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23-A: UNA ROSA,
UN LLIBRE,
UNA TRADICIÓ

EL 26 D'ABRIL, V CURSA SOLIDÀRIA

Vine a córrer
per Sant Joan
de Déu

Abril
2015
Núm. 80

Abril, temps de llibres i cultura
Esplugues celebra el Sant Jordi amb presentacions de llibres, recitals poètics
i moltes altres activitats que s’estenen més enllà de la Diada

A

quest mes, la ciutat prepara
un munt d’esdeveniments al
voltant d'una de les activitats
més enriquidores a la vida: llegir! La lectura ens fa cultes i
savis, ens fa plorar i riure, ens fa viure històries apassionants més enllà de la nostra realitat quotidiana..., motius suficients perquè
Esplugues celebri el Sant Jordi en gran.

LA BIBLIOTECA PARE MIQUEL,
EPICENTRE DE LA FESTA
Si Sant Jordi va de llibres, la Biblioteca
Pare Miquel d'Esplugues n’ha de ser una
de les protagonistes. A la tarda de la
Diada s’organitza un recital poètic obert
a tothom (inscripció fins al 15 d’abril),
que es farà a continuació del recital sobre
la llegenda del cavaller Sant Jordi. Un dia
abans, el poeta Joan Verdaguer presentarà el seu llibre de poemes Espera’m a
l’alba amb l’acompanyament del grup de
música Despertaferro.
El divendres 16, la CAL d'Esplugues
convida, també a la biblioteca, Eliana
Oliveira, que parlarà sobre el seu llibre
Ajudeu-me: el crit d'una llengua que vol
seguir viva. L'endemà, l’Associació de
Dones Actives Espluguines se suma a la
festa proposant una altra presentació de
llibre, aquest cop de la mà de l’escriptora
i publicista Raquel G. Estruch, autora de
la novel·la Bésame mucho.

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

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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ROSES I LLIBRES ENGALANEN
LA DIADA
La Fira del Llibre i de la Rosa aterra a
Esplugues el dijous 23 per oferir un vast
ventall de portades, des de les últimes
novetats, passant pels best-sellers, fins a
algun altre títol clàssic, així com un acolorit
repertori de roses. Un cop hagueu passejat
per la plaça Santa Magdalena i comprat
els obsequis pertinents, podeu acostar-vos
a la pista de L’Avenç, on la Secció Sardanista
organitza la tradicional ballada de sardanes a les 7 de la tarda.
EL CAVALLER FANGUET
Ja coneixeu la faceta del Fanguet com a
escudeller dels Reis Mags d’Orient, el que
potser no sabíeu és que l’entranyable personatge que treballa als Museus d’Esplugues s’ha convertit en un cavaller disposat
a salvar la princesa. Els més petits de la
casa poden participar en un taller familiar, on pintaran una rajola, el dimecres 22 a
la tarda, als jardins de Can Tinturé.
TRADICIONS I COSTUMS PROPOSA
UN ‘ABRIL LITERARI’
El grup de Tradicions i Costums (TIC)
d’Espluga Viva us proposa allargar la
celebració de Sant Jordi durant tot el mes,
que ha anomenat Abril literari, on programa diverses activitats relacionades
amb la lectura, sota el lema Llegir ens fa

lliures. Proposa un concurs literari (consulteu bases a la secretaria de l’entitat),
un intercanvi de llibres entre particulars,
tallers infantils, tertúlies i presentacions
de llibres (vegeu Dia a dia).
SANT JORDI PER A TOTES LES EDATS
La tradicional festa catalana té la capacitat de captar tots els públics: des dels
joves fins als més grans. Per una banda,
Esplujove organitza tallers al voltant
de la celebració i l'Escola Municipal de
Ceràmica ofereix un taller d'elaboració
de punts de llibre. A més, els alumnes de
l’Institut Severo Ochoa celebraran la Diada
amb la gent gran de la residència Fèlix
Llobet. Les persones grans, per la seva
banda, poden anar al recital poètic que
s’organitza el dijous 30 al Casal de Cultura
Robert Brillas.
Per la seva part, el Grup d’Estudis prepara un recital de poemes i actuació del duo
Jaume Calatayud i Vicente Monera
Per cert! Recordeu que la Colla de
Castellers d'Esplugues celebra la seva
diada dedicada a Sant Jordi, el diumenge
26, amb la participació de les colles de la
Vila de Gràcia i el Poble-sec.
Podeu consultar els detalls de totes les
activitats al Dia a Dia. ●

GRAN ESPECTACLE MUSICAL LA LLEGENDA DE SANT JORDI

L’Esbart prepara
un Sant Jordi molt emotiu
i amb novetats

X El

Gran Espectacle Musical La Llegenda de Sant Jordi és, sens dubte,
un dels esdeveniments més esperats de
la primavera, en què l’Esbart Vila d’Esplugues hi posa tota la il·lusió i esforços
durant tot l’any. "La Llegenda de Sant Jordi
d'Esplugues és la nineta dels nostres ulls,
i el millor exemple del que és la tasca i
manera de fer de la nostra entitat: mantenir el passat amb eines del futur", assegura el president de l’Esbart, Antoni Haro.
La novetat d’enguany més destacable és
que els dansaires esdevenen encara més
actors perquè interpretaran en directe; és
a dir, les veus dels personatges seran en
viu i no enregistrades.

En aquesta 14a edició, la funció pren un
caire molt emotiu perquè l’entitat celebra els
seus 30 anys. El guió també presenta novetats, de tal manera que a l’inici de la història
es barreja passat i present i s’incorporen
nous personatges, vestuaris, escenes i balls.
“(És) l'edició més sentimental, passional i
afectiva de totes les que s'han representat
mai, amb unes escenes i personatges que
esperem que arribaran al cor de la gent",
afirma el creador i director de l’espectacle,
Sergi Castro.
Quant a les col·laboracions externes, l’entitat ha convidat el Club Gimnàstica Esplugues Les Moreres i el Drac Fal·lera de la
Colla de Geganters d'Esplugues. ●

GRAN ESPECTACLE
MUSICAL LA LLEGENDA
DE SANT JORDI
Dissabte 25 20.30 h
Parc Pou d’en Fèlix – Pista
vermella
(en cas de mal temps, a la pista
coberta del mateix parc)

XXVII TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT D’ESPLUGUES

Sant Andreu i Cornellà, convidats
de nivell al torneig del CN Esplugues
X Els nedadors i nedadores de casa
nostra hauran d’esforçar-se per
atrapar el nivell dels seus competidors a la 28a edició del Trofeu de
Natació Ciutat d’Esplugues. En
aquesta ocasió el Club Natació
Esplugues ha decidit apostar per
la qualitat més que per la quantitat
i convidar dos clubs de referència
en les competicions de Catalunya i
Espanya com són el CN Cornellà i
el CN Sant Andreu (de Barcelona)
–l’any passat en va convidar quatre–. “Aquest any apugem el nivell
perquè volem que els nostres nedadors competeixin amb els millors

nedadors d’Espanya i Catalunya”,
afirma el president del Club Natació
Esplugues, Juan Pedro Ruiz.
Els nois i noies dels clubs convidats acostumen a entrenar dues
vegades al dia, que suposa entre
sis i vuit hores a l’aigua, segons
explica Ruiz. Físicament estan
més preparats que els participants
del club local, que entrenen com a
màxim una vegada al dia, però el
seu president està convençut que
per a ells afrontar aquest repte
també és “una manera d’aprendre
més”.

XXVIII TROFEU DE NATACIÓ
CIUTAT D’ESPLUGUES
Dissabte 25 De 16 a 20 h • Piscina del
Complex Esportiu Municipal La Plana

En total, es preveu la participació d’uns 250 esportistes des
de categoria pre-benjamí fins a
l’absoluta.●
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XIX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

El Cor Jove de l’Orfeó Català
preestrena a Esplugues fragments
de musicals d’Albert Guinovart
X El cor dirigit per Esteve Nabona és un
convidat habitual del Festival de Música
Clàssica i Tradicional d’Esplugues. Costaria trobar un any en què el Cor Jove de
l’Orfeó Català no hagi participat en aquest
cicle anual de música. Es tracta d’una ocasió ben especial perquè Nabona preestrena la proposta musical en què el cor ha
estat treballant, juntament amb el conegut compositor i autor de les partitures del
concert, Albert Guinovart, una setmana
abans de l’estrena definitiva al Palau de la
Música de Barcelona. Ah! I també perquè
tindrem l’ocasió d’escoltar Guinovart en
directe, ja que és qui acompanyarà el cor
al piano.

El programa del concert, que se celebra
divendres 17, està format per Fragments i
escenes de musicals d’Albert Guinovart,
així és com es titula. El cor jove cantarà
peces de Gaudí, el musical de Barcelona,
de La Vampira del Raval i de Flor de Nit,
a la primera part, i, a la segona, cançons
de Paradís i de Mar i Cel, segurament el
musical que va catapultar la carrera de
Guinovart, el 1988.
Tenir estrenes d’aquest nivell a Esplugues, que equiparen l’església de Santa
Magdalena a, ni més ni
menys, que al Palau
de la Música, demostra la qualitat que
ofereix el cicle organitzat pels Amics de
la Música de Santa
Magdalena. ●

19è FESTIVAL DE
MÚSICA CLÀSSICA
I TRADICIONAL
Divendres 17 21 h
Cor Jove de l’Orfeó Català
Església de Santa Magdalena
Col·laboració a l’entrada, no socis:
a partir de [5 €]
Amics de la Música de Santa Magdalena

Antoni Puigverd, Jordi Amat i catedràtics
de renom, al tercer trimestre de l'AUGGE
XL'escriptor Antoni Puigverd inaugura el
programa d'aquest trimestre. Conegut més
per la seva faceta d'articulista, que pel seu
vessant més poètic i de ficció, Puigverd
parlarà del seu últim llibre, La finestra
discreta. Quadern de la roda del temps.
Experts en diverses disciplines el succeiran: el periodista Jordi Amat repassarà
la Barcelona del passat descrita pel també
periodista Gaziel (Agustí Calvet Pascual);
el catedràtic en Geologia de la Universitat
de Barcelona Mariano Mazo traçarà un
mapa geopolític entorn de l'energia; i el
doctor en Història i especialista en la cacera
de bruixes que es va practicar a Catalunya,
Pau Castell, vindrà a Esplugues a parlar
precisament d'aquest tema.
Entre la resta de convidats, cal destacar també l'alcalde de Sant Just, Josep
Perpinyà, que a la conferència titulada 'La
muntanya, més que una afició', deixarà de
banda el seu vessant polític per centrarse en una de les seves grans passions: el
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senderisme. I, en relació a aquest tema,
l'antropòleg Francesc Bailon explicarà
la trepidant expedició de John Franklin a
l'Àrtic a l’última sessió del curs 2014-2015,
dia en què l'AUGGE prepara una clausura
especial que comptarà amb l'actuació d'un
quartet de corda.●

AULA UNIVERSITÀRIA
DE GENT GRAN
D'ESPLUGUES
Tots els dijous a les 18 h
Residència La Mallola –
Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5 €]
Més informació a
aaugge@yahoo.es
Vegeu la informació de les
conferències al Dia a Dia

Salud a ritmo
de marcha
nórdica
Para aquellos que les guste el
deporte, pero prefieran un ritmo
más pausado que la competición, tienen la oportunidad de descubrir los caminos saludables de
Esplugues practicando la marcha
nórdica, el sábado 11 por la mañana. El proyecto Camins saludables
es una iniciativa impulsada por el
Ayuntamiento de Esplugues, cuyo
objetivo es animar a la ciudadanía a
practicar la actividad física. Se trata
de cuatro rutas por la ciudad a través de las cuales se puede aumentar la intensidad del ejercicio y el
tiempo de forma progresiva: de tres
a cinco o seis días por semana y de
20 a 60 minutos diarios. Además,
existe una aplicación para móviles
(camins-saludables.cat) que guía
al usuario por los itinerarios gracias
al sistema de geolocalización y también contabiliza las calorías quemadas en cada trayecto.
En esta ocasión, como ya se
ha mencionado, se practicará en
grupos de 15 personas la marcha
nórdica por la ruta número 3, que
recorre cuatro parques y jardines
de la ciudad. Este deporte consiste
en andar con unos palos diseñados
especialmente para el desarrollo
de esta actividad, que también
permite correr, saltar y hacer otros
ejercicios físicos. Lo único que se
necesita es llevar ropa y calzado
cómodo y agua, y tener ganas de
pasarlo bien.
Si estáis interesados en participar
en esta iniciativa, que forma parte
del programa del Día Mundial de
la Actividad Física, y tenéis más
de 16 años, podéis inscribiros en
el Centre Esportiu Municipal Les
Moreres hasta el jueves 9.

MARCHA NÓRDICA
POR ESPLUGUES
Sábado 11 a partir
de las 10.30 h
Salida: CEM Les Moreres

V CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT D’ESPLUGUES – HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Una carrera donde la meta es el
bienestar de los niños hospitalizados
X Esta

es una llamada a todos los runners de Esplugues y de alrededores: a
los aficionados, a los profesionales; a los
pequeños, jóvenes, veteranos… y a todas
las personas que quieran participar en la
Cursa Solidaria Ciutat d’Esplugues, el
domingo 26, un evento en que el deporte
y la solidaridad se unen para una misma
causa: el proyecto Hospital Amic, cuyo
gran objetivo es el de mejorar la calidad
de vida de los niños y niñas ingresados
en el Hospital de Sant Joan de Déu. Lo
consiguen con varias actividades, como
musicoterapia o arteterapia, a través de
compañía por parte de voluntarios, payasos y animales, o mediante la mediación
cultural para ingresados extranjeros.
La competición cuenta con las tres
carreras habituales e incluyen distintas
categorías según las edades: la Cursa
Popular (para nacidos a partir del 1998)
es de 5 km, como el año pasado, pero con
un pequeño cambio de recorrido en el
barrio de la Plana; la Mini Cursa (entre
el 2005 y el 2008), de 850 metros; y la
Cursa de Promoció (entre el 1999 y el
2004), de 1.200 metros. Este año, además,
se incluye una categoría de niños y niñas
con discapacidad.

Podéis inscribiros hasta el 23 de abril a
las 18 h en la página web www.cursasolidariaesplugues.cat o, de forma presencial, en el CEM Les Moreres, y el CEM La
Plana. El precio de la inscripción es de 10
euros para la Cursa Popular (9, si se dispone del chip amarillo); y de 3, para las
categorías inferiores. ●

5a CURSA 26/04/15
SOLIDÀRIA

a partir de les 10h
Plaça Catalunya

ESPLUGUES - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
www.cursasolidariaesplugues.cat
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Más información
e inscripciones
hasta el 23 de abril:
www.cursasolidariaesplugues.cat
Puedes hacerte voluntario/a
de la Cursa en la misma web
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Tallers abril/juny
ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 anys

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ
de 16 a 35 anys

• Pilates
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Fotograﬁa viatgera
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Zumba
Dimarts, de 19 a 20.30 h
• Estètica (maquillatge, ungles
i pentinats)
Dimecres, de 19 a 20.30 h
• Burlesque (+18 anys)
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Tai-txi
Dimarts, de 19 a 20.30 h
• Zumba
Dimecres, de 19 a 20.30 h
• Cuina mexicana *
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

• Bolliwood
Dijous, de 20.15 a 21.45 h

• Iniciació a l’alemany
Divendres, de 19 a 20.30 h

• Tast de cerveses *
Divendres, de 19 a 20.30 h (+18 anys)

CASAL DE CULTURA
ROBERT BRILLAS
A partir de 16 anys

(a partir de 14 anys)

CERÀMICA
• Iniciació a la ceràmica
• Torn i esmalts
• Modelat i escultura

TALLERS + ART
• Creem en paper i cartró
• Dissenyem i confeccionem
amb roba
• Restauració de mobles

TALLER DE
PRIMAVERA
• Del 13 al 24 d'abril
Vine a fer una ﬂor de
primavera (ceràmica,
paper, roba...). Cal reservar
plaça (adults i infants).

ESCOLA
MUNICIPAL
DE MÚSICA
TALLERS TRIMESTRALS
Del 7 d’abril al 12 de juny

Tallers oberts: per inscriure-s'hi
no és necessari ser alumne
de l’Escola.
TALLERS EN FAMÍLIA

Per a infants (0-3 anys) en
companyia de pares/mares.
Preu: 66 €
6 L'Agenda - abril 2015

www.esplugues.cat
INSCRIPCIONS TALLERS:
Del 7 al 17 d’abril
Inici tallers: setmana del 20 d’abril
Lloc:
• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC)
Central
Pl. Santa Magdalena, 24
• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC)
Centre sociocultural Molí-Cadí.
Rambla Verge de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082
Horaris:
De dilluns a divendres 8.30 a 19 h
També per internet a:
www.esplugues.cat
Preus Espai Jove Remolí i Oficina
Jove Emancipació: (IVA inclòs)
• Joves de 16 a 35 anys: 18,40 €
(no residents: 47,19 €)

• Danses de la Índia
Dilluns, de 20 a 21.30 h (+16 anys)
• Cooking in english *
Dimarts, de 19 a 21 h
• Merengue, salsa i bachata
Dijous, de 19 a 20.30 h

ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA Del 7 d’abril al 10 de juny
CURSOS
TRIMESTRALS
PER A ADULTS

+

INFO

CURSOS
TRIMESTRALS
PER A INFANTS
I FAMÍLIES
CERÀMICA
• Ceràmica per a nens i
nenes

TALLERS + ART

SEMINARIS
ESPECIALITZATS
DE CERÀMICA
• Motlles
• Esmalts d’efectes
• Calats, textures i
incrustacions
• Joieria ceràmica
• Construcció amb xurros
• Decoració de ceràmica

• Grups de 0-3 anys: Tocatoca, Tela-marinera, ...
• De 4-6 anys: pintura, fang,
pasta de paper...
• De + 6 anys: tècniques
artístiques, modelat,
jocs creatius...
INSCRIPCIONS: del 7 al 17 d'abril

Espai Municipal de les Arts
Centre Municipal Puig Coca
Petit parc de l’Amistat, s/n 4t
Tel.: 93 372 04 16

(*) suplement de 15 €
Normativa inscripcions
• Els tres primers dies d’inscripció estan
reservats a la ciutadania d’Esplugues.
• Si no s’arriba al 90% de la cobertura de
les places, el taller pot quedar anul·lat
• L'organització es reserva el dret de
modificació, previ avís
• No es retornarà la matrícula si no és
per anul·lació del taller

CIRD - VIL·LA PEPITA
Tallers adreçats a dones majors de 18 anys.

INSCRIPCIONS: del 7 al 17 d’abril, de
dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h, als
Punts d’Atenció a la Ciutadania (PACs)
Pl. Santa Magdalena, 24 i Rambla Verge
de la Mercè, 1. Tel. 900 300 082

Horari:
Matins: dilluns, dimarts
i dijous de 10 a 13 h
Tardes: de dilluns a
divendres, de 17 a 20.30 h

Més info: http://www.espaidelesarts.esplugues.cat/ceramica

TALLERS TRIMESTRALS

INSCRIPCIONS:

En alguns no es requereixen
coneixements previs de
música
Preu: 72 €

Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit parc de l’Amistat, s/n
Tel 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat

• Guitarra amb acords
(nivells 1, 2 i 3)
• Harmònica blues
• Informàtica musical
• Jazz improvisació
• Musicoteràpia
• Piano acompanyament
• Taller de veus

Preus Casal de Cultura Robert Brillas:
• Joves de 16 a 35 anys: 18,40 €
(no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys: 59,70 €
(no residents: 75,73 €)

Horari:
Matins: dilluns i dimecres,
de 10.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres, de 16 a 21 h

Més info: http://www.espaidelesarts.esplugues.cat/musica

• Informàtica 3. Organitza el teu
ordinador - Dl. de 10 a 11.30 h
25,46 € (50,93 € no residents) • inici: 27 d’abril
• Aprèn a fer servir el teu
smartphone o tablet - Dl. d'11.30 a 13 h
25,46 € (50,93 € no residents) • inici: 27 d’abril
• Escriptura creativa: imaginació i
tècniques - Dm. de 9.30 a 11.30 h
27,16 € (47,53 € no residents) • inici: 21 d’abril
• Escriptura creativa: (iniciació)
Dm. d'11.30 a 13 h • 20,37 € (35,65 € no residents
inici: 21 d’abril
• Creixement personal (2 horaris)
Dj. de 16 a 17.30 h o de 17.30 a 19 h
33,62 € (61,12 € no residents) • inici: 16 d’abril
A tots el tallers de contingut informàtic,
s’ofereix la possibilitat de portar el
portàtil propi amb un descompte de 5
euros per a les inscrites empadronades.

Abril 2015

Dia
a Dia

11 DISSABTE
De 10.30 a 11.30 h (1r. torn)
De 12 a 13 h (2n. torn)
Pels carrers de la ciutat
Sortida des del CEM Les Moreres

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Marxa nòrdica per Esplugues

with Patricia McGill
Stories in English

Caminada pels "Camins saludables" del municipi
practicant la marxa nòrdica. Inscripcions al CEM Les
Moreres fins al 9 d’abril, de dl. a dv., de 18 a 22 h.
Activitat per a majors de 16 anys.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues , amb el suport
tècnic de BENDHORA i l’Associació Esportiva Nordic
Walking Catalunya
A LA PÀGINA 4

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI
Taller infantil: Lectura de
Organitza: TiC - Espluga Viva

contes

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

EXPERTES EN XARXA
Xerrada: 'Psicologia perinatal'
A càrrec de la psicòloga Beatriz Rodríguez Batlle
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
amb la col·laboració de Psicodesna

8 DIMECRES

Audicions comentades a la carta

Organitza: CAL Esplugues

Preludi, poema simfònic (selecció) de Franz Liszt,
comentaris: Josep Izquierdo. Suite espanyola (selecció ), d’Isaac Albéniz, comentaris: Josep Ma. Busqué.
Selecció musical, de Francesc Coma. Presenta: Pere
Reverter.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

Contes reials, a càrrec de Blai Senabre
En aquest regne passen estranyes i divertides aventures que el narrador us contarà; però, això sí, amb
l'ajuda i la col∙laboració de tothom.
De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [socis i sòcies 2 €]

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Play-backs
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

12 DIUMENGE

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

Xerrada a càrrec de Josefina Roma, antropòloga i
professora de la UB. Us endinsareu en el fenomen de
les aparicions a través de la història real de Francesc
Ballester, un personatge del s. XIX, senzill i religiós,
que experimentava aparicions de St. Antoni Abat.
Activitat gratuïta
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat

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

18 h • [6 €]
L’Avenç Centre Cultural
Concert: Korczak

13 DILLUNS
De 17.30 a 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI
Taller infantil:

‘Fem el nostre punt de llibre’
Preu: [5€] (inclou material)
Organitza: TiC - Espluga Viva
20 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Presentació del llibre: Me

'La finestra discreta', a càrrec de d’Antoni

hacer la revolución

Puigverd. Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

SANT JORDI A ESPLUGUES

Celebració de Sant Jordi
Recital de poemes, lectura manifest i actuació del
duo Jaume Calatayud i Vicente Monera
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Taller per a persones amb diversitat funcional. Amb
la col·laboració del Club d'Esplai Pubilla Cases - Can
Vidalet

DISCOFÒRUM

De cabàs a cabàs... i una bona compra faràs!

'El paisatge de les aparicions: el cas
de Sant Pere Màrtir'

TALLER DIVER-FUN

Campionat de scrabble en català

JUGATECAMBIENTAL

(al CEM Les Moreres)

18 h
Biblioteca La Bòbila

SANT JORDI A ESPLUGUES

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

19 h
La Masoveria
Conferència:

Let's play the Tale,

19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

De 17.30 a 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

11 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

7 DIMARTS

15 DIMECRES

gustaría poder

Amb presència de l’autora, Isabel Puertas, i de
Carmen Romero
Organitza: TiC - Espluga Viva

14 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Quan les paraules somien colors
Amb Sherezade Bardají

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
20 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI
Tertúlia i presentació del llibre:

Els meus 3000: una experiència de 40
anys, de Jordi Mercader
Organitza: TiC - Espluga Viva

16 DIJOUS
Horari a determinar
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

SANT JORDI A ESPLUGUES
PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Ajudeu-me: el crit d'una llengua que
vol seguir viva, d’Eliana Oliveira
L'Eliana explica les seves vivències lingüístiques
intentant resoldre quines conseqüències comporta
que els catalans s'adrecin als nouvinguts en castellà i
com es pot resoldre aquesta situació.
Organitza: CAL d'Esplugues
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CONTES MENUTS

Ombres xineses, a càrrec de Sara Fuente
Tot en penombra, un marc de llum i uns personatges
negres que dansen per explicar les seves històries. Per
a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una persona adulta. Places limitades. Cal reserva prèvia.
De 17.30 a 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI
Taller infantil de música: ‘Les

cançons de

Sant Jordi’
Gratuït
Organitza: TiC - Espluga Viva
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Gaziel, La Barcelona d’ahir', a càrrec de
Jordi Amat.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
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De 17.30 a 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

De 20 a 22 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Grup de conversa
en anglès

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI

SANT JORDI A ESPLUGUES
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès

Taller de cuina fondant:

Espera'm a l'alba, de Joan Verdaguer
Amb la intervenció de l'autor i del grup musical
Despertaferro.

19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

17 DIVENDRES

‘Fem el drac de Sant Jordi’
Totes les edats. Preu: [12€] (material inclòs)
Organitza: TiC - Espluga Viva

19 DIUMENGE

DIADA DE SANT JORDI

JUGATECAMBIENTAL

Fira del llibre i de la rosa, parades de lli-

La salut ambiental en moviment!

bres i roses organitzades per les entitats de la ciutat.

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

D’11 a 12 h
Plaça Santa Magdalena

Esbart Dansaire de Rubí
Organitza: Espai A i L'Avenç Centre Cultural

19 h • Biblioteca La Bòbila

Reomplim el banc d’aliments amb: oli, farina, cereals infantils,
cacau en pols, puré de patates, tonyina en llauna, sucre i llet

CLUB DE LECTURA DE LLIBRE ELECTRÒNIC

COL·LABOREU EN LA RECOLLIDA D’ALIMENTS QUE
TINDRÀ LLOC EL DIVENDRES 17 D’ABRIL
ALS SUPERMERCATS DE LA CIUTAT

El caso de la mano perdida. Una
investigación del sargento Carmelo
Domínguez, de Fernando Roye

Campanya de recollida d’aliments per a persones
necessitades. Cal omplir el banc d’aliments amb oli,
farina, cereals infantils, cacau en pols, puré de
patates, tonyina en llauna, sucre i llet.
18.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

SANT JORDI A ESPLUGUES

Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Lectura de fragments de llibres a
càrrec de les entitats participants i de les persones que
hi vulguin participar. Col·labora: Servei de Català
De 17 a 20.30 h
Petit Parc de l’Amistat

Taller participatiu d’elaboració d’un punt de llibre en
cartolina, que es podran endur al moment. Gratuït i
destinat a infants i adults.
Organitza: Escola Municipal de Ceràmica
17.45 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Amb l’assistència de l’autor i la col·laboració de l’editorial Sinerrata

HORA DEL CONTE AL CARRER

20 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Roger Cònsul. Ja coneixes la llegenda de Sant Jordi?
En Roger us n'explicarà la seva versió.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI
Tertúlia i presentació del llibre:

NI. La història d’un nacionalista
català qualsevol, de Carles Coloma.
Presenta Júlia Coloma
Organitza: TiC - Espluga Viva

La llegenda de Sant Jordi, a càrrec de

19 h
L'Avenç Centre Cultural - Pista municipal

Ballada de sardanes amb la Cobla
del Baix Llobregat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Presentació del llibre:

Bésame mucho, de Raquel G. Estruch

D’11 a 20 h • Plaça Santa Magdalena

Troba el dibuix amagat, elaboració
de punts de llibre al parc

21 DIMARTS

Campanya de recollida d’aliments:
‘Ajuda’ns a ajudar’

DIADA
DE SANT
JORDI

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

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

Tot el dia als supermercats de la ciutat

23 DIJOUS

19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

22 DIMECRES

Recital poètic
Primera part: recital poètic, El cavaller Sant Jordi, de
la història a la llegenda. Segona part: Allibera la teva
poesia; podeu inscriure el poema fins al
15 d'abril a la biblioteca (93 371 91 19), temps
màxim del poema: 4 minuts.
A LA PÀGINA 2

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

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

XIXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL

Cor Jove de l’Orfeó Català
Albert Guinovart, piano, i Esteve Nabona, director.
Títol del programa: Fragments i escenes de musicals
d’Albert Guinovart. Preestrena del concert abans de
presentar-lo al Palau de la Música de Barcelona.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
A LA PÀGINA 4

18 DISSABTE
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

Maria la marieta, a càrrec de mOn Mas
Maria la marieta és simpàtica, eixerida, valenta i divertida! Avui la marieta s'ha llevat de matí, abans que
el gall fes quiquiriquiquí i ha notat que li falta alguna
cosa. Busca parella vermella tan bonica, simpàtica,
eixerida, valenta i divertida com ella.
De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [socis i sòcies 2 €]

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

'La cacera de bruixes a Catalunya', a

De 17 a 20.30 h
Jardins de Can Tinturé

SANT JORDI A ESPLUGUES
Taller familiar: 'En Fanguet cavaller'
Arriba Sant Jordi, i en Fanguet s’ha convertit en tot
un cavaller disposat a salvar la princesa de les urpes
del drac. Deixeu volar la vostra imaginació per pintar
la rajola d’en Fanguet cavaller. Per a totes les edats.
Activitat gratuïta
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.

càrrec de Pau Castell.
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

25 DISSABTE
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Quan jo era petita, a càrrec de Sandra Rossi
Es prega puntualitat

De 17.30 a 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI
Taller infantil: ‘Fem roses
Gratuït
Organitza: TiC - Espluga Viva

de paper’

De 16 a 20 h
Complex Esportiu Municipal La Plana

XXVIII Trofeu de Natacio Ciutat
d’Esplugues
Organitza: Club Natació Esplugues
A LA PÀGINA 3

18 h
Parc dels Torrents (davant placa Txernobyl)

29 aniversari de la catàstrofe de
Txernobyl
Ofrena de flors, encesa d’espelmes, oració, lectura de
poemes i concert musical
Organitza: A.C. Taras Shevchenko
19.30 h
L’Avenç Centre Cultural
Projecció del documental sobre castells:

Nosaltres, els Xiquets de Valls
Organitza: Colla de Castellers d'Esplugues
20.30 h
Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella

SANT JORDI A ESPLUGUES

Gran Espectacle Musical
La Llegenda de Sant Jordi
Les veus dels actors, en directe, i novetats en el guió.
Hi col·labora el Club de Gimàstica d’Esplugues i
la Colla de Geganters d'Esplugues, amb la Fal·lera.
(En cas de mal temps, es farà a la pista coberta del
mateix parc, al costat de la Biblioteca Pare Miquel)
Organitza: Esbart Vila d'Esplugues
A LA PÀGINA 3

26 DIUMENGE

18 h
L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [socis i sòcies 8 €]
Concert: Life-Cantabile
És un dels grups finalistes al programa “Oh Happy
Day”, de TV3.
Organitza: Espai A i L'Avenç Centre Cultural

27 DILLUNS

5a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues
– Hospital de Sant Joan de Déu
10 h Minicursa de 850 m (nascuts entre el 2005-2008)
10.15 h Cursa de promoció de 1.200 m (1999-2004)
11 h Cursa popular de 5 km
Més informació i inscripcions fins al 23 d'abril,
a les 18 h, al CEM Les Moreres i CEM la Plana o a
www.cursasolidariaesplugues.cat. Si us voleu fer
voluntaris, també al mateix web.
Organitza: Ajuntament i Hospital Sant Joan de Déu
A LA PÀGINA 5

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

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

Presentació del llibre Mi viaje al
Norte, d'en Lancy Dodem
L'acte comptarà amb la presència del Sr. Lancy
Dodem, autor del llibre i portaveu de la Fundació
Vicente Ferrer

HELLO BÒBILA!

CINEMA FAMILIAR
“GRANS CLÀSSICS DE L’HUMOR”

Stan Laurel & Oliver Hardy

29 DIMECRES

Grup de conversa
en anglès. Coordina: Conchi Estévez.
Grup de conversa en anglès
19.30 h
L'Amorós c. Doctor Manuel Riera, 6

18.30 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

SANT JORDI A ESPLUGUES
ABRIL LITERARI

Deliberació del jurat i repartiment
de premis del concurs literari
Consulteu les bases del concurs a la secretaria d’Espluga Viva.
Organitza: TiC - Espluga Viva
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L'obertura, del Renaixement al
Romanticisme (Selecció d'obertures
famoses)

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES

19 h
Biblioteca La Bòbila

19 h
Biblioteca La Bòbila

DISCOFÒRUM

A partir de les 10 h
Sortida de plaça Catalunya
Recorregut urbà
Cursa popular [10€] - Categories inferiors [3€]

18.30 h
Masoveria de Can Tinturé

Selecció musical i comentaris: Francesc Coma
Casajuana. Presenta: Antonio Yébenes. Durada
aproximada de l’audició i els comentaris 50 minuts,
amb col∙loqui posterior. Organitza: Club de Música
Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

Fem xarxa 'networking' al comerç
A càrrec de L'Amorós (regals i complements)
Pàgina web: www.lamoros.es.
Inscripcions: xde.formacio@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

DIUMENGE 3 de MAIG
De 10 a 12 h
Local Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

CRUZ DE MAYO
10 h • Missa
11 h • Inici de la processó
Recorregut per diversos punts del barri de Can Vidalet
12 h - Plaça Macael

• Mostra de balls, a càrrec dels quadres de ball
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

DIMECRES 6 de MAIG

30 DIJOUS
11.30 h
Edifici Puig Coca
Petit parc de l'Amistat

SANT JORDI A ESPLUGUES

Recital de poesia de gent gran
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'La nova geopolítica de l’energia', a
càrrec de Mariano Marzo.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

VIII Taller d'identificació d'imatges
Projecció d'imatges del fons fotogràfic de l'arxiu per
reconèixer i identificar l’esdeveniment, la data, el lloc i
les persones que hi apareixen.
Organitza: Arxiu Municipal d'Esplugues

De 12 a 13 h
Parc de La Fontsanta
Prop c/Àngel Guimerà i de l'Esocla Lola Anglada

Ballem al parc
Amb la col·laboració de l'AMB i l'entitat Ajuntament
de Sant Joan Despí
12 h
Casal de Cultura Robert Brillas

SANT JORDI A ESPLUGUES

Música, teatre, dansa, vídeo, fotografia, pintura....

Diada castellera de Sant Jordi
Amb la participació de les colles Castellers de la
Vila de Gràcia i Castellers del Poble-sec.
Organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

Participa a la nova xarxa de creadors i creadores
locals www.crea.esplugues.cat

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

JUGATECAMBIENTAL

El Conte de l’Eruga. Descobrim els
insectes del parc
Activitat gratuïta sense inscripció prèvia: espai de joc,
tallers, itineraris guiats i servei de préstec de material.
Organitza: Esplai Pubilla Casas Can Vidalet, amb la collaboració de l’AMB i Ajuntament d’Esplugues
abril 2015 - L'Agenda 9

CURSOS i TALLERS

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

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

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Gimnàstica suau i relaxant
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines
Dimarts, de 19 a 20 h • L’Avenç Centre Cultural

Curs de 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

DIES DE CONTE Els dies 11, 16, 18 i 25
(Vegeu informació al Dia a dia)

Dimarts 7

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

Dijous 9

Els dies 15 i 22 (Vegeu Dia a dia)

CLUB DE LECTURA DE NOVEL∙LA NEGRA

CLUBS DE LECTURA

Dijous 30

Places limitades. Cal reserva prèvia

18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA

19 h

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM

Dimarts 21

19 h

19.45 h

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES

Balls col·lectius del món
Oberts a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines
Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Trobades dels grup de conversa
'Xerrem'
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua – CAL
Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Cau de dissabte
L’agrupament escolta s’estructura per unitats segons
les edats. El Cau és una manera de viure i una manera
d’entendre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de
la natura, s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir,
esforç... Per a més informació. truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 21

19 h

El caso de la mano perdida. Una investigación del sargento Carmelo Domínguez

“Grans clàssics
de l’humor”
Stan Laurel &
Oliver Hardy

De Fernando Roye. Amb l’assistència de l’autor i
la col·laboració de l’editorial Sinerrata

SORTIDES
Diumenges, a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé (al CEM Les Moreres)
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

Taller de suport per a familiars/cuidadors de persones amb demència i
discapacitat
Un espai de relació per a 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
Dilluns, 20 d’abril, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
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, 14 i 21 d’abril, de 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita
Taller de formació In-FORMA-te’n amb la XDE:

‘Eines de màrqueting per potenciar
el teu negoci’
A càrrec de Cristina Sastre Rubio. Inscripcions: xde.
formació@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues

Diumenge, 5 d'abril i 3 de maig, 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
Diumenge, 12 d'abril, hora a determinar

EXCURSIONS BTT

La Vall del riu Corb
(la Conca de Barberà)
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
Dissabte, 18 d’abril, a les 8 h
Sortida: plaça Santa Magdalena

Excursió cultural
Visita al santuari de la Mare de Déu de
Montserrat de Montferri (arquitecte Josep Maria
Jujol) i visita a les caves del mateix poble i a una fàbrica de cervesa artesana. Organitza: AV Centre
Diumenge, 19 d'abril a determinar
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena

L’Avenç Centre Cultural

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Taller de xanques

Serrat Voltor i cingles de Vallcebre
(el Berguedà)

Inici: 16 d’abril • Preu: [40 €] • Dos mesos – 8 sessions
Construcció de xanques opcional (35 euros)
Dijous, de 17.30 a 18.30 h • De 10 a 15 anys:
Dijous, de 20.30 a 22 h • Per a adults (+ 16 anys)
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Diumenge, 26 d'abril, 8 h
Plaça Santa Magdalena

PETJADES I CAMINS (Sortida ornitològica)

Gallecs, el pulmó del Vallès
(Vallès Oriental)
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, 28 d’abril, de 10 a 11.30 h
Sortida a les 9.30 h
Des de plaça Catalunya (d’Esplugues de Llobregat)

Visita planta de residus: Ecoparc de
Barcelona

Projecte cinema documental de Can
Vidalet (Inter)CanVi

Dimecres, 8 i 22 d’abril, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h

CINEMA FAMILIAR

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

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)

Dilluns 27

CLUB DE LECTURA DE LLIBRE ELECTRÒNIC

Consulteu informació per a les inscripcions a l’activitat
anterior del Centre Excursionista Esplugues.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Inscripcions: dies 13 i 20 d’abril, d’11.15 a 13 h, a
l’Esplai Municipal Gent Gran Centre- La Plana (Rafael
Sebastià Irla, s/n bxs.) nombre total de places 20.
Gratuït.
Dijous, 30 d'abril, a les 8 h
Sortida:

'La Batalla de l’Ebre. Ruta històrica'
Visita guiada a càrrec de l’Assumpta Montellà, historiadora i escriptora. Inscripcions al CIRD Vil·la Pepita,
fins al 24 d’abril Places limitades. Preu: [26 €]
(inclou bus, guia, vaixell, entrada al museu i al poble vell)
Organitza: CIRD Vil·la Pepita

EXPOSICIONS
Dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a 20 h
(al CEM Les Moreres)
Museu Can Tinturé

Tots els dissabtes, entrada gratuïta
Aneu-hi a conèixer el primer museu monogràfic de
rajola de mostra de tot Espanya, format per la collecció de Salvador Miquel. Es tracta d’un recorregut
estètic per la ceràmica d’aplicació arquitectònica des
del segle XIV fins al XIX.

VIII JOCS FLORALS
ESPLUGUES, PRIMAVERA 2015
Homenatge a la Secció Sardanista de L'Avenç
en motiu del seu 50 aniversari
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.
al Twitter @paremiquel / #espluguesliteraria / http://jocsfloralsblog.blogspot.com.es

NOU!

Inscripció online al web

www.esplujove.net

Sant Jordi a Esplujove!
Lazzi Comici

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h
Espai Jove Remolí

Suport TIC i multimèdia

Esplujove de tarda
Dijous 30, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Astrologia i tarot
En aquest taller podràs aprendre les nocions bàsiques sobre el tarot astrològic, es
tracta desbrinar els enigmes de l’astrologia en un nivell bàsic. Dirigit a joves de 18
a 35 anys, cal reservar plaça (*)

• 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.

Divendres 17, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Pa i pastís de Sant Jordi
Podrem prendre nota i cuinar la recepta
d’aquests dolços tant típics per la data
senyala d’abril. Dirigit a joves de 16 a
35 anys, cal reservar plaça (*)

Dijous 23, al matí
Residència Fèlix Llobet

Dimarts 21, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Dijous 16, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Premiere Elements
Presentarem algunes tècniques d’edició
de vídeo i com compartir-los on-line.
Dirigit a joves de 12 a 16 anys, cal reservar plaça (*)

Divendres 17 i 24, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí

Dijous 30, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Farem una pintura mural, en una superfície construïda amb caixes, emprant diferents tècniques de pintura i grafiti. Dirigit
a joves de 12 a 16 anys (*)

Fotografia nocturna
Vols aprendre a captar els moments
màgics de la nit? Que la falta de llum no
t’aturi! Vine al Remolí i aprèn a fer fantàstiques fotografies nocturnes. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
del 30 de març al 6 d'abril, inclosos

Mini fofuchas de Sant
Jordi
En aquest taller podràs fer una Mini
Fofucha de Sant Jordi tot podent personalitzar el teu regal per aquest dia tan
assenyat. Apuntat-hi! Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Tallers 12-16 anys

TIC formació

Dimecres 22, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dracs i roses amb fondant

Sant Jordi intergeneracional

Vols aprendre a fer galetes amb fondant amb motius de Sant Jordi? Aquest
és el teu taller! Dirigit a joves de 16 a
35 anys, cal reservar plaça (*)

Els alumnes de l’Institut Severo Ochoa
visitaran la gent gran de la residència
Fèlix Llobet i celebraran el Sant Jordi
amb ells.

Pintura mural i grafiti

Dijous 30, de 17.30 a 19.30 h
Espai Jove Remolí

Tastet de teatre
T’agrada el teatre? En aquest taller t’ensenyarem tècniques i nocions que t’ajudaran a treure l’actor o actriu que portes
dins! Dirigit a joves de 12 a 16 anys (*).
Taller a càrrec d’Albert Monje, de la Cia

(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho on-line al web
www.esplujove.net, trucant al
93 372 97 06 (de dl a dv, de 17.15 a 21 h)
o enviant un correu electrònic a
jove.remoli@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

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

Del 7 d’abril al 15 de maig
Oficina Jove d’Emancipació
Espai Jove Remolí

Del Saló de l’Ensenyament
a Esplugues
T’apropem tota la informació recopilada al Saló de l’Ensenyament per a que
puguis decidir el teu futur formatiu. A
més recorda que a la Oficina Jove tens
un assessor especialitzat que et pot
ajudar. Informa-te'n!

TALLER OCI-JOVE
Dimecres 29, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Sushi

Oficina Jove d'Emancipació

TALLER JOVE-FORMATIU

Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 36 • ✆ 661 987 690
jove.emancipacio@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho on-line al web
www.esplujove.net, trucant al
661 987 690 (de dl a dv, de 17 a 20 h)
o enviant un correu electrònic a
jove.emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

Dimarts 28, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

EXPOSICIÓ JOVE

Vols demanar una beca?

A l'abril, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Si vols demanar una beca per començar o continuar amb els teus estudis en
aquesta sessió informativa t’expliquem
quines hi ha disponibles en l'actualitat i
on et pots adreçar per tal de sol·licitar-les
així com els requisits de cada una d’elles.
Vine i informa-t’hi! Dirigit a joves de 16 a
35 anys, cal reservar plaça (*)

Exposició que treballa aspectes relacionats amb la prevenció dels Trastorns de
Conducta Alimentària (TCA) des d’una
perspectiva multidimensional i des d’una
visió positiva, donant un gran pes als
factors de protecció. Dirigit a joves de 16
a 35 anys.

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

PAVELLÓ GROC

Autoestima't

Si t’apassiona el menjar japonès i t’agradaria saber elaborar-ne tu mateix o vols contagiar algú la teva passió pel sushi, aquest
element tan apreciat de la cuina oriental,
aquest taller és perfecte per a tu! Dirigit a
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)
Dilluns 20, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Què puc fer quan acabi l’ESO?
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

Dissabte 11

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – ADC Teledeportiv

Dissabte 18

19.15 h

Handbol masculí H Esplugues – H Palautordera

Diumenge 19

16 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – FC Martinenc

CAMP D’ESPORTS SALT DEL PI

Diumenge 19

17.45 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – CB CIC

Dissabte 11

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Nouvalles ATH

Diumenge 26

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – AE Vallirana

Dissabte 18

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Colegio Alemán S. Alberto

Diumenge 19

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Martorell CF

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES
Dissabte 18

17.30 h

PAVELLÓ BLAU

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Alheña CE

POLIESPORTIU CAN VIDALET

PARTITS DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Diumenge 19

Dissabte 11

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – AE Empenta

Dissabte 18

17 h

Hoquei masculí H Esplugues – CP Sant Ramón

Dissabte 18

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – Ath Sant Joan

Dissabte 25

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – Pony’s FS

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Olivella CE
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Amb el suport de:

LET'S HAVE FUN
IN ENGLISH!
CURSOS INTENSIUS JULIOL 2015
• NENS I ADOLESCENTS:
• Expressió i comprensió ORAL i ESCRITA
• Activitats amb el suport de la més moderna TECNOLOGIA: pissarres digitals, …
• Horaris de matí i tot el dia amb servei de MENJADOR inclòs. Possibilitat d'escollir PER SETMANES
• SORTIDA un dia a la setmana fora del centre. Potenciem la COMUNICACIÓ amb els professors amb activitats lúdiques

• ADULTS:
• Ensenyament de QUALITAT amb professorat qualificat i amb recursos i instal·lacions excepcionals
• Enfocament acadèmic ACTIU i DINÀMIC . Progrés ràpid i EFICAÇ
• Programa EQUIVALENT als cursos oferts durant el CURS ACADÈMIC
• GRUPS REDUÏTS / horaris de tarda.

• F.C.E express i C.A.E. express: :
• Preparació INTENSIVA per a l'obtenció dels exàmens FIRST Certificate in English i Certificate in ADVANCED English

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

✆ 93

470 01 16

 info@meetingpointschool.es • www.meetingpointschool.es

