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Gegants, castanyes i bolets,
protagonistes de la tardor
Un documental evoca la figura de la soprano Conxita Badia _p.3
Els 25 anys d'història d'El Pont, recordats en una exposició _ p. 4

XXIX TROBADA DE GEGANTS D’ESPLUGUES

DISSABTE 5 I DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

Un cap de setmana

GEGANT!

Després de la Festa Major d’Esplugues, la colla gegantera afronta una altra de les cites més
importants de l’any: la Trobada de Gegants, que enguany arriba a la seva XXIX edició

L

a Marta, en Mateu, la Caterina
i en Quim tenen pocs dies de
vacances. Després de la ressaca
de la Festa Major tindran pocs
dies de descans, ja que s’acosta
una altra data assenyalada del calendari: la
XXIX Trobada de Gegants, que se celebrarà
el diumenge 6 d’octubre. Prop de 15 colles
de gegants vingudes de tot Catalunya, des
de la Seu d’Urgell i els Pirineus fi ns a les
comarques de Tarragona, acompanyaran la
nostra pels carrers d’Esplugues ballant al
ritme de les gralles i els timbals. El recorregut serà l’habitual i portarà el seguici des
del Casal de Cultura Robert Brillas fi ns a la
plaça Catalunya. La cercavila començarà a
les 11 del matí.
El dia abans, però, la colla ha preparat
una jornada de portes obertes al seu local,
on els més petits i petites de la casa podran
veure els gegants de prop, participar en una
gimcana, pintar, jugar i riure amb titelles
i gegantons. També s’inaugurarà oficial-

Æ Cuina de mercat i del món

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

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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Portes obertes al local
de la colla, jocs, titelles i
inauguració de l’exposició
C. Àngel Guimerà, 50

Diumenge 6
11 h
XXIX Trobada de Gegants
d’Esplugues
Sortida del Casal de Cultura
Robert Brillas i arribada
a plaça Catalunya

ment una exposició relacionada amb el món
geganter i tot el que envolta aquestes figures tan grans que animen les festes populars
de pobles i ciutats.
No us penseu que la cosa s’acaba aquí.

Bé, pel que fa
a aquest cap
de setmana sí,
però a l’octubre els nostres
gegants tenen l’agenda ocupada. Diumenge
20 d’octubre tenen una cita a Sant Cugat de
Sesgarrigues i, el cap de setmana següent
estan convidats a l’Hospitalet per la colla
Drac d’Or. Després sí, toca descansar i agafar
forces per a l’any vinent, que serà especial
perquè la colla celebrarà 30 anys de trobades
geganteres a Esplugues.
Si els voleu seguir la pista, podeu veure
fotografies de les seves sortides, consultar les seves activitats i anècdotes a les
seves xarxes socials i a la seva pàgina web.
Tot i que amb l’alçada que tenen, proveu
abans d’aixecar el cap i potser veureu on
paren.●
http://www.facebook.com/gegantsesplugues
http://twitter.com/GegantEsplugues
http://cgeganters.entitats.esplugues.cat

CIGARRETES ELECTRÒNIQUES

MESKVINS
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€
MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Dissabte 5

FORA OLORS AL COTXE, A LES PARETS DE CASA,
A LES MANS, A LA ROBA…
VENEM KITS ECONÒMICS:
DES DE 18
18€
€ EL BASIC, 30
30€
€ EL DE COLORS, 32
32€
€
L'AVANCE I 42
42€
€ EL SIBARITES. CLAROMITZADOR
T2 AMB METXA
RECANVIABLE I FILTRE D'ALUMINI PER 5,80
5,80€
€
TAPERVAP ON VULGUIS. WWW VAPERMIX.COM PROXIMAMENT

ANTONIO 635 275 223
SERVEI PERSONALITZAT • DESPLAÇAMENT GRATUÏT

La manera més
saludable de fumar
sense perjudicar
els que estan
al teu voltant!
voltant!

PRESENTACIÓ I PROJECCIÓ
DEL DOCUMENTAL CONXITA
BADIA NO EXISTEIX
Amb Eulàlia Domènech i Maria
Rosa Campreciós

La soprano Conxita Badia,
protagonista del mes
L'AUGGE estrena curs amb aquest documental, que també
es projecta al Dijous de les Dones
X Després

de la pausa de les vacances,
tant l’Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran (AUGGE) com Igualtat reprenen
les conferències a la residència La Mallola
i al Dijous de les Dones amb un acte d’allò
més interessant: la projecció del documental Conxita Badia no existeix.
La pel·lícula, dirigida per la seva besnéta Eulàlia Domènech, recorda la trajectòria
de la soprano catalana exiliada durant la
Guerra Civil a Buenos Aires, on va forjarse una carrera reconeguda dins el panorama líric del continent americà. Més endavant, ja en terres catalanes, es convertiria en mestra de Pau Casals i Montserrat

Caballé i en musa de músics, compositors,
crítics i poetes, com Eduard Toldrà, Enric
Granados, Arnold Schoenberg, Ventura
Gassol, Alfred Cortot o Manuel de Falla.
La mateixa Eulàlia Domènech presentarà l’obra que ha dirigit i ens explicarà
el procés de recopilació dels enregistraments fílmics de la seva besàvia. En el
cas de l'AUGGE també es comptarà amb
la presència de la recent homenatjada
amb la Medalla d’Or d’Esplugues, Maria
Rosa Campreciós, que va conèixer a
Conxita Agustí Badia (filla de la soprano) durant la seva estada a la residència
Fèlix Llobet d’Esplugues.

XXXV Exposició de Bolets
La importància de distingir els bolets tòxics dels comestibles
X Confondre els bolets comestibles amb
els tòxics és un dels perills que comporten anar a caçar-los i cuinar-los sense
informació prèvia. I és que uns i uns altres
s’assemblen molt. El fredolic metzinós
(Tricholoma pardinum), per exemple, provoca intoxicacions (com el seu nom indica)
i és fàcilment confusible amb el fredolic
comú, a seques (Tricholoma terreum); és
el cas també d’alguns clitocibes de color
blanc que són verinosos i tenen un aspecte similar al moixernó blanc (Clitopilus
prunulus). Per això és tan encertada la
xerrada del dissabte 26 d’octubre en què
es farà una comparativa entre bolets bons
i dolents. Aquesta iniciació a la micologia
anirà a càrrec de Cristóbal Burgos, mem-

bre de la Sociedad Micológica Arriola,
de Amurrio (Álava), que, amb l’acompanyament d’un audiovisual, repassarà les
espècies que es poden menjar i les que
no.
L’acte s’emmarca dins la tradicional
Exposició de Bolets, que enguany arriba a
la seva 35a edició. El micòleg i organitzador de la mostra, Jordi Boada, creu que,
per evitar enverinar-se, és més important
conèixer primer els bolets tòxics que no
pas els comestibles. Recordem que, com
cada any, els micòlegs espluguins caçaran un bon nombre d’espècies per tot el
territori català els dies previs a la mostra,
per tal d’exhibir-les ben fresques durant
el cap de setmana. ●

Dijous 3 18 h
Residència La Mallola
(Consulteu totes les conferències
de l'AUGGE d’octubre a l’agenda
del Dia a dia).
Socis gratuït, no socis [5€]

Dijous 17 19 h. Biblioteca
Pare Miquel d'Esplugues
(Dins del Dijous de les Dones)
L'AUGGE, CADA DIJOUS OFEREIX
UNA CONFERÈNCIA
Durant el trimestre se seguiran fent les
conferències dels dijous a la tarda amb la
presència d’experts en matèries diverses.
Els temes giraran entorn de: l’obra de
Picasso, Modigliani o la pintura catalana,
robòtica i salut, els grans monopolis de la
informació, la història de la Catalunya jueva,
Salvador Espriu, la data decisiva de 1714, el
cant coral a Catalunya..., entre d’altres.●

XXXV
EXPOSICIÓ
DE BOLETS
Dissabte 26
de 10 a 14 h i
de 16.30 a 20 h
Diumenge 27 de 10 a 14 h
Xerrada i audiovisual:
‘Iniciació a la micologia.
Comparativa entre bolets
comestibles i tòxics’
Dissabte 26 a les 18 h
A càrrec de Cristóbal Burgos
Casal de Cultura Robert Brillas
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El Pont d’Esplugues cumple 25 años
Una exposición recorre la historia reciente de Esplugues a través
de los 210 números del boletín municipal
X En abril de 1988 salía a la luz El Pont d’Esplugues. El denso boletín municipal que
e desde
1962 informaba a los espluguenses con textos densos, propios de la época, daba paso a
una revista amena nacida con la intención
ión de
“ser un puente de comunicación” (en alusión a su cabecera) entre la ciudadanía
a y la
Administración Local.
Hoy, 25 años después, una exposición
ción
recuerda algunos acontecimientos releelevantes de la ciudad recogidos por El Pont.
nt.
Un ejemplar original por año rememora
ra
desde el hermanamiento con los muni-cipios de Macael y Ahrensburg, en
1988, hasta los 35 años de la Fundació
Finestrelles y “temps de solidaritat”
del pasado febrero. En este recorrido
por el último cuarto de siglo veremos
hechos destacados como cuando en
1994 la publicación ganó el Premi
Arrel, de la Diputació, a la mejor revista
ta
municipal; cuando en 1996 nació la Colla
la dels Tres
Tombs; o cuando llegó el tranvía en 2004.
04. Tampoco faltarán
recuerdos de las fiestas de Santa Magdalena,
alena de la llegada de los
Mossos d’Esquadra a la ciudad, de los exitosos Pastorets, del tesoro natural de Collserola o de la creación de nuevos equipamientos
deportivos, entre otros.

Los servicios de
emergencia unen fuerzas
contra el cáncer infantil
X Por un día, el 6 de octubre, todos los servicios de emergencia
de Catalunya se concentrarán en un mismo lugar, el parque dels
Torrents. El motivo es benéfico: recaudar fondos para el departamento de investigación del cáncer infantil de nuestro vecino el
Hospital Sant Joan de Déu.
El acto incluirá actividades para deleite de los más pequeños
de la casa, que podrán pasear sobre los caballos de la Unidad
Montada de la Policía Local de Esplugues o subirse a una de las
motocicletas del Cuerpo Nacional de Policía. También podrán
divertirse en algunas de las actividades infantiles que la Cruz
Roja tiene organizadas en su carpa.
Asimismo, todas las unidades participantes llevarán a cabo
exhibiciones. Habrá coches patrulla de la Policía Local, del
Cuerpo Nacional de Policía o de los Mossos d’Esquadra, quienes además traerán una de las motos de nieve que usa la Unitat
d’Alta Muntanya. Bombers de la Generalitat mostrará cómo funciona uno de sus camiones bomba y el Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM) nos enseñará el interior de una ambulancia.
La Guardia Civil hará un simulacro de detección de drogas y
explosivos y los perros de la Unidad Canina de la Policía Local,
una exhibición de obediencia y ataque. Además, el público asistente podrá ver volar los halcones de la Associació de Falconers
de Catalunya y hacerse fotos con estas magníficas aves.
Una mañana (de 10 a 14 horas) para disfrutar y contribuir a una
buena causa e ideal para los niños y las niñas que sueñan a ser
policías o bomberos. ●
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Por otra parte, la muestra también expone
información sobre las características de
in
El Pont, desde su plantilla de redactores o
E
ssus cambios de diseño, hasta 16 cabeceras
distintas que han contado con logotipos oridi
ginales en conmemoración del Año Gaudí,
gin
Ciutat Gegantera, el Año Europeo Contra
la C
Racismo, etc.
el R
En definitiva, la exposición recopila la trayectoria de una publicación ligada a una ciudad en
consta
constante evolución y llena de vitalidad. ●

EXPOSICIÓN:
‘25 ANYS AMB EL PONT’
Del 2 al 15 de octubre
De lunes a viernes, de 17 a 20 h.
Domingos y festivos, de 11 a 14 h.
Casal de Cultura Robert Brillas
Sala de exposiciones
Inauguración: miércoles 2

19.30 h

Ho organiza: Arxiu Municipal d’Esplugues

ACTO BENÉFICO DE LOS
SERVICIOS DE EMERGENCIA
Domingo 6 de 10 a 14 h.
Parc dels Torrents
Ho organiza: Policía Local de Esplugues
5€

CASTANYADA 2013
Dijous 31 d'octubre
Taller infantil: ‘Fulles de fang’ - MEL
de 17 a 18 h • Parc de Can Vidalet
Castanyada infantil Esplai Espurnes
de 17.30 a 19 h • Plaça Gandhi
Castanyada AV el Gall
17.30 h • Rambla Àngel Guimerà
Castanyada AV la Plana
18 h • Plaça Rovellat
Castanyada infantil AV Can Clota
18.30 h • Plaça del taxi
Castanyada de la Comissió de
Festes de Can Vidalet
19.30 • Rambla Verge de la Mercè
Castanyada AV de Finestrelles
20 h • Jardins de Cal Suís
Castanyada CC Andaluz Pl. Macael
22 h • Local CCA Plaza Macael

La tardor espluguina
té gust de castanya
i panellet

Castanyada de l'Espluga Viva
21 h • Jardins Robert Brillas

Divendres, 1 de novembre
Castanyada infantil ACAE
21 h • Local ACAE
Ball de disfresses de Hallowen
22 h • Local ACAE

Consulteu-les totes al Dia a dia

J

a arriba l’estació més aromàtica de l’any. Entre l’olor de fulles
mullades sentim l’essència de les
castanyes cremant-se al foc... Tot
indica que la tardor s’ha instal·lat
a Esplugues i, per si a algú no li ha quedat clar, diverses associacions de veïns
i entitats del poble munten la gran festa
que pertoca en aquestes dates: la Castanyada!
El dijous 31 d’octubre trobareu en un
bon grapat de barris un exemple d’aquesta tradició catalana amanida amb activitats per als més petits de la casa. El
Grup d’Esplai Espurnes els té preparada una castanyada amb grup d’animació.
Paral·lelament, al parc de Can Vidalet,
els Museus d’Esplugues organitzen un
taller per elaborar una fulla de fang inspirada en exemplars reals de fulles de castanyer, que trobaran ben a prop.
Quan caigui la nit, teniu una cita als
Jardins del Casal de Cultura Robert
Brillas, on els d'Espluga Viva us oferiran
una vetllada rodona: sopar, castanyes,
moniatos, moscatell i ball, en seran els
ingredients. A més, la rauxa de la banda
A Folk Lent contagiarà a tothom amb els
seus ja coneguts pasdobles, xotis, sardanes, jotes i el ball del Fanalet, entre

d’altres danses d’arreu del món. El grup
espluguí posarà el punt i final al Festival
de Música Popular i Tradicional Arrela’t
2013 (del 26 al 31 d’octubre), que a l’hora del tancament de L’Agenda encara no
tenia programació definitiva.

XXXI CONCURS
DE PANELLETS

NOVA EDICIÓ DEL CONCURS DE PANELLETS AMB NOVA ORGANITZACIÓ
Com cada any, teniu l’oportunitat de
demostrar que sou els millors elaboradors
de panellets d’Esplugues al concurs de
panellets del divendres 1 de novembre,
en una edició, la 31a, en què l’Associació
de Veïns del Barri Centre agafa el relleu
de l’organització que fins ara requeia
en la Secció Sardanista de L’Avenç. A
part del canvi a l'organització, el certamen compta amb altres novetats, com la
localització, als jardins del Casal de
Cultura Ro bert
Brillas, i l’animació musical
que acompanyarà la convocatòria. ●

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

Per a majors de 16 anys. Cal
aportar tres unitats de tres varietats
diferents de panellets casolans amb
la seva corresponent recepta. La
inscripció i lliurament dels panellets
serà d’11 a 11.30 h. El veredicte del
jurat i el lliurament dels premis es
farà durant el matí.

2n premi: trofeu de l’Ajuntament
d’Esplugues i una caixa de cava.
3r premi: trofeu de l’Ajuntament
d’Esplugues i un obsequi.

Divendres, 1 de novembre
Inscripció: d' 11 a 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas
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3 DIJOUS
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Dia
a Dia

'Conxita Badia no existeix'
A càrrec d'Eulàlia Domènech
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
A LA PÀGINA 3

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà, 38

El paisatge agrícola d’Esplugues
Segona part de la xerrada del Josep Florenza sobre el
paisatge agrícola d’Esplugues .
Ho organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

4 DIVENDRES
1 DIMARTS
Fins al 4 d’octubre
Dilluns, de 10 a 12 h - Dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Av. Països Catalans - davant la benzinera

SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA
“AIRE NET, FES EL PAS”

Campanya contaminació acústica
dels vehicles amb 2 rodes (4t control)
Ho organitza: Ajuntament d'Esplugues amb la collaboració de la DIBA
De 10 a 14 h
Edifici Municipal Puig Coca Petit Parc de l'Amistat, s/n

Creació d’una botiga virtual amb
Virtuemark
Inscripcions: al 93 372 04 16, ext. 1641, 1623 o via correu electrònic: pvilchez@esplugues.cat.
Ho organitza: Promoció Econòmica de l'Ajuntament
d'Esplugues
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA D'AUTOR
Los muertos no tienen amigos, de Luis Gutiérrez
Maluenda.Amb la presència de l'autor.
Coordina: Jordi Canal.

2 DIMECRES

21 h
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà, 38

IV Trobada de Peregrins del Camino
de Santiago
Peregrines i peregrins es retroben en un ambient
distès i festiu, recordant vivències i alegries viscudes
al Camí. Trobada oberta a tothom. Pot ser una bona
ocasió per trobar gent interessada a fer el Camí i formar un grup. Porteu una fotografia del vostre Camí.
També hi haurà un sopar informal. Preu: 15 euros.
Inscripcions obertes, per correu electrònic info@
caminoamigo.com o passant per l’associació (dimecres de 19.30 a les 21 h), c. Sant Francesc Xavier, 7 – 9.
Ho organitza: Associació d’Amics Camino de Santiago

6 DIUMENGE
De 10 a 15 h
Rambla del Carme

Celebració de
Foraestocs
Liquidació d’estocs:
“Millor que les rebaixes!”
Ho organitza:
Unió de Botiguers i
Comerciants d'Esplugues
De 10 a 14 h • Parc dels Torrents
Preu: [5€] (inclou entrada, hot-dog, refresc i suc)

Acte benèfic policia
Acte per recaptar fons per a l’Obra Social de Sant Joan
de Deu, concretament per al departament d’investigació del càncer infantil. Participen els serveis d’emergència: Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Mossos
d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, Sistema
d’Emergències Mèdiques i Policia Local d'Esplugues.
Ho organitza: Policia Local d’Esplugues.
A LA PÀGINA 4

11 h • Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

XXIX TROBADA DE GEGANTS I
CAPGROSSOS D’ESPLUGUES
Catorze colles convidades d’arreu de Catalunya des de
la seu d'Urgell, fins a les comarques de Tarragona.
Recorregut: des del Robert Brillas fins a la plaça
Catalunya.
11 h

Plantada de gegants i capgrossos
12 h

5 DISSABTE
D’11 a 13.30 h i de 18 a 22 h
Plaça de la Bòbila

10è aniversari del Toc de Foc de la Bòbila
D’11 a 13.30 h • Tallers
Tallers de maquillatge, xapes i instruments musicals amb
objectes reciclats. I taller ‘crea el teu dimoni i titella’.
18 h • Tabalada
(carrers Severo Ochoa, Marcel·lí Esquius, Hierbabuena,
Parc de les Bòbiles)
20.30 h • Correfoc
Colles convidades: Toc de Foc de la Bòbila, Ball de
Diables de Cornellà, Boiets Esquitxafocs, Diables de
Bellvitge, Diablons i tabalers d’Esjep de l’Hospitalet,
Patunyets de l'Hospitalet, Folcat Diabòlic i Skamot
Diabòlic (carrers Molí, Maladeta, Parc de les Bòbiles).

Cercavila
Recorregut: jardins del Casal de Cultura, Mossèn
Jacint Verdaguer, Santiago Rusiñol, Sant Francesc
Xavier, Dr. Manuel Riera, Josep Miquel Quintana,
Mestre Joan Corrales, Narcís Monturiol amb final a la
plaça Catalunya.
Ho organitza: Colla de Geganters d’Esplugues
A LA PÀGINA 2

D’11 a 13.30 h
Rambla Verge de la Mercè cantonada edifici Molí

II Festa Push-Bike Trial 2013
Per als nens i nenes de 3 a 5 anys acompanyats pels
seus pares en una prova de bicicletes sense pedals a fi
de fomentar la motivació i la pràctica esportiva i fer de
l’exercici físic una forma de lleure i oci.
Ho organitza: Moto Club Esplugues - Secció BIKE

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

D’11 a 13.30h
Casal de Cultura Robert Brillas

I LOVE ENGLISH

19 h • Tots els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

Portes obertes del local dels gegants

Partit mixt de futbol sala

Hi haurà jocs per a nens, titelles, gegantons, jocs
per infants i també per a gent de totes les edats.
Inauguració oficial de l’exposició de gegants plantats
al local. Ho organitza: Colla de Geganters d’Esplugues

Oberts a tothom. Inscripcions al telèfon: 93 371 36 60
Ho organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up
Places reservades. Cal inscripció prèvia.
19 h
Biblioteca La Bòbila
Xerrada: ‘Viatge a la Rússia literària’
Amb Ricard San Vicente, professor de la Secció de
Filologia eslava de la UB.
19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d’exposicions
Inauguració exposició: ‘25 anys amb El Pont’
L’Arxiu Municipal organitza una mostra del butlletí
municipal on descobriràs alguns dels esdeveniments
més destacats, canvis ocorreguts i altres aspectes
d’interès i curiositat. Oberta fins al 15 d’octubre.

12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

La princesa bella, a càrrec de Francesca Vadell
En aquesta illa hi ha una princesa que ha perdut les
ganes de riure, no sabem què li passa. El poble vol ajudar la princesa que està tan trista. Com la farem riure?
Véns a sentir el conte de la Princesa Bella, per saber
com ens en sortirem?
12 h • Parc Pou d’en Fèlix

15 ANIVERSARI STANDARD LATINO

Tallers de ball per a tothom
Salsa, bachata, funky, hip-hop,ball singles i en parella
(infants i adults).
Ho organitza: Centre Cultural Standard Latino
A LA PÀGINA SEGÜENT

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

Ball per a la gent gran
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
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7 DILLUNS
De 13.30 a 17.30 h
Edifici Municipal Puig Coca Petit Parc de l'Amistat, s/n

Màrqueting de guerrilla
Inscripció: truqueu al 93 372 04 16, ext. 1641, 1623 o
via correu electrònic:pvilchez@esplugues.cat.
Ho organitza: Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

8 DIMARTS
De 18 a 20 h
Escola d’Adults Eugeni d’Ors - 2a pl. Cedres, 38

Sessions d'acollida a nouvinguts 2013
Coneixement de l'entorn
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenança de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistència.
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082,
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

9 DIMECRES

14 DILLUNS

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

De 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

STORY TIME

ESCOLA DE PARES I MARES

Let's play the Tale! My Tiny Jungle,

Taller: 'Educar-nos per educar'
Espai per compartir habilitats per educar els fills i
filles. A càrrec d’Anna Mascaró i Colls, filòsofa, pedagoga, experta en psicologia de l’evolució humana,
assessora d’educació. Especialista en desenvolupament emocional i relacions humanes.
El curs es realitzarà amb un mínim de 20 inscripcions.
Gratuït. Cal inscripció al 900 300 082.

a càrrec de Patricia McGill
Juguem amb les històries contades
amb objectes, àlbums, onomatopeies,
música i paraules. Sessions de contes
en anglès per a públic familiar. Stories
told with objects, books, onomatopoeies, music and
words. Storytelling in English as a family event.
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Inauguració d'exposició:'Recordant

15 DIMARTS

10 DIJOUS
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CONTES MENUTS

Històries senzilles de la Rita: 'A
Taaaaula!, a càrrec de Sara Fuente
Coneixeu a la Rita? La Rita és molt trempada, encara
no té tres anys i ja explica contes d’allò més divertits.
A la Rita li agraden les cantarelles, els rodolins, les
cançons, els jocs de falda i els llibres. La Rita us convida a la biblioteca per passar una bona estona plegats.
Una estona per escoltar, compartir... una estona per
crear i enfortir vincles. Per a infants d'entre 2 i 3 anys
acompanyats d'una persona adulta. Places reservades.
Cal inscripció prèvia.
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Homenatge a Lluís Companys
Recital poètic
18 h
Biblioteca La Bòbila

Wagner'
Inauguració de les exposicions: 'Wagner i la seva
obra' i 'Música entre pedres'; seguida del documental Drames wagnerians.
Ho organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca
Pare Miquel d'Esplugues

18.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

El culete de Manolete, amb Rubén Martínez.

16 DIMECRES
De 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita
Xerrada - taller: 'Com

millorar el teu
desenvolupament professional'
Xerrada-taller amb l'objectiu d'impulsar les dones a
aprendre a formular els frens a la seva carrera professional com a reptes. Inscripcions: http://xarxadones.
entitats.esplugues.cat, al correu xde.esplugues@
gmail.com o trucant al telèfon 627 416275 (Victoria
Alcón, de 10 a 19 h).
Ho organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

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

El Centre Cultural Standard Latino
celebra 15 anys amb dues jornades
de ball obertes a tothom

'Picasso: Eros i Obra'
A càrrec de Muntsa Lamúa
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE

11 DIVENDRES
19 h
Biblioteca La Bòbila

TALLER D'ESCRIPTURA

Taller de microrelats, amb Luis Fernández
Zaurín. Per preparar el IV Concurs de Microrelats Negres
de la Bòbila. Cal inscripció prèvia, places limitades.

12 DISSABTE
De 9.30 a 13.30 h
Avinguda Jacint Esteve Fontanet i voltants

I Cursa Escolar DSB (Deutsche Schule
Barcelona Colegio Alemán)
Sortida i arribada de la cursa davant del col·legi alemany de Barcelona (av Jacint Esteve i Fontanet, 105).
Cursa oberta a tots els alumnes i famílies dels centres
educatius d’Esplugues. Consta de 5 curses depenent
de l’edat dels participants.
Ho organitza: Deutsche Schule Barcelona, amb el
suport de l’Ajuntament d’Esplugues.
23 h
CEM La Plana

15 ANIVERSARI STANDARD LATINO

Ball amb música i recollida d’aliments solidària
Entrada lliure, cal portar un aliment no perible (aforament
limitat). Ho organitza: Centre Cultural Standard Latino.
A PEU DE PÀGINA

X

Han passat 15 anys des d’aquells primers
dies en què el Centre Cultural Standard Latino
oferia només balls de saló per a adults. Avui
dia, l’escola ha ampliat cursos a moltes més
edats i diverses disciplines de ball, com el hip
hop, la dansa del ventre, la zumba i el funky per
a nens i nenes, entre d’altres. La seva trajectòria ha anat evolucionant en positiu, sempre
fomentant la dansa entre els espluguins, que es
veu que som bons ballarins, comenta la Conchi
Lara, una de les professores del centre.
Tant és així que, actualment, hi ha 20 parelles
d’alumnes que competeixen a campionats catalans i estatals. De fet, els professors Maxi i Conchi
són vuit vegades campions d’Espanya i dotze de
Catalunya, i els també professors Rober i Sara
van ser campions d’Espanya amb 19 anys.
L’efemèride mereix una celebració en majúscules. D’aquí que el migdia del dissabte 5 d’octubre organitzen tallers de ball gratuïts al parc
Pou d’en Fèlix i la nit del dissabte 12 munten
una festa en tota regla amb ball i música en
viu al CEM La Plana (l’entrada és gratuïta,
només cal portar un aliment no perible a una
entitat benèfica). A més, de cara a l’inici del
curs, aquells que s’inscriguin a un segon taller,
tindran una rebaixa de 35 euros.●
CENTRE CULTURAL STANDARD LATINO CELEBRA 15 ANYS
Tallers de ball • Dissabte 5 12 h • Parc Pou d’en Fèlix
Ball amb música en viu • Dissabte 12 23 h • CEM La Plana Activitats gratuïtes
(*) L’entrada es paga amb un aliment no perible per al a una entitat benèfica
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18 h • Casal de Cultura
Robert Brillas – Sala d’actes
Conferència:

‘Càncer de mama:
nous tractaments, exemple revolucionari de l’oncologia moderna’
Cada dia son més els casos de càncer de mama que
es curen, fruit del diagnòstic precoç i dels ràpids
avenços de tractaments cada cop més efectius i amb
menys efectes secundaris. A càrrec del professor
Pere Gascón, cap de Servei d’Oncologia Mèdica de
l’Hospital Clínic i professor de la Facultat de Medicina.
Presentació de l’entitat PICAM i la seva tasca amb
el banc de perruques i el suport a afectats de càncer.
Estand de perruques, material informatiu i
adreces d'interès.
Ho organitza: Ajuntament d’Esplugues en col·laboració
amb l’Associació Contra el Càncer d’Esplugues i l’ICO
(Institut Català d’Oncologia)

19.30 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

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

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Els monopolis de la informació: IBM,
Microsoft, Google...'
A càrrec de Miquel Barceló
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DIJOUS DE LES DONES
Projecció de documental:
'Conxita Badia no existeix'
Dirigit per Eulàlia Domènech. Ho organitza: Igualtat
A LA PÀGINA 3

18 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

TALLER D'ESCRIPTURA

Taller de microrelats, amb Luis Fernández
Zaurín. Per preparar el IV Concurs de Microrelats Negres
de la Bòbila. Cal inscripció prèvia, places limitades.
19 h • Biblioteca La Bòbila
Projecció audiovisual: Conèixer… Iván
Zulueta. Documental d'Iván Z, d'Andrés Duque

19 DISSABTE
10.30 h
Local de l’AV La Plana-Montesa Dr. Manuel Riera,
93 baixos
Conferència: ‘Sanar la ment, pensar en

positiu’
Entrada lliure. Ho organitza: AV La Plana-Montesa
11 h • Biblioteca La Bòbila

RUTA LITERÀRIA

‘La Barcelona de Pepe Carvalho’
Amb motiu de la commemoració de la mort de Manuel
Vázquez Montalbán. Cal inscripció prèvia, places
limitades.
12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

Si fa sol, sí, a càrrec de Blai Senabre
Contes on la música té un protagonisme rellevant
De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

Ball per a la gent gran
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
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23 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[4 € amb consumició]

Esplugues Meets Jamaica
Organitza L'Avenç, Produccions del barri i Wiggle Yard

20 DIUMENGE
De 10 a 14 h • Plaça de Catalunya

Jornada sobre Sensibilització
i Ensinistrament d’Animals de
Companyia
• 10.15 h - Exposició dels gossos pigall de l’ONCE
• 11 h - Exposició de la Policia Local d’Esplugues
• 11.30 h - Exposició de la Policia Local de Rubí
• 12 h - Exposició de la Guàrdia Civil de Sant
Andreu de la Barca
• 12.30 h - Exposició del grup d’ensinistrament
Los Guardianes” d’Olesa de Montserrat
•13 h - Foment de l’adopció d’animals per part
de la protectora convidada
• 13.45 h -Agraïments i cloenda
Tot aquest esdeveniment popular comptarà amb la
col·laboració de la Clínica Veterinària Provitas i l’establiment CAP I CUA

19 h
Biblioteca La Bòbila

TAULA RODONA

‘Les col·leccions de novel·la negra en
català: present i futur’
Amb els editors Jordi Roureda (La Negra), Josep
Forment (crims.cat) i Marc Moreno (Llibres del
Delicte). En col·laboració amb En Negre

25 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

TALLER D'ESCRIPTURA

Taller de microrelats, amb Luis Fernández
Zaurín. Per preparar el IV Concurs de Microrelats Negres
de la Bòbila. Cal inscripció prèvia, places limitades.
19 h • Biblioteca La Bòbila
Projecció Audiovisual: Conèixer… Iván
Zulueta. Documental d'Iván Z, d'Andrés Duque

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

XXXV EXPOSICIÓ DE BOLETS

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Mostra de bolets, collits per tot el territori català, amb
les seves fitxes corresponents. Exposició fins al diumenge 27.
• 18 h - Xerrada i audiovisual: ‘Iniciació a la

Safrà i Serafí, a càrrec de la companyia Txo
Titelles. Una història que ens recorda el valor de
l'amistat.Més informació a www.esplugues.cat o al
900 30 00 82.
A LA PÀGINA SEGÜENT

Burgos. Ho organitza: Associació Amics de la Micologia
d’Esplugues.
A LA PÀGINA 3

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[6 €] [Socis i sòcies 5 €] amb consumició

CICLE ONAIR JAZZSERIES A L'AVENÇ

Concert amb el grup Minkowski
Format per quatre músics molt actius en l'escena jazzística de Barcelona i de més enllà: Albert
Comaleras al saxo tenor; Alex Molas al baix
elèctric,;Joao Vieira a la bateria i Olivier Jambois
a la guitarra elèctrica i compositor del repertori. Les
composicions són una barreja de jazz, free jazz i un
subtil punt de rock. Punts de venda d’entrades
anticipades: L'Avenç (secretaria, de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h) i Escola de Música Amalgama (de
dilluns a divendres de17 a 20 h). Ho organitza: L’Avenç
Centre Cultural

23 DIMECRES
19 h
La Masoveria

10 ANYS A CAN TINTURÉ
Taula rodona: ‘Orígens

i present de
l’Associació Catalana de Ceràmica’
Modera Alfons Romero, president de l’ACC.
Descobrireu els inicis d’una associació emblemàtica
i de referència en l’estudi de la ceràmica i les seves
vinculacions amb Esplugues.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

Khadjí Murat, de Lev Tolstoi.
Coordina: Carles Ferrer

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Història de la Catalunya jueva'
A càrrec de Manel Forcano
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE

micologia. Comparativa entre bolets
comestibles i tòxics’, a càrrec de Cristóbal

12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

El batec dels desitjos
A càrrec de Sandra Rossi
Un desig és com una papallona volant a la panxa, és el mar
jugant a dins de la butxaca, és una estrella dins el cor. Els
desitjos bateguen i empenyen a sortir a córrer aventures i
les aventures no són fàcils, però sí emocionants...
De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

Ball per a la gent gran
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Balas de plata, d'Elmer Mendoza.
Coordina: Jordi Canal.

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

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
Diumenge 27 de 10 a 14 h
Casal de Cultura Robert Brillas

XXXV EXPOSICIÓ DE BOLETS
Mostra de bolets, collits per tot el territori català,
amb les seves fitxes corresponents. Ho organitza:
Associació Amics de la Micologia d’Esplugues
A LA PÀGINA 3

17 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Teatre: Alegria 2013
L'entrada és lliure, però es farà una rifa.
Ho organitza: Ajuntament d’Esplugues i grup Alegria

30 DIMECRES
19 h • La Masoveria
Recerca i identificació: Taller

d’identifica-

ció d’imatges
Segona sessió, en què es continuaran documentant
imatges inèdites, procedents del fons fotogràfic Emilio
Guillén-Josep Payà de l’AMEL.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

DISCOFÒRUM

El Wagnerisme a Catalunya, a càrrec de Maria Infiesta, presidenta de l'Associació
Wagneriana de Barcelona. Conferència.
Ho organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel
d'Esplugues i Associació Wagneriana de Barcelona

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Salvador Espriu. El mite de Sepharad'
A càrrec d'Oriol Pi de Cabanyes
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE

LA CASTANYADA 2013
De 17 a 18 h • Parc de Can Vidalet
Taller infantil i mediambient:

CURSOS i TALLERS
Dissabtes, 26 d’octubre, 9 i 16 de noviembre,
d’11 a 13 h
Local AV La Plana-Montesa Dr. Manuel Riera, 93
Curs de pensament positiu i meditació:

‘¡Eres lo que piensas!’
Curs gratuït. Ho organitza: AV La Plana-Montesa
Els dimarts, del 15 d’octubre del 2013 fins al 20
de maig del 2014, de 19 a 20 h
Centre Cultural L’Avenç

Curs de Sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys.
El curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin
o no nocions de ballar sardanes. També hi haurà un
apartat per a aprendre a comptar i repartir la sardana.
Fan excursions tot anant a ballades, aplecs, concerts...
Inscripció gratuïta: el 15 d’octubre, al mateix lloc on
s’imparteix. Ho organitza: Secció Sardanista del Centre
Cultural L'Avenç

Castanyada infantil

Dilluns 21 i dimarts 22 d’octubre, de 17 a 19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Curs: ‘Dones, literatura i pensament’
D’unes veus no previstes: Christine de Pisan i
Moderata Fonte. Amb el suport del Grup de Recerca
Universitari Creació i Pensament de les Dones
(UB), s'inicia aquesta col·laboració amb la UB que
aproparà la investigació universitària dedicada a la
recuperació i visibilització dels coneixements de les
dones, als territoris. Curs gratuït. Places limitades.
Inscripcions a la Biblioteca Pare Miquel.
Ho organitza: Igualtat i la Diputació de Barcelona

Castanyes i panellets, grup d’animació.
Ho organitza: Grup d’Esplai Espurnes

TALLERS ESPLUGA VIVA

‘Fulles de fang’
Celebreu la Castanyada fent fulles de
fang, inspirades en les que veuràs al parc. Hi haurà
també altres activitats d’animació, a càrrec de l’Esplai
Pubilla Casas, dintre del Programa de dinamització de
la Xarxa de Parcs Metropolitans.
Punt de trobada: quiosc de begudes i serveis
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues de Llobregat
De 17.30 a 19 h • Plaça Gandhi

17.30 h • Rambla Àngel Guimerà

Castanyada
Ho organitza: AV el Gall
18 h • Plaça Rovellat

A partir del 16 de setembre
Informació i inscripcions:
ESPLUGA VIVA c/ St. Francesc Xavier, 5-7
93 473 39 09 / secretaria@esplugaviva.cat
Inici dels tallers i cursos 30 de setembre

• Tallers de música: gralla, guitarra clàssica i
elèctrica, contrabaix, baix elèctric.
Per a nens, joves i adults. Ho organitza: Espluga Viva
Dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Classes particulars hores a convenir
Ho organitza: Espluga Viva. Sant Francesc Xavier, 7
• Dilluns, de 20 a 21 i de 21 a 22 h
Taller de Tai-txi. Mètode Chen
Primers dimarts de cada mes, de 20 a 21.30 h
• Taller de lectura i recitació de poemes
El taller ofereix pautes i recursos per fer una bona lectura, recitació i interpretació de poemes. La poesia és
un llenguatge per parlar de la vida.
TALLERS PER A INFANTS. INSCRIPCIÓ
TRIMESTRAL
De 17.30 a 19 h
Preu: 25 € al mes
• Dilluns - Cuina en anglès (edat de 6 a 12)
Aprendre anglès mentre es cuinen plats deliciosos.
• Dilluns - Vida sostenible
Taller adreçat a nens i nenes amb l’objectiu de potenciar les habilitats plàstiques i l’expressió artística de
cadascun d’ells a través de material reciclat.
• Dimecres - Reforç escolar
S'acompanya en la realització de les diferents tasques
escolars.
• Dijous -Teatre
Es treballarà diferents tècniques d'expressió corporal
i emocional.
TALLERS PER A JOVES I ADULTS- INSCRIPCIÓ
TRIMESTRAL *
De 20 a 21.30 h
Preu: 25 € al mes
• Dilluns -Anglès per viatjar
Aprendreu i repassareu el vocabulari necessari per
anar pel món amb anglès.

Castanyada popular
Ho organitza: AV la Plana
18.30 h • Plaça del taxi

Festa infantil i castanyada
Ho organitza: AV Can Clota
19.30 h • Rambla Verge de la Mercè

Castanyada popular amb música
Ho organitza: Comissió de Festes de Can Vidalet
20 h
Jardins de Cal Suís c. Finestrelles, 32 - 38

Castanyada, panellets i moniatos

TEATRE FAMILIAR

En Safrà i en Serafí ens recorden
el valor de l’amistat

Ho organitza: AV de Finestrelles
22 h
Local CC Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, L4

Castanyada
Ho organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
22 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

FESTIVAL ARRELA’T 2013

Castanyada: amb sopar, castanyes, moniatos,
moscatell i ball de música popular i tradicional amb el
grup A Folk Lent.
Ho organitza: Espluga Viva

DIVENDRES 1 NOVEMBRE
Inscripció d' 11 a 11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

XXX CONCURS DE PANELLETS
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri Centre
A LA PÀGINA 5

LA CASTANYADA 2013
21 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Castanyada, xocolatada infantil i
concurs de dibuix
22 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Ball de disfresses de Hallowen
Ho organitza: Asoc. Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)

X L’Esplugues

Entra En Escena! arrenca el curs amb dos titelles molt entranyables. Són en Safrà i en Serafí, dos
ratolins veïns que, malgrat la proximitat, no es pot dir que es portin gaire
bé, perquè a cadascun li agraden coses
diferents. Ara bé, les coses canvien
quan es veuen obligats a aliar-se plegats contra una rata grossa i horrible
que els farà males passades.
Aquesta història de la companyia
Txo Titelles ens recorda el valor de
l’amistat. I ens fa adonar que malgrat
les diferències, podem aconseguir entendre’ns per una causa comuna. Una
lliçó que és convenient reflexionar una
vegada i una altra.
Els infants més petits tindran els ulls
fixats en el vaivé de les accions i els
gestos expressius dels ratolins. A més,
les titellaires (Esther Cabacés i Mireia
Peña) intervenen de tant en tant per
facilitar-los el seguiment de l’argument. Als nens i nenes més grans, en
canvi, els serà divertit escoltar les
frases rimades dels personatges.●

Espectacle de titelles:

SAFRÀ I SERAFÍ
Diumenge 20 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
ESPLUGUES ENTRA EN
ESCENA eeee!
3€ • Menors de 3 anys gratuït

• Més informació a www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82
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• Dimarts - Photoshop
Aquest taller té per objectiu el coneixement de les
eines bàsiques del programa.
• Dijous - Taller de memòria
Té com a objectiu principal brindar les eines per
potenciar i exercitar la memòria en la vida quotidiana.
*Els tallers d’adults només es realitzaran si hi ha, com
a mínim, 6 persones inscrites.

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
ELS CLUBS DE LECTURA
DE LA PARE MIQUEL

DIES DE CONTE

Els dies 2, 9, 14, 16 i 23

Places limitades. Cal reserva prèvia

(Vegeu informació al Dia a dia)

AGRUPAMENT ESCOLTA

Dimarts 1

Dissabtes de 17 a 19.30 h
L’agrupament 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... Per a més informació truqueu al 93 473 39 09

CLUB DE LECTURA
El Misterio de la cripta embrujada, d'Eduardo
Mendoza
El comissari Flores és un inspector de la Brigada
d’Investigació Criminal que, davant el cas d’una
desaparició, busca l’ajuda d’un antic criminal que
està intern en un manicomi.

Dimecres 2,9 i 16

TALLERS ESPLAI ESPURNES

Dijous 10

L’ESPLAI DIARI
Recollida a les escoles (Folch i Torres, Gras i Soler, Lola
Anglada i Prat de la Riba) a les 16.30 h, joc i berenar
fins a les 17.30 h.
A partir d’aquesta hora i fins a les 19h, diferents activitats segons els grups d’edat següents:
- Petits (P3 a 1r):
Dilluns: Petits artistes- taller d’art
Dimarts: Ludoteca i joc lliure
Dimecres: Petits artistes- taller d’art
Dijous: Taller de cuina en anglès
Divendres: Multiesport i psicomotricitat
- Mitjans (2n a 6è)
Dilluns: Multiesport
Dimarts: Ludoteca i joc lliure
Dimecres: Audiovisuals i noves tecnologies
Dijous: Ciència i natura
Divendres: Taller de cuina en anglès
Contacte: 93.372.06.06/www.esplaiespurnes.org
Ho organitza: Grup d’Esplai Espurnes

CLUB DE LECTURA
Victus, d'Albert Sánchez Piñol
Novel·la històrica, situada a principis del XVIII,
que narra la Guerra de Successió a través del
jove Martí Zuviría. A Martí, un geni en les arts
de fortificació i expugnació pròpies del XVIII, el
destí el duu a fortificar i expugnar la seva ciutat,
Barcelona.

Dijous 24

18 h

19 h

19.45 h

CLUB DE LECTURA
La nevada del cucut, de Blanca Busquets
Presenta dues dones allunyades per un segle de
distància, la Tònia i la Lali, però unides per situacions de marginació i rescatades en gran part per la
seva passió: l'escriptura.

Dilluns 28

17.30 h

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès per a infants
(Vegeu informació al Dia a dia)

HOMENATGE A WAGNER
En el marc del bicentenari del naixement del
compositor alemany, la Biblioteca realitza diverses activitats per recordar l’obra d’un dels grans
genis de l’òpera. Del 9 al 31 d’octubre es podran
veure dues exposicions i el Discofòrum li dedica
una conferència.

Dimecres 9

19.30 h

INAUGURACIÓ EXPOSICIONS
'WAGNER I LA SEVA OBRA’
Una síntesi de les seves partitures
‘MÚSICA ENTRE PEDRES’
Mostra al·legories musicals realitzades amb
pedra.
Projecció del documental Drames wagnerians.

Dimecres 30

19.30 h

DISCOFÒRUM
‘El Wagnerisme a Catalunya’
Conferència a càrrec de de Maria Infiesta, presidenta de l'Associació Wagneriana de Barcelona.

19.45 h

CLUB DE LECTURA
Wonder, de R.J. Palacio

CASAL I LUDOTECA
Tots els dies laborables de dilluns a divendres,
de 17 a 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

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

SORTIDES
Diumenge, 6 d’octubre, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 1

Dimecres 20

19 h

CLUB DE LECTURA D'AUTOR
Los muertos no tienen amigos, de Luis Gutiérrez
Maluenda. Amb la presència de l'autor.

Divendres 18 i 25

19 h

PROJECCIÓ AUDIOVISAL
Conèixer… Iván Zulueta. Documental Iván Z,
d'Andrés Duque.

19 h

TALLER D'ESCRIPTURA
Taller de microrelats amb Luis Fernández Zaurín.

Dissabte 19

11 h

RUTA LITERÀRIA
La Barcelona de Pepe Carvalho En motiu de la
commemoració de la mort de Manuel Vázquez
Montalbán. Cal inscripció prèvia, places limitades.

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. Dificultat mitjana-alta. Es recomana portar
roba i calçat adient.
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Diumenge, 6 d’octubre, consulteu horari
Sortida en cotxes particulars

PETJADES I CAMINS

El Foix. Vinyes verdes vora el mar
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Ho organitza: CEE – Espluga Viva
Dissabte, 12 d’octubre, a les 18 h

IV Caminada de Resistència
Esplugues-Montserrat
Sortida a les 18h de la pista de L’Avenç. Cal tenir
llicència federativa. Data límit d’inscripció dimarts 1
d’octubre. Inscripcions i preus: http://www.gelade.
cat/p/em.html. Per a més informació: GELADE, els
dimarts de 21.30 a 23 h, a la pista de L’Avenç
Ho organitza: Grup Excursionista GELADE
Diumenge, 13 d’octubre, consulteu horari
Sortida en cotxes particulars

EXCURSIONS EN FAMILIA

Sortida per la zona de Solsona
Excursions dirigides a les famílies amb nens i nenes
que volen gaudir d’una aproximació al món de l’ex10 L'Agenda - octubre 2013

cursionisme i la natura. 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
Ho organitza: CEE – Espluga Viva

Del 9 fins al 31 d’octubre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Exposició: ‘Recordant Wagner’
En homenatge a Wagner, dues exposicions: ‘Wagner i
la seva obra’, una síntesi de la seva obra, i ‘Música
entre pedres’, al·legories musicals realitzades amb
pedra. Inauguració d'exposició 9 d’octubre, a
les 19.30 h. Amb projecció del documental Drames
wagnerians. Ho organitza: Club de Música Clàssica
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.

Diumenge, 20 d’octubre, consulteu horari
Sortida en autocar des de la Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Coll de Port. La Coma. Límit entre les comarques
del Solsonès i l’Alt Urgell. Excursions de muntanya
col·lectives en autocar. Cal fer inscripció prèvia. Per a
informacions i inscripcions, vegeu la informació de les
Excursions en família.
Ho organitza: CEE – Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins al 15 d’octubre, de dilluns a divendres, de
17 a 20 h i diumenges i festius, d’11 a 14 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició: ‘25 anys amb El Pont’
L’Arxiu Municipal organitza una mostra del butlletí
municipal on descobriràs alguns esdeveniments més
destacats, canvis ocorreguts i altres aspectes d’interès
i curiositat.
Inauguració: dimecres, 2 d’octubre, a les 19.30 h

Fins al 19 d'octubre
Biblioteca Pare
Miquel d'Esplugues
Exposició fotogràfica:

Fotografia de viatges:
Àfrica, Guatemala
i l'Índia
A càrrec de
Montserrat Famadas
Fins al 15 de desembre • Museu Can Tinturé

10 ANYS A CAN TINTURÉ!
Exposició: ‘Noves

mirades. Col·lecció de
rajola de mostra de Salvador Miquel’
Nou recorregut per la col·lecció de Salvador Miquel,
amb rajoles no exposades fins ara, i documents inèdits
sorprenents. De dimarts a diumenge de 10 a 14 h i dimecres i dissabte, de 16.30 a 20 h. Entrada lliure dissabtes.
Ho organitza: MEL i Associació Catalana de Ceràmica

Dilluns 28, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Atenció a la diversitat
Vegeu informació del taller anterior.
Dimarts 22, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí

Esplujove de tarda
Dilluns 28, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

El voluntariat
Si vols fer de voluntari, si tens ganes
d'implicar-te en algun projecte, pots
trobar tota la informació en el cicle d'accions formatives "Àgora". Cada mes
l'associació DIAS organitzarà sessions
formatives per reflexionar sobre temes
de l'actualitat. Les properes formacions
són: Violéncia de gènere, salut i nutrició i
addiccions.
Gratuït. Dirigit a joves de 17 a 30 anys.
Places limitades.Més informació i inscripcions a info@dias.cat.

Dijous 31, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

TIC formació

Taller Prezi

Dimarts 8 i 22, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Currículum creatiu

Vine i esbrina els diversos trucs i tècniques per a ser un bon dj! Dirigit a joves
de 12 a 18 anys.Cal reservar plaça trucant
al 93 372 97 06.

És important que el nostre currículum
destaqui, per això aprendrem nous dissenys i noves formes de presentar-nos!
Porta el teu CV i l’assessora informàtica
t’ajudarà. Servei obert, no necessita inscripció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35
anys.

Dimarts 29, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Divendres 18, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Aprèn a ser DJ

Decoració de cupcakes
Taller per aprendre a decorar aquests
especials dolços en motiu de Hallowen
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06

Esplujove de nit
Divendres 25, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Tast de cerveses
Vols aprendre a distingir els diferents
tipus de cerveses, i descobrir les seves
característiques? Sabor, aroma, textura,
matisos...Dirigit a joves majors de 18 anys.
Cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06

Videobloc de cuina
Esplujove
T’agrada cuinar i les produccions audiovisuals? Vine i produirem videoreceptes
fàcils i ràpides pel blog de cuina de l’Esplujove!. Dirigit a joves de 12 a 35 anys
Cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06
Dijous 24, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Crea la teva pàgina web
Presentarem què són les pàgines web,
perquè podem utilitzar-les i aprendrem
a crear-ne una. Dirigit a joves de 16 a 35
anys. Cal reservar plaça al 93 372 97 06

Coneixerem l’aplicatiu on-line Prezi.
Destinat a la creació de presentacions
dinàmiques. Deixa enrere el Powerpoint!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06
Inici del concurs 2 octubre fins al 18
de novembre
Espai Jove Remolí

Concurs fotogràfic: 'El Cos'
Cada fotògraf ha d’aportar diverses reflexions i solucions creatives enfront un
tema tant ampli i complex com el cos.
Les fotografies finalistes seran exposades a l’Espai Jove Remolí a partir del 22
de novembre; es decidirà el guanyador
mitjançant votació popular al Facebook
de l’Esplujove. Hi haurà premi per al guanyador. Si necessites assessorament pots
passar per l’Aula TIC del Remolí en l’horari habitual. Per a més informació i lliurament de les fotografies consulta les bases
del concurs a la pàgina www.esplujove.
net Dirigit a joves de 18 a 35 anys.
ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

Espai Jove Remolí

Ho organitza: Associació DIAS

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

Dijous 24, de 18.30 a 20.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Aprèn a parlar en pùblic

TA L L E RS
Dijous 31, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Jove tuitejem!! Com utilitzar twitter per buscar feina
Millora les teves competències en la
recerca de feina en la xarxa social. Et
donarem eines per fer un perfil i piulejar
per fer recerca activa de feina. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça
trucant al 661 987 690. Gratuït

Sovint per diverses raons, necessitem
parlar en públic: presentacions, xerrades,
seminaris, reunions, exposar un treball
etc. El fet de parlar en públic normalment
porta molts avantatges però per fer-ho
de forma correcte cal conèixer bé tots els
aspectes de la comunicació verbal i no
verbal, així com les pautes per realitzar
una bona presentació. En aquest taller
teòric-pràctic, t’oferirem els mitjans per
aprendre les habilitats necessàries per
parlar en públic de la forma més adequada. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Cal
reservar plaça trucant al 661 987 690

TALLERS DE MOBILITITAT

Dimecres 30, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dimarts 29, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Panellets
Aprèn a fer els dolços típics de la castanyada: de pinyons, de xocolata, d’ametlles... t’ensenyarem a fer els millors panellets! Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690.

Taller vídeo presentació
d'Au-pair
Per trobar un projecte per fer un voluntariat (SVE) o treballar com Au-Pair ja no
és suficient escriure una carta i enviar el
teu CV. Per augmentar les possibilitats, el
millor que pots fer és un atractiu vídeo de
presentació. Des de l'OJE s'organitza una
jornada per preparar la teva vídeo presentació, amb la possibilitat de gravar-ho.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.Cal reservar plaça trucant al 661 987 690. Gratuït

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

E S P O R T S
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
ESPORTS DE SALA

PARTITS FUTBOL

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dissabte 5

17.30 h

Handbol masculí H Esplugues A - La Salle Montcada

Diumenge 13

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Junior,C.F.

Diumenge 6

17.30 h

Basquet masculí CBN Esplugues – ASME

Diumenge 27

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Olimpic Can Fatjo, C.E.

Diumenge 13

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Sant Cugat

Dissabte 19

17.30 h

Handbol masculí H Esplugues A - OAR Gracia Sabadell

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 20

17.30 h

Basquet masculí CBN Esplugues - Lluisos Gràcia

Diumenge 6

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F.- Begues, C.F.

Dissabte 26

17.30 h

F Sala Senior masculí AEP Esplugues A - Cornella CFS A

Diumenge 20

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Sant Ildefons, U.E.

Diumenge 27

12.30 h

Volei femení CV Esplugues – Elche CF Voleibol

Diumenge 27

17.30 h

Basquet masculí CBN Esplugues - CB Sant Just
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THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

CURS 2013-2014 MATRÍCULA OBERTA
ADULTS

NENS

ADOLESCENTS

F.C.E.

C.A.E.

C.P.E.

IN-COMPANY
LESSONS

FAST
CHATTING

READING
CLUB
NOVETAT CURS 2013-2014

PISSARRES DIGITALS

EN TOTES LES NOSTRES AULES
Agraïm a l'alcaldessa d'Esplugues,
Pilar Díaz, i a Mariber Peláez, regidora
d'Educació i Cooperació al desenvolupament, la seva visita, el passat dia 12 de
setembre, a les jornades de portes obertes celebrades amb motiu de la remodelació de la nostra acadèmia. Així mateix,
agraïm la visita del Sr. Antonio Boza, vocal
de PIMEC Baix Llobregat-l'Hospitalet.

THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93

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

