ajuntament fins al monument de l’Onze 
de Setembre i a la qual es conviden altres 
poblacions com la de Sant Just Desvern. 

L’endemà al migdia, al parc de Onze 
de Setembre, se celebra l’acte institu-
cional que vindrà farcit per les actuaci-
ons del cor jove Som Night de Corals 

Musicorum, que interpretarà L'himne 
de Newsies del musical d'Alan Menken,  
i la SCC La Coloma, amb El Cant de 
la Senyera, ens faran vibrar el cor, i les 
ofrenes florals obsequi de les entitats de 
casa nostra. Després, encara més regals, 
aquest cop, en forma de dansa, per 
part de l’Esbart Vila d’Esplugues, que 
ballaran el Contrapàs de la pau i llegi-
ran el poema Què vol aquesta gent de 
Lluís Serrahima; la Colla de Bastoners 
d’Esplugues, amb el seu Ball d'ofrena 
interpretat per petits i grans; i la Secció 
Sardanista de L’Avenç. Aquest any els 

sardanistes interpretaran, acompanyats 
del públic assistent que s’hi vulgui sumar, 
la sardana La petita princesa, de Jordi 
León, i que la secció ha interpretat en 
altres ocasions. Una peça molt melòdica 
que engrescarà a tothom. 

L’alcaldessa d’Esplugues tancarà l’acte 
del matí amb la lectura de la declaració 
institucional i, abans que tots els assis-
tents puguin cantar Els Segadors, l’him-
ne nacional de Catalunya.

A la tarda la secció local de l’Assem-
blea Nacional de Catalunya organitza 
la sortida cap a la manifestació de l’avin-
guda Meridiana de Barcelona. De torna-
da, recordeu que la Secció Sardanista us 
espera al parc Onze de Setembre per aco-
miadar junts la Diada amb la tradicional 
ballada de sardanes. ●

LA PLANA 
OS INVITA 
A UNIROS A SU 
FIESTA MAYOR 
 El baile, la música, las comidas popu-

lares y las actividades para los más 
pequeños de la casa se dan cita el primer 
fin de semana del mes en el barrio de La 
Plana, donde celebran su Fiesta Mayor. 
Epicentro de la celebración: la rambla del 
Carme. 

El correfoc del viernes por la noche 
dará el pistoletazo de inicio de las fiestas, 
justo antes del pregón, a cargo de Manel 
Pozo, regidor de barrio. Después habrá 
varias actuaciones y baile amenizado con 
una discoteca móvil.  

El pasacalles a cargo de la Colla de 
Geganters y la Colla de Bastoners de 
Esplugues inaugura la programación 
del sábado, al que le sigue la sardina-
da popular del mediodía. Por la tarde, 
la Colla de Castellers de la ciudad nos 
brindan con una diada castellera para 
dar paso al baile, con las sevillanas de 
Taller Flamenco, noche de música con la 
orquestra OEM y los bailes country, lati-
no para solteros y danza del vientre. 

La última jornada, que no la menos 

importante, está dedicada a los niños y 
niñas que podrán jugar todo el día en el 
parque infantil con toboganes gigantes, 
multiobstáculos y castillos hinchables. 
También pueden participar en la cursa 
infantil o acudir a una exhibición de 
artes marciales, así como pasárselo en 
grande en la fiesta infantil de la tarde, que 
vendrá animada por payasos y marione-
tas. Más tarde, será el turno de la exhibi-
ción de zumba y, como punto y final, el 
concierto de habaneras con el grupo Son 
de la Havana y en compañía de su tradi-
cional brebaje: el ron cremat. ●

FIESTA MAYOR DE LA PLANA
Del viernes 4 al domingo 6

Rambla del Carme

Sopar sota la llum 
dels fanals del 
carrer de L’Avenç
 Torna el Sopar de Germanor 

del carrer de Mossèn Jacint 
Verdaguer, que enguany arriba a 
la seva 33a edició i, com en altres 
ocasions, comptarà amb la música 
en directe a càrrec de Marc Obiol. 
Qui vulgui unir-se a la cita, pot com-
prar els tiquets al mateix carrer els 
dies 1, 2, 3, 4, 7 i 8 de setembre, de 
18 a 21 h. El preu del menú és de 
17 euros per als adults i de 9 euros 
fins als 12 anys. Bon profit i bona 
companyia!

Per cert, l’endemà a la tarda conti-
nua la festa, aquest cop per als més 
petits de la casa, que podran jugar 
i prendre xocolata durant les activi-
tats infantils que hi ha preparades. ●

FESTA DE VEÏNS
DEL CARRER DE L’AVENÇ

Dissabte 12  21 h 
• Sopar de Germanor

Diumenge 13  17 h 
• Festa infantil 
C. Mossèn Jacint Verdaguer
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Espai Jove Remolí
de 16 a 35 anys

Pilates• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Zumba• 
Dimarts, de 19 a 20.30 h

Bhangra• 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Iniciació a guitarra• 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Bollywood• 
Dijous, de 20.15 a 21.45 h

Ritmes llatins• 
Divendres, de 19 a 20.30 h

Ofi cina Jove 
d'Emancipació 
de 16 a 35 anys

Conversa en anglès• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Ioga• 
Dimarts, de 19 a 20.30 h

PNL per millorar la teva • 
comunicació
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Cuina per a dummies (*)• 
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

Llengua de signes (iniciació)• 
Divendres, de 19 a 20.30 h

Tria el taller que més t’agradi, hi ha propostes 
per a tots els gustos! setembre / desembre

Casal de Cultura 
Robert Brillas
A partir de 16 anys

Danses de l'Índia• 
Dilluns, de 20 a 21.30 h

Espai Municipal de les Arts Centre Municipal Puig Coca • Petit parc de l’amistat, s/n • Tel. 93 372 04 16

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÀMICA

Curs d’iniciació  • 
a la ceràmica
Dilluns, de 10 a 13 h
Dimarts, de 17.30 a 20.30 h
Dimecres, de 17.30 a 20.30 h

Ceràmica per a nens • 
i nenes
Dijous, de 17.30 a 19 h
Divendres, de 17.30 a 19 h

Monogràfi c d’escultura  • 
i modelat
Dijous, de 10 a 13 h

Monogràfi c torn i esmalt• 
Dimarts, de 10 a 13 h

Seminari nous fangs • 
Del 28 de setembre al 21
de desembre
Dilluns, de 17.30 a 20.30 h

Seminari treballem  • 
amb porcellana
De l’1 al 29 d’octubre
Dijous, d’11.30 a 13 h

Seminari joieria ceràmica• 
Del 28 de setembre al 29 
d’octubre
Dijous, de 17.30 a 20.30 h

Seminari construcció  • 
en xurros
Del 19 de novembre al 17 
de desembre
Dijous, de 17.30 a 20.30 h

Seminari decoració ceràmica• 
Del 25 de setembre al 18 
de desembre
Divendres, de 19 a 20.30 h

TALLERS + ART
PROGRAMACIÓ 
OCTUBRE – DESEMBRE

Reconvertim roba• 
Dilluns, de 17.30 a 19 h

Art pel benestar• 
Dilluns, de 19 a 20.30 h

Restauració de mobles• 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

Taller per famílies• 
Grups de 0-3 anys: Toca-toca,
tela-marinera, mini-artistes...
Divendres, de 17 a 18 h

De 4-6 anys: Pintura, fang,
pasta de paper...
Divendres, de 18.30 a 19.30 h

De + 6 anys: Tècniques 
artístiques, modelat, jocs 
creatius...
Dimecres, de 17.30 a 19 h

CURSOS MONOGRÀFICS
TRIMESTRALS

Introducció al paisatge• 
Dimarts, de 17 a 19 h

Iniciació a la pintura• 
Dimarts, de 19 a 21 h

Perfeccionament /• 
procediments pictòrics
Dijous, de 19 a 21 h

Iniciació /perfeccionament• 
a l’aquarel·la i la tinta
xinesa
Dimarts, de 10 a 11.30 h

Iniciació a la tempera• 
(gouache)
Dimecres, de 10 a 11.30 h

Bases de pintura i dibuix• 
Dimecres, de 12 a 13.30 h

CURSET D’EXPRESSIÓ
PLÀSTICA – NENS I NENES
De 9 a 13 anys

Dijous, de 17 a 19 h

Serveis:• 
- Autoservei
Dilluns, dimarts i dijous,
de 10 a 13 h
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 17 a 20.30 h;

- Biblioteca especialitzada
Dilluns, dimarts i dijous,
de 10 a 13 h
De dilluns a divendres,
de 17 a 20.30 h;

TALLER MUNICIPAL 
DE PINTURA I DIBUIX
CURSOS NORMALITZATS
D’OCTUBRE A JUNY

A partir de 12 anys

Iniciació• 
Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h

Desenvolupament  • 
i realització de projectes
Dilluns i dimecres, de 19 a 21 h

+ INFORMACIÓ 

I PREUS 

Consulteu la guia 

No et quedis a casa!

www.esplugues.cat

o al 93 372 04 16, 

de 17 a 21 hores

INSCRIPCIONS TALLERS

Del 7 al 18 de setembre
Inici dels tallers: setmana del 28/9

Lloc: 
Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Cen-• 
tral. Pl. Santa Magdalena, 24

Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Can • 
Vidalet. Rambla Verge de la Mercè, 1. Tel. 
900 300 082

Horaris:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h
Les inscripcions també es poden formalitzar 
per internet a www.esplugues.cat  

Preus:
• Joves de 16 a 35 anys:
18,40 € (no residents: 47,19 €)

• Adults +35 anys: 53,25 €
(no residents: 67,60 €)
(*) suplement de 15 €

Normativa inscripcions:
• Els tres primers dies d’inscripció estan 
reservats a la ciutadania d’Esplugues. 
• Si no s’arriba al 90% de la cobertura de 
les places, el taller pot quedar anul·lat . 
• L'organització es reserva el dret de modi-
fi cació, previ avís. 
• No es retornarà la matrícula si no és per 
anul·lació del taller.
           

Puig Coca • PPPPPPeetititititt pp parc de l’amis

ys:
4477,1919 € €))

,,25 €
))

fifi ca icióó,
• NNo es
anan lulul ll·laa
         

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

  + info a l’Espai Jove Remolí
   i la Ofi cina Jove d'Emancipació

www.espaidelesarts.esplugues.cat
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ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA 

TALLERS DEL PRIMER
TRIMESTRE
Inici del curs: 
14 de setembre 

Música per als més petits:  • 
0-3 anys
Amb l’acompanyament   
de pares/mares

Taller: Sol, solet• 
(4 a 12 mesos)
Dimarts, 16.45 h

Taller: Cinc pometes• 
(1 a 2 anys)
Dimecres, 16.45 h

Taller: Escarabat, bum, • 
bum
(2 a 3 anys)
Dijous, 16.45 h

Música i Moviment:• 
de 3 a 5 anys

Música i moviment 1• 
(3 anys) 3 línies
Dilluns, dimecres   
i divendres, 17.30 h

D’octubre a desembre

Tots els preus amb IVA inclòs

Aprèn a fer servir el teu • 
smartphone/tablet
Dilluns, d’11 a 12.30 h
Data d’inici: 28 setembre
Preu: 25,46 €
(no residents: 50,93 €)

Escriptura creativa:• 
imaginació i tècniques
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Data d’inici: 29 setembre
Preu: 27,16 €
(no residents: 47,53 €)

CIRD Vil·la Pepita  Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • C. Sant Francesc Xavier, 1 • 93 371 33 50 (ext. 2190)

Espai Municipal de les Arts Centre Municipal Puig Coca • Petit parc de l’amistat, s/n • Tel. 93 372 04 16

ACTIVITATS
• Tallers
• Conferències
• Activitats familiars
• Visites teatralitzades
• Trobades especialitzes
• Sortides

VISITES GUIADES 
ALS MUSEUS
Tots els diumenges
• Visita combinada al Museu
Can Tinturé i al Museu de
Ceràmica La Rajoleta
Tots els diumenges, a les 11 i 
13 h (La Rajoleta) i a les 12 h 
(Can Tinturé)

Música i moviment 2• 
(4 anys)
Divendres, 17.30 h

Música i moviment 3• 
(5 anys)
Dijous, 17.30 h

Coral L’Esplugueta• 
(optativa per a infants 
de 4 i 5 anys)
Dimarts, 17.30 h

Formació Musical Bàsica:• 
de 6 a 11 anys

Conjunts, grups  • 
i formacions

Instruments• 

Llenguatge musical• 

MÚSICA JOVE:

12 a 17 anys

Fer música en grup és l’eix
de l’aprenentatge, oferint-se
diverses opcions de formacions i
conjunts.

Formacions    • Instruments• 

Conjunts    • Aprofundiment• 
  (Avançat)

PRÀCTICA MUSICAL:
a partir de 18 anys

Formacions• 

Conjunts• 

Instruments• 

Teòriques• 

TALLERS TRIMESTRALS

Guitarra amb acords 1• 
Dijous, 21 h

Guitarra amb acords 2• 
Divendres, 20.30 h

Guitarra amb acords 3• 
Dijous, 20 h

Informàtica musical• 
Divendres, 20 h

Musicoteràpia• 
Horari a convenir

Harmònica  • 
Blues
Dilluns, 20.30 h

Jazz improvisació• 
Divendres, 20.30 h

Taller de veus• 
Divendres, 20 h

INSCRIPCIONS 
I INFORMACIÓ 
DELS HORARIS:

Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel.: 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat

Horari:
Matins: dilluns i dimecres,
de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns 
a divendres,
de 16 a 21 h

Consulta els preus a la guia 
No et quedis a casa

Tertúlia Literària:• 
‘La vida escrita per les
dones’
Dimarts, de 12 a 13.30 h
Data d’inici: 29 setembre
Preu: 20,37 €
(no residents: 35,65 €)

Entrenament en relaxació• 
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Data d’inici: 30 setembre
Preu: 20,37 €
(no residents: 35,65 €)

Creixement personal• 
Dijous, de 16 a 17.30 h
Data d’inici: 17 setembre
Preu: 33,62 €
(no residents: 61,12 €)

Creixement personal• 
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data d’inici: 17 setembre
Preu: 33,62 € (no residents:
61,12 €)

Les inscripcions es realitzen 
als Punts d’Atenció a la 
Ciutadania (PAC). 
Veure informació a la pàgina 
anterior

VISITA L’ARXIU MUNICIPAL
D’ESPLUGUES
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h
Dimecres i dijous, 
de 17 a 19 h.
Visites guiades 
prèvia concertació 
al 93 473 44 12

ITINERARI PER LA BATERIA
ANTIAERIA DE SANT PERE
MÀRTIR
1r diumenge de mes* 11 h
Plaça Mireia
Inscripció prèvia
(*) Excepte aquest mes: 
20 de setembre

RUTA DE LA MÀ 
D’ESPLUGUES
Itinerari lliure per 16 racons 
emblemàtics del centre 
històric. Amb l’ajuda d’un 
smartphone i mitjançant la 
lectura dels codis QR podeu 
complementar el recorregut 
senyalitzat pel centre històric 
de la ciutat.

INFORMACIÓ I RESERVES

MEL. Museus d’Esplugues
de Llobregat
Can Tinturé i La Rajoleta
C. Església, 36
Tel. 93 470 02 18
museus@esplugues.cat
www.museus.esplugues.cat
També a :
Facebook

MuseusdEsplugues
Twitter

@MuseusEsplgues
Instagram

Museus_Esplugues
Arxiu Municipal d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 38
Tel. 93 473 44 12

Museus i Arxiu

www.espaidelesarts.esplugues.cat
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 12.45 h • Ballada de La petita princesa 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
 19.30 h - Parc Onze de Setembre  

Ballada de sardanes amb la Cobla 
Baix Llobregat, a càrrec de la Secció 
Sardanista de L'Avenç A LA PÀGINA 5 

12 DISSABTE
 21 h • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

[17 €]  [Menors 9 €] 

FESTA VEÏNS DEL CARRER DE L’AVENÇ
XXXIII Sopar de germanor del carrer 
de L’Avenç
Venda de tiquets al mateix carrer els dies 1,2,3,4, 7 i 
8 de setembre, de 18 a 21 h. Hi haurà ball a càrrec del 
músic Marc Obiol.
Hi col·laboren: Bumbutea, Casellas Centre Dietètic, 
Sephora, Creix el Taller, El Rincón del Ocio, Colmado 
La Miranda, Hamburgueseria McCoin, Daria flors i jar-
dins, Perruqueria Soco i Ubud Artesania. 
Organitzen: veïns del carrer Mossèn Cinto Verdaguer

 A LA PÀGINA 5 

13 DIUMENGE
 12.30 h • Auditori de l’Escola Alemanya 

Av. de Jacint Esteva Fontanet, 105  

FESTA MAJOR
Concert coral de Festa Major: 

Som d'Òscar, concert de bandes 
sonores per a cor i piano
 Les corals Musicorum amb totes les formacions al 
complert (adults, «Som·night» i «El cor de la nit») pre-
senten Som d'Òscar, un concert de bandes sonores 
per a cor i piano acompanyades per la ballarina Susana 
Azvar, les actrius Sara Scoth i Ivete Castanyo, el pia-
nista Adrià Aguilera i sota la direcció de Sònia Gatell.
Organitza: Coral Musicorum

6 DIUMENGE
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme   

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

 11 h • Esplai Espurnes
 11 h • Penya motera Cilindros 

Rebeldes
 11 h •  Cursa infantil 

a càrrec del Club d’Atletisme Can Mercader
 12 h • Exhibició d'arts marcials  

A càrrec de Mugendo
 17 h • Festa infantil amb pallassos i tite-

lles 'Tururut'
 19 h • Exhibició de zumba

A càrrec de Duet Esplugues
 20.30 h • Cantada d'havaneres amb 

Son de l’Havana, amb tastet de rom 
cremat
Organitza: AV La Plana – Montesa A LA PÀGINA 5

10 DIJOUS
 21.30 h • Des de la plaça Santa Magdalena 

fins al parc Onze de Setembre  

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

11 DIVENDRES 
 De 9 a 20 h - Pistes Municipals de Petanca  

carrer Dr. Turró
Trofeu Social de Petanca La Diada
Organitza: Club Petanca Recreatiu Esplugues

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

ACTE INSTITUCIONAL 
 12 h • Parc Onze de setembre  

 12.05 h • El cor Som Night de Corals Musicorum 
interpreta L'himne de Newsies d'Alan Menken

 12.10 h • El Cant de la Senyera, a càrrec de 
la Societat Coral Centenària La Coloma 

 12.15 h • Ofrenes florals 
 12.35 h • Ballada del Contrapàs de la pau 

i lectura del poema Què vol aquesta gent 
a càrrec de l'Esbart Vila d'Esplugues i Balls 
d'ofrenes a càrrec de la Colla de Bastoners

1 DIMARTS 
Fins al 6 de setembre d’11 a 20 hFins al 6 de setembre d’11 a 20 h
Piscina Municipal Parc dels Torrents  Piscina Municipal Parc dels Torrents  

Piscines d'estiuPiscines d'estiu
Refresca't, diverteix-te i relaxa't a les piscines d'estiu.

Fins al 9 de setembre
L’Avenç Centre Cultural  

Inscripcions al torneig de tennis 
taula de Festa Major
Inscripcions gratuïtes al torneig que se celebrarà el 
dissabte 12, de 9 a 15 hores, al Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres.  Activitat esportiva de par-
ticipació oberta a tota la ciutadania. Informació i 
inscripcions a: L’Avenç Centre Cultural, de dilluns a 
divendres, de 16 a 20 h c/ Angel Guimerà, 27-29 (telè-
fon: 93 513 54 45 o c/e: activitatsavenc@gmail.com)
Organitza: Secció de Tennis Taula L’Avenç

4 DIVENDRES
FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

 21 h Correfoc, a càrrec de la Colla de diables 
Boiets Esquitxafocs

 22 h  Pregó de festa
A càrrec de Manel Pozo López (regidor de barri)

 22 h Actuacions: 
• Maria Carrasco (canço lleugera i copla)
• ACAE  (Associació Cultural Andaluza d’Esplugues)

 00 h • Discoteca mòbil
Organitza: AV La Plana - Montesa  A LA PÀGINA 5

5 DISSABTE

FESTA MAJOR DE LA PLANA
Rambla del Carme  

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

 12 h • Sardinada popular
 12.30 h • Actuació del grup de per-

cussió Atabalats
 18 h • Diada castellera
 20 h • Taller de flamenc (balls de sevillanes)
 21 h • Ball country, balls llatins sin-

gles i dansa del ventre
 22.30 h • La nit de ball a la Plana amb 

l’orquestra OEM
Organitza: AV La Plana - Montesa A LA PÀGINA 5

Dia
a Dia

Setembre 2015

27 S: Eleccions al Parlament de 
Catalunya

 El proper diumenge 27 és previst que tingueu una cita amb les urnes. A les 
vostres mans està l’elecció del proper govern de Catalunya. Un dia en què la 
democràcia es fa efectiva, i on la participació de la ciutadania és més necessària 
que mai. Poden participar com a electors els ciutadans i ciutadanes espanyols 
majors de divuit anys que tinguin la condició 
política de catalans (que s'obté mitjançant la 
inscripció o alta en el padró municipal d'ha-
bitants com a veí o veïna a qualsevol muni-
cipi de Catalunya) inscrits al cens electoral. 
Podeu anar a votar, de 9 a 20 hores a les 57 
taules repartides pels 14 col·legis electorals 
de la vila. La Creu Roja, per la seva part, ofe-
rirà un servei de transport per a les persones 
amb mobilitat reduïda. ●

ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2015  • Diumenge 27   De 9 a 20 h  
Consulteu el vostre col·legi electoral al web www.esplugues.cat 
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19 DISSABTE
 De 10 a 14 i de 17 a 20 h

Jardins de Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu 
Can Tinturé oferirà entrada gratuïta amb horari ampliat. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [9 €] menors de 3 anys, gratuït
Teatre infantil: La Caputxeta
Organitza: L’Avenç Centre Cultural 

De 19 a 00 h • Carrers Quintana, Dr. Riera, 
Llunell i Corrales i Rambla del Carme

FESTA MAJOR AL COMERÇ!
1a Nit del Comerç d'Esplugues - 
Botigues Obertes
Viviu una nit de botigues obertes al carrer en horaris 
gens habituals i paradetes del comerç d’Esplugues a 
la Rambla del Carme, amb un munt d'ofertes, obsequis 
i activitats.  

19 h • Cercavila itinerant a càrrec de  Tambolàs 
grup de  percussió femení d’Esplugues 
( inici  Dr. Manuel Riera con Avda. Cornellà) .

 19'30 a 20 h • Exhibició infantil a càrrec de l’ 
Escola Arts Marcials MUGENDO 
(Rambla Carme  amb c/Quintana).

 20 h • Activitat  infantil a càrrec de l'Esplai 
Espurnes (Rambla Carme amb c/Quintana) 

 21 h • Exhibició a càrrec de l’Escola Arts 
Marcials MUGENDO (c/Quintana)  

22.30 a 23.30 h • Espectacle  Bollybood a càrrec 
de Bollybood Esplugirls  (c/Quintana)
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores

De 19.30 a 00.30 h
Mercat Municipal de La Plana

FESTA MAJOR AL COMERÇ!
2a Nit de Tapes al Mercat Municipal 
de La Plana
Torna la nit en que el mercat es transforma en una 
barra plena de delicioses tapes a preus molt populars. 
Per llepar-se'n els dits! 

20 DIUMENGE
 De 10 a 14 i de 17 a 20 h

Jardins de Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu 
Aquest diumenge visites guiades gratuïtes: La Rajoleta 
(11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h) 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 18 h
L’Avenç Centre Cultural 
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]
Teatre: Divorciades, Vegetarianes i...
Reposició de la reeixida obra de teatre de la com-
panyia L’Endoll Teatre. Direcció: Francesc Martín. 
Repartiment: Olga Àlvarez, Laia Bovés i Marta 
Alarcón. 
Organitza: L’Endoll Teatre

21 DILLUNS 
 De 10 a 14 i de 17 a 20 h

Jardins de Can Tinturé  

FESTA MAJOR AL MUSEU!
Portes obertes a Can Tinturé
Amb motiu de la Festa Major de Sant Mateu el Museu 
Can Tinturé oferirà entrada gratuïta amb horari ampliat. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

26 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
El príncep desmemoriat
A càrrec de Blai Senabre
La memòria, els records, les paraules... Què passaria 
si un dia les perdéssim, ens oblidéssim de les coses? 
Amb aquest i altres contes ens aproparem a l'Alzhe-
imer. Organitza: Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzehimer 

 A PEU DE PÀGINA

Literatura entorn de l’Alzheimer
 Molts nens i nenes desconeixen quina és 

la malaltia que pateixen els seus avis i àvies, 

saben que estan malalts però no saben que 

és per causa de l’Alzheimer, segons comenta 

l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzhei-

mer d’Esplugues (AFA).  Amb la intenció d’ex-

plicar, apropar i normalitzar aquesta malaltia 

als més petits de la casa, l’entitat ha organitzat 

una hora del conte en què el contacontes Blai 
Senabre explicarà la història d’El príncep des-

memoriat. 

A més, durant la setmana, s’exposarà a la 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues una mostra 

de llibres per a grans i petits que parlen de la malaltia. Serà durant la setmana del 

21 al 26 de setembre, i és que el dilluns 21 és el Dia Mundial de l’Alzheimer. 

De cara al mes següent, el dissabte 3 d’octubre, l’AFA celebra una tómbola 

benèfica en què també hi haurà un taller infantil d’elaboració de mandales i un 

taller de memòria a partir del qual podreu posar a prova la vostra capacitat de 

recordar. ●

• EXPOSICIÓ DE LLIBRES I CONTES  • Del 21 al 26 • Plaça Pare Miquel d’Esplugues
• L’HORA DEL CONTE: EL PRÍNCEP DESMEMORIAT 

Dissabte 26   12 h • Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 
Organitza: AFA (Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer d’Esplugues)

 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

 A LA PÀGINA 5

15 DIMARTS 
Inscripcions: fins al 23 de setembre
Proves de col·locació:
Dies 15, 16, 17, 22 i 23 de setembre
De 10 a 12 i de 17 a 19 hores 
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n (cant. c/ Vallerona)
Escola Eugeni d’Ors
C/ dels Cedres, 38, 2a planta (horari: de 10 a 13 h)

Inici de les inscripcions dels Cursos 
de Català per a Adults
Curs 2015 - 2016
Inici curs: 28 i 29 de setembre
Cursos inicials, bàsics, elementals, de conversa, inter-
medis, suficiències i superior  
Més informació: Servei Local de Català – 93 372 04 16
serveicatala@esplugues.cat 

 A CURSOS I TALLERS

16 DIMECRES
 18 h 

Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

 19 h •  La Masoveria de Can Tinturé  
Conferència: 
‘Les farmàcies d’Esplugues’
Una mirada a Les farmàcies d’Esplugues des de finals 
del segle XIX fins a les 13 actuals, a càrrec de Marta 
de Planell, coordinadora de l’Arxiu Municipal d’Es-
plugues.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat i Arxiu 
Municipal

17 DIJOUS
Del dijous 17 al dilluns 21 
Horari general: de 12 a 15 i de 18 a 21 h

FESTA MAJOR AL COMERÇ!
Tapes de Festa Major
Ruta de Tapes de Festa Major per 50 establiments de 
la ciutat amb l'oferta de tapa més beguda per 1,90 
euros. No us ho podeu perdre!

18 DIVENDRES

Vegeu  tota la informació al programa de 
Festa Major que rebreu a les vostres llars 
i al web municipal www.esplugues.cat
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27 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà

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

 11.30 h • “La Rajoleta”
Visita teatralitzada, activitat familiar: 
‘La Barbotina i els secrets de la cerà-
mica’
La Barbotina ens proposa un passeig màgic per 
l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, que us descobrirà els 
secrets dels tallers dels ceramistes. Inscripció prèvia. 
Consultar preus per a famílies i promocions.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [9 €] menors de 3 anys, gratuït
Teatre infantil: La Caputxeta
Organitza: L’Avenç Centre Cultural 

30 DIMECRES 
 19 h

La Masoveria de Can Tinturé  
Conferència: 

‘Influència de les descobertes cientí-
fiques sobre els hàbits socials i l’ai-
xovar domèstic’
De la mà d’Alfons Romero i Vidal, biòleg, doctorat 
en Patologia i president de l’ACC, descobrireu el paper 
fonamental que van tenir els objectes ceràmics en 
l’entrada de les mesures higièniques a les llars.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA

El Cor: L'encís de la unió (2a part)
Característiques, història, sentit i riquesa musical

Dissabte 3 d'octubre 

 D’11 a 14 h
Local de la Colla de Geganters d’Esplugues   
C/ Àngel Guimerà 38

XXXI TROBADA DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS 
Portes obertes de la Colla de 
Geganters
Amb activitats de tallers, jocs tradicionals, exposició, 
titelles.

 21 h 

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
Actuació a càrrec de la banda de soul: 
The Harahendels 
Organitza: Colla de Geganters d’Esplugues

Diumenge 4 d'octubre 
 De 10 a 11.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

XXXI TROBADA DE GEGANTS I 
CAPGROSSOS 
Plantada de gegants.

 11 h • Sortida de la cercavila 
Organitza: Colla de Geganters d’Esplugues

CURSOS DE BALL CC STANDARD LATINO
• Adults 
BALL DE SALÓ (PARELLES) 
SALSA, BACHATA (RODA CUBANA)
GRUP NOIES (BALL EN LÍNIA)
KIZOMBA   
ZUMBA
SWING (LINDY HOP)

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
Inici: 28 de setembre
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, 
LECTURA I RECITACIÓ DE POEMES,  
INICIACIÓ ESCALADA I ANGLÈS PER VIATJAR

Cursos de Català per a Adults
Curs 2015 - 2016 • Inici: 28 i 29 de setembre
Inscripcions del 15 al 23 de setembre
Proves de col·locació:
Dies 15, 16, 17, 22 i 23 de setembre
De 10 a 12 i de 17 a 19 hores 
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n (cant. c/ Vallerona)
Escola Eugeni d’Ors
C/ dels Cedres, 38, 2a planta (horari: de 10 a 13 h)
Cursos inicials, bàsics, elementals, de conversa, inter-
medis, suficiències i superior  
Més informació: 
Servei Local de Català – tel. 93 372 04 16
serveicatala@esplugues.cat 

CASAL 
Del 31 d'agost al 10 de setembre
Consulteu horaris
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Casal de setembre: A l’aventura…
Es podran aprendre nocions bàsiques d’escalada, fer de 
xef o jugar als ponts del Naturparc, entre d’altres acti-
vitats. Inscripcions a l’Espluga Viva (c/Sant Francesc 
Xavier 7-9, de 16 a 20 h), trucant al tel. 93 473 39 09 o 
enviant un c/e a: secretaria@esplugaviva.cat.
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva

CURSOS i TALLERS 
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 a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimecres, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Balls col·lectius del món
Oberts a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9  

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 dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
L’agrupament escolta s’estructura per unitats segons 
les edats. El Cau és una manera de viure i una manera 
d’entendre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de 
la natura, s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir, 
esforç... Cada trimestre es fan dues sortides de cap 
de setmana, amb tendes de campanya.També es fan 
Campaments de Setmana Santa i d’estiu. Els nens i 
nenes del cau es divideixen en unitats, grups per edat:
Follets, de 5 a 9 anys; Llops, de 9 a 12 anys; Raiers, de 
12 a 15 anys; Pioners, de 15 a 17 anys; Joves, de 17 a 
18 any. Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Tots els divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Inscripcions obertes al taller: 

Educar-nos per educar: Escola de 
mares i pares d’Esplugues
Participeu en l’aventura d’aprendre amb, i dels fills i 
filles. Els resultats en educació no s’improvisen. Els 
hàbits són conseqüència de la pràctica constant. 
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i con-
ductes  per gaudir, encara més, de l’experiència de 
ser mares i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. 
Inscripcions: telèfon 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades. 
Inici 5 d’octubre, de 18 a 21 h, al Casal de Cultura 
Robert Brillas

Dimecres, 23 de setembre, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per a millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, reforçant 
la seva tasca i donant-los eines. 
Places limitades a 15 persones.  Per a inscripcions 
i més informació contacteu amb els Serveis Socials 
Bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2439) Marta Fuertes

CURSOS DE BALL CC STANDARD LATINO
Horari de recepció: de 17.30 a 21.30 h
c/ Sant Francesc Xavier, 36 www.standardlatino.es
Tel. matins: 652 08 92 02 • Tel. tardes: 93 473 95 79
Inici: 14 de setembre
Informeu-vos de les classes gratuïtes de prova

• Nens, nenes i joves 
MODERN LATINO
LATINO EN PARELLA                          
FUNKY
HIP HOP 
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TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove de tarda

Dijous 17, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Capoeira
La capoeira és una expressió cultural que 
engloba diverses facetes: art marcial, músi-
ca, expressió corporal i tradició. Vine a fer 
un tastet! Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 
cal reservar plaça (*)

Dijous 24, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Risoterapia
Vine en aquest taller per esbrinar els 
beneficis del riure: et coneixeràs millor a tu 
mateix i a la gent que t'envolta; milloraràs 
la teva autoestima i desenvoluparàs les 
habilitats socials! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Teatre jove
Diumenge 20, a les 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Recursos Humanos
Comedia a cargo de "Linia 68", crítica, 
satírica, negra y con pedacitos de realidad 
muy preocupantes. Amanece el día en la 
oficina. Pronto nos damos cuenta de que 
sus relaciones no son modélicas, más bien 
lo contrario. Romy y Linsday, encargadas y 
jefas de la empresa, son las dos capataces 
que nadie querría tener; explotadoras, 
mezquinas, crueles y, además, Linsday está 
enganchada a la cocaína. Se producira una 
tragedia que, empujara, lo que era una jor-
nada cotidiana, a una vorágine de violencia 
y locura. Entrada gratuita.
Organitza: Departament de Joventut i grup 
de teatre "Linia 68"

TIC formació
Dimarts 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Retoc fotogràfic
Presentarem algunes tècniques d’edició de 
fotografia per tal de deixar les fotos de l’es-
tiu perfectament retocades.  Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Dimarts 29, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí  
Àlbum digital
Vine al Remolí a fer el teu àlbum de viatge.  
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar 
plaça (*)

(*) 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.  

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 i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats els 
dies 11 i 21 de setembre

Nova oferta de tallers trimestrals!
Inscripcions del 7 al 18 de setembre  A LA PÀGINA 6

TALLER JOVE FORMATIU

Dimarts 22 i 29, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’emancipació  
Anglès per a emprenedors
En aquest taller de dues sessions, i amb 
l'ajuda d’un professor nadiu, tindreu 
l'oportunitat de millorar el vostre conei-
xement d’anglès i enfocar-lo al món labo-
ral: llenguatge administratiu, comercial,  
empresarial, etc. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE

Dimecres 30, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació  
Pans de motlle
En aquest taller els assistents aprendran  
a fer el seu propi pa casolà d’una forma 
sana, senzilla i divertida! Es fornejaràn 
diferents tipus de pa de motlle: de sègol, 
de cereals, de panses... Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 661 987 690 

(de dll a dv, de 17 a 20 h) o 
enviar un correu electrònic a 

jove.emancipacio@esplugues.cat 
indicant el taller, nom i 
cognoms, edat i telèfon. 

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

Del 15 de setembre al 15 d'octubre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Exposició:
'Ser refugiat. Compartint vivències' 
De Catalunya amb ACNUR, Comitè Català

Fins al 4 d’octubre
Museu Can Tinturé
Exposició temporal:
‘Ceràmica per a la salut’
Junt amb l’Associació Catalana de Ceràmica (ACC),
el Museu proposa una mirada al món de la salut i
de la higiene a través d’alguns objectes ceràmics.
Paral·lelament, l’Arxiu Municipal presenta un àmbit
local: les farmàcies d’Esplugues.
Organitzen: l’ACC i els Museus d’Esplugues de 
Llobregat

Fins al 30 d'octubre

CONCURS FOTOGRÀFIC 30 ANYS DE 
L'ESBART VILA D'ESPLUGUES
Tothom qui ho desitgi pot participar al concurs de 
fotografies de caire artístic sobre qualsevol acte que 
organitzi o en el qual participi l'Esbart Vila d'Esplu-
gues, de marc a octubre de 2015. Es poden presentar 
fins a 10 imatges per persona. Tres premis (primer, 
de 100€ i sopar per a dues persones a El Tast Espai 
Gastronòmic; segon i tercer, de 50€). Lliurament obres 
al Casal de Cultura Robert Brillas (c/ Angel Guimerà, 
38) fins al 30 d'octubre.
Consulteu les bases a:
http://esbartesplugues.blogspot.com.es/

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, 20 de setembre, a les 11h
Lloc de trobada: plaça Mireia

FESTA MAJOR AL MUSEU!
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 
portar roba i calçat adient. Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

Diumenge, 20 de setembre, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena

PETJADES I CAMINS
El passeig dels frares, Montserrat 
(Bages)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09 (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 26 de setembre, hora a concretar
Punt de trobada a concretar
EXCURSIONS BTT. 
Cassà de la Selva – St. Vicenç 
D’Esclet – Vidreres – Caldes – Cassà 
(La Selva)
Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Cal fer 
inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al 
dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a 
la preparació d’aquestes excursions i altres activitats 
els dimecres a les 20.30 h al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9. 
secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 3 d’octubre, a les 11 h
Punt de trobada: pl. Sta Magdalena, a les 9.30 h

Farmàcies antigues a la Barcelona 
actual (Barcelona)
Visitareu acompanyats per Josep Maria Rovira, 
membre de l’ACC, a un conjunt sorprenent format 
per dues farmàcies completes dels segles XVIII i XIX 
respectivament. Activitat gratuïta prèvia inscripció. 
Places limitades. Organitza: MEL - Museus d’Esplugues

EXPOSICIONS 
Del 21 al 26 de setembre
Biblioteca Pare Miguel d'Esplugues  

Exposició de llibres i contes refe-
rents a la malaltia de l’Alzheimer
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues en 
col·laboració amb l’AFA (Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer d’Esplugues)



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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA 
D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONAD'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

• ADULTS

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes

• Preparació exàmens de Cambridge (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• Tallers de conversa 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. (F.C.E., C.A.E.)

• 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

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

CURS 2015-2016 CURS 2015-2016 
MATRÍCULA OBERTAMATRÍCULA OBERTA


