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Victoria Camps y Antón Costas protagonizan
las conferencias sobre política y economía de la AUGGE
X La asociación mantiene la programación
de seminarios para el nuevo curso, y empieza con uno sobre la ópera
El ciclo de conferencias del Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran
(AUGGE), que se prolongará hasta junio,
arranca con una ponente de renombre. La
catedrática emérita de Filosofía moral y
política de la Universidad Autónoma de
Barcelona Victòria Camps es la encargada de inaugurar el curso 2015-2016 con
una charla centrada en la ética y la reforma de la política. Fiel defensora del papel
de la mujer en la política y del Estado del
Bienestar, Camps aportará parte de su
sabiduría forjada durante años dedicados
al estudio de la ética.
Del primer trimestre del curso, cabe resaltar, asimismo, la presencia del catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad
de Barcelona y presidente del Círculo de
Economía, Antón Costas. Su conferencia,
del jueves 5 de noviembre, gira en torno a
la economía del siglo XXI.

Paralelamente a las sesiones de los jueves
por la tarde, desde el año pasado la Aula
Universitaria también programa seminarios de 10 horas en total durante las mañanas. Desde la organización avanzan que
el primer seminario de este curso estará
dedicado a la ópera, ya que la música es
uno de los temas de mayor éxito, según los
gustos de los asistentes. ●

Además, completan el programa de este
mes, las conferencias sobre las pensiones
en España, de Luis Vicens Recuenco; la
película Lo que el viento se llevó, a cargo
de Albert Beorlegui; y el pintor Vincent
Van Gogh, que trazará Jordi Glez.
Para cerrar este primer trimestre, el corresponsal de TV3, Vicenç Lozano, conocido por sus charlas en la AUGGE sobre
los secretos del Vaticano, ofrecerá está vez
una conferencia sobre Cuba.

CONFERENCIA
INAUGURAL
DE LA AUGGE
‘L'ètica i la reforma de la política’
A cargo de Victòria Camps
Jueves 8 18 h
Residència La Mallola Socios
gratuito, no socios [5€]
(Consultar todas las conferencias
de la AUGGE de octubre
en la agenda del Dia a dia)

El teatre musical, protagonista
de l’inici de temporada de L’Avenç
X

La programació de la temporada 2015-2016 de L’Avenç
Centre Cultural arrenca amb
dues propostes de casa nostra
dedicades al teatre musical.
En la primera ocasió, el diumenge 4, el cor SOM.night i
el cor de la nit presenten Del
somni a la veu, un concert que
repassa el gènere del musical i la banda sonora, amb un
repertori de cançons d’obres
i pel·lícules on les notes són
tan o més protagonistes que el
diàleg. Acompanyats al piano
per Adrià Aguilera i dirigits per Sònia Gatell, els dos
cors cantaran peces d’Annie,
de Somriures i llàgrimes, de
Chitty Chitty Bang Bang, del
Geperut de Notre Dame, de Les Choristes
(Los chicos del coro), de La Sireneta o de
Mary Poppins, entre d’altres.

D'altra banda, després
de treballar durant un
bon temps i de preparar-se per a aquest dia,
el dissabte 10, els alumnes de l’Aula de Música
i del Teatre Musical de
L’Avenç, sota la direcció
de Pere Borrell, pugen a
l’escenari una comèdia
en clau musical titulada
Crisi creativa. Malgrat
el títol, de ben segur que
a la proposta no li falta
creativitat.
Tanmateix, si bé són
d'altres gèneres, també
cal ressaltar l’obra de
teatre Blancaneus, els
diumenges 18 i 25, una
peça dirigida als més petits de la casa, i la
festa ochenteros, del dissabte 24, què ja és
tot un clàssic de les nits de L’Avenç. ●

MESKVINS
Æ 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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CONCERT SOM·NIGHT
Diumenge 4

18 h

TEATRE: CRISI CREATIVA
Dissabte 10

18 h

TEATRE: BLANCANEUS
Diumenges 18 i 25

18 h

FESTA 'OCHENTEROS'
Dissabte 24 23 h
L’Avenç Centre Cultural
Consulteu la informació del preu
de l’entrada al Dia a Dia

31a TROBADA DE GEGANTS I CAPGROSSOS D’ESPLUGUES

Com a novetat, la Colla
de Geganters amenitza la festa
amb un concert de soul
X Entre les principals tasques de la Colla
de Geganters d’Esplugues es compta la
d’apropar els gegants a la quitxalla, i la jornada de portes obertes del seu local n’és la
prova. El dissabte 3, al matí, l’entitat ens
brinda una ocasió ideal per venir a saludar en persona el cavaller Mateu, la seva
estimada Marta, el cavall Quim, la criada
Caterina, els capgrossos (el Dimoni, la Lluna,
el Fantasma...) i els gegantons. Hi haurà jocs
tradicionals, tallers, cucanyes... per als més
petits de la casa. I, per als més grans, una
novetat de la nit: un concert de soul de la mà
de The Harahendels, una banda de recent

creació que està formada per alguns membres de la colla. “Estem molt engrescats amb
aquest concert perquè és una novetat per a
nosaltres”, afirma el president de la colla,
Francesc Martín. També hi haurà servei
de bar per refrescar la vetllada als Jardins
del Casal de Cultura Robert Brillas.
L’endemà serà el torn de la Trobada de
Gegants i Capgrossos com a tal, on hi participen més d’una dotzena de colles de tota
Catalunya. A totes elles, i a les seves grans
figures, les podreu veure ballar a la cercavila que recorrerà la ciutat a partir de les
11.30 hores. ●

PORTES OBERTES
DE LA COLLA
DE GEGANTERS
D’ESPLUGUES
Dissabte 3

d’11 a 14 h

CONCERT DE SOUL
Dissabte 3 21 h
Local dels Gegants i jardins del
Casal de Cultura Robert Brillas

XXXI TROBADA
DE GEGANTS
I CAPGROSSOS
D’ESPLUGUES
Diumenge 4 11 h
Plantada de Gegants
i cercavila per la ciutat
Casal de Cultura Robert Brillas
i carrers d’Esplugues
Més informació al Dia a Dia

Les 4 preguntes

Què ressaltaria de la trobada
d’aquest any?
Són ja 31 anys de colla i el que podem ressaltar
és que portem una dotzena de colles, cosa que cada vegada
ens costa més perquè tenim mancança de portadors. De totes
maneres, amb l’esforç i ganes de la gent que som, podem aconseguir aquests intercanvis perquè Esplugues pugui gaudir d’una
trentena de gegants.

Quina contribució fa la colla al patrimoni
cultural del poble?
Formem part d’una cultura catalana estesa arreu
de tot el país. Per a una colla d’aquest tipus, a
part de vistositat i que no passem desapercebuts, el més important és la feina que es fa de
cara als nens i nens i la joventut. Com a entitat,
fomentem molt la solidaritat i el fet que per tirar
endavant un projecte requereix esforç. Nosaltres
fomentem molt els valors d’estar units i treballar tots junts per
aconseguir el repte que ens marquem. I de cara al poble, nosaltres intentem que els gegants estiguin més propers. Apropem
les figures dels gegants als infants, treballem amb escoles o fem
aquesta jornada de portes obertes, per exemple.

Quins projectes teniu per a la temporada 2015-2016?
El nostre repte és sortir de Catalunya i fer intercanvi amb altres
colles. Estem en contacte amb colles de Navarra i de Mallorca
i, fins i tot, alguna de fora d’Espanya. El repte dels gegants és
aconseguir colles que no s’han vist mai a Esplugues. I, pel que
fa als gegants, l’any passat els vam fer unes perruques noves
i, aquest any, per a la Festa Major, la Marta portava un pentinat
especial. Diguem que ens agrada posar-los macos.

Quina crida faria a la ciutadania?
La crida la fem cada any, però fa un parell d’anys que encara
la fem més forta, perquè malauradament estem mancats de
portadors. Ens agradaria que la gent s’impliqués amb la colla.
Jo els diria: ‘apunteu-vos als gegants, gaudireu molt! És molt
impressionant estar dins d’una figura d’aquestes i veure els més
petits com et saluden, criden i ballen. És una experiència única,
la recomano molt.

Francesc Martín
President de la Colla de Geganters
d’Esplugues
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XXXVII EXPOSICIÓ DE BOLETS

Un cap de setmana
dedicat a la micologia
X Aquesta és una crida per a tots els aficionats als bolets! Abans d’endinsar-vos al
bosc per omplir el cistell de rovellons, llenegues o fredolics, passeu per l’exposició
de Bolets del cap de setmana del dissabte
24 i diumenge 25. Un any més, l’Associació d’Amics de la Micologia d’Esplugues s’encarrega d’exposar els exemplars
més representatius de Catalunya, frescos
i acabats de collir. La zona triada per a la
caça és als voltants d’Olot, que és on s’hi
troben més bolets; ja que, segons explica
el president de l’entitat, Jordi Boada, el
microclima humit que allà s’hi crea permet la proliferació dels fongs. La setmana
abans de l’exposició, un grup de micòlegs
de Catalunya, i d’altres indrets, es concentra al santuari de la Salut per, durant cinc
dies, fer-se amb un bon grapat de mostres
que Boada trasllada directament al Casal
de Cultura Robert Brillas. I així tots els
espluguins poden observar-los i conèixerne les característiques. Estudiar els fongs
des del vessant més científic ens pot ajudar molt a l'hora de saber-los reconèixer.

XXXVII EXPOSICIÓ
DE BOLETS
Dissabte 24 de 10 a 14 h
i de 16.30 a 20 h
Diumenge 25 de 10 a 14 h
Xerrada
A càrrec del Doctor Josep Piqueras
Diumenge 25 12 h

Aprendre coses sobre els bolets és un
requisit imprescindible per a qualsevol
persona que s’iniciï en aquesta afició. I és
que les intoxicacions per ingerència estan
a l’ordre del dia. Precisament d’aquesta
qüestió en parlarà a la xerrada que s’organitza el diumenge 25 el metge micòleg i
toxicòleg Josep Piqueras, doctor ja jubilat
que és tot un referent a Espanya en aquesta
matèria.
Cal recordar, a més, que l’Associació està
a disposició de la ciutadania per resoldre
dubtes i consultes (dilluns, de 19.30 a
21.30 h, Casal de Cultura Robert Brillas),
tot i que, com explica Boada, no hi ha gaire
gent que en faci ús. Segons el seu parer,
el costum d’avui dia és fer les consultes
per Internet, però el micòleg alerta que per
aquesta via hi ha molta desinformació i,
per això, recomana que els aficionats busquin una persona entesa per tal de poder
contrastar la informació. ●

Riu

FESTIVAL ARRELA’T

Tradició catalana i basca
en tot el seu esplendor
Kepa Junkera
X El festival Arrela’t de l’Espluga Viva ret un
homenatge a, com el seu nom indica, la música
Fotografia: Susana Díaz Ravn
d’arrel, aquella que ens recorda d’on venim i, fins
i tot, qui som. Aquest any el cicle va més enllà
dels sons i ens porta, a més dels concerts, una
FESTIVAL
projecció d’un documental i una presentació d’un
llibre. Tots els gèneres hi tenen cabuda quan es
ARRELA’T 2015
tracta de parlar de tradició.
Del dissabte 24
D’aquesta edició cal destacar la mirada que el
al dissabte 31
festival dedica al País Basc. Per una banda, convid'octubre
da a Kepa Junkera i la seva trikitixa, un acordió
petit, que vindrà acompanyat de les veus i els
balls de les noies del grup Sorginak. Junkera,
L’inici del cicle tampoc té pèrdua.
referent de la música folk euskera, ha editat més
Serà un homenatge a Ovidi Montllor,
de 22 àlbums i guarda un premi Grammy Latino al Millor
que ofereix el líder del grup Rumb al Bar, Marcel Marimon,
Àlbum Folk pel seu disc en directe K. Tindreu l’ocasió de
juntament amb el Grup de Teatre Crític de La Barraqueta
gaudir-lo el diumenge 25. I, per seguir el camí cap a Euskadi,
de Gràcia.
el cicle ofereix la projecció del documental Bertsolari, tot
Pel que fa al vessant literari, d’això se n’ocupa l’historiaun homenatge a aquests referents de la poesia oral basca
dor Jordi Bilbeny. Si bé és conegut per la seva teoria sobre
que improvisen versos cantats. Després, es farà una sessió
l’origen català de Cristòfol Colom, no serà aquest el tema de
de cant glosat.
la presentació del seu llibre, sinó La sardana i la religió de
Tancat el capítol basc, cal ressaltar també la presència
les bruixes.
del grup Riu, format per músics d’Esplugues i Sant Just
Tot plegat culmina amb la Castanyada, el dissabte 31, en
Desvern, que s’està fent un nom dins del panorama folk
què Espluga Viva s’acomiada amb un sopar popular i un ball
català i que presentarà el seu últim disc Abans tot això
folk de la mà de la Portàtil FM.
eren camps.
Consulteu tota la informació al Dia a Dia ●
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És temps d’atipar-se
de castanyes

i panellets

U

n dels indicis més clars que
fan evident l’arribada de la
tardor a Esplugues és l’olor de
castanyes cremant-se al foc.
I, per si no ha quedat clar, un
bon grapat de barris i associacions de la
vila, entre el divendres 30 i el dissabte 31,
celebren la Castanyada la festa de vigília
de Tot Sants i s’atipen d’aquest fruit tan
característic de la cultura catalana, a més
dels saborosos panellets i moniatos.
Sense dubte, més enllà del fet gastronòmic, els protagonistes de la celebració
són els més petits de la casa. A ells van
dedicades les activitats organitzades per
l'Esplai Espurnes i l’Associació de Veïns
La Plana, a la plaça Gandhi; també les
que organitzen els veïns de Can Clota, a
la plaça del Taxi; i els de Can Vidalet, a
la rambla Verge de la Mercè.
A més, al migdia, el Museu Can Tinturé
revela alguns dels secrets que amaguen
les parets de l’edifici, avui reconvertit en
museu. Us ho explica la que va ser masovera de la masia Can Tinturé, ara fa molts
i molts anys.
Seguim amb les castanyades. El barri de
Finestrelles també se suma a la festa amb
castanyes, panellets i moniatos, que s'ofereixen als jardins de Cal Suís; i els veïns
del Gall en munten una a la rambla Àngel
Guimerà. Per la seva part, les associacions
andaluses de casa nostra, l’ACAE i el CCA
Plaza Macael, opten per fusionar la tradició catalana amb l’anglosaxona, així que
mentre els primers organitzen una degustació de castanyes i moniatos seguida d'un
concurs de disfressees de Halloween, els
segons hi afegeixen un túnel del terror.
A l’Espluga Viva els agrada celebrarho entaulats, tot fent-ho coincidir amb
el festival Arrela’t; per això munten un
sopar, on no hi faltaran els ingredients de
temporada i el ball de música popular i
tradicional.
ELS MILLORS PANELLETS
A Esplugues estem fets uns autèntics
experts en panellets. I és que des de fa
trenta-tres edicions, un cop l’any, posem
a prova les nostres habilitats per elaborar
els millors exemplars d’aquests deliciosos
dolços tan catalans.
Del Concurs de Panellets cal recordar
que, des de l’any passat, a més del primer, segon i tercer premis habituals es
concedeix també el de la presentació. Els

participants, doncs, poden tenir
cura de la decoració del plat i
així ampliar les possibilitats
de ser guardonats. L’entrega
d’exemplars i inscripcions es
fa el mateix dia del certamen,
diumenge 1 de novembre,
al matí, al Casal de Cultura
Robert Brillas. ●

CASTANYADA 2015
DIVENDRES 30
• Castanyada popular
17 h • Plaça Gandhi
Organitza: AV la Plana i Esplai Espurnes
• Castanyada
17.30 h • Rambla Àngel Guimerà
Organitza: AV el Gall
• Festa infantil i castanyada
18.30 h • Plaça del Taxi
Organitza: AV Can Clota

DISSABTE 31
12 h • Can Tinturé
• Visites teatralitzades:
‘Qui s’amaga a Can Tinturé?’
A través de la masovera de Can Tinturé,
descobrireu alguns misteris i històries
que amaguen les parets de l’edifici, avui
reconvertit en museu. Activitat gratuïta
prèvia inscripció. Places limitades.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
• Castanyada popular amb grup
d’animació
19.30 h • Rambla Verge de la Mercè
Organitza: AV de Can Vidalet
• Castanyada, panellets i moniatos
20 h • Jardins de Cal Suís
(C/ Finestrelles, 32-38)

Organitza: AV de Finestrelles
• Castanyada a l'ACAE
A partir de les 20.30 h
Local ACAE (C/ Josep Anselm Clavé, 90)
20.30 h
Degustació de castanyes i moniatos
21.30 h
Concurs de disfresses de Halloween
22.30 h • Entrega de premis
23.30 h • Baile con DJ
Organitza: ACAE

• Castanyada i túnel del terror
22 h • Local CC Andaluz Plaza Macael
(Plaça Macael, L4)

Organitza: Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael
• FESTIVAL ARRELA’T 2015
Castanyada: sopar, castanyes, moniatos,
moscatell i ball de música popular
i tradicional
22 h • Jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas
Organitza: Espluga Viva
Consulteu-les totes al Dia a dia

XXXIII CONCURS
DE PANELLETS
DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE
Inscripció: d' 11 a 11.30 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas
Per a majors de 16 anys. Cal
aportar tres unitats de tres varietats
diferents de panellets casolans amb
la seva corresponent recepta. El veredicte
del jurat i el lliurament dels premis es
farà durant el matí.
• 1r premi: trofeu de l’Ajuntament
i un àpat per a dues persones en un
reconegut restaurant, obsequi de
l'AV del Centre.
• 2n premi: trofeu de l’Ajuntament
d’Esplugues i una caixa de cava.
• 3r premi: trofeu de l’Ajuntament
d’Esplugues i un obsequi.
• Premi a la presentació: trofeu
de l’Ajuntament d’Esplugues i un
obsequi.
Organitza: Assoc. Veïns del Barri Centre
octubre 2013
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Sessió d'acollida II per a persones
estrangeres nouvinagudes
Continguts: Novetats Reglament d'estrangeria i normativa laboral.
Inscripcions: acollida@esplugues.cat o bé trucant al
telf. 900 30 00 82

Dia
a Dia

19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.
19 h • Biblioteca La Bòbila

A partir de les 11 h
Casal de Cultura Robert Brillas

TAULA RODONA

XXXI TROBADA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS

'De Frank Caudett a Pascual Ulpiano:
la Pulp Fiction espanyola’

Plantada de gegants.
11.30 h • Sortida de la cercavila

Amb la participació de Frank Caudett, Pascual
Ulpiano (Palop juega sucio) i Guillermo Román Augé

Recorregut pels carrers: zona de Vianants Àngel
Guimerà, Mossèn Jacint Verdaguer, Santiago Rusiñol,
Sant Francesc Xavier, Doctor Manuel Riera, Josep
Miquel Quintana, Mestre Joan Corrales, Narcís
Monturiol, Rafael Sebastià Irla i plaça Catalunya.
Colles participants: Vall de Sitges, Castellar del
Vallès, Pont de Vilomara i Rocafort, Manotes l’Hospitalet, St. Boi de Llobregat, Corbera de Llobregat, St.
Vicenç dels Horts, St. Andreu de la Barca, St. Feliu de
Guíxols, St. Just Desvern i Barcelona Barri del Raval.
Organitza: Colla de Geganters d’Esplugues

1 DIJOUS
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

A LA PÀGINA 3

19 h • Biblioteca La Bòbila

PROJECCIÓ
Documental: Lolo Rico: la mirada
inventada, de Julio Suárez
Presentació i debat

18 h
Escola d'adults Eugeni d'Ors

no

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada Grup d'Estudis:

Institut Severo Ochoa
En motiu del 40 aniversari de l'Institut Severo Ochoa
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

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

18 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [3 €]
Concert de SOM·night: Del somni a la
Direcció: Sònia Gatell
Organitza: SOM·night i L’Avenç Centre Cultural

6 DIMARTS
18 h
Escola d'adults Eugeni d'Ors

Sessió d'acollida I per a persones
estrangeres nouvinagudes
Continguts: Coneixement entorn i ciutat, drets i deures
i ordenança de convivència ciutadana.
Inscripcions: acollida@esplugues.cat o bé trucant al
telf. 900 30 00 82
18.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Portes obertes de la Colla de
Geganters

EXPERTES EN XARXA

Amb activitats de tallers, jocs tradicionals, exposició,
titelles.

‘Com educar les emocions amb l'Arteràpia?’

21 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas
Actuació a càrrec de la banda de soul:

A càrrec de Marga Gascón Sanz
Inscripcions: xde.formacio@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

Amb servei de bar.
Organitza: Colla de Geganters d’Esplugues
De 10 a 14 h
Jardins del Casal Robert Brillas

Dia Mundial de l’Alzheimer
- Tómbola (objectes cedits per entitats, comerços i particulars d'Esplugues).
- Taller de memòria, impartit per un professional d'AFA
- Taller de mandales per a nens i nenes
Organitza: Associació de Familiars Alzheimer d’Esplugues (AFA)
12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L’HORA DEL CONTE

En Cesc i la bruixa, a càrrec de Sandra Rossi
De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
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11 h • Museu Can Tinturé

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
DE LA MÀ D’ESPLUGUES

Visita guiada per la ruta històrica
d’Esplugues de Llobregat
Itinerari guiat de la ruta històrica d’Esplugues, en el
qual descobrireu part de la història de la vila i alguns
dels secrets que s’hi amaguen. Activitat gratuïta prèvia inscripció. Places limitades
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

veu

XXXI TROBADA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS

The Harahendels

10 DISSABTE

Xerrada:

7 DIMECRES

L’HORA DEL CONTE

La capsa de contes, a càrrec de Patrícia
McGill
18 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [4 €]
Teatre: Crisi creativa
Direcció: Pere Borrell
Organitza: Alumnes de l’Aula de Música i Teatre
Musical

12 DILLUNS
Fins al divendres 16
De 10 a 12 h (dilluns)
De 17 a 19 h (dimarts i dijous)
Carrer Laureà Miró cantonada avinguda de Cornellà

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
TRIA. CANVIA. COMBINA

Campanya contaminació acústica
dels vehicles amb 2 rodes
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona (DIBA)

13 DIMARTS

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'L'ètica i la reforma de la política'
A càrrec de Victoria Camps
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

Fins al divendres 16
Consultar horaris a la web, tríptic i/o al 900 30 00 82

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
TRIA. CANVIA. COMBINA

Campanya foment del transport
públic urbà
De dilluns a divendres: línia EP1 (Esplugues –
Barcelona) i línia EP2 (El Gall – La Miranda – Ciutat
Diagonal). Es repartirà material editat amb la imatge
de la SEMSS fins a exhaurir existències.
Organitza: Ajuntament amb la col·laboració de l’operador Soler Sauret.

14 DIMECRES
10 h
Sortida del CEM Les Moreres fins al camp del
futbol Salt del Pi

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
TRIA. CANVIA. COMBINA

Caminada natural guiada pel parc
dels Torrents
Recorregut d’1 h aproximadament per fomentar l’activitat física, el fet de caminar i els hàbits saludables i de
mobilitat. Organitza: l'Ajuntament amb el Programa de
dinamització comunitària de la gent gran.
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

Let's play the Tale,
with Patricia McGill
Stories in English

17 DISSABTE
De 9.30 a 13.30 h
Sortida: Col·legi Alemany

III Cursa Escola DSB
(Deutsche Schule Barcelona Colegio Alemán)
L’activitat consta de cinc curses en funció de l’edat
dels participants: 9.30 h cursa de 500m (nascuts/des
anys 2008-2009)
10 h • Cursa de 700 m (2006-2007)
11 h • Cursa de 1.000 m (de 2003 a 2005)
11.30 h • Cursa de 2.000 m (de 2000 a 2002)
12 h • Cursa de 4.000 m (1999 i anteriors).
Inscripcions III Cursa Escola DSB fins al dimecres
7, a les 18 h, per i Internet, mitjançant la pàgina web:
www.dsbarcelona.com, o de forma presencial al
Col·legi Alemany, de dilluns a divendres, de 8 a 14.15 h.
Preu: [10€] per a participants de la cursa de 4.000 m i
[7€] per a la resta.
Organitza: Deutsche Schule Barcelona, amb el suport
de l’Ajuntament d’Esplugues.

19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

A LA PÀGINA SEGÜENT

AUDICIONS COMENTADES A LA CARTA

L'Obertura III: El llindar de l'òpera
Selecció d'obres de Rossini, Wagner, Verdi, Mascagni.
Suite espanyola (selecció ) d'Isaac Albéniz.
Comentaris: Josep Ma. Busqué. Selecció i comentaris: Francesc Coma Casajuana. Presenta: Pere
Reverter.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues.

10 h • Sortida del CEM Les Moreres fins al
parc de Can Vidalet

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
TRIA. CANVIA. COMBINA

Marxa saludable
Ruta 2 dels Camins saludables a Esplugues
Recorregut de 5,86 km per fomentar la pràctica física
Organitza: Ajuntament amb el Programa PAFES

19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

La isla del tesoro, de R.L. Stevenson. Coordina:

HORA DEL CONTE

Luis Fernández Zaurín

Les tres princeses pàl·lides, a càrrec de Blai
Senabre

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

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

18 DIUMENGE
De 9 a 15 h
Rambla del Carme

Forastocs
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues amb la col·laboració de l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
De 10 a 13 h
Plaça Santa Magdalena

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
TRIA. CANVIA. COMBINA

Passejada urbana en bicicleta
Itinerari en bicicleta per 7 municipis metropolitans.
Sortida a les 10 h. del parc de la Marquesa (l’Hospitalet). A les 10.15 h. pas per la plaça Santa Magdalena.
Arribada: 12 h al parc de Torreblanca (Sant Feliu de
Llobregat – Sant Just Desvern). Recorregut aproximat
de 20 km.
Bases de participació: majors de 10 anys. Cal portar
casc protector.
Per a més informació al telèfon: 900 300 082
Organitzen: ajuntaments de l’Hospitalet, Sant Just
Desvern, Cornellà, Sant Boi, Sant Joan Despí, Sant
Feliu i Esplugues
18 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu [9 €], gratuït per a menors de 3 anys
Teatre: Blancaneus
Organitza: Magatzem d’Ars

15 DIJOUS
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CONTES MENUTS

Els contes de la Rita, a càrrec de Sara
Fuente
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una
persona adulta.Places limitades. Cal reserva prèvia
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

Cursa solidària del Col·legi Alemany
oberta a tothom
La recaptació de les inscripcions es destina a l’Associació
DIAS (Desenvolupant, Inclusió i Acció Social)

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Les pensions a Espanya, reformes,
envelliment,de la població i vialitat'
A càrrec de Luis Vicens Recuenco
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
De 18.30 a 20 h
Espai jove Remolí
Taller medioambiental:

Servei de primera acollida municipal
Inscripcions: acollida@esplugues.cat.
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

16 DIVENDRES
De 8 a 20 h
Diversos indrets de la ciutat

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
TRIA. CANVIA. COMBINA

Dia sense cotxes
Dia de sensibilització sobre la problemàtica de l’ús del
cotxe privat. Tancament al trànsit del carrer Cedres
(entre els carrers Molí i Serra del Cadí)
Organitza: l'Ajuntament amb la col·laboració de la
Fundació SIGEA

X

De motius per córrer en sobren. Se sap que és saludable, que et manté
en forma i també ajuda a desestressar. ¿I si, a més de tot això, us diguessin
que fent exercici ajudareu els col·lectius que es troben en situació de risc
social? Doncs aquesta és la proposta de la Cursa Solidària del Col·legi
Alemany que convida a participar tota la ciutadania.
L’activitat consta de cinc curses en
funció de l’edat dels participants:
cursa de 500m (nascuts/des anys
2008-2009), cursa de 700 m (20062007), cursa de 1.000 m (de 2003 a
2005), cursa de 2.000 m (de 2000
a 2002), cursa de 4.000 m (1999 i
anteriors).
Les inscripcions es poden realitzar fins al dimecres 7, a les 18 h, per
Internet, mitjançant la pàgina web:
www.dsbarcelona.com, o de forma
presencial al Col·legi Alemany, de
dilluns a divendres, de 8 a 14.15
hores. El preu és de 10€ per participant per a la cursa de 4.000 m o
de 7€ per la resta. Els participants
rebran com a obsequis una bossa i
una samarreta de la cursa. ●
III CURSA ESCOLAR DSB (Deutsche Schule Barcelona Colegio Alemán)
Dissabte 17

de 9.30 a 13.30 h • Sortida i arribada davant del Col·legi (Av. Jacint Esteve i Fontanet, 105)
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19 DILLUNS
17.30 h
Plaça Santa Magdalena

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

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

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE
MAMA

19 i 22.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Marxa contra el càncer de mama

FESTIVAL ARRELA’T

Recorregut en direcció als jardins Termes on es colloca un mocador rosa a la estàtua de La Dona per a
continuació sembrar el “jardí dels desitjos” amb tot
allò que es vol per combatre el càncer.
18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Festa contra el càncer de mama
Programa: Benvinguda, Copla a càrrec de M.
Carmen Carrasco, Teatre curt (Dones Bruixes, a càrrec
de l’AA Dones La Plana); Sevillanes, a càrrec de l’A
Dones El Taller; Ball en línea, a càrrec de l’A Dones El
Gall; cançó amb la participació de tot el públic.
Taules-parades informatives de l’Assoc. Contra el
Càncer d’Esplugues i banc de perruques i assessorament de l’ associació PICAM.

21 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia
18 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

19 h • Homenatge a Ovidi Montllor
Amb Marcel Marimon i el teatre crític de la
Barraqueta de Gràcia
22.30 h • Concert de Riu
Presentació del disc: Abans tot això eren camps
Organitza: Espluga Viva
A LA PÀGINA 4

23 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10€] amb consumició

Festa ochenteros
Organitza: Ochenter@s

20.30 h • Escola Garbí

Cenas Con Fecha de Caducidad:
Mengem perquè altres puguin fer-ho
Sopar solidari per prendre consciència sobre el malbaratament d’aliments.
Organitzen: Xarxa de Dones Emprenedores, Cenas
con fecha de Caducidad, Educo, Escola Garbí i Escola
Bressol Pàtums i Memas
A LA PÀGINA SEGÜENT

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Com es va forjar una llegenda: Lo
que el viento se llevó'
A càrrec d'Albert Beorlegui
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

24 DISSABTE
De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

25 DIUMENGE
De 10 a 14 h
Casal de Cultura Robert Brillas

XXXVII EXPOSICIÓ DE BOLETS
12 h • Xerrada

i audiovisual a càrrec
del Dr. Piqueras
A LA PÀGINA 2

12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L’HORA DEL CONTE

En Maginet tap de bassa
A càrrec d’Elisabet Carnicé
Una hora del conte molt castellera, a càrrec d'Elisabet
Carnicé, gran experta en castells i presentadora del
programa de TV3 "Quarts de Nou"
8 L'Agenda - octubre 2015

Inscripcions: xde.formacio@gmail.com. Web: www.
isoveri.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Vincent Van Gogh, entre l'angoixa
existencial i l'eufòria creativa'
A càrrec de Jordi Glez. Llacer
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

30 DIVENDRES
LA CASTANYADA 2015
17 h • Plaça Gandhi

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

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
18 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu [9 €], gratuït per a menors de 3 anys
Teatre: Blancaneus
Organitza: Magatzem d’Ars
19 h • Casal de Cultura Robert Brillas

FESTIVAL ARRELA’T

Castanyada popular
Organitza: AV la Plana i Esplai Espurnes
17.30 h • Rambla Àngel Guimerà

Castanyada
Organitza: AV el Gall
18.30 h • Plaça del taxi

Festa infantil i castanyada
Organitza: AV Can Clota
20 h • Ateneu Popular d’Esplugues

Kepa Junkera acompanyat
de Sorginak

FESTIVAL ARRELA’T

Organitza: Espluga Viva.

Després cant glossat

Concert:

A LA PÀGINA 4

Projecció del documental Bertsolari
Organitza: Espluga Viva.

26 DILLUNS
19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

UNA ESTONA AMB L’AUTOR

Alejandro Palomas
Comenta la seva obra Una madre

27 DIMARTS
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Los crímenes del profeta, de Mehmet
Murat Somer. Coordina Jordi Canal

28 DIMECRES
19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DISCOFÒRUM

Deu melodies basques: La música
nacionalista basca, Jesús Guridi
Selecció i comentaris: José Ramon G. del Rio; presenta:
Josep Izquierdo.
Durada aproximada: audició i comentaris 50 minuts
amb col·loqui posterior
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

XXXVII EXPOSICIÓ DE BOLETS
A LA PÀGINA 2

Isoveri Formació

19 h • Biblioteca La Bòbila

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

20 h • Isoveri Formació c/ Eduard Toldrà, 38

FEM XARXA NETWORKING AL COMERÇ

A LA PÀGINA 4

A partir de les 18.30 h
Biblioteca La Bòbila

JORNADA DE NOVEL·LA NEGRA
18.30 h

Escenaris negres a L’H
A partir de l’obra de Daniel Santiño Los crímenes
del opio. A càrrec de Fèlix Pons, lectura, i Jordi
Busquets, música.
19 h
Taula rodona: ‘La

construcció de l’heroi
policial en l’imaginari literari del
gènere negre: passat i present’

Amb Josep Camps, Daniel Santiño i Víctor del
Árbol, moderats per Miguel Ángel Díaz, de la llibreria SomNegra.
Amb la col·laboració de Laurentino Vélez-Pelligrini i la
Llibreria SomNegra

31 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

Contes de tardor, a càrrec de Santi Rovira
LA CASTANYADA 2015

19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

12 h
Can Tinturé
Visites teatralitzades:

FESTIVAL ARRELA’T

‘Qui s’amaga a Can Tinturé?’

Presentació del nou llibre de Jordi
Bilbeny

A través de la masovera de Can Tinturé, descobrireu
alguns misteris i històries que amaguen les parets de
l’edifici, avui reconvertit en museu. Activitat gratuïta
prèvia inscripció. Places limitades.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

La sardana i la religió de les bruixes
Organitza: Espluga Viva
A LA PÀGINA 4

19.30 • Rambla Verge de la Mercè

Castanyada popular amb
grup d’animació
Organitza: AV de Can Vidalet
20 h • Jardins de Cal Suís
C. Finestrelles, 32 – 38

Castanyada, panellets i moniatos
Organitza: AV de Finestrelles
A partir de les 20.30 h • Local ACAE
C. Josep Anselm Clavé, 90

Castanyada de l'ACAE
20.30 h • Degustació de castanyes i moniatos
21.30 h • Concurs de disfresses de Halloween
22.30 h • Entrega de premis
23.30 h • Baile con DJ
Organitza: Asoc. Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE)
22 h • Local CC Andaluz Plaza Macael
Pl. Macael, L4

Castanyada i túnel del terror
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
A partir de les 21 h
Pati del Casal de Cultura Robert Brillas

FESTIVAL ARRELA’T

Castanyada
21 h
Sopar popular, a càrrec de l’AE Espluga Viva
22.30 h
Ball folk amb la Portàtil FM
Organitza: Espluga Viva

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

Dimarts, 13 i 20 d'ocubre, de 15.30 a 17.30 h
CIRD Vil·la Pepita

Cau de dissabte

IN-FORMA-TE'N AMB LA XDE

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
Dilluns, 5 d’octubre, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Educar-nos per educar: Escola de
mares i pares d’Esplugues
Participeu en l’aventura d’aprendre amb, i dels fills
i filles. Creant espais de confiança, d’una manera
amena, pràctica i participativa treballareu habilitats
i conductes per gaudir, encara més, de l’experiència
de ser mares i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls.
Inscripcions: telèfon 900 300 082. Taller gratuït, places
limitades.
Inici 5 d’octubre, de 18 a 21 h, al Casal de Cultura
Robert Brillas

A LA PÀGINA 4

Taller de formació:

'Crea la teva pàgina d'empresa amb
Facebook'
A càrrec de Joana García Salcedo.
Per a més información: xde.formacio@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues
Dimecres, 7, 14, 21 i 28 d’octubre, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Taller de suport per a familiars/cuidadors de persones amb demència i
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per 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

TALLERS I SERVEIS ESTABLES DURANT
TOT L’ANY • ESPLUGA VIVA
Inscripcions: c/ Sant Francesc Xavier, 7 o al
93 473 39 09 de 16 a 20 h • Inici: 28 de setembre
Per a infants: LUDOTECA DIÀRIA, de 17 a 19 h,
CUINA EN ANGLÈS, HORT URBÀ, PINTURA I
MANUALITATS, TEATRE I EXPRESSIÓ CORPORAL,
FUNKY, DANCES TRADICIONALS i TABALS.
Per a joves i adults: ANGLÈS PER VIATJAR,
FRANCÈS ORAL, LLENGUA DE SIGNES
CATALANA. Tallers estables durant tot l'any:
MÚSICA, KUNDALINI IOGA i TALLER DE
LECTURA I RECITACIÓ DE POEMES

Diumenge 1 de novembre
Inscripció d'11 a 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

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

10.30 i 16.30 h
Parc Pou d’en Fèlix

XII Aplec de la sardana d’Esplugues
Amb: La Principal del Llobregat, Ciutat de Cornellà i
Jovenívola de Sabadell
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç

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 dimarts, a partir del 13 d’octubre
De 19 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament:
el ball de la sardana i també la tècnica de comptar i
repartir. Inscripcions a L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç
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’Associacions per la Llengua – CAL

Sopar amb data de caducitat:
menjar perquè d'altres ho puguin fer
X La Xarxa

de Dones Emprenedores, juntament amb l'entitat Cenas Con
Fecha de Caducidad, i a benefici de la campanya Beques Menjador de
l'ONG Educo, organitzen un Sopar amb Data de Caducitat (CFC, en les
seves sigles en castellà), una iniciativa solidària que vol sensibilitzar sobre el
malbaratament alimentari i la malnutrició infantil que pateixen actualment
els nens i nenes de Catalunya. La iniciativa compta amb la col·laboració de
l'Escola Bressol Pàtums i Memas, de l'Escola Garbi, que fa d'amfitriona, i de l'Ajuntament d'Esplugues. Per prendre'n consciència, algunes
xifres: a Espanya es llencen 7,7 milions de tones a l’any de menjar, segons
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO),
i 2,55 milions d’infants estan en risc de pobresa i exclusió social, segons un
recent informe d'Educo, que treballa per al desenvolupament i el benestar
dels més petits en 15 països.
A Esplugues, arriba una nova sessió d’aquests àpats solidaris el dimecres
21, amb un equip de cuina liderat per Anna Genís . L’activitat funciona de
la manera següent: l'organització recupera part dels ingredients que pel seu
aspecte, data de consum preferent o, fins i tot, de caducitat, es llencen a les
escombraries i s’elabora un menú solidari. Els assistents paguen un preu
(de 60 euros per persona i 30 euros per a l’acompanyant) que va destinat a
aquest programa solidari.
A més, en aquesta ocasió, es compta amb la presència de l’actriu Macarena
Gómez, coneguda per la seva participació a la sèrie La que se avecina o a les pel·lícules Musarañas
i Las Brujas de Zugarramurdi.
Per a més informació sobre
aquesta activitat, podeu enviar
un correu electrònic a l’adreça:
cenasconfecha@gmail.com. ●
CENAS CON FECHA DE CADUCIDAD (CFC)
Dimecres 21

20.30 h • Escola Garbí
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SORTIDES

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Diumenges, 4 d’octubre i 1 de novembre, a les 11 h
Punt de trobada: plaça Mireia

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Itinerari a la bateria aèria de Sant
Pere Màrtir

DIES DE CONTE Els dies 3, 10, 15, 17, 24 i 31
(Vegeu informació al Dia a dia)

A través d’un recorregut per la muntanya de Sant Pere
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries existents. Activitat gratuïta prèvia inscripció, al 93
470 02 18 o museus@esplugues.es.
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat

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

Els dies 7, 14 i 21
(Vegeu informació al Dia a dia)

CLUBS DE LECTURA
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 6
18 h
CORDÈLIA
Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
Modera: Carme Caminals

Dimarts 20
19 h
NOVEL·LA NEGRA
La noia del tren, de Paula Hawkins. Modera: Jordi Macarulla
19.30 h
Dijous 26
HISTÒRIES COMPARTIDES
Sessió oberta, es fa coincidir amb la visita de
l’autor, Alejandro Palomas.
Modera: M. Àngels Fernández

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Del dissabte 10, a les 17 h, al diumenge 11, a les 12 h

6a Caminada de resistència
Esplugues – Montserrat

Dijous 8
19 h
CARPE DIEM
El Palacio de la luna, de Paul Auster.
Modera: Montserrat Cutrina

Divendres 30

18.30 h

Sortida: 18 h de la pista de L’Avenç
Cal tenir llicència federativa. 54 km per muntanya.
Per a més informació: GELADE, els dimarts de 21.30 a
23 h, al c/Angel Guimerà 27-29, o al tel. 93 513 54 45.
C/e: info@gelade.cat o web: www.gelade.cat.
Organitza: Grup Excursionista GELADE

JORNADA DE NOVEL·LA NEGRA

Escenaris negres a L’H

Dones i versos

A partir de l’obra de Daniel Santiño Los crímenes
del opio. A càrrec de Fèlix Pons, lectura, i Jordi
Busquets, música.

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

Fins al dissabte 3 d'octubre!

Farmàcies antigues a la Barcelona
actual (Barcelona)

Troba la paraula amagada a la biblioteca

Visitareu acompanyats per Josep Maria Rovira,
membre de l’ACC, 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
Diumenge, 4 d’octubre, a concretar
Sortida: Plaça Santa Magdalena

Recital poètic, amb Martha Cecilia Cedeño, Pura
Salceda, Amalia Sanchís i Pilar Osorio.

Joc per a la Festa dels Súpers

Si voleu ajudar en Desmond i la resta de la família del
Super3 podeu fer el mateix que ell: aneu a la Biblioteca
Pare Miquel d'Esplugues o a la Biblioteca La Bòbila
i busqueu entre els llibres de la sala infantil la paraula
màgica. Quan l’hagueu trobada, feu saber al web
www.super3.cat quina és la paraula i on l’heu trobada.

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Que tingueu una feliç Festa dels Supers!

De Queralbs a Núria i Pic de l’Àliga

(17 i 18 d’octubre a Montjuïc)

Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues, per a
més informació truqueu al 93 473 39 09. Reserva de
plaça fins al dimecres abans de l’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
Diumenge, 4 d'octubre i 1 de novembre, a les 11h
Lloc de trobada: plaça Mireia

Itinerari. La bateria antiaèria de
Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries 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: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL
Diumenge, 11 d'octubre, a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé

Dissabte, 18 d'octubre, hora a concretar
Punt de trobada a concretar

EXCURSIONS BTT.

El naixement del Canal d’Urgell
Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Per a més
informació consulteu l'activitat d'excursions en autocar.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS
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

Visites guiades als Museus d’Esplugues

Divendres, dissabte i diumenge, 9, 10 i 11 d’octubre

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

Portes obertes als Museus d’Esplugues

Diumenge, 18 d'octubre, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena

Exposició de treballs de l’Associació
de Dones del Gall

PETJADES I CAMINS

Entre boscos i volcans. Sta. Pau
(Garrotxa)
Més informació al 93 473 39 09 (c/ S. Francesc Xavier, 7-9).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
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En Desmond, el nòvio fantasma de la Lila,
està buscant desesperadament la paraula
màgica entre els llibres de la seva biblioteca.

Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL
Del 6 al 8 d’octubre, de 18 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Organitza: Associació de Dones del Gall

Del 10 al 20 d'octubre
De dilluns a dissabte, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició: 'Arteràpia'
Exposició dels treballs realitzats per les alumnes del
taller d'Arteràpia del curs 2014-2015.
Del 16 d’octubre al 13 de novembre
Horari habitual de la biblioteca
Biblioteca Pare Miquel
Exposició: Dones d’empresa
Organitza: Departament de Dones amb el suport de
l’Institut Català de les Dones.
Del 22 d’octubre al 5 de novembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Exposició de pintura
Artista: Esteve Manubens Guardiola
Del 29 d’octubre al 7 de desembre
Sala Associació Catalana de Ceramistes
C. Doctor Dou, 7, Barcelona
Exposició temporal:

Premiats de la 17 Biennal de
Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós
a Barcelona
En el marc de la 17a edició de la Biennal de Ceràmica
d’Esplugues Angelina Alós, s’inaugura una mostra de
peces dels artistes guardonats a l’ última edició: Ana
Cruz i Betânia Pires, Xavier Montsalvatje, Lourdes
Riera i Alberto González Bustos ( premi del púbic).
Durant l’acte tindrà lloc la presentació del catàleg de
l’última edició.
Inauguració: dijous 29, a les 19 h. Entrada gratuïta de
dilluns a divendres, d’11 a 13 h i de 17 a 20 h

Esplujove de tarda Esplujove de nit

Dilluns 26, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Fotoperiodisme
Una imatge val més que mil paraules.
Aprèn a explicar histories a partir de les
fotografies. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)

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

3,2,1 i acció
Tot el mes, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Dijous 29, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Panellets
Aprèn a fer els dolços típics de la
Castanyada! Dirigit a joves de 16 a 35
anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove de tarda
per a joves de 12 a 18 anys

Esplujove de tarda

Divendres 23, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Cuina grega
Un taller per endinsar-te en els aromes i els
sabors més típics de la gastronomia grega.
Aprendrem a fer algunes receptes tradicionals com la Moussaka, pastís d'albergínia
i carn, i el Tzatziki, salsa de iogur amb
cogombre i all. Dirigit a joves de 16 a 35
anys, cal reservar plaça (*)

TIC formació
Dimecres 28, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí
Dijous 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Tast de cerveses
Si t’agraden les cerveses i vols aprendre
sobre l’aroma, el gust i la textura, vine a
tastar les millors cerveses! Per a majors
de 18 anys. Cal reservar plaça (*).

Decoració de cupcakes
Hallowen
Vols aprendre a fer la decoració d’un cupcake per Halloween? Al Remolí t’oferim la
possibilitat d’endur-te un bon detall ben
dolç! Dirigit a joves d’entre 12 a 18 anys
Cal reservar plaça. (*)

Espai Jove Remolí

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
el dilluns 12

Pl. Blas Infante s/n • Tel. 93 372 97 06
jove.remoli@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h

EXPOS IC IÓ J O VE

Vídeo de campanya contra
la violència de gènere
Busquem joves de 4rt d’ESO i 1er de batxillerat interessats en participar en l’elaboració d’un vídeo que formarà part de la
campanya que es durà a terme al novembre contra la violència de gènere. A finals
d’octubre ens reunirem per pactar el
calendari. (teoria, guió, gravació i edició).
Si està interessat/ada escriu-nos a jove.
remoli@esplugues.cat i t’informarem!
(*) 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. Tambè online a
www.esplujove.net.
ix-te
Afege ter!
it
al Tw

Dimecres 21, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Iniciació a la fotografia
T’han regalat una càmera reflex i no saps
utilitzar-la? Vine i aprèn a treure-li el
màxim profit! Cal portar la teva càmera
reflex. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

TALLER JOVE FORMATIU

TALLER OCI JOVE

Dijous 22, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’emancipació

Garantía Juvenil. En què
consisteix?
Sabeu en què consisteix el programa
Garantía Juvenil i els beneficis que podeu
obtenir si us inscriviu a un nivell formatiu
i laboral? En aquesta xerrada la impulsora
del programa a la nostre ciutat us explicarà amb tot detall de què es tracta. Dirigit a
joves de 16 a 29 anys, cal reservar plaça (*)

Oficina 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

(*) 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.

Tot l'octubre, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’emancipació

Postres de copa

Exposició fotogràfica que neix com a
resultat del projecte “EU’GO”: European
Urban Gardens Otesha durant el qual
horts urbans i associacions juvenils de
diversos països van intercanviar bones
pràctiques sobre l’ús de l’hort com a eina
educativa, inclusiva i transformadora.

Dijous, 15 d'octubre, a les 21.30 h
ETV (canal 36 TDT i canal 38 UHF)

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
TRIA. CANVIA. COMBINA

Entrevista televisada sobre
la presentació del Pla de
Participació del Pla de
Mobilitat Urbana d’Esplugues
Al programa "Atalaïar"
Organitzen: Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), empresa
CINESI i Ajuntament

Dimecres 28, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació

Horts urbans, espais de
transformació

Si t’agrada la rebosteria i els dolços
aquest és el teu taller: els participants
aprendreu com a mínim a fer tres classes
de postres per servir en copa tot aportant
un toc d’originalitat i sofisticació als vostres àpats amb amics i familiars. Apuntat'hi! Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

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'Esplugues, de març 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/
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Amb el suport de:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• ADULTS

CURS 2015-2016
MATRÍCULA OBERTA

• 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

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

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

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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es
www.meetingpointschool.es

