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Esplugues vivirá de nuevo un marzo
reivindicativo y con gran actividad

C

omo es habitual, marzo se
presenta con numerosas
propuestas que giran
en torno a las mujeres y se dirigen a
ellas –principalmente, pero no
exclusivamente–. Entre los
platos fuertes, cabe destacar
la original representación
La mujer y la copla en nuestra
educación sentimental, una
conferencia cantada que la
cantante Martirio, o Maribel
Quiñones (Huelva, 1954), lleva presentando durante los últimos años en distintos lugares
de España. Ahora, y con motivo
del Mes de les Dones, Esplugues
tiene la oportunidad de escuchar
algunas de las canciones españolas
más representativas de este género de
música popular, interpretadas y presentadas por la artista andaluza, y su influencia
en la educación sentimental de las mujeres.
Todo un repertorio rico en música, poesía,
drama, comedia, crítica, mitos y costumbres que, según la cantante, forma parte
de nuestra cultura.
Martirio cuenta con una trayectoria de
más de tres décadas, en las que ha universalizado y renovado la copla española,
además de adentrarse en otros géneros,
como el jazz, el flamenco, la bossa nova, el
tango y el pop, entre otros. El acto tendrá
lugar el viernes 6 en el CEM Les Moreres,
una hora antes del habitual Sopar de les
Dones.
CONFERENCIAS, TALLERES,
BAILES, CINE…
Además de esta conferencia, así como la
lectura del manifiesto conmemorativo del
Día Internacional de las Mujeres, el domingo 8, habrá más actividades durante todo
el mes. Las entidades de mujeres de la ciudad organizan talleres sobre cómo conciliar la vida laboral con la familiar, de defensa

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món
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

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
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personal y para aprender a bailar zumba o
danzas del mundo. También habrá cineforums (En tierra de hombres y Dios mío ¿qué
te hemos hecho?) y tres conferencias en las
que se tratan temas como la violencia de
género, las mujeres artistas o la tarea del
Observatorio de la Mujer en los Medios de
Comunicación.
Encontraréis todas las actividades del
Mes de les Dones en el Dia a dia. ●

MES DE LES DONES
Conferencia cantada
de Martirio
Viernes 6 20.30 h.
CEM Les Moreres
Aforo limitado,
entrada gratuita

X En el marc del Mes de les Dones té lloc el
tradicional Sopar de les Dones d’Esplugues,
en què les cinc associacions de la ciutat que
treballen per potenciar la participació i l’emprenedoria del gènere femení es reuneixen
per passar una bona estona. Just després de
l’actuació de la Martirio, el divendres 6, a les
21.30 h, es farà la trobada que aplega cen-

tenars de dones, que
celebraran els reptes
assolits i s’animaran a
seguir treballant per la
igualtat. Enguany, l’escenari canvia: el CEM Les Moreres
substitueix el CEM La Plana, en
obres. ●

Les persones que vulguin assistir-hi poden
inscriure’s fins al 4 de març a les diferents
seus de les associacions:
• Associació de Dones de La Plana C.
Bruc, 40, dimarts, de 18 a 19 h
• Associació de Dones “El Taller” de Can
Vidalet, Centre Mpal. Molí, dilluns, d’11
a 12 h i de 19 a 20 h
• Associació de Dones del Gall C. Josep

Argemí, 48-52, dimecres, de 17.30 a 19 h.
• Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues, telèfon: 661 04 16 91 i c/e xde.
esplugues@gmail.com.
• Associació de Dones Actives Espluguines, telèfon: 657 50 76 39
Per a més informació podeu trucar al
CIRD: telèfon 93 371.33.50, ext. 2190.

SOPAR DE LES DONES
D’ESPLUGUES
Divendres 6 21.30 h
Preu: [16 € ]
Complex Esportiu
Municipal Les Moreres

CLOENDA DEL 50è ANIVERSARI ESPLUGUES CITY

L’actor George Martin i experts cinèfils
recorden els spaghetti western
L’any de commemoració del
50è aniversari d’Esplugues City,
el poblat de l’Oest i escenari de
diverses pel·lícules de western
construït el 1964 a la ciutat, arriba a la seva fi. Serveix de cloenda la taula rodona composta per
experts cinèfils i el veterà actor
Francisco Martínez Celeiro,
més conegut pel seu nom artístic George Martin, que conversaran
sobre el gènere, el divendres 20, a les 19 hores, al Casal de Cultura
Robert Brillas.
George Martin (Barcelona, 1937) és un dels actors espanyols més
emblemàtics de les pel·lícules de l’Oest gravades al nostre país. Com
a tal va participar en diverses produccions rodades a Esplugues City:
El retorno de Ringo (1967) o El retorno de Clint el solitario (1972).
L’acte, que s’iniciarà amb la projecció de la pel·lícula Clint el solitario (1967), també compta amb la presència de personalitats que des
de diferents punts vista coneixen de prop els spaguetti western. Per
una banda, el coautor del llibre Más allá de Esplugas City, Salvador
Juan, que es va encarregar d’inaugurar els actes entorn a l’efemèride ara fa un any, i més recentment de fer el pregó de Festa Major.
L’acompanyarà l’altre autor del llibre, i director adjunt del Centre
d’Investigacions Film-Història, Rafael de España; el director de la
Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, i el productor audiovisual i president de l’Associació Espanyola de Productors d’Animació
(AEPA), Enrique Uviedo. ●

Fotografia: Mar Díaz

X

Salvador Juan amb George Martin a casa de l'actor,
a Florida (EE.UU.)

TAULA RODONA I CLOENDA DEL
50è ANIVERSARI D’ESPLUGUES CITY
Divendres 20 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
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19a FESTA DELS TRES TOMBS. DISSABTE 7 I DIUMENGE 8 DE MARÇ

La tradició passeja
per Esplugues en carruatges

L

a festa dels Tres Tombs és, sens
dubte, un dels esdeveniments de
la vila on la tradició es fa més que
evident. Traginers, cavalls i carruatges recorden els orígens de la
celebració que honora el patró Sant Antoni
Abat, quan la industrialització encara no
els havia substituït per cotxes i camions.
La Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
s’encarrega de mantenir viu l’esperit de la
festa, que enguany se celebra el dissabte
7 i el diumenge 8.
Com és habitual, els actes més solemnes
inauguren la programació: el relleu de la
bandera i el pregó. Aquest any l’organització concedeix l’honor de formar el Cos de
la bandera a l’Esbart Vila d’Esplugues,
amb motiu dels seus 30 anys. Així doncs,
el seu president, Antoni Haro, en serà el
banderer, i el vicepresident, Sergi Castro,
el pregoner.
“No tinc cap dubte que serà una gran
jornada per a la Colla dels Tres Tombs i a
la vegada per a nosaltres. Com a entitats de
tradició i cultura popular, la festa és un gran
aparador on donar a conèixer les nostres
entitats a la població d’Esplugues”, afirma
Haro. També acompanyaran als membres
de l’entitat el cavaller Sant Jordi i la princesa, que el mes vinent pujaran a l’escenari
per representar el tradicional musical de
l’Esbart per Sant Jordi.
L’acte central tindrà lloc el diumenge,
amb la concentració de carruatges i
cavalls al carrer Andreu Amat, des
d’on començarà a desfilar la cavalcada
pel carrer de
l’Esglés i a ,

DISSABTE 7 DE MARÇ
• De 9 a 20 h
V Fira d'Alimentació Artesanal
Plaça vermella del parc Pou d'en
Fèlix
• 18 h
Passejada a cavall per la vila i
recollida de la bandera i del cos de
bandera
• 18.30 h
Cerimònia d’entrega de la bandera i
pregó de festa
Casal de Cultura Robert Brillas

DIUMENGE 8 DE MARÇ
fent parada a la plaça de Les Moreres,
on els animals rebran la benedicció. Els
Tres Tombs, que donen nom a la festa, es
faran a l’entorn del parc Pou d’en Fèlix.
Tot plegat finalitzarà amb un dinar de
germanor i ball al Casal de Cultura
Robert Brillas.
Per complementar les jornades,
el parc Pou d’en Fèlix acull la V
Fira d’Alimentació Artesanal,
i els organitzadors premiaran
les millors fotografies captades durant la festa al concurs
17è Memorial Carles Garcia i Royo,
les bases del qual trobareu a www. trestombs.entitats.esplugues.cat. ●
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• De 9 a 14 h
V Fira d’Alimentació Artesanal
Plaça vermella del parc Pou
d’en Fèlix
• De 8 a 11 h
Concentració de carruatges i cavalls.
Esmorzar d'escalfament [5€]
C. Andreu Amat
• 11.45 h
Sortida dels Tres Tombs pels
carrers d’Esplugues
Benedicció a la plaça de Les
Moreres
• 15 h
Dinar de germanor de socis,
amics i veïns, i ball de fi de festa
Casal de Cultura Robert Brillas
(vegeu tota la informació i
recorregut al Dia a dia)

XIX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

ELS ARTISTES TRIEN EL CICLE PER
ESTRENAR PROPOSTES MUSICALS
El violinista espluguenc Benjamin Scherer obre el festival,
acompanyat del pianista Sander Sittig
X Aquest any almenys dos dels concerts
programats al XIX Festival de Música
Clàssica i Tradicional no s’hauran escoltat
mai abans sobre un escenari. Les parets de
Santa Magdalena, i els amants de la música que hi assisteixin, tindran l’honor de ser
els primers oients de les propostes musicals del violinista Benjamin Scherer, que
inaugura el cicle el 20 de març, o del Cor
Jove de l’Orfeó Català dirigit per Esteve
Nabona, que actua el 17 d’abril.
El primer concert, de violí (Scherer)
i piano (Sander Sittig), és una oda a la
sonata de principis del segle passat a partir
de tres compositors d’una mateixa època,
però diferents en el seu estil: l’espanyol
Joaquín Turina, el francès Maurice Ravel i
el rus Sergei Prokofiev. Els uneix, no obstant i segons explica el violinista catalanoalemany, “l’esperit d’introduir una renovació en alguns elements de la melodia, però
dins d’un tall clàssic com és la sonata”.
L’acte serà, a més, la presentació del disc
Rendezvous (Retrobament), que el duo va
gravar a Bremen l’estiu passat gràcies a
un premi de l’Institut Nacional de les Arts
Escèniques i la Música. Després d’estudiar
i treballar una llarga temporada a Holanda
i París, Scherer ha tornat a instal·lar-se a
Esplugues; on, a part de créixer-hi, també
hi va rebre-hi les primeres lliçons de violí.
Pel que fa a la resta de programació, a
més de l’estrena del concert del cor dirigit

per Nabona, un habitual de la cartellera
del festival, cal destacar altres propostes
que repeteixen, com la Dianthus Ensemble
o el concert de cobla i veu, que acostuma
a tancar el cicle. A causa de l’èxit de la
passada edició del format líric, aquest
any es recupera, aquest cop amb un tenor
(Sergi Giménez) i una soprano (Miki Mori),
segons explica el president del festival,
Joan Ribas. Quant a veu, el cor de cambra
Lieder Càmera, que interpretarà música
sacra des d’un punt de vista contemporani,
també promet ser un delit per a l'oïda. ●

BENJAMIN SCHERER (VIOLÍ)
I SANDER SITTIG (PIANO)
Obres de Joaquín Turina,
Maurice Ravel i Sergei
Prokofiev
Divendres 20 de març 21 h
Església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis
i un acompanyant. No socis,
col·laboració de [5 euros]

Programació 2015
17 d’abril
Cor Jove de l’Orfeó Català i Albert
Guinovart (piano)
Direcció: Esteve Nabona.
Fragments i escenes de musicals
Gaudí, el musical de Barcelona; Flor
de Nit, Mar i Cel i d’altres
15 de maig
Sergi Giménez Carreras (tenor) i
Miki Mori (soprano)
Piano: Montse Pujol
Moments màgics d’òpera i sarsuela.
29 de maig
Dianthus Ensemble
Johanna Bartz (traverso),
Dorothee Mühleisen (violí), Nuria
Puigbó (violoncel) i Maria Busqué
(clavicèmbal).
So i Llum, Música barroca a la cort
de Versalles
12 de juny
Lieder Càmera, Cor de Cambra
Direcció: Elisenda Carrasco
Música sacra amb ulls del segle XXI
10 de juliol, plaça Pare Miquel,
davant de l’església
Concert de cobla i veu, amb la
Cobla Ciutat de Girona i la
mezzosoprano Marta Valero

V CURSA SOLIDÀRIA ESPLUGUES - SANT JOAN DE DÉU

Més solidària i inclusiva que mai. Apunta-t’hi!
X

Un any més teniu l’oportunitat de córrer per la infància a la V Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital Sant Joan de Déu. Aquest cop la competició serà encara més solidària i
més inclusiva. Sobre el primer punt, cal esmentar que l’Ajuntament, organitzador de la cursa,
està treballant amb més intensitat en accions de suport al programa Hospital Amic, al qual es
destina la recaptació d’aquesta iniciativa. Recordem que es tracta del projecte que vetlla per millorar i normalitzar l’estada dels infants ingressats en aquest centre hospitalari. Quant a la segona
qüestió, s’explica per què es premiarà els participants amb discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials. Us podeu inscriure a la Cursa del 9 de març al 23 d’abril de forma presencial a:
• CEM Les Moreres - (Horari: de dilluns a divendres de 17.30 a 22 h,
dissabte de 9 a 20 h i diumenge de 9 a 13 h • Telèfon: 93 473 18 99)
• CEM La Plana - (Horari de dilluns a divendres de 9 a 21 h, dissabte
de 9 a 20 h i diumenge de 9 a 13 h • Telèfon: 93 480 27 18)
O per Internet al web www.cursasolidariaesplugues.cat.

El preu de la inscripció és de 10 euros, per a les persones participants a la prova principal (9 si es
disposa del xip groc), i de 3, per a les de categories inferiors. Hi ha tres curses, dues per a atletes
més joves (cursa de promoció, 1.200 metres, i mini-Cursa, 850 metres) i la Cursa Popular, de 5
quilòmetres, per a la resta de participants. Totes les curses inclouen diverses categories per edats.
El tret de sortida de les inscripcions ja ha sonat, afanyeu-vos a apuntar-vos-hi!.●

V CURSA SOLIDÀRIA
Diumenge 26 d’abril
Inscripcions del 9 de març
fins al 23 d’abril, a les 18 h
Més informació:

www.cursasolidariaesplugues.cat
Fes-te voluntari/ària!
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Dia
a Dia

19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

21.30 h
CEM Les Moreres

MES DE LES DONES

MES DE LES DONES

Inauguració exposició: treballs

Sopar de les dones d’Esplugues

Oberta fins al divendres 6, de 17 a 20 h

Preu: [16 €]. Aforament limitat. Inscripcions obertes
fins al 4 de març. Per a més informació, truqueu al CIRD,
tel. 93 371 33 50 - ext. 2190.
A LA PÀGINA 3

de l’Associació de Dones de La Plana

3 DIMARTS
18 h • Associació de Dones del Gall
C/ Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES

Classe magistral de zumba
Organitza: Associació de Dones del Gall

4 DIMECRES
17 h • Associació de Dones del Gall
C/ Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES
Cinefòrum:

1 DIUMENGE
De 9 a 14 i de 15 a 21 h
Poliesportiu Can Vidalet

Dios mío,¿pero qué te hemos hecho?
Dirigida per Phillipe de Chauveron. Després de la projecció, es farà un berenar col·loqui sobre la pel·lícula.
Organitza: Associació de Dones del Gall

III Trofeu Ciutat d’Esplugues de
Patinatge Artístic Individual i
Parelles

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

El III Trofeu Ciutat d’Esplugues, aplega totes les edats,
des dels patinadors i patinadores més petits fins a
patinadors/es de categoria nacional.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up

11 h • Centre Cultural La Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1

DÍA DE ANDALUCÍA

Festival flamenc en honor al Día de
Andalucía
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) i C. Cultural Andaluz Plaza Macael
D’11 a 13 h
De plaça Espanya a pl. Catalunya de Barcelona

BML: Caminada solidària de Sant
Joan De Déu

I LOVE ENGLISH

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Jules Verne y la novel·la de la ciència', a càrrec de Miquel Barceló.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h • Biblioteca La Bòbila

Només queden places per al tram de 10 km.
Inscripcions: http://www.barcelonamagicline.org/

HELLO BÒBILA!

D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona joc infantils/quiosc

Coordina: Conchi Estévez.

JUGATECAMBIENTAL

El conte de la Irene i gimcana de
descoberta del parc
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia: espai de joc,
tallers, itineraris guiats i servei de préstec de material.
Organitza: Esplai Pubilla Casas i Can Vidalet, amb la
col·laboració de l’AMB i Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat
12 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Concert matinal:

Grup de guitarres de l’escola i grups
de clarinets

Grup de conversa
en anglès
19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada:

18 h • Inici al carrer Nou

Passejada a cavall per la vila i recollida de la bandera i del cos de bandera
Recorregut: parc de la Solidaritat, Jocs Florals, Molí,
Pau i Ribes, Sant Josep (amb Lleialtat), recollida banderer, Lleialtat, pl. Sant Lluís Gonzaga, Josep Anselm
Clavé, Laureà Miró, av. Cornellà, Mn Cinto Verdaguer,
Àngel Guimerà i arribada al Casal Robert Brillas
18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Cerimònia d’entrega de la bandera i
pregó de la festa
• Pregó a càrrec de Sergi Castro.
• Cerimònia d'entrega del banderer, per part del
banderer de 2014, Josep Casellas, soci d’honor 2015,
a Antoni Haro i Boada, president de l'Esbart Vila
d'Esplugues.
• Parlaments i refrigeri
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

The Grimm Blues Brothers!
A càrrec de Santi Rovira
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

8 DIUMENGE
XIX FESTA DELS TRES TOMBS
De 9 a 14 h
Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella

5a Fira d'alimentació artesana
De 8 a 11 h • C. Andreu Amat (la Mallola)

Concentració de carruatges i cavalls

Sortida dels Tres Tombs pels carrers
d’Esplugues

6 DIVENDRES
Sopar de la fam
16è sopar de la fam. Amb la col·laboració d’Adela
Escribano i la Dra. Montserrat Pérez que parlaran sobre l’hospitalitat als leprosos al sud de l’Índia.
Actuació del grup Sons de Folk. Sopar de pa oli i aigua.
Organitza: Agermanament Solidari
20.30 h
CEM Les Moreres

Vols participar amb les teves idees
en el projecte educatiu de la ciutat
d’Esplugues? T’hi esperem!

MES DE LES DONES

Places limitades. Confirmació d’assistència a:
projecteeducatiu@esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

‘La Mujer y la Copla en nuestra educación sentimental’
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Per a més informació, podeu trucar al CIRD, tel. 93 371 33 50 - ext. 2190
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5a Fira d'alimentació artesana

A càrrec de Carles Riba Romeva, membre del
Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat,del collectiu CEMES i doctor enginyer de la UPC. Presenta:
Rosa Abós i Prats.
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

18 h • L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [socis i sòcies 8 €]
Música:

De 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

De 9 a 20 h
Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella

Recepció i esmorzar d’escalfament per als socis i sòcies, simpatitzants i participants. Preu esmorzar [5€]

20.30 h
L’Avenç Centre Cultural

2 DILLUNS

XIX FESTA DELS TRES TOMBS

'Crisi de fòssils i transició a energies
renovables (TE21)

Organitza: Escola Municipal de Música

La banda de música a Broadway

7 DISSABTE

Conferència cantada a càrrec de
Martirio

11.45 h • Plaça de les Moreres

Benedicció dels animals a la plaça de Les Moreres
Recorregut: C. Andreu Amat, c. de l'Església, c.
Laureà Miró, av. de Cornellà, av. Isidre Martí, c. Josep
Rodoreda (enllaç amb els Tres Tombs), c. Doctor Turró,
c. Àngel Guimerà, c. Sant Francesc Xavier, c. Vicenç
Bou. Tornada pel c. Nou, c. Laureà Miró i c. Nord, fins a
l’arribada al punt de concentració, al c. Andreu Amat
15 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Dinar de germanor de socis, amics i
veïns. Inscripcions: fins al dimarts 3 de març, al
Mercat de la Plana, a les parades: Tocineria-xarcuteria
Mila (93 473 13 52) i Pesca Salada Júlia (93 473 76 80; o
al tel. 609 670 718 (Miquel). Preu: [25€]
Ball de fi de festa.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona joc infantils/quiosc

JUGATECAMBIENTAL

La fauna secreta del parc i el taller
de petjades
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia: espai de joc,
tallers, itineraris guiats i servei de préstec de material.
Organitza: Esplai Pubilla Casas i Can Vidalet, amb la
col·laboració de l’AMB i Ajuntament d’Esplugues

11.30 h
Plaça Santa Magdalena

19 h • Biblioteca La Bòbila
(davant l'Ajuntament)

MES DE LES DONES

Grup de conversa en anglès

Lectura del manifest commemoratiu
del Dia Internacional de les Dones
18 h • L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [socis i sòcies 8 €]
Teatre musical: Ara o mai "el

HELLO BÒBILA!
Coordina: Conchi Estévez

13 DIVENDRES
musical"

17 h
Associació de Dones de La Plana C/ Bruch 40

16 DILLUNS
19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: participants actius [18 €] o oients [10 €]

Masterclass d'interpretació de cançons amb Victor Arbelo

17 DIMARTS

MES DE LES DONES

9 DILLUNS
V CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT
D’ESPLUGUES - HOSPITAL DE SANT
JOAN DE DÉU
Obertura d’inscripcions, fins al 23 d’abril, a les 18 h
La cursa se celebra el diumenge 26 d’abril
Més informació: www.cursasolidariaesplugues.cat
Fes-te voluntari/a: www.cursasolidariaesplugues.cat

Cinefòrum: En tierra de hombres
Dirigida per Nyki Caro
Organitza: Associació de Dones de La Plana

19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Trobada amb l'autor:

18 h
Edifici Cadí Rambla Verge de la Mercè, 57

Carlos Zanón (1966‐) és poeta, novel∙lista, guionista,
articulista i crític literari. Llicenciat en dret, ha publicat
diversos reculls de poemes elogiats per la crítica i quatre novel∙les, entre les quals Tarde, mal y nunca (2009).

MES DE LES DONES

Conferència sobre violència de gènere
A càrrec dels Mossos d'Esquadra d'Esplugues.
Organitza: Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet

10 DIMARTS

I LOVE ENGLISH

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT

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

Amb la col·laboració de l’editorial Alrevés

Aire brut, de Lluís Bosch
Amb la presència de l’autor.

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

19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

DISCOFÒRUM
Audicions comentades a la carta. Tercera audició presentada per Pere Reverter. selecció de la
Simfonia núm. 6, Opus 68 "Pastoral" de Ludwuig von
Beethoven, comentada per Josep Maria Busqué; i
Selecció de la Suite del Gran Canó, comentada per
Joan Riba.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

19 h
Centre Municipal Puig Coca

Presentació d'Esplugues Crea
És un projecte cultural que treballa, des de la proximitat, per afavorir el desenvolupament de les capacitats
creatives dels espluguins i espluguines. Vol promocionar les obres artístiques locals com a símbols d’identitat de la ciutat i fomentar sinèrgies entre creadors.
Més informació a EL PONT 228 de març, al telèfon
93 371 33 50 (ext. 2417) o al c/e: espluguescrea@
esplugues.cat.

14 DISSABTE
D'11 a 20 h • Rambla Verge de la Mercè

XIX Fira de la Solidaritat i Suport Mutu
Una altra manera d'entendre la solidaritat
Cafeteria solidària, tallers, intercanvis, jocs, circ…
12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

18 h • Biblioteca La Bòbila

L'HORA DEL CONTE

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN

Contes jugats, a càrrec de Ricard UllDistret

Club de lectura per a persones amb diversitat funcional.
Amb la col·laboració del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

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

Ball per a la gent gran

12 DIJOUS
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CONTES MENUTS

Quin mal de panxa!, 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€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Literatures del jo: les ciutats i els
hotels', a càrrec de Melcior Comas i Enric Vila.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Presentació de la campanya:

'El meu cos, els meus drets'
A càrrec d'Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia
Internacional Catalunya, Grup Pla del Llobregat. La
campanya vol contribuir a què la propera generació
prengui consciència dels seus drets sexuals i reproductius i els reclami. Vol transmetre als governs el
missatge clar i inequívoc que aquest enorme control
viola els drets humans i és inadmissible.

18 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19 h • Biblioteca La Bòbila

11 DIMECRES

Una estona amb Carlos Zanón

Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
23 h • L’Avenç Centre Cultural

Festa ochenteros Preu: [10 €]

15 DIUMENGE
De 10 a 15 h
Parc Pou d'en Fèlix - pista vermella

Foraestocs
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Esplugues
D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona joc infantils/quiosc

18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10
ANGLATERRA. LITERATURA I HUMOR

¡Noticia bomba!, d’Evelyn Waugh
Coordinat per Luís Fernández Zaurín
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
19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada: ‘Les 1001 cares de
A càrrec del Dr. Ignacio Conget
Organitza: AV Centre

la diabetis’

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'El Petit Príncep com a referent educatiu', a càrrec de osé Manuel del Pozo.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
De 18 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Conferència:

‘Wifi, Skype, 4G, hashtag... amb quin
idioma parlen els vostres fills?’
En aquesta xerrada es crea un mapa clarificador dels
conceptes més utilitzats en el món digital i tecnològic
per no perdre el nord. Es prega confirmació de l’assistència al 93 371 91 19.
Organitza: Fundació Vodafone i Fundació Pere Tarrés
18.30 h • Biblioteca La Bòbila

JUGATECAMBIENTAL

ACCIÓ FORMATIVA

El gran arbre i l'itinerari dels grans
arbres del parc

La millor eina per cercar feina: el teu
currículum

Activitat gratuïta sense inscripció prèvia: espai de joc,
tallers, itineraris guiats i servei de préstec de material.
Organitza: Esplai Pubilla Casas i Can Vidalet, amb la
col·laboració de l’AMB i Ajuntament d’Esplugues

Com diferenciarte amb un disseny original i innovador
A càrrec de Víctor Prieto Muñoz. Cal inscripció prèvia.
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!
18 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Musicoral
Trobada de corals de la demarcació del Baix Llobregat
de la FCEC, Federació Catalana d’Entitats Corals.
Organitza: Escola Municipal de Música d'Esplugues

Grup de conversa
en anglès
Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès
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20 DIVENDRES
19 h • Casal de Cultura Robert Brillas

50è ANIVERSARI ESPLUGUES CITY
Cloenda:

Projecció pel·lícula i taula rodona
Projecció de la pel·lícula Clint el solitario (1967)
i taula rodona amb: Salvador Juan, Rafael de
España, Esteve Riambau, Enrique Uviedo i l’actor Francisco Martínez Celeiro (George Martin).
A LA PÀGINA 3

19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Me gustaría poder hacer la revolución,
d'Isabel Puertas
Presentació del llibre de poemes de l’escriptora espluguina Isabel Puertas

12 h
Jugatecambiental del parc de Can Vidalet

Dijous, 29 de gener, a partir de les 20.30 h
Local de l'Espluga Viva C/Sant Francesc Xavier 7-9

Taller infantil de divulgació de la
meteorologia

Pati blau, amb la poeta Marta Pérez Sierra

Celebració del Dia Meteorològic Mundial (23de març)
Organitza: Darrera SA i Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat
12 h
Pista Conxita Udina del parc del Pou d’en Fèlix
Cobla: Baix Llobregat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Jo vull ser...!, a càrrec de Sandra Rossi

14 h
L’Avenç Centre Cultural
[18 €] [socis i sòcies 15€]

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

Calçotada L'Avenç

MES DE LES DONES

Nit de Gospel - Cor Carlit

XIXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL

Benjamin Scherer (violí) i Sander
Sittig (piano)
Obres de Joaquín Turina, Maurice Ravel i Sergei
Prokofiev.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
A LA PÀGINA 5

21 DISSABTE
12 h • Petit Parc de l’Amistat

19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

MES DE LES DONES
Xerrada:

15 anys de l’Observatori de les Dones
en els Mitjans de Comunicació

25 DIMECRES

A càrrec del Servei de Policia Local. Inscripcions al
CIRD Vil·la Pepita (c/ Sant Francesc Xavier 1, tel 93 371
33 50 - ext. 2190). Cal un nombre mínim d'inscripcions per fer-se el taller

DISCOFÒRUM

El simfonisme alemany (III): Félix
Mendelson, vida i obra

El excomulgado, de José Giovanni
Coordinat per Jordi Canal

Festa de lliurament del Premi Internacional de Novel·la
Negra, amb la presència de l’autor; presentació de
l’obra guanyadora, espectacle i còctel

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

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona joc infantils/quiosc

19 h • Biblioteca La Bòbila

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Trovadors i joglars', a càrrec d'Antoni
Dalmau. Més informació a aaugge@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. Coordina: Conchi Estévez.
Grup de conversa en anglès
20.30 h • Avinguda de Cornellà, 59

JUGATECAMBIENTAL

FEM XARXA NETWORKING AL COMERÇ

El rei dels ocells i els ocells del parc

Prink Esplugues

Activitat gratuïta sense inscripció prèvia: espai de joc,
tallers, itineraris guiats i servei de préstec de material.
Organitza: Esplai Pubilla Casas i Can Vidalet, amb la
col·laboració de l’AMB i Ajuntament d’Esplugues

Pàgina web: www.prink.es
Trobades que es realitzen un cop al mes al comerç del
municipi. Inscripcions: xde.formacio@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues
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L’hort al balcó i la gimcana de l'hort
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia: espai de joc,
tallers, itineraris guiats i servei de préstec de material.
Organitza: Esplai Pubilla Casas i Can Vidalet, amb la
col·laboració de l’AMB i Ajuntament d’Esplugues

CURSOS i TALLERS

Dimarts, de 19 a 20 h • L’Avenç Centre Cultural

Curs de sardanes
19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

Premi L’H Confidencial 2015

JUGATECAMBIENTAL

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

Ball per a la gent gran

ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI

D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona joc infantils/quiosc

Gimnàstica suau i relaxant

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

19 h
Biblioteca La Bòbila

29 DIUMENGE

8a. edició del taller d’autoprotecció i
defensa personal per a dones

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

Don Joan de la Panarra

Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

MES DE LES DONES

A càrrec de Blai Senabre

L'HORA DEL CONTE

Ball per a la gent gran

Cada dilluns, de 17 a 18 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Selecció d'audiovisuals, Francesc Coma; comentaris, Francesc Ventura; presenta Josep Izquierdo.
Durada aprox.: 50 minuts amb col∙loqui posterior.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Es prega puntualitat

De 15.30 a 18.15 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Instal·lació de caixes niu
L’objectiu es vetllar per tenir unes bones condicions
perquè les aus (fauna autòctona) s’instal·lin als refugis.
Celebració del Dia Forestal Mundial.
Organitza: Fundació World Nature i Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

18 h
L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [socis i sòcies 8€]

21 h • Església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de [5 a 10€]

28 DISSABTE

Ballada de sardanes

De 19.30 a 20.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Taller obert: Balls col·lectius d’arreu
Aforament limitat. Inscripcions al telèfon 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Un espai per a dones on es parlarà de la literatura que
moltes dones fan als Països Catalans.
Organitza: TIC. Espluga Viva

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. Inscripció gratuïta al mateix
lloc on s’imparteix. Organitza: Secció Sardanista de
L'Avenç Centre Cultural
Cada dimecres, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Balls col·lectius del món
Obert 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
Local de l'Espluga Viva

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
Inscripcions fins al 15 d’abril
Realització, dimarts a la tarda, de maig i juny

Projecte cinema documental de Can
Vidalet (Inter)CanVi
Per a persones, de 14 a 21 anys, amb inquietuds per les
noves tecnologies, el periodisme social o el món audiovisual, que vulguin aprendre les tècniques per poder
fer un documental.
Inscripcions: enviant un c/e a jove.remoli@esplugues.cat o trucant a l’Espai Jove Remolí 93 372 97 03
(de dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h)

Dimecres, 11 i 25 de març, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Diumenge, 15 de març, a determinar
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena

Taller de suport per a familiars/cuidadors de persones amb demència i
discapacitat

EXCURSIONS EN AUTOCAR

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
Dissabte, 14 de març, de 10.15 a 12.30 h
Associació de Veïns La Plana-Montesa
C/Dr. Manuel Riera, 93, baixos

Taller sobre ciàtica i musculatura
afectada
Reserves al telèfon: 626 62 62 32 i 606 89 79 95
(Jordi i Ma José)
Material necessari: roba còmoda, aigua i tovallola.
Per aprendre a aplicar coneixements sobre dormir,
conduir, treballar, etc., i fer estiraments idonis i sobre
una cadira. Taller amb música.
Organitza: Associació de Veïns La Plana-Montesa
Dilluns, 16 de març, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
C/ Àngel Guimerà 38
Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït, prèvia inscripció al PAC (tel: 900 300 082)
Dimarts, 10 i 17 de març, de 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita

MES DE LES DONES
Taller de formació (In-FORMA-te’n amb la XDE):

‘Conciliem vida laboral, personal i
familiar? No. Tenim problemes’
A càrrec de M. Alicia Machuca Huaman.
Inscripcions: xde.formació@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
Dilluns i dimecres, 16 i 18 de març de 10 a 12 h
Biblioteca Pare Miquel Àngel Guimerà, 106-108
Curs Vodafone: ‘Fes

Campdevànol (Ripollès)
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
Informacions i inscripcions: truqueu al 93 473
39 09, Centre Excursionista Espluga Viva (C/ Sant
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXCURSIONS BTT

El passat medieval del Baix Empordà
Consulteu informació per a les inscripcions a l’activitat
anterior del Centre Excursionista Esplugues.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Diumenge, 22 de febrer, 8 h
Plaça Santa Magdalena

PETJADES I CAMINS (Sortida ornitològica)

L’oasi de la Costa Brava, Aiguamolls
de l’Empordà (Alt Empordà)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09 o dirigiuvos al c/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Dimarts, 24 de març, de 09.30 a 13 h
Sortida des del CEM Les Moreres
Plaça de les Moreres, s/n

Pujada a St. Pere Màrtir per la plaça
de la Miranda
Per a persones de 60 anys o més amb bona condició física

EXPOSICIONS
Dones de La Plana

A partir de les 17.30 h
Escola Municipal de Música
• Del dilluns 2 al divendres 6

6a. setmana cultural
• Del dilluns 23 al divendres 27

Concerts de privamera dels alumnes
Organitza: Escola Municipal de Música

VIII JOCS FLORALS

Dissabte, 22 de març, hora a determinar

Del 2 al 6 de març, de 17 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició: Treballs de l’Associació

ESCOLA DE MÚSICA

de

ESPLUGUES, PRIMAVERA 2015
Homenatge a la Secció Sardanista de L'Avenç
en motiu del seu 50 aniversari
Premis dotats econòmicament. Diplomes a tots els
participants.
Presentació de treballs fins al 23 d’abril
CONVOCATÒRIA
El Consistori dels Jocs Florals convida els ciutadans i
ciutadanes d’Esplugues i altres poblacions a participar
a la VII Iedició dels Jocs Florals que se celebren amb
caràcter biennal a la nostra ciutat.
PREMIS ORDINARIS (en català)
“Flor Natural” a la millor composició poètica de
tema lliure, anomenat tradicionalment ‘d’honor i cortesia’: dotat amb 400 €
“Englantina d’Or” a la millor composició poètica de
tema patriòtic, històric o cívic: dotat amb 400 €
“Viola d’Or i Argent” a la millor composició poètica de
tema religiós, espiritual o moral: dotat amb 400 €
PREMIS ESPECIALS JOCS FLORALS
A la millor composició poètica en llengua castellana:
dotat amb 400 €.
A la millor composició poètica en llengua anglesa:
dotat amb 400 €.
PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES
A la millor composició poètica sobre la ciutat o la seva
gent, en català o en castellà: dotat amb 400 €.

Inauguració: dilluns 6, a les 19 h

fotos i vídeos amb

el teu mòbil’
Inscripcions: dijous, 12 de març, de 10 a 13 h. Al
Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat)
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
Fundació Vodafone

CASAL DE PRIMAVERA
Del 30 de març al 2 d’abril
Esplai Espurnes

Casal de primavera
Horari: casal de matí, de 9 a 14 h, possibilitat d’acollida
(8‐9 h), menjador (14‐15.30 h) i casal de tarda (15.30‐17 h)
Organitza: Esplai Espurnes

SORTIDES
Diumenge, 1 de març, a les 11 h
Punt de trobada: plaça Mireia

Itinerari a la bateria aèria de Sant
Pere Màrtir
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
Dimarts, 10 de març, de 10 a 12 h
Sortida a les 9.15 h des de la parada pont d’Esplugues del Trambaix

Visita guiada al Museu Agbar de les
Aigües (ctra. de Sant Boi)
Inscripcions: 2 de març, d'11.15 a 13 h a l’Esplai
Municipal Gent Gran Centre- La Plana (Rafael Sebastià
Irla, s/n, bxs.). 20 places disponibles. Gratuït

VIII JOCS FLORALS

El certamen literari homenatja el 50è
aniversari de la Secció Sardanista de
L’Avenç
X L’any passat la Secció Sardanista de L’Avenç va celebrar la fita dels 50 anys
de la seva creació. Un aniversari de mig segle mereix un record com Déu mana;
per això, els Jocs Florals d’Esplugues han triat l’entitat com a protagonista de
la vuitena edició del concurs bianual. El certamen, que premia les millors poesies
escrites en català, castellà o anglès, revelarà els guanyadors el 17 de maig.
Des del mes de març i fins al 23 d’abril les persones majors de 16 anys que
vulguin participar-hi poden entregar els escrits a:
- Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (c/ Àngel Guimerà, 106-108)
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael (pl. Macael, local 4)
- ACAE (c/Josep Anselm Clavé, 90)
- Centro Aragonés de Esplugues (pl. Macael, s/n)
- Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n)
Els treballs, que han d’anar encapçalats per un lema i han de ser anònims, també
es poden entregar per correu electrònic a b.esplugues.pm@diba.cat.
Els premis, dotats amb 400 euros, es divideixen per temes i llengües –escrits en
anglès i castellà són Premis Especials–. Quant a la temàtica, s’inclouen l’honor
i cortesia (Flor Natural); patriotisme, història i civisme (Englantina d’Or); religió
o espiritualitat (Viola d’Or i Argent); o sobre la ciutat d’Esplugues i la seva gent
(Premi Ciutat d’Esplugues). ●

VIII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES • Entrega de treballs fins al 23 d’abril
Més info en aquesta pàg. del Dia a dia (a dalt ) i a http://jocsfloralsblog.blogspot.com.es/
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LLIUREMENT DE PREMIS ATORGATS PER
L’AJUNTAMENT
Lliurament d’un diploma commemoratiu als participants guardonats i d’una menció honorífica a cadascun dels accèssits, cedits per la Unió de Botiguers i
Comerciants d’Esplugues.
BASES
Els treballs que optin als guardons han de ser inèdits i
no poden haver estat premiats en cap altre certamen.
Se n’hauran de transmetre vuit exemplars, a doble
espai i en format Din A4, fins al dia 23 d’abril de 2015
en algun dels següents llocs:
- Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
C. Àngel Guimerà, 106-108 • Tel. 93 371 91 19
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Pl. Macael, local 4 • T. 93 372 51 01
- Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE) C. Josep Anselm Clavé, 90 • Tel. 93 372 85 52
- Centro Aragonés de Esplugues
Pl. Macael, s/n • Tel. 93 473 44 23
- Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n • Tel. 93 372 0416
- Els treballs han d'anar encapçalats per un Lema i
sense cap indicació de la identitat de l'autor.
- Es presentaran acompanyats d'una plica tancada.
A l'exterior del sobre de la plica cal indicar el títol i
el lema de l'obra. Dins de la plica tancada s'ha de
consignar el títol de l'obra, el nom i els cognoms, el
telèfon, l'adreça electrònica i l'adreça postal de l'autor
o de l'autora.
-També es poden presentar a l'adreça de correu electrònic: b.esplugues.pm@diba.cat. Per cada treball
presentat cal enviar un missatge amb dos fitxers
separats en format Word, Open office o PDF. Un fitxer,
amb el nom PLICA, contindrà les dades d'identificació
i l'altre fitxer, el treball.
El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic el
diumenge, 17 de maig de 2015, a la Biblioteca Pare
Miquel d'Esplugues.
A LA PÀGINA ANTERIOR

O al Twitter @paremiquel / #espluguesliteraria
De l'1 de març al 30 d'octubre

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
DIES DE CONTE Els dies 7, 12, 14, 21 i 28
(Vegeu informació al Dia a dia)
ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès
per a infants

Els dies 4, 11 i 18 (Vegeu Dia a dia)
CLUBS DE LECTURA
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 3

18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Solitud, de Víctor Català

Dimecres 11

19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL∙LA NEGRA
Tarde, mal y nunca, de Carlos Zanón

Dijous 12

19 h

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Barbablava, d'Amélie Nothomb

Dijous 26

19.45 h

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
La petita història dels tractors en ucraïnès, de
Marina Lewycka

Dimarts 24

PRESENTACIONS DE LLIBRES

Divendres 13
19.30 h
NI. La història d’un nacionalista català
qualsevol, de Carles Coloma
Després de publicar
Ras i curt i Ventura, Carles Coloma,
espluguí de tota la
vida, presenta la
seva tercera novella, un relat de ficció
que gira entorn de
la història d’un nen
d’Esplugues que,
sense buscar-ho, es
veurà implicat en el
procés d’independència de Catalunya. La vida del protagonista està influïda pel fet de
pertànyer a una generació que ha patit la frustració
i també per la generació dels seus pares, que van
viure la Transició. En el relat d’aquest jove que es
va fent gran queda reflectida també l’Esplugues
de fa uns 35 anys enrere. L’acte serà presentat per
Jaume Marfany, veí d'Esplugues i vicepresident de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).

A determinar

EL CLUB DEL LLIBRE

Trobada amb l'escriptora Alicia Giménez
Bartlett a la Biblioteca de Begues
La Xarxa de Biblioteques Municipals convida
les persones integrants dels clubs de lectura a
assistir a una trobada amb l’autora Alicia Giménez Bartlett, premi Pepe Carvalho de novel∙la
negra d'aquest any. Tindrà lloc a la Biblioteca de
Begues, hi participaran representants dels quatre
clubs de lectura d'Esplugues.Organitza: Diputació de Barcelona

Divendres 20
19.30 h
Me gustaría poder
hacer la revolución,
d'Isabel Puertas
Presentació del llibre de
poemes de l’escriptora i
exregidora de casa nostra
Isabel Puertas

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 que 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/ Àngel Guimerà, 38) fins al 30 d'octubre. Consulteu les bases a:
http://esbartesplugues.blogspot.com.es/

MUSEUS
D'ESPLUGUES
Museu Can Tinturé
93 470 02 18
al CEM les Moreres
VISITES GUIADES
11, 12 i 13 h
Visites guiades al Museu Can Tinturé
(12 h) i al Museu de Ceràmica "La
Rajoleta" (11 i 13 h). Aneu-hi a descobrir
l’art de la ceràmica! Més informació a
www.museus.esplugues.cat
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BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dijous 19

18.30 h

Dissabte 21

ACCIÓ FORMATIVA

La millor eina per cercar feina: el teu
currículum
Com diferenciar-te amb un disseny original i
innovador. A càrrec de Víctor Prieto Muñoz. Cal
inscripció prèvia

CONFERÈNCIA - MES DE LES DONES
Dijous, 5 de març, a les 19 h
La Masoveria
'La dones artistes, entre el desig i la
realitat'
En el marc l’exposició temporal, i amb
motiu del Dia Internacional de les Dones,
Mª Àngels Cabré, directora de l’Observatori
Cultural de Gènere, farà un repàs del paper
de les dones en la història de l’art a partir de
l’experiència de diverses artistes
VISITA GUIADA ESPECIAL A LA
RAJOLETA - MES DE LES DONES
Diumenge, 8 de març, a les 11 i 13 h
La Rajoleta
Visita semiteatralitzada
Incorpora el personatge d'una treballadora
de principis del s.XX que explicarà algunes
de le seves vivències a la fàbrica
Les visites són gratuïtes. Places limitades

19 h

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMI PREMI L’H
CONFIDENCIAL 2015
Festa de lliurament del Premi Internacional de
Novel·la Negra, amb la presència de l’autor; presentació de l’obra guanyadora, espectacle i còctel

VII TALLER D’IDENTIFICACIÓ D’IMATGES
Dimecres, 11 de març, a les 19.30 h
La Masoveria
Aneu a veure imatges d’Esplugues que es
conserven a l’arxiu, fruit de donacions personals i del fons municipal. Entre tots intentareu identificar l’esdeveniment, el lloc, la data
i les persones que hi apareixen
VISITA I TALLER FAMILIAR
Diumenge, 22 de març, a les 12 h
La Rajoleta
Gaudí i Esplugues. Descobreix el trencadís
A través d’una visita guiada a la fàbrica
Pujol i Bausis, descobrireu en família,
què tenen en comú el Parc Güell i “La
Rajoleta”, i coneixereu la vinculació
que Gaudí va tenir amb Esplugues.
Després del recorregut, es realitzarà
un taller de trencadís. Cal inscripció.
Consultar preus per famílies i promocions. Nens de 8 a 12 anys.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Fins al 15 de març
Museu Can Tinturé
4 x 4. 4 dones, 4 ceramistes, 4 camins
Les ceramistes Esther Ramos, Mercè Coma,
Mercè Mir i Teresa Gironès exposen conjuntament una sèrie de peces que mostraren
diferents diàlegs sobre l’evolució de l’obra
dins l’espai creatiu propi.

Esplujove de nit

Esplujove de tarda
Dijous 12, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Divendres 27, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Cuina mexicana

Defensa personal
Vols tenir nocions de defensa personal
per moure’t amb més seguretat? Guanyar
confiança i ser conscient de les teves
capacitats i limitacions... Dirigit a joves
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Deixa’t emportar pels sabors de Mèxic
i aprèn a fer les receptes més típiques:
tacos, enchiladas, burritos i fajita. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TIC formació
Dijous 19, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Photoshop

Dimarts 24, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Presentarem algunes tècniques d’edició
de fotografia i com compartir-les on-line.
En aquest taller els participants hauran
de portar el seu ordinador amb el programa. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

Bijuteria amb fimo

Espai Jove Remolí

Aprèn a fer bijuteria amb pasta de fimo,
podràs fer peces úniques, que esdevindran
el teu millor complement! Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

OFICINA JOVE
D ’ E M A N C I PA C I Ó
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

TALLER JOVE-FORMATIU
Dijous 12, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Garantía Juvenil: en què
consisteix?
Vols saber què és exactament la Garantia
Juvenil? En aquesta xerrada aprendràs
tot el que cal saber: requisits d’accés,
com gestionar-la, etc. Dirigit a joves de 16
a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Dimecres 25, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Community manager: Com
gestionar el teu negoci a les
xarxes socials
Heu començat a gestionar les xarxes
socials de la vostra empresa, però no obteniu resultats? Aquest taller us interessa!
Analitzarem les xarxes socials que cada
empresa pot fer servir i com. Dirigit a joves
de 16 a 25 anys, cal reservar plaça (*)

E S P O R T S
ESPORTS DE SALA

Dijous 26, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Fotografia: esport i moviment
Aquest tipus de fotografia és un dels grans
reptes dels fotògrafs. Tots alguna vegada
hem intentat realitzar una sessió fotogràfica a un camp de futbol o un poliesportiu i
hem sortit frustrats, amb imatges mogudes
o desenfocades. Aquest mes proposem un
taller en què podràs millorar la teva tècnica
i aconseguir fotografies d’esport amb un
nivell òptim. 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.
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats cal trucar al 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.

PAVELLÓ GROC

Diumenge, 1 de març, a les 18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Il Pasticcio "El lío"
La nova companyia Lazzi Comici porta a
Esplugues un muntatge de l'estil de la commedia dell'arte. La protagonista és Beatrice
que viatjj amb el seu criat Pedrolino per tot
el món per tal d'acabar amb la corrupció i
el macroconsumisme, actuant talment com
Robin Hood. No et perdis aquesta divertida
història tan peculiar! [Preu: 8 €]

Exposició jove
Del 6 al 27 de març
Tot el mes de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

Els prínceps estan de
vacances
L’artista holandesa Nien Boots, ens mostra
amb aquesta selecció de fotografies que:
Les dones emancipades no necessiten un
príncep. Godzila (el gripau) ha nascut en
l’època equivocada i està condemnat a ser
un gripau per sempre. No queden princeses
que li facin un petó.
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
del 30 de març al 6 d'abril, inclosos

TALLER LABORAL

TALLER LABORAL

Dijous 26, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dijous 19, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Adquireix més competències per trobar feina: fes un
voluntariat

Tast de caves

No tens experiència laboral? T’agradaria
adquirir competències per trobar feina?
Has col·laborat alguna vegada com a
voluntàri/a? Taller dinàmic i participatiu
on es donaran a conèixer eines i recursos
de les diferents entitats que ofereixen
fer un voluntariat a Catalunya i a la resta
d’Espanya. Taller gratuït. Cal reservar
plaça (*)

T’agrada el cava? En aquest taller aprendreu a distingir els diferents tipus de
caves i descobrir les seves característiques: sabor, aroma, textura,
matisos... Dirigit a majors de 18 anys, cal
reservar plaça (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats cal trucar al 661 987 690
(de dll a dv, de 17 a 20 h) o
enviar un correu electrònic a
jove.emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
POLIESPORTIU CAN VIDALET

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

Esplujove
obre el teló

(ESPORTS DE SALA)

Diumenge 1

12 h

Hoquei masculí H Esplugues – HC Castellar

Bàsquet femení CBN Esplugues – Roser

Dissabte 7

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – CFS El Clot

Diumenge 1

16 h

Diumenge 1

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – AE Aula

Dissabte 7

17.30 h

Dissabte 7

19.15 h

Futbol Sala masculí AEP Esplugues – Reus CFS

Dissabte 7

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – CFS Olimaja

Diumenge 8

17.45 h

Handbol másculi H Esplugues – UE Sarrià

Dissabte 14

17 h

Hoquei masculí H Esplugues – CH Castellet

Dissabte 14

19.15 h

Handbol másculi H Esplugues – Stadium Casablanca

Dissabte 21

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – Poble Sec

Diumenge 15

16 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – Lluïsos Gracia

Dissabte 21

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – UE Sants

Diumenge 15

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – SR Lima Horta

Dissabte 28

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – CES Blanes

Dissabte 28

19.45 h

Voleibol femení CV Esplugues – CV Vall Hebrón

Dissabte 28

17.30 h

Diumenge 29

16 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – AESC Ramon Llull

Diumenge 29

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – AESC Ramon Llull

PARTITS DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Hoquei masculí H Esplugues – HC Montbui

Hoquei masculí H Esplugues – CH Vilaseca

PARTITS DE FUTBOL

CAMP D’ESPORTS SALT DEL PI
Diumenge 1

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Sant Andreu de la Barca

Dissabte 7

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Delta Prat AE

Diumenge 1

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Unificació Bellvitge

Diumenge 15

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Vista Alegre UD

Diumenge 15

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Marianao Poblet UD

Dissabte 7

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – La Florida CF

Diumenge 29

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Sant Joan Despí UE

Diumenge 15

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Sant Mauro UD
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Amb el suport de:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

Centre acreditat per
l’Escola d’Idiomes Moderns
(Universitat de Barcelona)
Per la nostra filosofia
d’obertura a la societat i
el nostre compromís amb
la qualitat i el rigor en
l’ensenyament de l’anglès.
Control de qualitat UB

• Classes per a infants des de 4 anys
• Classes per a adolescents i adults
• Preparació exàmens de Cambridge (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)
• Classes privades al centre i in-company lessons
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Tallers de conversa gratuïts per als nostres alumnes
THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

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

