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• Classes molt reduïdes (adults i infants)
• Tutories individuals totalment gratuïtes per als nostres alumnes

• Preparació exàmens  FCE, CAE, CPE
• Classes de conversa i classes privades

• 11 AULES TOTALMENT EQUIPADES
• Sala audiovisual amb projector

• Biblioteca i videoteca: servei gratuït per als nostres alumnes
• Espai de lectura i comunicació audiovisual: televisió, DVDs 

 i una sala per a relaxar-se, llegir, mirar la tv…
• Aire condicionat. Accesible per a incapacitats fí sics

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L'Avenç) · ☎ 93 470 01 16

 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

VISITA LA NOSTRA WEB: www.meetingpointschool.es

Uneix-te a “L'EXPERIÈNCIA MEETING”

THE BEST ENGLISH IN TOWN

PRPROPERA INAUGURACIÓOPERA INAUGURACIÓ

SETEMBRE 2010
CURS 2010-2011 MATRÍCULA OBERTACURS 2010-2011 MATRÍCULA OBERTA

 THE MEETING POINT THE MEETING POINT
  i THE MEETING POINT 2.0i THE MEETING POINT 2.0
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AL JULIOL, A ESPLUGUES, 
L'ESTIU MÉS VIU
Les claus per viure un estiu de la 
manera més activa possible:
Cultures del món, Esports a la fresca, Remu-
lla't a l'estiu, Espai música jove, Recre(art), 
Contes familiars, Racons de poesia, Anem al 
teatre, Cinema sota les estrelles, Fem cultu-
ra al carrer, Estiu al Museu, Nits de Música i 
de cinema, Jazz & Tinturé...

CALENDARI D'ACTIVITATS 
D'AQUEST ESTIU MÉS VIU
El dia a dia, tots els horaris i els llocs de les 
propostes 

NITS DE MÚSICA & TINTURÉ
Entrevista a Xavi Torras

L'AGENDA DIA A DIA 
Totes les activitats de juliol a Esplugues

ESPLUJOVE 
El dia a dia del jovent d'Esplugues

ESPLUGUES M'ENCANTA
Certamen de cantautors i cantautores 
novells

FESTA DE SANTA MAGDALENA
Esplugues celebra la gran diada 
de la tradició i els costums, el 
dijous 22 d'octubre

EL BARRI DEL GALL VIU LA 
SEVA FESTA MAJOR
Veïns i comerciants gaudiran de quatre dies 
plens de balls, menjars, castellers, música...

LA COLOMA CELEBRA L'ACTE 
CENTRAL DEL SEU 150è 
ANIVERSARI

ELS BOIETS ESQUITXAFOCS 
IMPARTEIXEN UN TALLER DE 
TABALETS I DE PIROTÈCNIA

L'ENTITAT
Amics del Camino de Santiago 
d'Esplugues

LA COBLA SANT JORDI CLOU EL 
FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA 
I TRADICIONAL D'ESPLUGUES

LA CONSELLERA DE TREBALL 
VISITA ESPLUGUES
Mar Serna farà una conferència dintre del 
Dijous de les Dones

ESPORTS
Activitats esportives del mes

FUGIM
Els Pirineus de l’Empordà,un 
passeig pel massís de les Salines i la Vajol, 
recordant la memòria històrica de l’exili
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C
oge un calendario de julio. Con los 
ojos cerrados, señala cualquier día 
al azar. Seguro que encontrarás 
alguna cosa interesante, estimulan-
te, divertida o saludable para hacer. 

¿Cómo puede ser? Es muy fácil. Éste es el mes de 
‘A Esplugues, l’estiu més viu’, que llenará nuestra 
ciudad de actividades para todo el mundo.

Viviremos una gran oferta de espectáculos, 
conciertos, deportes, salidas, bailes, exposicio-
nes, cine, teatro... De esta forma, aprovechare-
mos mejor estos días, cuando el sol y las buenas 
temperaturas nos permiten alargar la vida en la 
calle. Como siempre, hemos estado preparando 
esta Agenda que tienes en las manos para que 
sea una herramienta imprescindible para seguir 
el día a día de todo lo que te puede interesar. En 
las siguientes páginas leerás las descripciones de 
todas las propuestas, y en las páginas 8 y 9 encon-
trarás un calendario con los horarios y los lugares 
de cada actividad para que no se te escape nada 
de nada.

Esport 
a la fresca 
Los días largos y el tiempo libre hacen 
que el deporte sea uno de los principa-
les protagonistas del verano. Esplugues 
te ofrece distintas propuestas relacio-
nadas con la actividad física para 
divertirse y estar en forma. En primer 
lugar, como primera propuesta, pue-
des visitar el nuevo Parc Ciclista del 
Baix Llobregat en una jornada de puer-
tas abiertas, el domingo 25. Si lo que 
buscas es la tranquilidad y el equilibrio 
interior, apúntate a una clase de tai-chí el 
martes 6 de julio.

Remulla’t
Con tanto calor, el agua va como anillo al dedo. 
Las piscinas municipales de Esplugues acogerán 
distintas actividades. De lunes a domingo, de 11 
a 19 horas, las Piscines Municipals del Parc 
dels Torrents estarán abiertas para un remo-
jón y para hacer más soportables las altas 
temperaturas. Además, los días 1 y 15, a 
las 19 h, os podéis apuntar a unas cla-
ses de aquagim con el Duet 
Esplugues; y el domingo 11, podréis 
nada por una buena causa, en el 
tradicional Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple. Por su parte, en el 
Complex Esportiu Municipal La 
Plana, de lunes a viernes hasta el 
30 de julio, en horario de tardes, se 
harán distintos cursos de natación 
para todas les edades y para perso-
nas con movilidad reducida.

A Esplugues,

l'estiu
més viu
Un sinfín de actividades 

para disfrutar del verano
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Cultures 
del món

En verano, aprovechando las vaca-
ciones, mucha gente viaja y conoce 
otras culturas. Pero este julio no va a 
hacerte falta salir de nuestra ciudad 
para hacer un intercambio cultural. 
Podréis disfrutar de una Noche 
Oriental, con muestras de distintos 

bailes del mundo, degustación de tes 
y dulces. También habrá un día dedica-

do a aprender las danzas y la cultura 
africanas, y para que el intercambio cultu-

ral sea completo y en los dos sentidos, habrá 
unas jornadas y talleres de introducción y 

práctica sobre el mundo casteller para curiosos y 
recién llegados, para difundir una de nuestras 
tradiciones culturales más identificativas.

Recre(art)
La vida cultural de Esplugues no hace vacacio-
nes en julio, y también propone actividades cul-
turales para los jóvenes. Ellos son una fuente de 
creatividad, un valor de rejuvenecimiento y de 
actualización constante dentro del arte. La expo-
sición Laberints es una buena muestra de ello. Se 
trata de una muestra de Borja Lluch i Iona 
Vizcarra que mezclan distintas técnicas y sopor-
tes con una fuerte influencia urbana. Esta es la 
segunda parte del proyecto que ya estuvo 
expuesto el pasado mes en nuestra ciudad. La 
inauguración se hará el día 1 de julio a las 17 h en 
el Espai Jove Remolí, donde se podrá visitar 
hasta el día 28, en el horario habitual del centro.

Espai 
música jove
La banda sonora de este verano la pondrán los 
conciertos de l’Espai música jove. Habrá música 
para todos los gustos, puesto que la variedad de 
estilos está asegurada. Des de cantautores, como 
el ganador del II Certamen Esplugues m’enCanta 
Miguel Ángel Bueno, el viernes 9, hasta el 
Esplurock Fest 2010 del sábado 24. Entre una 
cosa y otra, también disfrutaréis del rock japonés 
de Silent orquestra, donde una joven espluguen-
se da la voz al proyecto. Solo & Cia, cantautor de 
Esplugues tocarà el jueves 22. Consultad el hora-
rio de las páginas 8 y 9 para conocer más deta-
lles.

Talleres para 
mujeres
Durante este mes de julio, el Centre d'Informació 
i Recursos per a les Dones Vil·la Pepita (CIRD 
Vil·la Pepita) organiza una serie de talleres con 
el nombre Despertant el dia, un título muy ade-
cuado puesto que las sesiones, de una hora de 
duración, empiezan a las 9.30 h de la mañana. 
Los talleres se llevarán a cabo los días 2, 8, 9, 15 
i 16, y tratarán los siguientes temas: relajación 
y meditación, el cuidado de la piel, risoterapia, 
alimentación, y energía y cromoterapia. Todas 
las sesiones se harán el mismo centro CIRD Vil·la 
Pepita, en el edifi cio reformado de los jardines 
Pons i Termes. Para más información, os podéis 
dirigir al CIRD Vil·la Pepita. El precio de los talle-
res es de 10 €

Excursiones
Si quieres hacer pequeñas salidas, te propone-
mos dos de muy interesantes. La primera es para 
visitar el Parque Diagonal Mar de Barcelona, in-
augurado en 2002 y diseñado por el arquitecto 
Enric Miralles. Con una extensión de 14 hectá-
reas, tiene la vegetación y el agua como uno de 
sus ejes principales, si descuidar su mobiliario 
y estructuras tubulares que lo decoran.  La se-
gunda salida és al monasterio budista del Garraf, 
para conocer la comunidad de monjes budistas 
Sakya Tashi Ling, constituida en 1985 y que des-
de 1996 tienen su sede en el Palau Novella, en el 
centro del Parque Natural. Un buen lugar donde 
encontrar la calma y la tranquilidad en plena na-
turaleza.
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Cinema sota 
les estrelles
L’Avenç continua apostant fort pel cinema. 
Durant els dissabtes d’aquest juliol, tindreu
l’oportunitat de veure grans pel·lícules del setè 
art a l’aire lliure. El primer dissabte es
projectarà Harry Potter i el misteri del Príncep, 
la sisena pel·lícula basada en el jove mag de la 
saga de l’escriptora anglesa J. K. Rowling. La 
segona proposta és el drama amb pinzellades 
còmiques Todos están bien, de Kirk Jones, on un 
pare decideix recuperar la relació amb els seus 
fills, amb Robert De Niro com a actor principal. 
També es projectarà el drama històric Ágora, 
d’Alejandro Amenábar, una superproducció 
espanyola guanyadora del Goya al millor guió 
original. La pel·lícula de ciència-ficció Avatar 
tancarà el cicle de Cinema Sota les Estrelles. 
Aquest film de James Cameron s’ha convertit en 
la cinta més taquillera de la història del cinema. 
Les projeccions es faran a les 22.30 h a la pista 
municipal de L’Avenç.

Contes
familiars
L’estiu també és un bon moment per fer volar la 
imaginació, i no hi ha millor manera per fer-ho 
que deixant-se endur per històries de conte. El 
dijous 1 de juliol, Micro Troup farà una sessió de 
contes familiars a la Biblioteca La Bòbila. Els 
contes també poden ser bons a l’hora de treba-
llar valors com la interculturalitat, la generosi-
tat i les diferents realitats del nostre món a tra-
vés dels seus personatges. Trobareu un exemple 
de tot això amb els contacontes solidaris de la 
companyia Vivim del Cuento, el dilluns 12 , i el 
dijous 15, als jardins del Casal Robert Brillas.

Fem cultura 
al carrer
La tradició i la cultura tindran un paper princi-
pal aquest juliol. L’oferta és variada. L’AV Dte. 1 
Centre ha organitzat un concert vermut amb 
l’actuació de la Coral Musicorum, sota la direc-
ció de Sònia Gatell, on podreu escoltar cant 
coral clàssic i melodies de cinema. La penya 
Motera Cilindros Rebeldes farà la VII edició de 
la Trobada de Motos Custom, on podreu 
endinsar-vos en la cultura motociclista. També 
hi haurà propostes més tradici-
onals, com una ballada de 
sardanes amb la secció  
sardanista de L’Avenç 
i un festival de 
copla de la mà del 
Centro Cultural 
Andaluz Plaza 
Macael.

Racons 
de poesia
Hem parlat de ballades de sardanes i 
de lectura en els contes familiars, però 
ara toca casar-ho. Com l’any passat, hi 
haurà un recital de poemes amb músi-
ca de cobla i una ballada de sardanes, 
als jardins del Casal de Cultura Robert 
Brillas, el dijous 8 de juliol. El dimecres 
14, gaudireu d’una marató poètica en 
homenatge al poeta modernista Joan 
Maragall, autor d’obres com Oda a Espanya, El 
Comte Arnau, La vaca cega... La lectura es farà 
a l’entorn dels mateixos jardins del Casal de 
Cultura.

Anem 
al teatre
L’Endoll, el grup de teatre de L’Avenç, aportarà 
el seu punt teatral a la gran oferta d’activitats 
per a aquests dies calorosos. En aquest cas, 
interpretaran l’obra de Raymond Cousse 
Infantillatges, l’única obra que dirigí el drama-
turg francès. Ens brinda la mirada d’un infant 
que, amb la seva inseparable caixa, ens explica 
com veu la vida des de la seva innocència. El 
protagonista transmetrà els seus temors més 
íntims, l’esperit aventurer i curiós d’algú que té 
tota la vida per davant, i que xoca amb la reali-
tat dels adults. Anteriorment va ser representa-
da l'any 1986 per Pep Cruz al Poliorama sota la 
direcció de Flotats. El director, Xavier Fuster, va 
tornar-la a portar a la sala Muntaner de 
Barcelona al 2003, amb Roger Pera com a actor.
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Festa Major 
del Gall
Correfocs, pregó, balls, campionat de petanca, 
de dòmino, de quatrola, focs, castells, havane-
res... Tot el que ha de tenir una bona festa de 
barri ho trobaràs a la Festa Major del Gall. En 
parlarem més àmpliament a la pàgina 10.

Estiu 
al museu
El Museu Can Tinturé i el Museu de Ceràmica 
“La Rajoleta” se sumen a les ofertes estivals amb 
visites guiades gratuïtes. Si encara no heu visi-
tat mai el primer museu monogràfic de rajoles 
de mostra del país, ni heu entrat en els forns 
que van coure la ceràmica del Modernisme, 
aquesta serà un bon moment per descobrir la 
importància del patrimoni ceràmic d’Esplu-
gues. Les visites es faran els diumenges 4, 11, 18 
i 25 de juliol, a les 11h i a les 12h.

Nits de 
Música & 
Tinturé
A més de les visites guiades gratuïtes, els diven-
dres, el Museu ofereix els seus jardins perquè es 
converteixin en un escenari per a la millor 
música. El pianista, compositor i director musi-
cal Xavi Torras oferirà un concert de piano amb 
música de pel·lícula, el 2 de juliol (vegeu p.10). 
Els següents tres divendres tindran el jazz com 
a protagonista. El dia 9 serà el torn de Son3cool, 
amb una barreja de jazz, gipsy-swing, so cubà, 
tocs flamencs... Riqui Sabatés Blues Quartet en 
prendran el relleu el 16 de juliol, amb un blues 
instrumental amb influències de R&B i funk. 
Per últim, Jinx Jazz Band impregnarà de música 
dixieland els jardins del Museu. Tots els con-
certs començaran a les deu de la nit.

Exposició 
25 anys 
d’Esbart
Aquest 2010 està sent un any molt especial per 
a l’Esbart Vila d’Esplugues perquè celebren el 
seu 25è aniversari. Des de 1985, l’Esbart ha tin-
gut com a objectiu la conservació i la difusió de 
la dansa tradicional i de creació dels Països 
Catalans, i compta amb diferents seccions: 
infantils, mitjans, juvenils i un cos de dansa. 
Entre tots els actes que ja han fet i els que faran 
per gaudir d’aquesta efemèride, n’hi ha un que 
cau dintre d’aquest Estiu és viu. Es tracta d’una 
exposició retrospectiva de l’entitat, que es podrà 
veure fins al dimecres 23 de juliol, de dilluns a 
dissabte, de 17 a 21 hores, al Casal de Cultura 
Robert Brillas. La inauguració es farà el dilluns 
5 de juliol a les vuit del vespre.

Festa Major 
de Santa 
Magdalena
Com cada 22 de juliol, la nostra ciutat té una 
cita amb la gran festa de la tradició i la cultura, 
la Festa Major de Santa Magdalena. En teniu 
més informació a les pàgines 16 i 17 i al Dia a 
Dia.
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FESTA MAJOR EL GALL

Parc Pou d’en Fèlix

    

18 h
FESTA MAJOR DE SANTA 

MAGDALENA

Jardins del Casal de Cultura 

Robert Brillas

21 h
ESPAI MÚSICA JOVE

Espai de cantautors 

Solo & Cia

Centre Cultural L'Avenç - Pista municipal

Dijous 22

Un juliol amb més 

Dimarts 6

Dimarts 13

Dimarts 20

REMULLA’T A L’ESTIUDe dilluns a divendres, fi ns el divendres 
30 de juliol en horari de tardaCursos de natació per a totes les edats 

i per a persones amb mobilitat reduïda
Complex Esportiu Municipal La Plana

Tot el mes 

Dimecres 7

FEST
Parc

18 
FE
MA
Ja
Ro

2
E

10 h
SORTIDES
Excursió al monestir budista del Garraf. Més informació al CIRD Vil·la Pepita

Dimecres 21

De 9.30 a 10.30 h
TALLERS PER A DOTaller "Despertant el dRelaxació i meditacióCIRD Vil·la Pepita

21 h
CULTURES DEL MóNNit Oriental

Mostra de danses, degustació de te i dolços Plaça Blas InfanteDe 21.30 a 24 h

Dive

Dijous 15

REM
De d
30 de
Curs
i per 
Comp

Tot el mes
De dilluns a diumenge d’11 a 19 h

Fins al 5 de setembre

REMULLA’T A L’ESTIU 

Piscines d’estiu

Piscines Municipals 

Parc dels Torrents

Divendre
9 h
SORTIDES
Excursió: Visita Jardí 
Miralles (Diagonal Mar)
Inscripcions: 2 de juliol en 
l’esplai de gent gran centre
La plana, horari 11 a 13 h
Places limitades, preu de la 
sortida [4€]
Plaça Catalunya

De 9.30 a 10.30 h
TALLERS PER A DONES
Taller "Despertant el dia"
Risoteràpia
CIRD Vil·la Pepita

21 h
ESPA
Espai 
Mique
Pista m

De 21.
L’EST
Portes
Can Tin
Museu 

22 h
NITS D
JAZZ & 
Actuaci
Jardins 

Divendres

Divend

9 
S
Ex
M
In
l’e
La
Pla
sor
Pla

De 
TA
Tall
Ris
CIR

De 
TAL
Tall
Rela
CIRD

21 h
CULT
Nit Ori
Mostra
ció de t
Plaça B
De 21.30

Dijous 1

Dijous 8
De 9.30 a 10.30 h

TALLERS PER A 

DONES 
Taller "Despertant el dia". 

Cura de la pell

CIRD Vil·la Pepita

19 h
CONTES FAMILIARS

Contacontes solidari a 

càrrec de: Vivim del 

Cuentu
Jardins del Casal 

de Cultura Robert 

Brillas

20 h
RACONS DE POESIA

Recital de poemes de 

sardanes amb ballada de 

sardanes
Jardins del Casal de 

Cultura Robert Brillas

FESTA MAJOR EL GALLParc Pou d’en Fèlix

21 h
ESPAI MÚSICA JOVENit música Jove. Hip-hopPlaça Blas Infante

22 h 
ANEM AL TEATREInfantillatgesCentre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas

M

2
N
JA
Ac
Dix
Jar
Can

19 h
CULTURES DEL MóNTaller: Danses i Cultura Africana

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

19.30 h 
CLUB DE MÚSICA CLÀSSICA

Introducció a l’òperaUna sessió dedicada a l’òpera, com conèixer-la i gaudir-ne. 
Audiovisual amb comentaris de Josep M. BusquéBiblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Dimecres 1420 h
RACONS DE POESIA  

Marató Poètica, homenatge 
a Joan Maragall Jardins del Casal de Cultura 

Robert Brillas  

De 20 a 21.30 hCULTURES DEL MóN
Castellers multiculturals: 

Taller d’introducció i pràctica al mon Casteller 
1ª Part

Escola Eugeni d'Ors

De 9.30 a 10.30 h

TALLERS PER A 

DONES 

Taller "Despertant el dia"

Alimentació

CIRD Vil·la Pepita

19 h
REMULLA'T A L'ESTIU

Aquagim
Piscines Municipals del 

Parc dels Torrent

19 h
CONTES FAMILIARS

Contacontes solidari 

a càrrec de: Vivim del 

Cuentu. 

Jardins del Casal de 

Cultura Robert Brillas

20 h
ESPORT A LA FRESCA

Tai-txi per a tothom

Vine a practicar tai-txi a l’aire lliure

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

De 9.30 a 10.30 h

TALLERS PER A DONES

Taller "Despertant el dia"

Energia i cromoteràpia

CIRD Vil·la Pepita

De 20.30 a 21.30 h

CULTURES DEL MóN

Castellers multiculturals: 

Taller d’introducció i 

pràctica al mon Casteller 

2ª Part

C. Ángel Guimerà, 191

De 21
L’EST
Port
Can
Mu

2

17 h
RECRE(ART) JOVEInauguració Exposició "Laberints"Espai Jove Remolí

18 h
CONTES FAMILIARSL’hora del conte a càrrec de Micro Troupe

Biblioteca la Bòbila

19 h
REMULLA'T A L'ESTIU

AquagimPiscines Municipals del 
Parc dels Torrents
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Dissabte 3

22.30 h

CINEMA SOTA LES ESTRELLES  

Harry Potter i el misteri del Príncep

Pista municipal de L'Avenç

activitats que mai

 20 h
FEM CULTURA 

AL CARRER 

Ballada de Sardanes

Parc Onze de Setembre

De 22 a 24 h

FEM CULTURA AL 

CARRER

Festival de Copla

Rambla Verge de la Mercè 

  

22.30 h 

CINEMA SOTA LES 

ESTRELLES

Todos están bien

Pista municipal de L'avenç

Dissabte 10

22.30
CINE
Harr
Pist

ONES
dia"

a-

L’ESTIU AL MUSEUPortes obertes al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé

22 h
NITS DE MUSICACINEMA & TINTURÉActuació de Xavier Torras amb Cinema a dues mansJardins del Museu Can Tinturé

endres 2
Dilluns 5

Dilluns 12

Diumenge 18

 20 h
FEM C

AL C
Balla
Parc

De
FE
C
F

es 9

BON 
ESTIU!

AI MÚSICA JOVE
de cantautors

el Àngel Bueno
municipal de L'avenç

30 a 24 h
TIU AL MUSEU
s obertes al Museu 
nturé. 
Can Tinturé

DE MUSICA
TINTURÉ

ió de Son3
del Museu Can Tinturé

s 16
20 h
ESPAI MÚSICA JOVE 
Nit Música Jove. Silent 
orquestra (rock japonés)
Jardins del Museu Can 
Tinturé

22.30 h
CINEMA SOTA LES 
ESTRELLES
Agora
Pista municipal de L'avenç

Dissabte 17

19 h 
CONTES FAMILIARSContacontes solidari a càrrec de: Vivim del CuentuJardins del Casal de Cultura Robert Brillas

dres 23 Dissabte 24 Diumenge 25

Dilluns 19

De 9 a 14 h
FEM CULTURA AL CARRER
VII Trobada de motos custom
Carrer Andreu Amat

A les 11 i a les 12 hL'ESTIU AL MUSEUVisites guiades gratuïtes al Museu Can Tinturé i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
Museu Can Tinturé

12 h 
FEM CULTURA AL CARRER
Concert Vermut amb l’actuació de la Coral Musicorum amb la direcció de Sònia GatellCant Coral clàssic i de cinema

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Diumenge 4

C
C
c
Ja
Ro

Diumenge 11
A les 11 i a les 12 h

L'ESTIU AL MUSEU

Visites guiades gratuïtes 

al Museu Can Tinturé i al 

Museu de Ceràmica "La 

Rajoleta".
Museu Can Tinturé

   
D'11 a 19 h
REMULLA'T A L'ESTIU

Mulla’t per l’esclerosi 

múltiple
Piscines Municipals del 

Parc dels Torrents

12 h
150 ANIVERSARI 

CORAL LA COLOMA

Acte Central del 

150 Aniversari
Trobada de corals i bandes: 

Macrocoral del Baix, Orfeó 

la lira de Barcelona, Coral 

Sant Adrià de Sant Adrià 

del Besos i Banda de 

Música de Badalona.

Parc Pou d'en Fèlix

FESTA MAJOR EL GALL

Parc Pou d’en Fèlix

19 h
ANEM AL TEATRE

Infantillatges
Centre Cultural L'Avenç - 

Sala Joan Brillas

20 h
ESPAI MÚSICA JOVE

Esplurockfest 2010

Parc de les Tres Esplugues

22.30 h
CINEMA SOTA LES 

ESTRELLES 
Avatar
Pista municipal de L'avenç

De 21.30 a 24 hL’ESTIU AL MUSEUPortes obertes al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé

22 h
NITS DE MUSICAAZZ & TINTURÉctuació de
xieland Jinx Jazz Bandrdins del Museu  n Tinturé

20 h
EXPOSICIONSInauguració exposició retrospectiva de l’entitat Esbart Vila d'Esplugues amb motiu del seu 25è Aniversari

Exposició fi ns el 23 de juliol, de 17 a 21 h de dilluns a dissabteCasal de Cultura Robert Brillas   

De 19 a 20.30 hTALLERS 
REFRESCANTSTaller: Aprèn a menjar sà

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

1.30 a 24 h

STIU AL MUSEU

tes obertes al Museu 

n Tinturé

useu Can Tinturé

22 h
 NITS DE MUSICA

   JAZZ & TINTURÉ

    Actuació de

      Riqui Sabatés

       Blues Quartet

         Ja
rdins del Museu 

          C
an Tinturé

A les 11 i a les 12 h

L'ESTIU AL MUSEU

Visites guiades gratuïtes 

al Museu Can Tinturé i al 

Museu de Ceràmica "La 

Rajoleta".
Museu Can Tinturé

FESTA MAJOR EL GALL Parc Pou d’en Fèlix

De 10.30 a les 13.30 hESPORT A LA FRESCAJornada de portes obertes al Parc Ciclista Baix Llobregat 
Sortida del parc Pou d'en Fèlix 

A les 11 i a les 12 hL'ESTIU AL MUSEUVisites guiades gratuïtes al Museu Can Tinturé i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta".
Museu Can Tinturé

19 h
ANEM AL TEATREInfantillatges
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas



Xavi Torras és un dels grans pianistes, composi-
tors i directors musicals que tenim a Catalunya. 
Ha triat Esplugues per estrenar el seu nou pro-
jecte Cinema a dues mans, on repassa diferents 
obres musicals del setè art des del punt de vista 
del compositor (el divendres 2, 22 hores, als jar-
dins del Museu Can Tinturé). Torras té una rela-
ció directa amb la nostra ciutat perquè col·labora 
estretament amb la coral Musicorum i els hi fa 
els arranjaments originals per als seus especta-
cles.

Xavi Torras: “Vull treure la 
parafernàlia de la gran 
indústria cinematogràfica 
per centrar-me en el tre-

ball de l’autor”

Crec que no m’equivocaré si parlo en nom 

dels membres de Musicorum i dic que és un 

luxe que un músic com tu treballi per a la 

coral...

Fa prop de 10 anys que treballem junts. Tinc 
molt bona relació amb la directora, la Sònia 
Gatell. He treballat molt amb música i cinema, i 
aquesta és l’única o una de les poques corals que 
tenen un repertori tant específic dedicat a la 
música de banda sonora, per tant podria dir 
que per a mi sí que és un luxe. 

Què escoltarem al concert Cinema a dues 

mans?

Els concerts de música de pel·lícula sempre 
són molt familiars, amb temes populars molt 
coneguts. Són cançons que solen tocar les 
grans orquestres, com la banda sonora origi-
nal d’Indiana Jones, La guerra de les galàxies, 
Tiburón... Però hi ha partitures molt bones, 

guanyadores d’Oscars i que no hi ha mai la pos-
sibilitat d’escoltar-les tocades per un intèrpret 
professional. Amb aquest concert vull treure la 
parafernàlia de la gran indústria cinematogràfi-
ca per centrar-me en el treball de l’autor.

I totes aquestes músiques, només per a 

piano...

Sí. L’instrument també era una cosa important 
per a mi. Hi ha moltíssima música bona de cine-
ma escrita per a piano i que no s’interpreta mai. 
Sempre que algú s’imagina un concert de piano 
pensa en les sonates de Beethoven o de Mozart, 
i, no t’exegero si et dic que jo feia molts anys que 
volia fer un repertori pianístic, de tall clàssic, 
però amb temes menys tradicionals.

Pots posar un exemple de música que 

hagi passat ‘desapercebuda’?

La cenizas de Ángela (J. Williams), la 
música de La tapadera (Dave 
Grusin), o la música de Buscando 
a Nemo (Thomas Newman), que 
crea una atmosfera submarina 
només amb un piano.

Hi ha nervis per a l’estrena d’aquest repertori?

Fa més d’un any que vam acordar aquest concert 
però no hi ha hagut dates per fer-lo fins ara. Em 
fa una especial il·lusió fer un concert així, però 
també certa por, no t’ho negaré, perquè no s’ha 
fet mai. Però crec que el repertori és prou inte-
ressant per a què la gent s’ho passi bé. A més, 
l’espai (els jardins de Can Tinturé) és molt 
bonic.

El músic  Xavier Torras obre 
les Nits de Música & Tinturé 
amb Cinema a dues mans

10  L'Agenda - juliol 2010

CINEMA A DUES MANS

Divendres 2   22 h

Jardins del Museu Can Tinturé
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Per alleugerir l'espera 
de les anhelades 
vacances, la ciutat  
ens ofereix un munt 
d'activitats per gaudir 
tant de dia com 
de nit, ja que, com 
sabeu, a Esplugues, 
l'estiu és molt viu. 
Amb el bon temps, 
la cultura al carrer és 
més viva que mai i 
ja són aquí les festes 
del Gall i la nostra 
entranyable i única 
Festa Major de Santa 
Magdalena, la gran 
diada de la tradició i 
de la cultura catalana.
Esplugues està de festa 
grossa . Surt i viu-la! 

1Dijous
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
Fins al 5 de setembre, d' 11 a 19 h
REMULLA'T A L'ESTIU
Piscines d'estiu
Piscines Municipals Parc dels Torrents  
18 h
CONTES FAMILIARS   
L'hora del conte, a càrrec de Micro Troupe 
Biblioteca La Bòbila  

19 h 
REMULLA'T A L'ESTIU
Aquagim a la piscina
Organitza: Duet Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana  

2Divendres
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 9.30 a 10.30 h
TALLERS PER A DONES
Despertant el dia: Relaxació i meditació 
Organitza: Consell Municipal de les Dones
CIRD Vil·la Pepita  
21 h
CULTURES DEL MÓN
Nit oriental
Mostra de danses, degustació de te i dolços
Plaça Blas Infante  
21 h
XIV FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL
Cobla de Sant Jordi
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant
No socis: col.laboració de [5 €] + info p.19
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
Plaça Pare Miquel d'Esplugues  
De 21.30 a 24 h
L'ESTIU AL MUSEU
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé  

22 h
NITS DE MÚSICA & TINTURÉ
Cinema a dues mans, a càrrec de Xavier Torras
Jardins del Museu Can Tinturé  

3Dissabte
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
22.30 h
CINEMA SOTA LES ESTRELLES
Harry Potter i el misteri del príncep
Organitza: Centre Cultural L'Avenç – Cineclub 
Imatge 74
Centre Cultural L'Avenç – Pista municipal  

4Diumenge
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 9 a 14 h
FEM CULTURA AL CARRER
VII Trobada de motos custom 
Organitza: Penya Motera Cilindros Rebeldes
Carrer Andreu Amat  
A les 11 i a les 12 h
L'ESTIU AL MUSEU
Visites guiades gratuïtes al Museu 
Can Tinturé i al Museu de Ceràmica "La 
Rajoleta"
Organitza: Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé   

12 h
FEM CULTURA AL CARRER
Concert vermut 
Amb l'actuació de la Coral Musicorum, sota la 
direcció de Sònia Gatell
Cant coral clàssic i de cinema
Organitza: AV Dte. I Centre
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

5Dilluns
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 19 a 20.30 h
TALLERS REFRESCANTS
Taller: Aprèn a menjar sa 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
De 17 a 21 h 
Inauguració de l'exposició sobre l'Esbart 
Retrospectiva de l'entitat Esbart Vila d'Esplugues 
amb motiu del seu 25è aniversari
Organitza: Esbart Vila d'Esplugues 
Casal de Cultura Robert Brillas   

6Dimarts
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
20 h
ESPORTS A LA FRESCA
Tai-txi per a tothom 
Vine a practicar tai-txi a l'aire lliure 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

7Dimecres
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
19 h
Taula rodona entorn de l'exposició 
"Angelina Alós Tormo. Mestra de 
ceramistes"
Inauguració de l'exposició permanent de l'Espai 
Baronda, dedicada a Angelina Alós Tormo
Es celebrarà una taula rodona, on diferents persones 
parlaran de la persona i trajectòria d'aquesta gran 
ceramista. En el decurs de l'acte, hi haurà una in-
terpretació de violins i violoncel, a càrrec de l'Escola 
Municipal de Música
Entrada gratuïta
Espai Baronda  c. De la Riba, 36  



7Dimecres
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
19 h
CULTURES DEL MÓN
Taller: Danses i cultura africana 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
19.30 h
CLUB DE MÚSICA CLÀSSICA
Introducció a l'òpera
Una sessió dedicada a l'òpera, com conèixer-la i gaudir-
ne. Audiovisual amb comentaris de Josep M. Busqué
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

8Dijous
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 9.30 a 10.30 h
TALLERS PER A DONES
Despertant el dia: Cura de la pell 
CIRD Vil·la Pepita  
19 h
CONTES FAMILIARS
Contacontes solidari
Es treballaran valors com la interculturalitat, la 
generositat i les diferents realitats del nostre 
món a través d'uns personatges i d'unes músiques 
d'allò més extravagants. A càrrec de Vivim del Cuentu 
(www.vivimdelcuentu.org)
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
19 h
DIJOUS DE LES DONES
Conferència a càrrec
de Mar Serna, 
consellera de Treball
Organitza: 
CIRD Vil·la Pepita

Casal de Cultura 
Robert Brillas   
20 h
RACONS DE POESIA
Recital de poemes de sardanes amb ballada 
de sardanes
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas   

9Divendres
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 9.30 a 10.30 h
TALLERS PER A DONES 
Despertant el dia: Risoteràpia
CIRD Vil·la Pepita  
De 21.30 a 24 h
L'ESTIU AL MUSEU 
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé  
22 h
NITS DE MUSICA & TINTURÉ
Jazz & Tinturé: Son3
Ens proposen un espectacle dinàmic i interessant que 
sap conjugar diversos estils musicals (jazz, gipsy-
swing, tocs fl amencs i sons cubans), teatre i humor 
sense perdre la seva essència descarada i transgres-
sora. Gràcies a aquesta fl exibilitat aconsegueixen 
captivar a públics molt heterogenis i adaptar-se als 
escenaris més insòlits  www.myspace.com/son3cool
Jardins del Museu Can Tinturé   

10Dissabte
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
17 h
Ball de la gent gran
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas  
20 h
FEM CULTURA AL CARRER
Ballada de sardanes  
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç
Parc Onze de Setembre  
De 22 a 24 h
FEM CULTURA AL CARRER
Festival de copla 
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Rambla Verge de la Mercè  
22.30 h
CINEMA SOTA LES ESTRELLES
Todos están bien
Organitza: Centre Cultural L'Avenç – Cineclub Imatge 74
Centre Cultural L'Avenç – Pista municipal  

11Diumenge
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
A les 11 i a les 12 h
L'ESTIU AL MUSEU
Visites guiades gratuïtes al Museu 
Can Tinturé i al Museu de Ceràmica "La 
Rajoleta"
Organitza: Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé  

D'11 a 19 h
REMULLA'T A L'ESTIU
Mulla't per l'esclerosi múltiple
Organitza: Club Natació Esplugues
Piscines Municipals Parc dels Torrents  
12 h
150è ANIVERSARI CORAL LA COLOMA
Trobada de corals i bandes
Acte central de les celebracions amb: Macrocoral del 
Baix, Orfeó La Lira de Barcelona, Coral Sant Adrià de 
Sant Adrià del Besos i Banda de Música de Badalona
Organitza: Societat Coral Centenària la Coloma
Parc Pou d'en Fèlix  

12Dilluns 
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
19 h
CONTES FAMILIARS
Contacontes solidari
Es treballaran valors com la interculturalitat, la 
generositat i les diferents realitats del nostre món, 
a través d'uns personatges i d'unes músiques d'allò 
més extravagants. A càrrec de Vivim del Cuentu
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

14Dimecres
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
20 h
RACONS DE POESIA
Marató poètica
Homenatge a Joan Maragall 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

14Dimecres
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 20 a 21.30 h
CULTURES DEL MÓN
Castellers multiculturals
Taller d'introducció i pràctica al món casteller, 1a part
Colla de Castellers d'Esplugues
Escola Adults  c. dels Cedres, 38   

15Dijous
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 9.30 a 10.30 h
TALLERS PER A DONES
Despertant el dia: Alimentació
CIRD Vil·la Pepita  
19 h 
REMULLA'T A L'ESTIU
Aquagim a la piscina
Organitza: Duet Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana  
19 h
CONTES FAMILIARS 
Contacontes solidari
Es treballaran valors com la interculturalitat, la 
generositat i les diferents realitats del nostre 
món a través d'uns personatges i d'unes músiques 
d'allò més extravagants. A càrrec de Vivim del Cuentu
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
21 h
Sopar popular
Si vols venir a sopar amb els amics o la família, 
porta't el sopar de carmanyola i gaudeix d'una estona 
agradable a l'aire lliure. Reserva de taula i cadira 
als PAC (Policia local, central i Can Vidalet). Places 
limitades.
Parc Pou d'en Fèlix  
22 h
Exhibició de balls en línia i de country a 
càrrec de les dones de l'AV La Plana
Aprendràs a ballar country amb una professora
Organitza: Amics del ball - La Plana
Parc Pou d'en Fèlix  

16Divendres
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 9.30 a 10.30 h
TALLERS PER A DONES
Despertant el dia: Energia i cromoteràpia 
CIRD Vil·la Pepita  
De 20.30 a 21.30 h
CULTURES DEL MÓN
Castellers multiculturals
Taller d'introducció i pràctica al món casteller, 2a part
Colla de Castellers d'Esplugues. Els assistents al 
taller, podran participar a l'actuació castellera del 
diumenge 25 de juliol, a les 17 h.
C. Àngel Guimerà 191, cantonada Enric Morera  
De 21.30 a 24 h
L'ESTIU AL MUSEU
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé  

22 h
NITS DE MUSICA
Jazz & Tinturé
Riqui Sabatés Blues Quartet
Aquest grup instrumental, que interpreta temes 
propis, combina les infl uències del blues amb el R&B i 
el funk, i els imprimeix un caràcter fort i vigorós sense 
deixar de banda el sabor intimista i trist del blues  
Jardins del Museu Can Tinturé  

17Dissabte
CORRELLENGUA 2010
19 h
Recital poètic-musical de Jaume de 
Calatayud sobre la poesia de Salvador 
Espriu 
20.30 h 
Concert Musical a càrrec de Miquel Marimon 
Organitza: CAL d'Esplugues
Massoveria de Can Tinturé  
22.30 h
CINEMA SOTA LES ESTRELLES
Ágora
Organitza: Centre Cultural L'Avenç – Cineclub Imatge 74
Centre Cultural L'Avenç – Pista municipal  

18Diumenge
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
A les 11 i a les 12 h
L'ESTIU AL MUSEU
Visites guiades gratuïtes al Museu 
Can Tinturé i al Museu de Ceràmica "La 
Rajoleta"
Organitza: Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé  

22Dijous
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 10 a 14 h
Celebrem Santa Magdalena: portes obertes 
gratuïtes al Museu Can Tinturé
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues
Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR EL GALL
18 h
Festa infantil amb el grup La Carmanyola
(servei de bar a tots els actes)
Organitza: AV El Gall
Parc Pou d'en Fèlix  
19 h 
Pintant amb el cor: Vine a pintar en família
Organitza: Tallers municipals de pintura i dibuix
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
18.30 h 
Concentració dels grups participants
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

19 h 
Homenatge al ginjoler amb el parlament 
d'en Pau Orriols (constructor d'instruments)
Ball del Ginjoler
Esbart Vila d'Esplugues
Ministrers de la Vila-Nova
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
19.30 h
Actuacions dels balls propis d'Esplugues 
acompanyats per la "Nova Cobla d'Esplugues"
Direcció: Marcel Casellas
Ball de Nans d'Esplugues
Ball de Gegants d'Esplugues
El Valset - Ball de Bastons d'Esplugues 
Ball del Babau 
Terra de Gegants - Ballada de la Sardana
Entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues
Ball Pla d'Esplugues el Babau (Popular)
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  



22Dijous
FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
20 h   
Missa solemne de Santa Magdalena
Organitza: Parròquia de Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena  

20.20 h
Anada a ofrenes del Seguici d'Esplugues
Des del Casal de Cultura Robert Brillas fi ns a 
l'església de Santa Magdalena  
20.45 h 
Ofrenes de les entitats a Santa Magdalena 
S'entrarà a l'església amb el toc tipus "toc de 
processó antic"
Colla de Geganters d'Esplugues
Capgrossos - Ball de Nans (1a part)
Gegants - Ball Nou
Esbart Vila d'Esplugues - Ball d'ofrena
Colla de Bastoners d'Esplugues - Ball de l'ofrena
Colla de Castellers d'Esplugues - Pilar caminant, 
entrada a plaça dels Castellers d'Esplugues          
Organitza: Parròquia de Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena  
21.15 h 
Sortida d'ofi ci
Ball de Diables - Ball Parlat i Versots 
Plaça Pare Miquel d'Esplugues  
21.45 h 
Sortida en cercavila del Seguici d'Esplugues
De l'església de Santa Magdalena fi ns als jardins 
del Casal de Cultura Robert Brillas  
22 h
Arribada al Casal i sopar popular
Sopar de carmanyola (cadascú porta el seu menjar i el 
comparteix amb tothom). L'organització garanteix la 
logística i la beguda
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
22.30 h 
Ball de Festa Major
Fi de festa amb un grup de música d'arrel tradicional 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular 
- Comissió Festa Major de Santa Magdalena
Coordinació general: Joan Sanagustín, Ceci Llatje
Direcció i coordinació musical: Marcel Casellas.
Colla de Bastoners d'Esplugues, Colla de Castellers 
d'Esplugues, Colla de Diables d'Esplugues
Colla de Geganters d'Esplugues, Esbart Vila 
d'Esplugues, Esborrany (grup de recerca i música
popular), TiC-Espluga Viva

23Divendres
FESTA MAJOR EL GALL
17.30 h
Berenar per a la gent gran del barri
Organitza: AV El Gall
Esplai de Gent Gran el Gall  

De 21.30 a 24 h
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
L'ESTIU AL MUSEU
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR EL GALL
21.45 h
Actuació de l'Esbart Vila d'Esplugues
Organitza: AV el Gall
Parc Pou d'en Fèlix  

23Divendres 
22 h
FESTA MAJOR EL GALL
Correfoc
Amb la col·laboració de la Colla de Diables Boiets 
Esquitxafocs
Organitza: AV el Gall
Rambla Àngel Guimerà  

22 h
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
NITS DE MUSICA
Jazz & Tinturé
Dixieland  Jinx Jazz Band
La Jinx és una banda de jazz tradicional estil dixie-
land, New Orleans. Nascuda a Barcelona al 2002, en 
aquest temps ha aconseguit un so propi, càlid i ple 
de melodies que porten a l'espectador a relacionar-se 
amb l'energia de l'època de l'esplendor del jazz  
Jardins del Museu Can Tinturé  
22 h
Teatre: Infantillatges 
Situacions quotidianes vistes des dels ulls d'un infant
A càrrec de L'Endoll Grup de Teatre de L'Avenç
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas 
FESTA MAJOR EL GALL 
23 h
Pregó de les festes del Gall
Organitza: AV el Gall  

23.15 h
Ball amb l'orquestra Aura
Organitza: AV el Gall  

24.50 h
Exhibició de ball country i dansa del ventre
Amb la col·laboració del Grup d'Amics del Ball de l'AV 
de La Plana
Parc Pou d'en Fèlix  

24Dissabte
FESTA MAJOR EL GALL
10 h
Final campionat de dominó i quatrola
Organitza: AV el Gall
Esplai de Gent Gran El Gall  

FESTA MAJOR DE SANTA MAGDALENA
14 h
Dinar Popular
Concurs de postres de Santa Magdalena
Jocs lúdics "Torneig de Botifarra"
Organitza: Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular
Jardins del Casal Robert Brillas 

FESTA MAJOR EL GALL
17 h
Campionat de petanca
Amb la col·laboració del Club Petanca Recreativo 
Esplugues
Organitza: AV El Gall
Pistes de petanca del c. Lluís Millet  
18 h
Taller de tabalets i pirotècnia infantil
Amb la col·laboració de la Colla de Diables Infantils 
Boiets Esquitxafocs
Organitza: AV El Gall
Parc Pou d'en Fèlix   
19h
Teatre: Infantillatges
A càrrec de L'Endoll Grup de Teatre de L'Avenç
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas  

24Dissabte
FESTA MAJOR EL GALL
19 h
Taller de txi-kung
Organitza: AV el Gall

19.40 h
Exhibició de tai-txi-txuan
Amb la col·laboració de l'Institut Wu-Tan
Organitza: AV el Gall

21.30 h
Balls regionals d'Aragó
Amb la col·laboració del Centro Aragonés de Esplugues
Organitza: AV el Gall

22.30 h
Ball de bastons
Amb la col·laboració de la Colla de Bastoners 
d'Esplugues
Organitza: AV el Gall
Parc Pou d'en Fèlix  
22.30 h
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
CINEMA SOTA LES ESTRELLES
Avatar
Organitza: Centre Cultural L'Avenç – Cineclub Imatge 74
Centre Cultural L'Avenç – Pista municipal  

FESTA MAJOR EL GALL
23 h
Ball amb l'orquestra Magic
Organitza: AV el Gall
Parc Pou d'en Fèlix  
24.30 h
Exhibició de balls de saló
Amb el Centro Cultural Standard Latino
Organitza: AV el Gall
Parc Pou d'en Fèlix  
1.15 h
Ball amb l'orquestra Magic
Organitza: AV el Gall
Parc Pou d'en Fèlix  

25Diumenge
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
De 10.30 a 13.30 h
PORTES OBERTES
Jornada de portes obertes al Parc Ciclista 
del Baix Llobregat
Sortida del parc Pou d'en Fèlix 

FESTA MAJOR EL GALL
10.30 h
Passejada ciclista des del parc Pou d'en 
Fèlix fi ns al Parc Ciclista del Baix Llobregat 
i jornada de portes obertes
Organitza: AV el Gall  

A les 11 i a les 12 h
L'ESTIU AL MUSEU
Visites guiades gratuïtes al Museu 
Can Tinturé i al Museu de Ceràmica "La 
Rajoleta"
Organitza: Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé  

FESTA MAJOR EL GALL
17 h
Actuació castellera
Amb la col·laboració de la Colla de Castellers 
d'Esplugues "Els Cargolins", la Colla Castellera de 
Barcelona i la Colla Castellera de Cornellà
Organitza: AV el Gall
Exterior de la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

25Diumenge 
19 h
Teatre: Infantillatges 
Situacions quotidianes vistes des dels ulls d'un infant
A càrrec de L'Endoll Grup de Teatre de L'Avenç
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas  
20.30 h
FESTA MAJOR EL GALL
Havaneres i rom cremat amb el grup Mar 
Brava
Organitza: AV el Gall
Parc Pou d'en Fèlix  

EXPOSICIONS
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
Del 5 al 23 de juliol, de dilluns a dissabte,
de 17 a 21 h 
Exposició retrospectiva de l'Esbart Vila 
d'Esplugues amb motiu del seu 25è Aniversari
Organitza: Esbart Vila d'Esplugues 
Casal de Cultura Robert Brillas 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Exposició permanent sobre Angelina Alòs, 
mestre ceramista
Entrada gratuïta
Espai Baronda   c. de la Riba, 36  

CURSOS I TALLERS
A ESPLUGUES, L'ESTIU MÉS VIU
REMULLA'T A L'ESTIU
Fins al 30 de juliol, de dilluns a divendres, 
en horari de tarda
Cursos de natació per a totes les edats i per a perso-
nes amb mobilitat reduïda
Organitza: Duet Esplugues
Piscina del Complex Esportiu Municipal La Plana 
Del dilluns 5 al dijous 29 de juliol, 
de dilluns a divendres, de 17 a 22 h
Cursos intensius de sevillanes
Organitza: Asociación Cultural Andaluza d'Esplugues (ACAE)
Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90  

Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Aula de Gralla i Taller de Música
Organitza: CEE – Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9  

COLÒNIES D'ESTIU
Des del 5 de juliol, fi ns al 10 de setembre
(en torns d'una setmana, 15 dies o un mes)
Colònies d'estiu pro-disminuïts psíquics
Adreçat a persones amb disminució psíquica, majors 
de 18 anys. Inscripcions: fi ns al 15 de juliol, de 10 a 
16 h (concerta cita prèvia, al mateix centre).
Per a més informació truqueu als tel. 93 371 34 41 - 
679 96 97 85, o visiteu la pàgina www.fi nestrelles.com
info@fundacionfi nestrelles.com
Organitza: Fundació Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles
Fundació Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles  
Fins al 10 de setembre, de dilluns a divendres, 
de 10 a 18 h
Colònies d'estiu pro-disminuïts psíquics
Adreçat a nois i noies amb disminució psíquica, ma-
jors de 16 anys. Inscripcions: de 10 a 17 h (Concerta 
cita prèvia, al mateix centre)
Més info: 93 371 34 41 - 679 96 97 85, o visiteu la pàg. 
www.fi nestrelles.com • info@fundacionfi nestrelles.com
Organitza: Fundació Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles
Fundació Pro-disminuïts Psíquics Finestrelles  
C. Sometents, 46 – 54  

SORTIDES
Dimecres 21 de juliol, a les 10 h 
Excursió al monestir budista del Garraf
Més informació al CIRD Vil·la Pepita



  Horari juliol Espai Jove Remolí : De dilluns a divendres, de 17 a 21h

L'Esplujove us porta tot un reguitzell d'activitats d'allò 
més refrescants per al  mes de juliol: una nit màgica 
amb danses orientals, el concert del guanyador del 
festival Esplugues M'encanta, Miguel Àngel Bueno, 
la continuació de la trencadora  exposició de la Iona 
Vizcarra i en Borja Lluch, un original concert de rock 
japonès a càrrec del grup Silent Orchestra, i la música 
del cantautor espluguenc Solo&Cia.
Gaudeix de l'estiu amb les activitats de l'Esplujove! 

HORARI:
Dimecres i dissabtes, de 10 a 14 h
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

2010
juliol

Ja som + de 820 joves!
L'Espai Jove Remolí i el Punt Jove Robert Brillas romandran tancats els dissabtes 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol

 L'organització es 
reserva el dret de modifi car 
o anul·lar alguna de les 
activitats previstes. En 
cas de ser així s'informarà 
oportunament a les 
persones afectades.

The Cabrians

Concert a la 
fresca
Divendres 9 de juliol, a les 22 h
Concert: Time Lost  
Un any més l'Esplai Espurnes organitza el seu concert 
a la fresca, aquesta vegada amb l'actuació d'un grup 
novell que amenitzaran la nit on, com sempre, no 
faltaran mojitos i ganes de passar-ho bé
Organitza: Grup d'Esplai Espurnes
Grup d'Esplai Espurnes - c. Bruc 40

Baixaventura 
juliol 2010
Curs de surf a Zarautz [142€]
2n torn: 2, 3 i 4 de juliol • 3r torn: 9, 10 i 11 juliol

Curs de windsurf [100€]
2n torn: 17 i 18 de juliol

Quads [65€] - 3 de juliol

Escalada nivell 2 [40€] - 3 de juliol

Curs iniciació Golf [20€]
1r torn: 4 de juliol • 2n torn: 17 de juliol

Paintball (*)  [33€]
1r torn: 10 de juliol • 2n torn: 17 de juliol

Bosc animat (*) [22€]
1r torn: 11 de juliol • 2n torn: 24 de juliol

Ràfting, caiac i BTT [67€] - 18 de juliol

Caiac, i tir amb arc [18€] - 25 de juliol

Activitats exclusives per a joves d'entre 15 i 35 anys, 
excepte activitats amb pernocta que són per a joves 
entre 18 i 35 anys.
INSCRIPCIONS: a partir del 10 de maig, de dilluns a 
divendres de 17 a 21h, a qualsevol dels dos punts 
d'informació juvenil.

(*) Activitat proposada per la Taula de Programació Jove

Esplurock Fest

Dissabte 24 de juliol, a les 20 h
Tercera edició l'Esplurock Fest
Actuació del grup d'ska The Cabrians, que ens 
presentaran el seu últim disc For a few pussies 
more amb el seu directe de qualitat amb grans 
dosis d'humor. 
Per altra banda, també comptarem amb el grup de 
metal espluguí Nythro, que ens presentaran el seu 
últim disc Invisible para los demás amb el seu con-
tundent directe. Guaital's, Trasteando i Factory 13 
tancaran el cartell de l'Esplurock Fest 2010.

Organitzen: Ajuntament i AS Productions 
Parc de les Tres Esplugues  

Espai 
Música Jove

Divendres 9 de juliol, 21 h
Concert: Miguel Àngel Bueno
Vine a gaudir de les cançons del guanyador del 
II Certamen de cantautors Esplugues m'Encanta
Centre Cultural L'Avenç – Pista municipal  

Dissabte 17 de juliol, a les 20 h
Silent Orchestra
De la mà d'una cantant jove espluguenca, ens 
arriba aquest grup de rock japonès. Te'l perdràs?
Jardins de Can Tinturé  

Dijous 22 juliol, a les 21 h
Cançons d'autor rock: Solo & Cia
Centre Cultural L'Avenç - Pista municipal  

Nits Joves

Nit oriental
Divendres 2 de juliol, 21 h
Gaudeix de la màgia de les danses d'orient en un 
espai chill out. Mostra de bolliwood i danses del 
ventre a càrrec de les alumnes dels tallers joves de 
la ciutat. Degustació de té i pastes àrabs a càrrec 
de dones nouvingudes del barri de Can Vidalet
Plaça Blas Infante  

Exposició jove

Del 1 al 28 de juliol, en horari Remolí
Inauguració dijous 1, a les 17 h
Exposicions: Laberints - segona part
Artista: Borja Lluch  i Iona Vizcarra
Segona part de la mostra d'aquest joves artistes, 
que combinen diverses tècniques i suports amb 
infl uència urbana
Espai Jove Remolí  

Recre(Art) 
Jove  

Busquem joves artistes 
Pintes, cantes, actues? Als espais joves de la ciutat 
tenim un lloc reservat per a tu, perquè puguis 
promocionar el teu art
Trucan's al tel. 93 372 97 06 o evia'ns un e-mail a 
puntjove.remoli@esplugues.cat
Espai Jove Remolí - Punt Jove Robert Brillas  

Emancipació
Tots els  dimarts de 17.30 a 20.30 h
Assessoria sociolaboral
Si necessites assessorament i orientació laboral 
per trobar feina, per elaborar el teu projecte profes-
sional, vols informació sobre nòmines, quitances, 
salaris, convenis…, necessites informació sobre 
cicles formatius, batxillerats, PQPI…, o sobre 
cursos gratuïts de formació? Vine a l'assessoria 
sociolaboral. Servei gratuït joves de 16 a 35 anys
Truca'ns per demanar hora!

Punt Jove Robert Brillas tel. 93 473 44 12
Espai Jove Remolí tel. 93 372 97 06

Joves amb professió
Si tens entre 16 i 25 anys, vols que t'ajudem a tenir 
clar a què et vols dedicar? Vols que t'ajudem a 
saber què necessites per aconseguir-ho?  T'ajudem 
a defi nir el teu projecte professional. Informa-te'n a 
l'Edifi ci Puig Coca (Petit Parc de l'Amistat s/n) o 
trucant al tel. 93 372 04 16, de 9 a 15 h

 

de juliol
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1. Aquesta tercera edició d’ESPLUGUES 
M’ENCANTA!, el 3r Certamen de Joves 
Cantautors/es d’Esplugues, tindrà lloc els 
dies 17 i 19 de setembre del 2010.

2. Podran participar totes les persones amb 
nacionalitat espanyola, d’entre 16 i 35 anys 
(ambdues incloses a data de 31 de desembre 
de 2010), així com estrangers amb residència 
a Espanya.

3. Els temes a interpretar hauran de ser de 
lletra i música pròpies, inèdites i originals, en 
qualsevol idioma i amb l’únic acompanyament 
de l'instrument que toqui el/la propi/a 
cantautor/a.

4. No podran participar aquells que tinguin 
contracte discogràfi c vigent ni cap disc 
distribuït en el mercat musical. Tampoc 
podran participar els/les guanyadors/es 
d’edicions anteriors.

5. El període d’inscripció al certamen 
serà de l'1 al 30 de juliol de 2010 (ambdós 
inclosos). Per inscriure-s’hi cal enviar la 
fi txa d’inscripció degudament emplenada 
(que podeu descarregar de les webs www.
esplujove.net i www.esplugues.cat) més el 
vídeo de la interpretació d’un tema propi en 
directe (no videoclip, no concert amb banda) 
gravat en suport DVD a l’adreça:

BASES ESPLUGUES M’ENCANTA 2010

        PUNT JOVE REMOLÍ · Plaça Blas Infante s/n
        08950 Esplugues de Llobregat 
       Tel. 93 372 97 06
Per fer arribar el DVD ho podeu fer 
presencialment, fi ns al 30 de juliol inclòs, o bé 
per correu ordinari, en aquest cas s’acceptaran 
totes aquelles inscripcions que arribin amb data 
de correu certifi cat del 30 de juliol.

6. Una comissió formada per personal tècnic 
de l’Ajuntament d’Esplugues i membres de 
l’organització farà la selecció prèvia dels 14 
semifi nalistes a partir del visionat de tots els 
vídeos presentats a concurs.

7. Entre l’1 i el 6 de setembre es comunicarà 
a totes les persones participants si han estat 
seleccionats per passar a la semifi nal que 
se celebrarà el, divendres 17 de setembre a 
l’escenari situat a la pista de L'Avenç a les 21’30h 
dins del marc de la Festa Major d’Esplugues 
2010. Els vídeos dels participants seleccionats 
s’exposaran al web www.esplujove.net a partir de 
la comunicació als semifi nalistes.

8. Les persones participants hauran d’interpretar 
els dos temes que hagin fet constar en la 
fi txa d’inscripció (només es podrà utilitzar el 
propi instrument musical del/la catautor/a). El 
jurat sel·leccionarà 7 fi nalistes que quedaran 
inmediatament convocats a participar a la fi nal que 
se celebrarà el diumenge 19 de setembre al mateix 
escenari.

9. A la fi nal, els participants hauran 
d’interpretar dos temes, amb l’opció 
d’escollir-ne dos diferents als presentats 
quan es van inscriure a la semifi nal.

10. L’Ajuntament d’Esplugues premiarà als 
guanyadors amb els següents PREMIS:

1r PREMI: 1000 € + 1 concerts dins del 
programa Esplujove

2n PREMI: 500 € + 1 concert dins del 
programa Esplujove

PREMI M’ENCANTAS (per votació 
popular): 1 concert

11. El jurat estarà format per professionals de 
l’entorn musical i municipal. El veredicte del 
jurat serà inapel·lable.

12. La participació en el Certamen comporta 
la acceptació de cedir la imatge en les 
difusions municipals que comporti aquest.

13. La participació en aquest Certamen 
implica l’acceptació de totes les bases.

Més informació: PUNT JOVE REMOLÍ 
Plaça Blas Infante s/n  (dimecres de 10 a 14h 
i de dilluns a dissabte, de 17 a 21h)
Tel. 93 372 97 06 
puntjove.remoli@esplugues.cat. 
www.esplujove.net i www.esplugues.cat

       PU
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 Que les mares i les àvies us diguin que toqueu 
molt bé i que sou els millors està molt bé, però ha 
arribat el moment de fer un pas endavant. Potser 
hauríeu de pensar a participar en la tercera edi-
ció d’Esplugues M’encanta, el certamen de joves 
cantautors i cantautores d’Esplugues. És una 
bona oportunitat per donar-se a conèixer i tocar 
davant dels espluguins i espluguines durant la 
Festa Major, a més de guanyar fins a 1.000 euros 
de premi. 

Així ho va fer el cantautor Miguel Ángel Bueno, 
el guanyador de l’Esplugues M’encanta de l’any 
passat,  que actuarà divendres 9 de juliol, a les 
21 h, a la pista de L’Avenç. Aquest cantautor, que 
només fa dos anys que toca en directe, ha gravat el 
seu primer disc, El hombre de hojalata, aprofitant 

l’empenta i la seguretat que dóna guanyar concur-
sos com el de la nostra ciutat. 

Podeu participar-hi totes les persones entre 
16 i 35 anys i que sigueu artistes novells, així que 
queden descartades tots aquells i aquelles artistes 
que ja tinguin un disc al mercat o un contracte dis-
cogràfic vigent. La mecànica del concurs és com 
en les anteriors edicions. Haureu de presentar un 
vídeo amb la interpretació d’un tema propi en 
directe. Una comissió farà la selecció prèvia dels 
14 semifinalistes, que es disputaran una plaça a la 
final el divendres 17 de setembre a l’escenari de la 
pista de L’Avenç. Els 7 finalistes tornaran a tocar i 
es disputaran el premi del certamen el diumenge 
19 de setembre. Animeu-vos i consulteu la resta de 
les bases en aquesta mateixa pàgina. ●

Arriba la tercera edició 
del certamen de cantautors 
i cantautores novells

ESPLUJOVE



L
'estiu ens depara una petita joia en el 
nostre calendari festiu, ja que dijous 
22 de juliol celebrem Santa 
Magdalena. Petita en quant a la seva 
durada però intensa pel que fa al seu 

significat i programació.
 La copatrona d'Esplugues gaudeix d'una festa 

de caire essencialment popular i de carrer al seu 
honor, on la ciutat s'engalana amb la música cre-
ada especialment per a l'ocasió.

 Santa Magdalena reivindica el seu paisatge 
sonor propi amb un repertori que s'ha composat 
en la seva major part especialment per a aquesta 
diada. El seu ritme, poc a poc, s'ha anat fent més 
contagiós i la festa ha anat revifant i enrolant a 
més colles i entitats.

El resultat és una diada tradicional catalana 
amb l'emprenta d'estil d'Esplugues.

 La Festa Major de Santa Magadalena s'orga-
nitza gràcies a l'esforç de la Coordinadora d'En-
titats de Cultura Popular d'Esplugues i s'articula 
al voltant de l'anomenat Seguici d'Esplugues tot 
un equip de expressions culturals d'arrel tradi-
cional catalana nascudes a casa nostra: Ball de 
Diables d'Esplugues, Colla de Bastoners d'Esplu-
gues, Colla de Castellers d'Esplugues, Colla de 
Geganters d'Esplugues, Esbart Vila d'Esplugues i 
TiC-Espluga Viva.           

 Malgrat ser d'inspiració tradicional i for-
mar part ja del llegat popular, gran part de 

l e s  d a n s e s  i  l e s 
músiques són 
or iginals, ja 
que han estat 
creades per 
espluguins 
e s p e c i a l -
m e n t  p e r  a 
l'ocasió, el que 
posa en relleu el 
valor cultural i de 
recuperació de tra-
dicions de la diada.

Música 
a mida i 
feta a casa

 Ma rc e l  Ca s e l l a s 
és l'autor d'una part 
de les músiques més 
emblemàtiques de Santa Magdalena i un 
dels responsables de la recuperació d'aquesta 
festa, ja que l'espurna que va donar origen 
a aquest moviment va ser la plantació 
a final dels anys 80 per part del mestre 
Casellas d'un ginjoler que li havia regalat 
el constructor d'instruments i músic Pau Orriols. 

FESTA MAJOR
DE SANTA 
MAGDALENA
La música d’arrel tradicional 
catalana envaeix el carrer

FESTA MAJOR 

DE SANTA MAGDALENA

Dijous 22   18.30 h

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas
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El ginjoler és un arbre molt musical, ja que la seva fusta s'em-
pre per fer gralles i tenores. La supervivència d'aquest exem-
plar, en concret, és una història plena de reptes, ja que va 
estar compromesa des del mateix moment de la seva plan-
tació, donat que es va fer fora de temporada, cosa que difi-
cultava el seu creixement. Enguany, amb la seva 21a edició, 
la consolidació de la festa queda palesa en aquest símbol tan 
característic: el ginjoler del pati del Casal de Cultura Robert 
Brillas, plantat a finals dels anys vuitanta i eix de la diada, ha 
rebrotat gràcies als esforços de la coordinadora d'entitats 
després de patir les inclemències dels darrers hiverns, que 
el van deixar greument malferit. Tot un símbol d'esperança 
i tenacitat.

Els actes d'una festa tan nostra

 La diada arrencarà passats dos quarts de set, com és habi-
tual, amb l'homenatge al Ginjoler, al Casal de Cultura. La 
dansa creada en el seu honor serà la que obrirà  la vetllada i 
a continuació es presentaran les actuacions dels balls propis 
d'Esplugues acompanyats per la música de la  Nova Cobla 
d'Esplugues.

 Després, podrem gaudir d'elements tan clàssics de la 
cultura popular catalana com són els balls de l'esbart, de 
nans i gegants, de bastons, els castellers, el ball de diables i 
la cercavila que ens durà, entre gralles, flabiols i tamborins, 
fins a la parròquia de Santa Magdalena per complimentar 
la patrona amb les ofrenes en el seu ho¬nor, just després 
de la missa solemne. En sortir de l'ofici, versots i ball parlat 
dels diables, on, com és habitual, no deixaran canya dreta. 
Finalment, de tornada al Robert Brillas, sopar popular i un 
ball amb orquestra, dues activitats imprescindibles de totes 
les festes majors.

La il·lusió per consolidar i engrandir la festa ha portat 
enguany a allargar la programació al dissabte 24 de juliol. Per 
aquest segon dia està previst que a partir de les dues del mig-
dia alegrem els nostres estómacs amb un dinar popular i un 
fantàstic concurs de postres. Per baixar la teca podrem gas-
tar les energies amb els jocs lúdics "Torneig de Botifarra".

 La programació completa de la Festa Major es pot consul-
tar a l'Agenda dia a dia. ●

juliol 2010 - L'Agenda  17
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FESTES MAJORS DE BARRI

 Con la llegada de julio y el clima caluroso, tam-
bién llega una de las citas más importantes del 
calendario estival: la Fiesta Mayor del Gall (del 
22 al 25 de julio). Las fiestas de este barrio son 
un ejemplo de cómo hacer disfrutar a todos los 
vecinos sin excepción, porqué su programación 

s i e m p r e está pensada para 
satisfacer a todos 
los públicos y a 
todas las edades. 
La presidenta de 

la  Asociación 
de Vecinos del 
Gall, Eugenia 
S a l m e r ó n  , 
comenta que 
“es importan-

t e  c e l e b ra r  l a 
f i e s t a  p o r q u e 

es  una for ma de 
unir a vecinos y 

comerciantes”. 
“Hace barrio”, 

añade.

El primer día, jueves 22, los más pequeños dis-
frutarán de una fiesta infantil con el grupo La 
Carmanyola. El viernes, la fiesta empezará por la 
tarde con una merienda para la gente mayor del 
barrio. Más tarde, será el turno de las celebracio-
nes más tradicionales de la fiesta, con una muestra 
de danza catalana , un correfoc y el pregón, y por 
la noche, gran baile con la orquestra Aura y, más 
tarde, una exhibición de baile country y danza del 
vientre. 

El sábado será el turno de los campeonatos de 
domino, cuatrola, petanca y de la demostración de 

chi kung a cargo del Institut Wu-tan. La presidenta 
explica que se repetirá el taller de tabalets y de piro-
tecnia infantil a cargo de Boiets Esquitxafocs (ver 
página 22). Después, el baile será el protagonista. 
Primero con las demostraciones de bailes regio-
nales de Aragón y un ball de bastons, y luego, más 
activamente, con el baile de orquestra con Magic. 
El domingo, la fiesta terminará con una actuación 
castellera con nuestros Cargolins y la colabora-
ción de la Colla Castellera de Barcelona y la Colla 
Castellera de Cornellà. Las habaneras y eL ron cre-
mat pondrán el punto y final a la celebración. ●

El Gall vive su Fiesta Mayor

s i e m p r e está pensada para 
satisfacer a todos
los públicos y a 
todas las edades. 
La presidenta de

la  Asociación
de Vecinos del
Gall, Eugenia 
S a l m e r ó n  ,
comenta que
“es importan-

t e  c e l e b ra r  l a 
f i e s t a  p o r q u e

es  una for ma de 
unir a vecinos y 

comerciantes”.
“Hace barrio”,

añade.

Nuestra ciudad vive una 
de las fi estas de barrio 
más animadas y con más 
colaboración por parte de 
las distintas entidades

ELS NOSTRES FOGONS

c. Laureà Miró, 223 • ESPLUGUES☎ • 93 372 69 13

LA NONNA

Un excel·lent italià al cor 
de la ciutat, amb un menú 
ben presentat i cuidat

 Cuina italiana
 Arrossos i pizzes

MENÚ: 12,60€

CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: Nits de diumenge i dilluns

P

Plaça Mireia s/n • ESPLUGUES • ☎ 93 473 91 84

ESPAI PLAÇA MIREIA
 Brasa, amanides i tapes
 Carns a la brasa

MENÚ: 10,50€ de dilluns a  
 divendres al migdia
CARTA: 15-20€ aprox.
TANCAT: Des del 18 de juny, obren 
 tots els dies, de 9 a 24 h

Situat al peu de Collserola, 
hi podrem fer un bon àpat, 
rodejats de vegetació. 
El lloc ideal per desconnec-
tar una estona, a 4 minuts 
de casa o de la feina.
Hi arriba el bus EP4
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Taller de tabalets y 
de pirotecnia infantil

La Colla de Diables Boiets Esquitxafocs hará un taller de tabalets i de piro-
técnia infantil. Esta iniciativa, que se incluye dentro de la Fiesta Mayor del 
Gall, tiene como objetivo repasar las normas de seguridad y dar toda la infor-
mación posible a padres, madres, hijos e hijas para que puedan compartir 
este espacio de ocio y, a la vez, educar, respetar y poder disfrutar de la fiesta 
con responsabilidad personal y colectiva. De esta forma, incluso los más 
pequeños podrán aportar alguna cosa al grupo y podrán vivir esta tradición 
desde dentro. Se trata de una iniciativa que llega en un momento clave, en 
el que la nueva ley del fuego se ha puesto en vigor hace muy poco y, que si se 
aplicará estrictamente, obligaría a mantener una distancia mínima de quince 
metros entre los productos pirotécnicos y el público, y unas edades mínimas 
de entre 12 y 18 años para los consumidores, la cual cosa imposibilitaría hacer 
actividades como los correfocs. De todas formas, por formar parte de las cos-
tumbres y tradiciones culturales, las comunidades autónomas podrán rebajar 
las edades mínimas en lugares y horarios concretos. El taller, que se hará en la 
pista polideportiva parque Pou d’en Fèlix, el sábado 24 de julio a las 18 horas, 
será un buen ejemplo de cómo es mejor educar que prohibir en la prevención 
de los accidentes pirotécnicos. ●

Acte central 
de l’aniversari 
de La Coloma

La Societat Coral Centenària la 
Coloma celebrarà l’acte cen-
tral del seu 150è aniversari 
el diumenge 11 de juliol. 
Es tracta d’una trobada 
i concert de diferents 
formacions, que suma-
ran més de 300 músics i 
cantants en un esdeve-
niment únic. Hi partici-
paran la Macrocoral del 
Baix Llobregat, l’Orfeó La 
Lira de Barcelona, la Coral 
Sant Adrià de Sant Adrià del 
Besòs, i la Banda de Música de 
Badalona, que aportarà més de 100 
instrumentistes. El concert es farà al parc 
Pou d’en Fèlix, a les dotze del migdia. La coral porta uns mesos cele-
brant l’efemèride. Des del març, s’han fet tallers, el bateig de la coral 
infantil La Colometa, xocolatades populars, concerts, trobades de 
corals… i totes les activitats habituals de l’entitat han pres un caire 
especial. A l'octubre i al novembre, La Coloma celebrarà els actes 
finals de la commemoració del seu aniversari, amb una ballada de 
sardanes a càrrec de la secció sardanista de L’Avenç, l’Aplec de Corals 
de la FCEC del Baix Lobregat, i un concert extraordinari de cloenda, 
on s’interpretaran els duets i les àries d’opera “Glòria” d’Antonio 
Vivaldi, tot un repte per a la coral. ●

TALLER DE TABALETS Y DE PÌROTECNIA INFANTIL

Sábado 24   18 h

Pista polideportiva Pou d'en Fèlix

TROBADA DE CORALS i BANDES
150è ANIVERSARI CORAL LA COLOMA - ACTE CENTRAL

Diumenge 11   12 h

Parc Pou d'en Fèlix

 Cuina mediterrània
 Sales per a grups

MENÚ: 10,65€

CARTA: 25-35€ aprox.
TANCAT: les nits de diumenge a  
 dimecres 

P gratuït

Av. Cornellà, 108 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 86 04

EL PESCADITO D'ESPLUGUES www.elpescadito.es

Gran Terrassa. 
Menús a mida. 
Especialistes en carns a 
la brasa, fregits, arrossos 
i  marisc

 

c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529

CAN PALOU www. canpalou. com

Descobriu el servei de 
carta al Raconet de 
Can Palou, amb capacitat 
per a 32 persones. 
Tot un encert!

 Cuina de mercat
 Cargols a la llauna

MENÚ: 9,80€

BUFFET LLIURE: 20-25€  
 Nens 12€ 

CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge



20  L'Agenda - juliol 2010

D
iuen, que qui fa el camí de Santiago   
se’n recorda tota la vida. La ruta dels 
estels deixa una petjada a l’ànima 
dels pelegrins que no s’esborra mai. 
Per als qui l’han recorregut és fàcil 

d’entendre-ho però continua sent complicat 
d’explicar, potser perquè conserva l’essència i 
l’esperit de més de mil anys d’història de pelegri-
natge des d’Espanya i Europa, perquè ens impreg-
na d’una saviesa i un coneixement ancestral 
atrapats des de l’edat mitjana. S’ha de viure per 
descobrir perquè tanta suor i llàgrimes valen la 
pena. Per tots aquests motius i molts d’altres, la 

UNESCO el va declarar patrimoni de la humani-
tat.

 Tot buscant una manera de recordar i estar en 
contacte amb el Camiño do Santiago durant tot 
l’any, un grup d’espluguins i espluguines varen 
crear l’entitat Associació d’Amics Camino de 
Santiago Esplugues, l’any 2007. L’entitat té seu a 
l’Espluga Viva, on cada dimecres a la tarda reben 
la gent interessada a conèixer l’experiència i tro-
bar informació per fer el camí. També faciliten 
l’obtenció de les credencials, que és el document 
que serveix per accedir als albergs i per ésser rebut 
a Santiago de Compostela.

 En la curta vida d’aquesta iniciativa ha passat 
un munt de gent demanant ajuda per preparar la 
seva experiència, i no tan sols d’Esplugues, la qual 
cosa omple d’orgull els membres de l’associació 
perquè demostra que s’està fent bé la feina, i que és 
una bona opció a l’hora d’orientar-se per preparar 
el viatge. A més, l’Associació d’Amics del Camino 
de Santiago d’Esplugues exerceix la secretaria de 
la Federació Catalana d’Amics del Camí de Sant 
Jaume, de la qual forma part.

 A més de l’activitat normal de l’entitat, també 
preparen altres actes i iniciatives. Per exem-
ple, aquest juny passat varen presentar el llibre 
Camino de Santiago, 37 años después, de l’autor 
Alfonso Laguna, metge del CAP Lluís Millet. També 
estan assessorant la secció d’autocaravanes de la 
Unió Caravanista de Catalunya que, encapçalada 
per l’espluguenc Sr. Joan Galtés, pensen fer cami-
nant els últims 115 quilòmetres fins a Santiago de 
Compostela, demostrant que el camí no té edat. ●

Associació d’Amics Camino 
de Santiago d’Esplugues

El record i l’esperit 
d’una gran experiència

Associació d’Amics 
Camino de Santiago 
d’Esplugues

Es reuneixen al local 
de l’Espluga Viva: 
C. Sant Francesc Xavier, 7-9 
Dimecres de 19.30 a 21 h. 
email: info@caminoamigo.com

u
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Com cada any, les sardanes de la Cobla Sant Jordi 
marcaran el punt i final del Festival de Música 
Clàssica i Tradicional d’Esplugues, que aquest 
2010 ha sumat 14 edicions. Enguany s’han combi-
nat molts estils i de diferents èpoques com música 
barroca, clàssics  populars, concerts més operís-
tics, cant coral... Aquest últim concert, dedicat a la 
música catalana, es farà a l’aire lliure, a la plaça de 
l’Església, divendres 2 de juliol a les 21 h. No patiu, 
però, perquè els Amics de la Música de Santa 
Magdalena no descansen, i ja estan preparant les 
propostes del nou festival, que segurament serà 
un èxit com cada any. ●

La Cobla Sant Jordi 
clou el Festival de Música 
Clàssica i Tradicional

COBLA SANT JORDI CIUTAT 

DE BARCELONA

Divendres 2   21 h

Plaça Pare Miquel d'Esplugues

1a part1a part

Peralada.•  Sardana. Josep Serra

Violetes del bosc.•  Sardana    
Agustí Borguñó

Ja sóc aquí.•  Sardana (lluïment   
de tenora). Conrad Saló

Bombolles d’amistat.•  Sardana     
Joan Druguet

En Ton paleta.•  Sardana.   
Francesc Vilaró

2a part

 • La sardana del vailet. Sardana.  
Josep M. Ventura

Tot dibuixant carícies.•  Sardana.  
Enric Ortí

Nit estelada.•  Sardana. Josep Saderra

Girona m’enamora.•  Sardana.   
Ricard Viladesau

La presumida i la capritxosa• .    
Americana. Joaquim Perich

Les fl eurs.•  Mazurca.    
Joaquim Perich

PROGRAMA DEL CONCERT

MÚSICA
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DONES

Mar Serna hablará 
sobre trabajo y mujeres

La consellera de Trabajo de la Generalitat de 
Catalunya Mar Serna dará una conferencia el 
jueves 8 de julio, a las siete de la tarde, en el Casal 
de Cultura Robert Brillas. Serna, nació en Aguilar 
de Campoo (Palencia) el 14 de agosto de 1955, 
y ocupa el cargo de consellera de Trabajo en el 
Govern desde el año 2006, sin estar afiliada en 
ningún partido político. La conferencia, sobre el 
papel de la mujer en el trabajo, se incluye dentro 
del ciclo Dijous de les dones, que programa todo 
tipo de actividades, y que está organizado por el 
Consell Municipal de les Dones. El trabajo es un 
elemento integrador muy importante en nuestra 
sociedad, y por ese motivo es necesario llegar a un 
estado de igualdad de condiciones y de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, tanto en las cos-
tumbres como en las estructuras que determinan 
el mundo laboral, históricamente androcéntrico. 
Ese proceso pasa por corregir las discriminacio-
nes de los sistemas sociales y, por ejemplo, llevar 
a cabo medidas para facilitar la participación de 
las mujeres en la dirección de las empresas, para 
evitar que las responsabilidades familiares repre-
senten un impedimiento. Se tratará de una gran 
oportunidad, también, para escuchar su opinión 
sobre la coyuntura económica actual y la reforma 
laboral propuesta por el Gobierno.●

CONFERENCIA DE LA 
CONSELLERA DE TREBALL   
DE LA GENERALITAT MAR SERNA

Jueves 8   19 h

Casal de Cultura Robert Brillas

Instal·lacions • Reparacions • Manteniment
Electricitat • Fontaneria • Gas

Espigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

08960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23
pigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

8960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23

93 372 29 12 93 372 29 12 • 615 488 424 615 488 424
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Els Pirineus de l’Empordà, un passeig pel massís de les 
Salines i la Vajol, tot recordant la memòria històrica de l’exili
Un atractiu itinerari pels boscos de les Salines i el castell de Cabrera fins a la Vajol, amb grans panoràmiques sobre l’Alt Empordà i la 
Garrotxa, per recordar l’escenari del pas de més de 50.000 refugiats cap a l’exili: entre els quals, el del president Lluís Companys.

 Aquest itinerari és un resum extret del llibre EXCURSIONS ESCOLLIDES PER CATALUNYA 
30 itineraris d'una jornada, editat pel CENTRE EXCURSIONISTA ESPLUGUES-ESPLUGA 
VIVA, que trobareu a llibreries, l'Espluga Viva i a les biblioteques de la ciutat.

FUGIM

ITINERARI
0.00 h Sortim de Maçanet de Cabrenys (354 
m) pel costat de l’església, seguim un camí 
empedrat que puja en direcció N, fins a trobar 
la masia de can Muntada. Continuem cap a l’ E 
dirigint-nos a la riera de l’Ardenya.
0.15 h Can Gallat. Anem seguint riera amunt 
fins a les runes d’un antic mas. Travessem la 
riera a frec de la font del Fil i agafem una pista 
a l’esquerra.
0.40 h  Una cruïlla. Deixem la pista i continuem 
en sentit N. El sender travessa el petit replà de 
Calabuig (580 m). Ara, el corriol, amb una puja-
da sobtada, puja fent ziga-zagues pel clot de les 
Cadiretes (700 m).
1.30 h  Mas Roger (930 m). Encara ens quedarà 
un últim tram situat enmig d’una vegetació 
mixta de pi i alzinar amb molta garriga. 1.50 h  
Cruïlla amb la pista a la Vajol (950 m).  S’acaba 
la forta pujada en ple bosc amb arbres de grans 
dimensions. Un pal senyaler ens indica dife-
rents direccions. 2.20 h  Santuari de les Salines  
(1.100 m). Situat a la capçalera de la fondalada, 
sota l’abric del massís de les Salines i el roc de 
Frausa. El rierol de les Salines és l’únic curs 
d’aigua que neix a l’Alt Empordà, s’esmuny per 

les Illes i davalla al riu Tec, ja a la plana rosse-
llonesa. L’església del santuari data del 1271, 
és d’una sola nau, amb absis semicircular i la 
porta lateral conserva el seu inici romànic.
Continuem per un corriol que baixa fins al fons 
del torrent (clot de les Salines), el travessa i 
remunta per l’altra obaga, sempre dins el bosc, 
per anar a sortir a la pista de la Vajol que, ara, 
seguirem en sentit E. 3.00 h Castell de Cabrera 
(925 m). Al capdamunt d’un contrafort, a prop 
del puig del Faig. Les runes del castell -aterrat 
des del segle XIII-  formen a dalt d’un penya-
segat, una talaia sobre la vall, amb la millor 
panoràmica de tota la comarca. Després, tor-
nem a la pista de la Vajol.
3.40 h Coll de Lli (680 m) Per aquest coll fron-
terer passaren a l’exili els mandataris de la 
República, el president d’Euskadi i el president 
Lluís Companys. Continuem per la pista de 
la qual veníem, que va girant cap a la dreta. 
4.00 h Carretera de la Vajol al coll de Manrella. 
Cal seguir-la durant poc més d’un quilòme-
tre. 4.20 h La Vajol (524 m) final de l’excursió. 
Abans, però, serà interessant atansar-se fins al 
mirador de l’Empordà, situat al final del poble, 
mirant a ponent.

COMARCA: Alt Empordà

SITUACIÓ: Al límit nord-oest de l’Alt Empordà, 

entre els termes municipals de Maçanet de 

Cabrenys i la Vajol, al llindar de la carena 

fronterera de l’Estat francès 

i la Garrotxa cap a ponent.

DURADA: [4,20  h]
(Itinerari alternatiu des del coll de Lli: 5.40 hores)

DESNIVELL: [+750 –575 metres]

HORARI: 2.20 h de pujada i 2 h de baixada 

OBSERVACIONS: 
Qualsevol època de l’any és bona 

DIFICULTATS: 
 No hi ha cap dificultat

FITXA TÈCNICA

ESPORTS

Fins el al 30 de juliol
de 10 a 13 h 
Casals Esportius
1r torn: del 23 de juny al 2 de juliol
2n torn: del 5 al 16 de juliol
3r torn: del 19 al 30 de juliol
4t torn: del 30 d’agost al 6   
de setembre
Complex Esportiu Municipal La Plana 

Fins el al 31 de juliol
de 10 a 13 h 
Festa Final Casals Esportius
Piscines Municipals del Parc dels 
Torrents  

Fins el 10 de juliol
de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h i de 16 a 19 h 
Exposició Avelino Pi 
Fotografi a de l’Esport
Organitza: Ajuntament d’Esplugues 
de Llobregat – Obra Social Fundació 
La Caixa 
Espai Baronda  c. de La Riba, 36

Diumenge 4 de juliol
EXCURSIONS COL·LECTIVES 
D’UNA JORNADA EN AUTO-
CAR
La Cerdanya. Travessia de Me-
ranges a Vall de la Llosa
La Cerdanya - Meranges – Refugi J. 
Folch – Portella dels Engorcs – Vilie-
lla (Vall de la Llosa)
Cal fer inscripció prèvia
Sortida en autocar des de la Plaça 
Santa Magdalena
Informacions i inscripcions: Centre 
Excursionista d’Esplugues, per més 
informació truqueu al 93 473 39 09. 
Reserva de plaça fi ns 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, al Centre 
Excursionista Espluga Viva
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva  c.Sant Francesc Xavier, 
7-9. secretaria@esplugaviva.cat 
NOACC

Divendres 9 de juliol
Excursió: Visita Jardí Miralles 
(Diagonal Mar)
Sortida: a les 9 h, de la Plaça Cata-
lunya
Inscripcions: divendres 2 de juliol 
en l’esplai de gent gran centre - La 
Plana,d’11 a 13 h
Places limitades, preu de la sortida [4 ]
Organitza:

Diumenge 18 de juliol
EXCURSIONS EN FAMILIA
Collsuspina 
(Visita maqueta ferroviària)

Excursions dirigides a les famílies 
amb nens i nenes que volen gau-
dir d’una aproximació al món de 
l’excursionisme i la natura
Sortida en cotxes particulars des de la 
Plaça Santa Magdalena 
Cal fer inscripció prèvia
Informacions i inscripcions: Centre 
Excursionista d’Esplugues, per més 
informació truqueu al 93 473 39 09. 
Reserva de plaça fi ns el dimecres 
abans de l’excursió. També podeu 
assistir a la preparació d’aquestes ex-
cursions i altres activitats els dimecres 
a les 20.30 h, al Centre Excursionista 
Espluga Viva
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva  c.Sant Francesc Xavier, 
7-9. secretaria@esplugaviva.cat 
NOACC

Tots els dimarts i dijous 
de 20.30 a 21.30 h

Rocodrom
Per a més informació truqueu al 93 
473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva  c.Sant Francesc Xavier, 
7-9 NOACC

Els dies 3, 4, 10, 11, 17, 
18, 24, 25, 31 de juliol
de 10.30 a 13 h
A Can Vidalet, Patis Oberts
Escola Can Vidalet

ACTIVITATS ESPORTIVES




