Descriu, però vigila amb les paraules!

Pistes i informació
complementària

Se celebra anualment el 21 de
setembre amb motiu de la festivitat
del Patró d’Esplugues, Sant Mateu.

Festa
Setembre
Patró

30-45 minuts
+ 6 anys
+ 4 jugadors/es

Cada color identifica una categoria.
Podeu jugar amb totes les cartes o
triar una categoria. També podeu
crear cartes noves.

Una paraula pot dir molt!

Pugem una mica més la dificultat. Primer de tot, recollim totes les
cartes de la fase anterior, les barregem bé i decidim el grup que
començarà aquesta segona fase. Aquest cop només es podrà dir UNA
paraula per donar a saber de quina carta es tracta.

FASE 2

El primer equip escull una persona que serà l'encarregada de
descriure el concepte que s'amaga a cada carta sense anomenar les
paraules tabú escrites just a sota. La resta de l'equip ha d'esbrinar el
màxim de cartes en un minut. Cada encert és un punt: anoteu-los! Si
no se sap la paraula, es pot passar a la següent.
Després és el torn d'un altre equip! La fase finalitza quan tots els
equips hagin fet una ronda.

FASE 1

Paraules tabú
(no les podem dir)

FESTA MAJOR

Nom que cal esbrinar

Cada carta amaga un espai, tradició, servei o curiositat d'Esplugues.
L'equip que més cartes encerti, guanya el joc!

Coneixeu la nostra ciutat? Us posareu a prova a través de l’Esplusaps!
Reuneix-te amb els amics, amigues i família per descobrir tot allò que
encara no sabies d'Esplugues.

Mou el teu cos. Fes mímica!

4

Inventa noves fases!

playful.esplugues.cat

ESPLUSAPS! és un joc que neix en el marc del projecte Playful
Paradigm amb l’objectiu de transformar la ciutat a través del joc.

Aquest joc permet fer tantes fases com puguem imaginar! Descrivim
targetes utilitzant només la lletra A? I si posem a prova la nostra
capacitat de dibuixar? Serem capaços de fer-nos entendre improvisant
un rap? Atreviu-vos a inventar noves maneres de jugar!

FASE 4

Ja es nota la tensió. Qui serà l’equip guanyador? Representeu cada una
de les cartes amb mímica. Els mims de cada grup no digueu ni piu!

FASE 3

El joc consta de diverses fases:

A JUGAR!

Us heu de dividir en equips (mínim de 2 persones).
Agafeu paper i llapis per apuntar els punts que aconseguirà cada
equip.
Ajunteu totes les cartes cap per avall i agafeu-ne 20. No feu
trampes!
Prepareu el cronòmetre. Tindreu un minut per torn.
Escolliu quin equip comença (el més jove, el que s'ha llevat
abans,...).
Per últim, activeu la vostra memòria per recordar tot allò que
sabeu de la ciutat.

ESCALFAMENT

Cada primavera els Jardins de Can Tinturé
s’omplen de paradetes de ceràmica antiga i
modernista. Col·leccionistes, interessants i
visitants poden passejar per descobrir
autèntics tresors ceràmics.

Festa que se celebra a la primavera per
promoure la diversió, el joc i vida saludable.

Joc
Esports
Parc dels Torrents

FESTA DEL JOC I DE
L'ESPORT

FIRA DE CERÀMICA ANTIGA I
MODERNISTA

Ceràmica
Fira
Artesanal

Cada estiu, el 22 de juliol, Esplugues ret
homenatge a la seva patrona amb un seguit
d’actes de cultura popular.

Festa
Juliol
Patrona

FESTA MAJOR DE SANTA
MAGDALENA

Se celebra anualment el 21 de setembre
amb motiu de la festivitat del Patró
d’Esplugues, Sant Mateu.

Festa
Setembre
Patró

FESTA MAJOR DE
SANT MATEU

Festa esportiva recreativa per promoure la
mobilitat sostenible.

Festa oriental de mostra de danses de l'Índia.

Balls
Ventre
Dansa

NIT ORIENTAL

FESTA DE LES RODES

Rodes
Bici
Patinet

Festa temàtica per conèixer les entitats de la
ciutat i els seus projectes de solidaritat i de
cooperació internacional.

Solidaritat
Entitats
Projectes de cooperació

FESTA DE LA SOLIDARITAT I
EL COMERÇ JUST

Festival anual de música rock que se celebra
a l'estiu.

Joves
Rock
Música

ESPLUROCK

Els
gegants
desfilen
pels
carrers
d'Esplugues en actes com a la Festa de
Santa Magdalena i a la Festa Major. La
Marta, en Mateu i en Quim van ser
construïts l'any 1984, i la Caterina en el
1987.

Tradició molt arrelada a la pagesia catalana
que se celebra en honor a Sant Antoni Abat,
patró dels animals domèstics i de granja. A
Esplugues se celebra el segon diumenge de
març, amb una concentració i desfilada de
carruatges i cavalls.

Carruatges
Cavalls
Sant Antoni Abat

TRES TOMBS D'ESPLUGUES

GEGANTS D'ESPLUGUES

Mateu
Marta
Gegants

Festa temàtica ambientada en la màgia que
se celebra anualment.

Nit
Esotèrica
Bruixes

NIT ESOTÈRICA

Espectacle de pirotècnia i música que
clausura la Festa Major.

Focs
Música
Pirotècnia

PIROMUSICAL

Activitat esportiva musical i solidària que se
celebra durant la Festa del Joc i de l'Esport.

Nom de la Colla Castellera d'Esplugues. La
UNESCO va declarar els castells Patrimoni
Immaterial de la Humanitat el 2010.

Castells
Enxanet
Colla

CARGOLINS

ZUMBA SOLIDARI

Zumba
Solidaritat
Esport

Cursa esportiva i solidària, dirigida a
esportistes i aficionats per a córrer en favor
dels infants de l'Hospital de Sant Joan de
Déu d'Esplugues. La recaptació es destina a
millorar i enriquir l'experiència dels infants
hospitalitzats.

Córrer
St. Joan de Déu
Solidaritat

CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT
D'ESPLUGUES

Certamen biennal que reflecteix la riquesa
comercial i de serveis de la ciutat. Convida a
passejar i conèixer l'oferta local i ofereix
activitats de dinamització i espectacles per
gaudir a l'aire lliure.

Comerç
Botigues
Fira

FIRESPLUGUES

Festival infantil de ceràmica que se celebra
als Jardins de Can Tinturé cada primer
dissabte de novembre. Activitat i tallers
adreçats als nens i nenes per fomentar la
seva creativitat i imaginació a través de la
ceràmica.

Ceràmica
Infants
Biennal

FANGFEST

Personatge
familiar
dels
Museus
d’Esplugues que ja s’ha convertit en
referent pels nens i nenes de la ciutat.
Representa un nen escudeller que
acompanya els Reis d’Orient en la seva
arribada a Esplugues.

Infants
Reis
Museus

FANGUET

Escola que ofereix estudis de ceràmica, en
diferents especialitats.

Torn
Ceràmica
Forn

ESCOLA MUNICIPAL DE
CERÀMICA

Certamen internacional de ceràmica per
fomentar la creativitat i donar continuïtat a
la tradició ceramista d’Esplugues . Té els
seus orígens a l’any 1986 i rep el nom de la
ceramista Angelina Alós.

Concurs
Ceràmica
Baronda

BIENNAL DE CERÀMICA
ANGELINA ALÓS

Festival anual de música reggae que es fa al
juliol.

Reggae
Música
Parc de les Esplugues

MEET JAMAICA

Concurs que es realitza coincidint amb la
festivitat de Tots Sants.

Panellets
Castanya
Novembre

CONCURS DE PANELLETS

La sala esportiva i la piscina de la Plana són
els principals motors esportius de la
localitat. Unes instal·lacions per promoure
hàbits saludables i mantenir-nos actius!

Esport
Poliesportiu
Piscina

COMPLEX ESPORTIU
MUNICIPAL LA PLANA

Festa de la poesia en llengua catalana.

Poesia
Jocs
Florals

JOCS FLORALS

El servei de recollida d’escombraries
funciona cada dia de l’any. Es treballa per
un comportament cívic en què els ciutadans
aboquin i reciclin correctament. Tenir cura
del nostre entorn és una feina de tots!

Deixalleria
Escombraries
Servei públic

SERVEI DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES

Instal·lació esportiva on es practica el
futbol, ubicada en el parc dels Torrents.

Esport
Torrents
Futbol

CAMP MUNICIPAL DE
FUTBOL SALT DEL PI

Línia d'autobús, que amb conjunt amb
Esplujust, ha permès la comunicació entre
els barris de la ciutat, Sant Just i Barcelona
amb transport públic.

Autobús
Transport
Línia

ESPLUBÚS

Instal·lat al parc de Can Vidalet, es tracta
d’un projecte amb un important vessant
social i educatiu per a infants i joves
menors de 20 anys, que porta el nom de
l’històric futbolista holandès.

Futbol
Barça
Futbolista

PISTA MUNICIPAL
ESPORTIVA CRUYFF COURT

Equipament on es posa a l'abast de les
dones serveis d'informació i orientació,
programes per atendre les necessitats de
les
usuàries
donant-los
suport
personalitzat, amb la voluntat que es
converteixi en un espai de trobada.

Servei
que
ofereix
informació
i
assessorament en tots els tràmits
d'estrangeria: arrelament, reagrupament,
nacionalitat, permisos de residència i
treball, legislació i drets laborals dels
estrangers…

Estrangers
Assessorament
Estrangeria

SERVEI D'INFORMACIÓ I
ASSESSORAMENT LEGAL DE
PERSONES ESTRANGERES

CIRD: CENTRE D'INFORMACIÓ
I RECURSOS PER A DONES

Dones
Vil·la Pepita
Igualtat

Centre de normalització lingüística que té
com a objectiu el foment del coneixement i
l'ús de la llengua catalana.

Català
Llengua
Aprendre

SERVEI LOCAL DE CATALÀ

Centre d'ensenyament per a adults de
caràcter públic ubicat al barri de Can
Vidalet.

Educació
Adults
Formació

ESCOLA D'ADULTS EUGENI
D'ORS

Servei municipal d'informació i suport a les
tramitacions. Consta de dues oficines
(ubicades a la Plaça Santa Magdalena i a
l'Edifici
Molí),
el
telèfon
gratuït
900.30.00.82 i el web municipal.

Informació
Telèfon 900
Tràmits

PUNT D'ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA

El Punt de voluntariat i suport associatiu
està adreçat a les entitats i ciutadania
d’Esplugues que vulgui informació i
assessorament
en
l’àmbit
de
l’associacionisme
i
el
voluntariat.
https://entitats.esplugues.cat

Voluntariat
Entitats
Solidaritat

PUNT DE VOLUNTARIAT I
SUPORT ASSOCIATIU

Servei gratuït de l’Ajuntament d’Esplugues
que ofereix informació,i assessorament a
les consultes dels consumidors/res, gestió i
tramitació de les denúncies, formació en
temes de consum, inspecció i vigilància
alimentària i informació al comerciant.

Consum
Queixa
Reclamació

OMIC: OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ AL
CONSUMIDOR

Escola municipal que ofereix estudis de
música en diferents especialitats.

Música
Coral
Instruments

ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA

Punt d'atenció i suport, des de l'Oficina Jove,
a les persones LGBTI (lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals) i a
totes aquelles que vulguin fer consultes
sobre qüestions de diversitat sexual,
orientació sexual i identitat o expressió de
gènere.

Servei municipal de tractament i atenció
podològica per a persones majors de 62
anys que estiguin empadronades a
Esplugues. Aquest servei s'ha de sol·licitar
mitjançant cita prèvia.

Peus
Ungles
Gent gran

SERVEI DE PODOLOGIA

SERVEI D'ATENCIÓ LGTBI

Diversitat
Gay
Lesbiana

Servei d'informació i assessorament a la
ciutadania en matèries relacionades amb
l'habitatge, en les ajudes per a l'accés a
habitatges de protecció pública. Gestiona les
sol.licituds per a l'accés al registre de
sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial.

Lloguers
Desnonament
Casa

SERVEI LOCAL
D'HABITATGE

Servei que te per objecte promoure
mecanismes per a conèixer, prevenir i
intervenir
en
persones
i
famílies,
especialment si es troben en situació de risc
social o d'exclusió. Constitueix el punt
d'accés al Sistema Català de Serveis Socials.

Ajuda
Treballador/a social
Beques

SERVEIS SOCIALS

Servei
d’atenció
per
a
persones
estrangeres nouvingudes que ofereix
informació i atenció sobre acollida,
formació, recursos i serveis municipals,
coneixement de l’entorn de la ciutat, drets i
deures…

Estranger
Assessorament
Passaport

SERVEI D'ACOLLIDA A
NOUVINGUTS

Servei adreçat a proporcionar atencions
personals, ajuda a la llar i suport social a
aquelles persones i/o famílies amb
dificultats
de
desenvolupament
o
d'integració social o manca d'autonomia
personal.

Treballadora familiar
Gent gran
Dependència

SERVEI D'ATENCIÓ A
DOMICILI

Espai d'accés lliure, dota de recursos
d'informació i suport a la recerca de feina .
Ofereix orientació professional, accés a
ofertes de treball i informació de les
accions que es desenvolupen per a facilitar
l'ocupació.

Atur
Feina
Treball

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ

Servei d'atenció domiciliària, les 24 hores del
dia i 365 dies a l'any, que garanteix la
seguretat i acompanyament a les persones
que poden estar en situació de risc per
factors
d'edat,
fragilitat,
solitud
o
dependència. Detecta i
dona resposta
immediata a situacions d'emergència.

Ajuda
Botó
Dependència

SERVEI DE
TELEASSISTÈNCIA

Vil·la Pepita o casa Pons, és un dels tres
habitatges unifamiliars que formaven el
conjunt Mansana Pons. Consta de planta
baixa, pis i torre quadrada. En l'actualitat
és seu del CIRD.

Espai, ubicat a La Baronda, de fabricació de
productes 3D a través d'impressores o
talladora làser a partir d'un model digital.
Es tracta d'un espai obert a la ciutadania,
impulsat amb l'Institut Tecnològic de la
UPC.

3D
Impressora
Digital

ESPLULAB

VIL·LA PEPITA

Dones
Casa
CIRD

Equipament cultural municipal emplaçat en
una masia del segle XIX, reformada a l'estil
modernista a primers de segle. Actualment
hi ha emplaçats un auditori, l'arxiu
municipal i diverses entitats del municipi.

Entitats
Arxiu
Teatre

CASAL DE CULTURA
ROBERT BRILLAS

Espai recuperat que va ser una antiga
fàbrica de ceràmica, "La Baronda", que va
funcionar entre finals dels anys 40 i els 90
del passat segle. Actualment és seu d'un
bon nombre de serveis municipals.

Empreses
Rajola
Piscina

ESPAI BARONDA

Equipament esportiu municipal situat en
l'avinguda del Baix Llobregat, darrera de la
Deixalleria. Disposa de dos circuits asfaltats
i un espai central per a la pràctica segura
del ciclisme.

Bicicletes
Patins
Fontsanta

PARC CICLISTA DEL BAIX
LLOBREGAT

Mercat setmanal de venda de productes
alimentaris del Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Ecològic
Compra
Proximitat

MERCAT DE PAGÈS

És el centre de recepció i emmagatzematge
selectiu dels residus municipals que no són
objecte de recollida domiciliària. El seu
objectiu primordial és recuperar i reciclar al
màxim els residus.

Deixalles
Reciclatge
Fontsanta

DEIXALLERIA MANCOMUNADA
DE LA FONTSANTA

Espai on s'ofereix informació, orientació i/o
assessories especialitzades als joves sobre
feina, mobilitat, habitatge, formació, etc.
així com cursos i tallers, entre d'altres.

Jove
Emancipació
Espai

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ

És la ludoteca mòbil d'Esplugues, creada
l'any 2020 de manera participativa en el
marc del projecte Playful Paradigm. Compta
amb jocs per a totes les edats que
afavoreixen la inclusió i la cohesió social.

Equipament esportiu que promou els hàbits
esportius i saludables ubicat al barri de Can
Vidalet.

Activitat física
Esport
Fitness

COMPLEX SOCIOCULTURAL
I ESPORTIU CAN VIDALET

ESPLUJUGA

Joc
Mòbil
Ludoteca

Servei que atén a tota la ciutadania i
professionals per orientar, informar i fer
seguiment en l'àmbit relacionat amb
drogues i possibles riscos. Atenció
personalitzada, confidencial i gratuïta ,el
tercer dijous de cada mes.

Drogues
Consum
Informació

SERVEI D'ORIENTACIÓ I
D'ASSESSORAMENT EN EL
CONSUM DE DROGUES (SOAD)

A Esplugues hi ha tres casals per a la Gent
Gran municipals (El Gall, Can Clota i Santa
Magdalena). Són espais de trobada per a la
gent gran de la ciutat on es realitzen
diferents activitats lúdiques.

Gent Gran
Bingo
Ball

CASALS GENT GRAN

Equipament esportiu per nedar i banyar-se
a l'estiu.

Competició esportiva educativa.

Jocs
Esports
Escola

JOCS ESPORTIUS
ESCOLARS

PISCINA MUNICIPAL PARC
DELS TORRENTS

Piscina
Estiu
Recreació

Equipament esportiu on es practica l'esport
de la petanca.

Petanca
Esport
Gent Gran

PISTES DE PETANCA LLUÍS
MILLET

Equipament esportiu on es practica l'esport
del futbol al barri de Can Vidalet.

Futbol
Esport
Can Vidalet

CAMP MUNICIPAL DE
FUTBOL EL MOLÍ

És l’espai verd i lúdic més gran i amb més
diversitat d’Esplugues. S'hi ubiquen diversos
equipaments municipals (Escola Oficial
d'Idiomes, CEM de Can Vidalet, Aula
d'Educació Ambiental, etc.).

Parc
Jugar
Verd

PARC DE CAN VIDALET

Institut de batxillerat i residència de joves
esportistes d'èl·lit.

Residència
Esportistes
Institut

INSTITUT JOAQUIM BLUME

Uns dels punts vertebradors de Can Vidalet
creat el 1993. Característic pel seu passeig,
galeries comercials i els edificis de Molí i
Cadí. Un camí que impulsa un comerç local i
sostenible amb l’entorn.

Molí i Cadí
Rambla
Can Vidalet

RAMBLA VERGE DE LA
MERCÈ

És un dels símbols de la ciutat. És un lloc de
referència després de la remodelació que es
va fer el 1996.

Pont
Unió
Símbol

EL PONT D’ESPLUGUES

Una de les joies arquitectòniques del
municipi. Conjunt arquitectònic que inclou un
claustre gòtic del segle XIV, l’església
conventual i la casa modernista de Can
Casanovas.

Religió
Monges
Claustre

ANTIC MONESTIR DE
MONTSIÓ

Nexe d’unió entre Can Clota i la Plana creat
el 1993, sobre el torrent d’en Farré. Situat al
Parc del Torrent.

Pont
Torrents
Farré

PONT NOU

Esplugues compta amb una xarxa de Pipi
Cans que permeten un espai pels gossos a
l’hora de fer les seves necessitats. Un espai
públic que busca el benestar dels ciutadans
com el dels seus animals.

Gossos
Caca
Animals

PIPI CAN

La serralada de Collserola envolta la localitat
d’Esplugues amb el cim de Sant Pere Màrtir.
Un espai verd adaptat amb diversos treballs
de millora per proporcionar accés universal a
zones verdes i espais públics segurs,
inclusius i accessibles.

Muntanya
Collserola
Torre

SANT PERE MÀRTIR

Museu ubicat al recinte de l'antiga fàbrica de
ceràmica fundada per Jaume Pujol i Bausis.
Destaca per la conservació de cinc tipologies
de forns entre ells els espectaculars Forns
d’ampolla, un dels símbols de la ciutat.

Hospital maternoinfantil de referència que
ofereix atenció sanitària a menors de 18
anys, obstetrícia i ginecologia. Pertany a
l'Ordre hospitalària dels Germans de St. Joan
de Déu.

Salut
Infants
Càncer

HOSPITAL MATERNOINFANTIL
DE SANT JOAN DE DÉU

MUSEU DE CERÀMICA LA
RAJOLETA

Fanguet
Xemeneia
Rajola

Centre d’Atenció Primària ubicat al barri de
Can Vidalet. Un dels molts centres que busca
el benestar de tots/es i es preocupa per la
salut dels seus habitants.

Metges
Sanitat
Salut

CAP DE LA BÒBILA

Un dels parcs més amplis del barri del Gall,
s’ha convertit en un punt de trobada de la
ciutadania. Hi trobem l'escultura del Samurai
de l’artista Xavier Corberó.

Gall
Pista Vermella
Biblioteca

PARC POU D’EN FÈLIX

Centre comercial, lluminós i obert, que
combina vegetació, activitats, oci i comerç en
un entorn amable.

A Esplugues està ubicada l'oficina central de
Nestlé España, on es gestiona una àmplia
gamma de productes.

Xocolata
Cafè
Empresa

NESTLÉ

CENTRE COMERCIAL
FINESTRELLES SHOPPING

Compres
Botigues
Rebaixes

Museu monogràfic dedicat a rajola de mostra
on s’exposen peces produïdes des del segle
XIV fins al segle XIX. Emplaçat al centre
històric d’Esplugues, es va construir l’any
1898, com a residència familiar de Joan
Tinturé Campreciós, regidor i alcalde
d'Esplugues de 1910 a 1915.

Ceràmica
Rajola
Exposició

MUSEU DE CAN TITURÉ

Biblioteca integrada a la Xarxa de
Biblioteques Municipals (Diputació de
Barcelona) ubicada al carrer Àngel Guimerà
106-108. Ofereix diverses activitats, com
l'hora de conte.

Llibres
Lectura
Estudi

BIBLIOTECA PARE MIQUEL
D'ESPLUGUES

Ubicada al barri de La Plana, disposa de fonts
d'aigua potable, font ornamental, zona de
jocs infantils i zona d'estar.

Pau
Índia
Parc

PLAÇA GANDHI

Aquest parc uneix el barri de Can Vidalet i el
barri de Can Clota. És un parc format per dos
eixos. El principal va d’un barri a l’altre i està
emmarcat per una gran il·luminació tant
aèria com subterrània en el parterre de
gespa.

Tobogans
Can Vidalet
Can Clota

PARC DE LA SOLIDARITAT

També coneguda com la plaça de
l'Ajuntament, està ubicada al barri del
Centre. Al costat s'hi troba una estàtua de
pedrad'un nu de dona, obra de l'artista local
Eulàlia Fàbregas.

Ajuntament
Casa de la Vila
Centre

PLAÇA DE SANTA
MAGDALENA

Entitat emblemàtica del municipi que disposa
d'una sala d'actes per a representacions
teatrals i projeccions cinematogràfiques. És
seu de diverses entitats.

Teatre
Cultura
Centre

L'AVENÇ

És una gran zona de lleure on hi ha diferents
zones d’estar a diferents nivells, que
s’uneixen per unes pasarel·les de fusta molt
agradables per caminar-hi. Els hi fan costat
unes muntanyetes ajardinades amb un accés
molt fàcil cap el seu petit cim.

Bicicletes
Runners
Aigües

PLAÇA MIREIA

Rellotge immortalitzat per l'escriptor Ignasi
Riera a la novel·la que porta el mateix nom, i
per la qual va guanyar el premi Ramon Llull
l'any 1984.

Hores
Novel·la
Pont d'Esplugues

RELLOTGE DEL PONT
D'ESPLUGUES

Can
Vidalet
(antigament
anomenada
Maladeta) és una estació de la L5 del Metro
de Barcelona situada sota el carrer Maladeta,
entre L'Hospitalet de Llobregat i Esplugues
de Llobrega. Es va inaugurar l'any 1976.

Línia 5
Línia Blava
Transport

METRO CAN VIDALET

El carrer Montserrat forma part d’un singular
conjunt paisatgístic de caire pintoresc que
descendeix fins a desembocar al pont
d’Esplugues tot vorejant alguns trams de l’actual
parc dels Torrents. Les figures del seu empedrat
són una intervenció artística de l’escultor Xavier
Corberó.

Casc Antic
Corberó
Església

CARRER MONTSERRAT

Únic edifici modernista que es conserva a la
ciutat d’Esplugues. Obra d’Antoni Maria
Gallissa forma part del conjunt del Monestir
de Montsió.

Modernisme
Monges
Centre històric

CAN CASANOVAS

La xarxa formada per les línies T1, T2 i T3
posseeix un tram comú de 6 km i transcorre
pels municipis de Barcelona, L'Hospitalet,
Esplugues, Cornellà , Sant Joan Despí, Sant
Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat.

Tramvia
Transport
Tren

TRAMBAIX

Parc ubicar al barri La Mallola on es pot
practicar esports alternatius a l'aire lliure per
a joves.

Skaters
Escalada
Running

PARC DE LES TRES
ESPLUGUES

Iniciativa municipal per fomentar la mobilitat
sostenible, donant prioritat a l'ús de la via
pública per part de la ciutadania, en
detriment dels vehicles contaminants. L'acció
es basa en tallar una via diferent durant el
matí de cada tercer diumenge del mes.

Contaminació
Diumenge
Fums

DIUMENGE SENSE FUMS

Edificada probablement sobre una vil·la romana
o bé sobre les restes del castell de Picalqués. El
poeta Víctor Balaguer qui va dedicar “les bodes
del cavaller” a una llegenda sobre el castell amb
la qual s’inspiren els personatges principals dels
gegants d’Esplugues.

Torre dels Lleons
Convits
Allotjament

HOSTAL PICALQUÉS

Coneguda fàbrica de motocicletes, ubicada
al carrer Verge de la Paloma, que va donar
nom al barri de Montesa.

Motos
Polígon
Barri

FÀBRICA MONTESA

Estructura defensiva ubicada a Sant Pere
Màrtir i formada per tres bases de canó o
peces d'artilleria que data de la Guerra Civil
Espanyola (1936-1939) i que tenia per
objecte la defensa de Barcelona.

Guerra civil
Collserola
Aigües

BATERIA ANTIAÈRIA DE
SANT PERE MÀRTIR

Aquest desaparegut establiment, fundat a
mitjans del segle XIX, va funcionar com a
cafè i taverna i centre social de bona part de
la vida cultural i associativa d’Esplugues. A
Cal Quirze es van projectar les primeres
pel·lícules de cinema a la ciutat.

Restaurant
Històric
Menjar

CAL QUIRZE

Gentilici per anomenar a les persones que
sónd'Esplugues. El municipi compta amb un
total de 47.150 d'espluguins i espluguines
(2020).

Municipi alemany amb el qual està
agermanat Esplugues des de fa ja més de 30
anys.

Agermanament
Alemanya
Ciutat

AHRENSBURG

ESPLUGUÍ / ESPLUGUINA

Habitant
Gentilici
Persona

Empresa d'electrodomèstics que va jugar un
destacat paper per al desenvolupament i la
modernitat d'Esplugues i forma part del seu
patrimoni industrial. Va funcionar des de
finals dels anys 50 fins a finals dels 90.

Electrodomèstics
Gall
Polígon

FÀBRICA CORBERÓ

Nom popular amb el que es coneixien el dos
poblats de l’Oest que es van construir a
Esplugues entre els anys 1964 i 1972 (als
barris Centre i La Mallola) i on es van rodar
desenes de pel·lícules de spaghetti western.

Pel·lícules
Cinema
Western

ESPLUGUES CITY

Municipi de la província d'Almeria, amb el
qual està agermanat Esplugues.

Agermanament
Andalusia
Marbre

MACAEL

Insígnia del municipi. Conté el dibuix d'una
mà, perquè, segons diuen, correspon a les
dues primeres síl·labes del nom de la
patrona d'Esplugues, Santa Magdalena.

Mà
Insígnia
Símbol

ESCUT D'ESPLUGUES

