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M
és hores de llum i més ar-
bres fl orits només pot voler 
dir una cosa: la primavera 
ha arribat a Esplugues! I 
per celebrar-ho ens agrada 

sortir al carrer. Al maig, la ciutat us ofereix 
un munt de propostes per gaudir del bon 
temps i l’aire lliure: Gimcanes, fi res, fes-
tivals de música… Reserveu-vos els tres 
primers caps de setmana del mes perquè 
l’agenda va plena d’activitats per a totes 
les edats i gustos –de les quals us parla-
rem més en profunditat a les pàgines se-
güents–, segur que més d’una us seduirà! 
Aquí teniu un tastet per anar fent boca: 

DIUMENGE 4
La popular celebració de la Cruz de 

Mayo, al barri de Can Vidalet, inaugura les 
festes primaverals. Com marca la tradició 
del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, 
la missa, la processó i la mostra de quadres 
de ball conformen aquest acte que comme-
mora la troballa de la creu de Crist al mont 
Calvari per part de Santa Elena. Per una 

FESTES DE PRIMAVERA 

La primavera ens reclama, 
és hora de sortir al carrer!

altra banda, el Festival Esplugues Meets 
Jamaica, que va arrencar el mes passat, 
oferirà dues tardes de reggae, una, aquest 
diumenge, als jardins del Casal de Cultura 
Robert Brillas i, una altra, el diumenge 18, 
al parc de les Tres Esplugues. 

DISSABTE 10 I DIUMENGE 11
Les protagonistes del segon cap de set-

mana del mes seran les flors, símbol indis-
cutible de la primavera, a la mostra del 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Aquest 
any, les guarnicions florals homenatgen el 
50è aniversari de la construcció del plató 
del far west Esplugues City. El dissabte hi 
haurà, a més, tres propostes musicals molt 
variades entre sí, però igual d’interessants: 
el concert de bandes joves del Centre de 
les Arts de l'Hospitalet i l'Escola Municipal 
de Música d'Esplugues, el festival Elvis 
Spring Fever dedicat als fans d’Elvis 
Presley, i la tarda de percussió dedicada a 
les dones de la mà de Tambolàs.

A banda de la Fira d’Entitats a la rambla 
del Carme, que inclou la Fira de la Salut i la 

Festa de la Solidaritat i Festa del Comerç 
Just (més informació en pàgines següents), 
el diumenge 11 també po dreu fer una gim-
cana d’orientació per la part romànica del 
parc de Can Vidalet o gaudir de les obres 
de prop de 120 artistes a la 15a Trobada 
de Pintors del Baix Llobregat. 

DISSABTE 17 I DIUMENGE 18
Aquest serà un cap de setmana molt 

intens. Els correfocs, la Nit dels Museus, 
els concerts al parc de les Esplugues, la Nit 
Esotèrica, el Festival de Dansa... Tot això 
us espera el dissabte 17. I, per si no n’hagu-
éssiu tingut prou, el matí del diumenge 18 
podreu practicar esport i diversió en famí-
lia tant a la Festa de les Rodes com a la 
Gimcana per la Ruta Històrica d’Esplu-
gues, on, a més, coneixereu a fons el patri-
moni de la ciutat. Per cert, ja que hi sou, 
passeu a felicitar la Secció Sardanista de 
L’Avenç, que estarà celebrant els seus 50 
anys de trajectòria al parc Pou d’en Fèlix i 
després farà una fideuà popular a L’Avenç 
Centre Cultural. ●

Del 4 al
18 de maig

Per fer treballs tècnics arribeu 2 hores abans del tancament

C/ Rovellat, 22-24
Tel. 93 371 46 35
08950 ESPLUGUES

Dilluns T A N C A T
Dimarts, Dijous i Divendres de 9.30 a 19 h

Dimecres de 9.30 a 21 h  •  Dissabte de 9 a 13 h

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

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

 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



nit de museus i de màgia
Les temperatures agradables dels 
vespres i nits de maig ens convi-
den a allargar les activitats més 
enllà de l’adéu al sol. En són un 
exemple la Nit dels Museus i la Nit 
Esotèrica, dues propostes per ali-
mentar l’esperit i l’ànima

NIT
INTERNACIO NAL 
DELS MUSEUS
Dissabte, 17 de maig

Els Museus d’Esplugues (MEL) i desenes 
de museus catalans se sumaran als prop 
de 3.000 centres de gairebé 40 països en 
aquesta iniciativa del Ministeri de Cultura 
de França, que té el suport de la UNESCO 
i del Consell d’Europa. 

A Esplugues hi haurà un 
jornada de portes ober-
tes a Can Tinturé i a "La 
Rajoleta", a més de tres 
propostes especials. La pri-
mera serà el taller familiar El 
trèvol de la sort, on apren-
dreu a treballar el fang i a 
fer figures que, a sobre, us 
poden portar bona fortuna. 
Més tard, i relacionant la 
cultura i la màgia, les pro-
tagonistes de les activitats 
d’aquestes dues pàgines 
de L’Agenda, podreu gau-
dir de Màgia entre rajo-
les, de la mà i de la vareta 
del Mag Ramó.

Si no n’havíeu tingut 
prou, la jornada acabarà 

amb Les ombres de la fàbrica, una tea-
tralització d’un cas verídic d’espionatge 
industrial a la fàbrica Pujol i Bausis, "La 
Rajoleta", que va passar a principis del 
segle XX.

Més enllà de la Nit dels Museus, el 
maig també serà un mes molt prolífic 
d’activitats als MEL. A més de l’itinerari 
mensual per la bateria antiaèria de Sant 
Pere Màrtir, d’activitats d’identificació 
de ceràmica antiga i de visites guiades, 
el dimecres 14 de maig se celebrarà el 
Dia Internacional dels Museus amb 
l’obertura de l’exposició 'La ceràmica a 
les cases del 1714' i un recital poètic i 
musical sobre Joan Salvat-Papasseit en 
el 120è aniversari del seu naixement, a 
càrrec de Jaume Calatayud i Vicente 
Monera. Consulteu els horaris i dies de 
totes aquestes activitats al Dia a dia. ●

Dissabte 17
NIT INTERNACIONAL 
DELS MUSEUS

 De 19 a 21 h
Taller: El trèvol de la sort
Jardins de Can Tinturé

 De 22 a 24.30 h
Espectacle: 
Màgia entre rajoles
Museu Can Tinturé

 De 22 a 24.30 h
Teatre: 
Les ombres de la fàbrica
Museu de Ceràmica 
La Rajoleta
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Nit Esotèrica
Una força misteriosa 
i màgica s’apodera 
d’Esplugues
Encara que avui dia ja no en recordem els 
orígens, algunes de les nostres tradicions 
tenen relació amb el món imaginari, com 
per exemple, les fogueres de la Nit de Sant 
Joan. Si fem repàs a les propostes culturals 
i lúdiques d’arreu del país en trobarem mol-
tes que tenen a veure amb aquest món ima-
ginari i misteriós farcit de bruixes, bruixots, 
fades i follets. Esplugues no n’és cap excep-
ció. Coincidint amb la Nit dels Museus, la 
Nit Esotèrica omplirà els racons del centre 
històric de la ciutat (jardins de Can Tinturé, 
carrer de l’Església, plaça Pare Miquel d’Es-
plugues i carrer Montserrat) per deixar-nos 
intrigats i bocabadats amb aquesta cultura 
oculta.

El foc i la rauxa donarà el tret de sortida a 
la fantasia, primer amb el correfoc infantil, 
amb Boiets i Toc de Foc, i després amb el 
Correfoc de Primavera de Boc de Biterna, 
que enguany està ambientat en un món 
post apocalíptic, on dos bàndols enfrontats 
lluiten per fer-se amb el control del petroli 
que queda, a l’estil del clàssic cinematogrà-
fic Mad Max. Un cop acabat l’espectacle de 
foc, s’iniciarà la Nit Esotèrica, amb parades 
de numerologia, runes, tarotistes..., que 
de ben segur que faran passar una bona 
estona, tant als creients com als curiosos 
o escèptics. Com és habitual, la plaça 
Pare Miquel d'Esplugues acollirà doble 
concert, primer amb els Barcelona 
Bluegrass Band i la seva música originà-
ria dels Apalatxes americans amb tocs de 
blues, country, jazz i música celta, i després 
amb els Irish Corner, formació folk de músi-
ca tradicional irlandesa. Aquests concerts 
els podrem gaudir tot sopant o prenent 
quelcom a la llum de les espelmes.

Alhora, després dels correfocs, també es 
farà el Concert jove, organitzat per Boc de 
Biterna, al parc de les Tres Esplugues. ●
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Dissabte 17
NIT ESOTÈRICA

 21 h
Correfoc Infantil
C. Àngel Guimerà

 22 h
Correfoc de Primavera
Inici als jardins del Casal 
de Cultura Robert Brillas

 A partir de les 22.30 h
Nit Esotèrica
C. Montserrat, c. Església i 
jardins Museu Can Tinturé

 22.30 h
Concert de Barcelona 
Bluegrass Band
Plaça Pare Miquel d’Esplugues

 23.30 h
Concert Jove
Parc de les Tres Esplugues

 00.30 h
Concert d'Irish Corner
Plaça Pare Miquel d’Esplugues
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H
ay muchas cosas que nos enor-
gullecen de nuestra ciudad. 
Una de las más destacables 
es el rico tejido asociativo del 
que contamos. Ahora que lle-

ga el buen tiempo, las entidades de Esplu-
gues salen a la calle para mostrar la labor, 
constante y desinteresada, que llevan a 
cabo a lo largo del año. Es la tercera vez 
que se dan cita la Fira d’Entitats, la Fira 
de la Salut y la Festa de la Solidaritat i 
del Comerç Just en un mismo espacio y 
día: la rambla del Carme, el domingo 11.

FIRA D’ENTITATS
Cerca de noventa entidades de distintos 
ámbitos (juventud, cultura, igualdad, acci-

La gran feria de las 
entidades de Esplugues 

FIRA D’ENTITATS• 
FIRA DE LA SALUT• 
14a FESTA DE LA • 
SOLIDARITAT
11a FESTA DEL COMERÇ • 
JUST

Domingo 11  d’11 a 20 h

Rambla del Carme

ón social y deportes) dan a conocer sus acti-
vidades y proyectos, y comparten sus expe-
riencias con toda la ciudadanía. Además de 
las paradas informativas, la feria cuenta 
con varias actuaciones de tradición popular 
en los tres escenarios habilitados para la 
ocasión como, por ejemplo, las que llevarán 
a cabo el Esbart Vila d’Esplugues o los 
alumnos de distintas escuelas de música 
de la comarca en el espectáculo Bandada 
que organiza la Escola Municipal de Música 
d’Esplugues, entre otras. 

FIRA DE LA SALUT
Como colofón a la XVI Semana de la 
Salud (ver página 12), se organiza la Fira 
de la Salut en la que participan entida-

des cuya labor es velar por el bienestar 
físico y mental de las personas. Así, a 
través de las asociaciones, se desarro-
llan actividades y se aporta información 
sobre: la lucha contra las enfermedades 
de riñón (Fundació Alcer), el alcoholismo 
(Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues), la 
drogodependencia (Associació d’Amics i 
Familiars de Toxicòmans), la lucha contra 
el cáncer (ACC), las enfermedades men-
tales (Associació de Familiars de Malalts 
Mentals del Baix Llobregat), etc.

14a FESTA DE LA SOLIDARITAT 
Y 11a FESTA DEL COMERÇ JUST
Coinciden con los anteriores eventos bia-
nuales, la feria anual sobre la solidaridad 
y el comercio justo que marca el punto 
y final de la Primavera Solidaria en 
Esplugues, sobre la que os hablamos en 
la página siguiente. ●

C. Laureà Miró, 242, local 2 - Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia  -  T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com  -  www.m2interiorisme.com

Montse MarquésMontse Marqués
InterioristaInteriorista

Montse GarciaMontse Garcia
InterioristaInteriorista

Ens ocupem de tot,
si vols renovar casa teva:
Feines de paleta
Instal·lacions 
Pladur 
Guix
Pintura

Fusteria
Mobiliari a mida
Fusteria alumini
Parquet
Tèxtils...

Et proposem les idees segons les teves necessitats
i coordinem l'obra de principi fi ns al fi nal

Vine a veure l'exposició permanent
i t'ajudarem a renovar casa teva

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL 

Tot el que necessites
per estar bé
a casa teva

Propostes 

genial
s!



maig 2014 - L'Agenda  7

E
l mes de la solidaridad, que 
se inició en abril con la XVIII 
Fira de la Solidaritat i del Su-
port Mutu, entra este mes de 
mayo en su recta fi nal, donde 

concentra su mayor número de activida-
des y que culmina con la celebración de 
la 14ª Festa de la Solidaritat y la 11ª Fes-
ta del Comerç Just, el domingo 11. Antes, 
sin embargo, habrá otras propuestas para 
todos los públicos que invitan a refl exio-
nar sobre la necesidad de cooperar para 
transformar realidades de nuestra y otras 
sociedades.

Para tener una idea general sobre los 
proyectos de cooperación al desarrollo 
que están llevando a cabo distintas enti-
dades de Esplugues, se ha organizado la 
exposición 'Estenem els projectes' en la 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (del 2 
al 15 de mayo), espacio que también acoge 
la muestra de género 'El valor de las 
mujeres. Cine para la acción'. En torno a 
este tema gira también la muestra de diez 
cortometrajes de sensibilización sobre los 
derechos de las mujeres de varios lugares 
del mundo, que se organiza en la misma 
biblioteca el lunes 5 y el jueves 15. 

Cabe destacar, además, la excursión al 
Centro Logístico de Acción Humanitaria 

y de Emergencias de la Cruz Roja en la 
comarca de Anoia, el sábado 10. Una visita 
en la que podréis conocer de primera mano 
las actuaciones de labor humanitaria que, 
con la llegada de la crisis, la entidad ha 
tenido que reforzar especialmente.

DOS FIESTAS Y UN BIEN COMÚN: 
UN MUNDO MEJOR

Esplugues despide la Primavera Soli daria a 
lo grande con la 14ª Festa de la Solidaritat 
y la 11ª Festa del Comerç Just. Además 

LA PRIMAVERA SOLIDARIA CONTINÚA 
SENSIBILIZANDO A LA CIUDADANÍA

de las paradas informativas de las entida-
des participantes habrá una programación 
que combina diversión con información. 
Cabe mencionar las actuaciones del Grup 
de Percussió Atabalats, el espectáculo de 
sensibilización, con música i danza en vivo, 
sobre la ruta de los esclavos Mandginka a 
cargo de la Fundación Akwaba o el taller 
de cocina, de la mano de El Diván de los 
Sentidos, en el que aprenderéis a prepa-
rar tres platos elaborados con productos de 
comercio justo.  Podéis consultar todas las 
actividades programadas, así como las enti-
dades participantes, en el Dia a dia. ●
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ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

  SERVEI
INTERFLORA

   P A G A M E N T 
TELEFÒNIC

VISA - AMEX
SERVEI A DOMICILI

FLOR TALLADA i PLANTA NATURAL
RAMS DE NÚVIA - BOUQUETS

DOCTOR MANUEL RIERA, 45
TEL./FAX 93 371 39 26

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

    

667 562 991  /  679 163 748
ricardperez@apabcn.cat • antonio.garcia@apabcn.cat

www.TRTarquitecturatecnica.com
C/ Josep Anselm Clavé, 5 • ESPLUGUES

*Descuento del 15% para viviendas en Esplugues de Llobregat

Etiqueta Energética 
   (nuevo decreto) 

Cédulas de habitabilidad 

Proyectos de Rehabilitación 

Una proposta d’esport en família, 
lúdica i saludable

FESTA DE
LES RODES

P
er un matí, el del 18 de maig, els 
motors s’apagaran a Esplugues 
per deixar passar bicicletes, pa-
tins i patinets pels carrers de la 
vila. I és que la Festa de les Ro-

des ja és aquí per recordar-nos els benefi cis 
de practicar esport sobre rodes en família 
i a l’aire lliure. La nostra salut i la del medi 
ambient ho agrairan. En aquesta ocasió, les 
activitats es reparteixen entre tres espais. 
El carrer Andreu Amat és la nova ubi-
cació que concentrarà la majoria de jocs i 
exercicis: ludoteca i tallers infantils de pa-
tins i patinets, circuit de karts amb pedals, 
zones de biketrial, bicis elèctriques a l'stand 
de Bicibox i l’activitat sensibilitzadora amb 
cadira de rodes per experimentar de prime-
ra mà els obstacles que es troben en el seu 
dia a dia les persones que s’han de moure 
amb aquest vehicle. Al parc d’skaters, per 
una altra banda, els més urbanites podran 
gaudir de l’exhibició i taller de monopatins 
i graffi ti, acompanyat de música reggae i di-
nar popular. I a l’Institut La Mallola es farà 

l’habitual exhibició de patinatge artístic del 
club de casa nostra. En algun moment del 
matí, la festa comptarà amb la visita dels 
participants a la Gimcana Familiar per la 
Ruta Històrica d’Esplugues, que realitzarà 
una de les proves en el nou parc del carrer 
Andreu Amat i que, en acabar, hi farà el seu 
lliurament de premis. Com a fi nal de festa, 
podrem gaudir de l’actuació de Karoli i els 
seus malabarismes sobre rodes.

Esplujove s’uneix a la 
festa amb exhibició i 
tallers d’skate i graffiti 

Petits i grans, a més, podran participar a 
les passejades urbanes de 1.500 metres, 
per als menors de 9 anys, i de 8 quilòmetres, 
per als més grans d’aquesta edat. Tots dos 
recorreguts s’han modificat lleugerament 
pel canvi d’ubicació de la festa. El més llarg, 
que és ideal per a bicicletes amb marxes, 
s’ha escurçat en relació a altres edicions. ● 

NOU! 
Canvi 

d’ubicació 
al carrer 

Andreu Amat

Karoli
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CIRCUIT A (8 km aprox.)

Sortida des del carrer Andreu Amat, 
a les 10.45 h
Consells: edat mínima 9 anys. 
Per a bicicletes amb marxes

CIRCUIT B (1.500 metres aprox.)

Sortida des del carrer Andreu Amat, 
a les 10.30 h
Circuit destinat als més menuts, 
acompanyats d'adults. Aconsellat per a 
infants fins als 9 anys

SORTIDA A

SORTIDA B

ARRIBADA A

FESTA DE LES RODES
Diumenge 18  De 10.30 a 14 h

Carrer Andreu Amat i circuits 

urbans
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Després de l’èxit de la primera edició, 
que va comptar amb la participació de 
120 nenes i nens i amb una gran assistèn-
cia de públic, torna la Mostra de Teatre 
Infantil i Juvenil d'Esplugues, organit-
zada per L’Avenç Centre Cultural i l'Ajun-
tament d'Esplugues, del divendres 30 de 
maig al dissabte 14 de juny, amb la volun-
tat que “esdevingui una tradició cultural 
del poble”, en paraules del president de 
l’entitat, Lluís Tarrés. 

Al festival de teatre participen els alum-
nes de cinc centres educatius de la vila: les 
escoles Isabel de Villena, Isidre Martí i 
Folch i Torres i els instituts Severo Ochoa 
i Joanot Martorell. Aquest any, com a 
novetats, la programació s’ha ampliat a 
quatre dies de representacions, així com a 
noves franges d’edat. Els nens i nenes de 
4 a 6 anys també tindran el seu moment 
de glòria. Serà el primer dia, divendres 31 
a les 17.30 hores, a l’obra Tastet de con-
tes (La blancaneus i els 4 nans i El follet 
trapella). I, de cara al juny, els primers 
divendres i dos dissabtes del mes podreu 
veure en acció a aquells que, potser, algun 
dia esdevindran els actors del futur.

II MOSTRA DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL 
Petits i joves tornaran a pujar a l’escenari

UNA PRIMAVERA TEATRAL A L’AVENÇ
Tant amb l’inici de la mostra com amb la 
seva programació, el centre cultural deixa 
clara la seva aposta pel teatre durant la 
primavera. Les joves membres de la com-
panyia santfeliuenca Fora Text esperen 
que el públic jutgi les quatre dones que 

han acabat de perpetrar assassinats a 
Matem els homes, el divendres 4. I els 
barcelonins Vada Retro Teatre ens duen 
la comèdia d’embolics Okupes de sego-
na (diumenge 18).  Per cert, a banda del 
teatre, els nostàlgics tenen l’oportuni-
tat de rememorar les mogudes 
dels vuitanta a la festa IX Nit 
Ochentera, el dissabte 17.●   

II MOSTRA DE TEATRE 
INFANTIL I JUVENIL
Divendres 30  17.30 h  
Tastet de contes 

(Escola Folch i Torres) P4 i P5

- La blancaneus i els 4 nans
- El follet trapella
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre

* Consulteu la programació de juny 
 a la propera Agenda

Aquest any 

també partici-

pen els nens i 

nenes de 4 a 6 

anys
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CURSOS INTENSIUS JULIOL 2014
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THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

 ✤ NENS I ADOLESCENTS 

• Desenvolupament de coneixements i habilitats en l'expressió i comprensió oral i escrita. 

• Àmplia gamma d'activitats amb el suport de la més moderna tecnologia, com pissarres 

 digitals, instal·lades en totes les nostres aules. 

• Horaris de matí i tot el dia amb servei de menjador inclòs. Possibilitat d'escollir per setmanes. 

• Sortida un dia a la setmana: excursió fora del centre. Dia idoni per al desenvolupament de  

 la comunicació amb els professors a través d'activitats lúdiques.

 ✤ ADULTS: 
 • Ensenyament de qualitat en un entorn d'aprenentatge actual amb un professorat
  qualificat i amb recursos i instal·lacions excepcionals. 

• Enfocament acadèmic actiu i dinàmic que ajudarà als nostres alumnes a progressar de 
 forma ràpida i eficaç. 

• Programa d'estudis 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.

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2014CURSOS INTENSIUS JULIOL 2014

The Meeting Point al Canal OlímpicThe Meeting Point al Zoo

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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es
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 El pròxim 5 de maig s'obre el període d'inscripció a les activitats de lleure per a 
l'estiu del programa de l'EspluEstiu 2014. L'oferta es manté, però incorpora nove-
tats rellevants, com l'hora d'anglès setmanal que s'impartirà als nenes i nenes, de 
3 a 12 anys, dels Casals d'Estiu. A més, els infants, com cada any, podran gaudir 
de jocs, excursions i dies de piscina, en un entorn ambientat en les pel·lícules de 
l'oest, coincidint amb la commemoració del 50è aniversari d'Esplugas City. I els 
pares i mares podran seguir les activitats desenvolupades als casals a través del 
web www.casalsestiuesplugues.org. Per als joves d'entre 12 i 16 anys, el Casal 
Jove manté les activitats en dos espais, el Casal Robert Brillas i el Remolí.

Els Casals Esportius i els campus de les entitats ofereixen als amants de 
l'esport l'oportunitat de divertir-se i provar noves disciplines o perfeccionar-ne 
d'altres.
El programa es completa amb les activitats a la natura (que organitzen l'Esplai 
Espurnes, l'Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, el Grup de Joves Santa Gemma-
Sant Antoni, l'AEiG Sant Jordi i l'AE Espluga Viva); les propostes per a la gent 
gran (a partir dels 60 anys); el casal per a persones amb discapacitat psíquica; 
l'oferta de música, teatre, dansa, ceràmica i +Art de l'Espai Municipal de les 
Arts; i el casal de teatres de L'Avenç.
Podeu consultar totes les activitats i obtenir més informació sobre inscripcions 
i beques al web municipal www.esplugues.cat entrant a EspluEstiu 2014.

El 5 de maig s'obren les 
inscripcions a les activitats 
de l'EspluEstiu 2014
Entre les novetats, una hora setmanal d'anglès 
als Casals d'Estiu

ELECCIONS 
AL PARLAMENT 
EUROPEU
Un vot per Europa!

ELECCIONS 
AL PARLAMENT 
EUROPEU 2014
Diumenge 25  de 9 a 20 h

Col·legis electorals: 
Escola Isidre Martí, Casal de Cultura 
Robert Brillas, Escola Gras Soler, 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplu-
gues, Institut Severo Ochoa, Centre 
Municipal Puig Coca, Casal dels 
avis (Can Clota), Associació Cultural 
Andalusa, Escola Isabel de Villena, 
Centro Cultural Plaza Macael, Escola 
Joan Maragall, Escola Bressol Joan 
Maragall i Escola Can Vidalet

El proper diumenge 25 de maig teniu 
l’oportunitat de participar de forma directe 
en l’elecció dels 751 diputats que integren 
el Parlament Europeu. Seran les prime-
res eleccions després de l’entrada en vigor 
del Tractat de Lisboa, que va introduir 
canvis en la composició de l’Eurocambra i 
va donar més poder al Parlament, que, per 
exemple, ha de nomenar el president de 
la Comissió Europea.
Totes les persones majors de 18 anys ins-
crites al cens electoral i amb la nacionali-
tat de qualsevol país membre de la Unió 
Europea podran exercir el seu dret a vot 
el dia 25 de 9 a 20 hores a les 44 taules 
repartidaes pels 14 col·legis electorals de 
la vila. La Creu Roja, per la seva part, ofe-
rirà un servei de transport per a les perso-
nes de mobilitat reduïda.●

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

L a u r e à  M i r ó ,  2 6 6  •  Te l .  9 3  3 7 1  0 0  6 4  •  E S P L U G U E S

TOLDOS    AUTOMATISMES    FINESTRES

✔  TENDALS, PERSIANES, CORTINES i MOSQUITERES
✔  FINESTRES D’ALUMINI DE TRENCAMENT TÈRMIC
✔  REIXES, BALLESTES i MALLORQUINES D’ACER

www.casallopis.cat casallopis@telefonica.net

Aquí sí está 
EL BAR CASCARILLA
ESPECIALIDAD EN TAPASESPECIALIDAD EN TAPAS
Pinchos y patatas con allioli

Carnes a la brasa - AlmuerzosCarnes a la brasa - Almuerzos

Jaume Prost, 10 -11 • 669 753 049
Frente mercado Can Vidalet (Esplugues) MERCAT LA PLANA parada 2

Tel. 93 371 39 78 • ESPLUGUES

PEIXATERIA NITUS
Peix fresc i marisc

Dijous tarda tenim

peix de platja de Vilanova
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Talleres, cur-
sos, charlas, 
ex posiciones 
y servicios a la 
ciudadanía se dan 
cita durante la XVI 
Semana de la Salud, 
que se celebra del lunes 
5 al domingo 11 de mayo. Bajo el lema La 
salud paso a paso, la iniciativa da cobijo a 
un gran número de actividades que, ante 
todo, pretenden informaros sobre los hábi-
tos que, si os esmeráis en llevarlos a cabo, 
os ayudarán a mantener un buen estado 
de salud.

CAMPAÑAS SOBRE DISLEXIA,  
PÉRDIDAS DE MEMORIA Y GLAUCOMA

A lo largo de la semana se realizan dos 
campañas gratuitas de detección de posi-
bles enfermedades. Porque, como la mayo-
ría de problemas de salud, detectarlas a 
tiempo facilita el tratamiento. Es el caso 
de las valoraciones sobre los problemas 

SETMANA DE LA GENT GRAN

Una semana dedicada 
a la gente mayor

Talleres de yoga o masajes, jue-
gos, salidas culturales… La semana 
del lunes 26 al sábado 31 de mayo 
está llena de actividades dirigidas a 
las personas mayores de 60 años. Si 
encajáis en este perfil, sentiros afor-
tunados porque podréis disfrutar de 
unos días dedicados plenamente a 
vuestra diversión e intereses.

Podéis consultar la información de 
todas las actividades programadas en 
la revista especial sobre la Setmana 
de la Gent Gran que se reparte junto 
a L’Agenda. ●

XVI SEMANA DE LA SALUD de dislexia o las pérdidas de memoria en 
el centro de rehabilitación neurológica 
NeuroEsplugues (c/ Jacint Verdaguer, 7) 
y la ya habitual campaña de prevención 
del glaucoma que se realiza en la unidad 
móvil de la plaza La Bòbila a cargo del 
Instituto Oftalmológico Tres Torres.

EL CUIDADO DE LOS NIÑOS, 
ANTE TODO

A todo padre y madre le preocupa que 
sus hijos crezcan sanos, fuertes e inteli-

gentes. A ellos van dirigidas la charlas 
Salut: Descans, temps lliure i esport 
dels nostres nens i nenes y Té el meu 

fill un trastorn d’aprenentatge?. Para las 
familias con hijos con discapacidad, el neu-
ropsicólogo Roger Chaler les ha prepara-
do una actividad para conocer y entender 
los trastornos de conducta.

LOS BENEFICIOS DE ANDAR
Pasear también es un deporte y, como 

tal, comporta muchos beneficios para 
el cuerpo. Lo descubriréis en las activi-
dades Activa’t caminant y Pas a pas pel 
parc de Can Vidalet. Además, en la charla 
La importancia de los hábitos saludables 
conoceréis de la mano de la doctora Imma 
Nogués todo lo que está a vuestro alcance 
para mejorar o conservar vuestra salud. ●

XVI SEMANA DE LA SALUD 

Del lunes 5 al domingo 11 de mayo
Podéis consultar los horarios y lugares de 

todas las actividades en el Dia a dia

La prevención 
de enfermedades 
y el ejercicio físico 
protagonizan 
la semana dedicada 
a la salud

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL
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 Corria el 1964 quan un grup d’amants 
de la sardana van fundar l’entitat que es 
proposava fomentar i divulgar la dansa 
tradicional de Catalunya a Esplugues. Han 
passat 50 anys des d’aquella època en què 
havien de demanar permís al Govern Civil 
de l’època per celebrar les trobades a les 
places de la vila i, per commemorar-ho, la 
Secció Sardanista de L’Avenç organitza 
vàries activitats durant l’any. Per comen-
çar, podeu recordar els inicis de l’associ-
ació amb la xerrada a càrrec del membre 
de la primera junta, Antoni Fuentes, entre 
altres ponents, el dijous 8.

La festa gran, no obstant, arriba el diu-
menge 18. Un dia ple d’activitats en honor 
a la sardana i la constància d’una entitat 
que, si bé li costa guanyar adeptes entre 
les noves generacions –i per això han orga-
nitzat tallers a les escoles recentment–, 
segueix sumant membres a partir dels 
50 anys d’edat. “La sardana té una mala 
salut de ferro”, diu el president de l’entitat, 

Guillem Eastaway, citant una dita pròpia 
dels sardanistes. 

La celebració comptarà amb una xocola-
tada infantil i un taller de sardanes impartit 
per la colla de competició Mirant al Cel, que 
també farà dues actuacions acompanyades 
per la Cobla Vila d’Olesa. Tot plegat, queda-
rà arrodonit amb una fideuà a L’Avenç. ● 

COMMEMORACIÓ DELS 
50 ANYS DE LA SECCIÓ 
SARDANISTA DE L'AVENÇ
• Xerrada a càrrec de Rosa Abós, 

Josep Maria Puiggrós i Antoni Fuentes

Dijous 8  19.30 h 

L'Avenç Centre Cultural

• Festa central de commemoració

Diumenge 18  a partir de les 10 h 

Parc Pou d’en Fèlix – pista coberta   

i L’Avenç Centre Cultural

Una gimcana per 
descobrir la història 
d’Esplugues

La nostra vila té molts racons emblemà-
tics plens d’històries que mereixen ser 
explicades o recordades. La Gimcana 
familiar per la ruta històrica d'Esplu-
gues, que us proposa recórrer de forma 
divertida 16 punts d’interès històric de la 
ciutat, és una bona opció per passar un 
matí entretingut, el del diumenge 18. 

Partint de Can Tinturé, es va a La 
Rajoleta on es fa una actuació teatra-
litzada. Després les famílies podran fer 
diverses proves, lúdiques, pictòriques, 
d’investigació, de fotografia, etc., lli-
gades al patrimoni històric amb l’aju-
da dels codis QR (que enllacen amb 
pàgines web a través dels dispositius 
mòbils). Així, per exemple, els partici-
pants passaran pel convent de Montsió 
o el parc Andreu Amat, on s’estarà cele-
brant la Festa de les Rodes. En el marc 
d’aquesta festa, a més, es lliuraran els 
obsequis. ¿Preparats per jugar, desco-
brir i aprendre?  Inscriviu-vos trucant 
al 900 30 00 82  o presencialment a la 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues o La 
Bòbila. Aquesta activitat ha estat promo-
guda i organitzada pel grup impulsor del 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC).●  

GIMCANA FAMILIAR PER LA 
RUTA HISTÒRICA D'ESPLUGUES
Diumenge 18  10.30 h

Punt de sortida a Can Tinturé

5 Cinc dècades ballant, 
divulgant i gaudint la 
sardana a Esplugues!

anys
de la Secció Sardanista 
de L’Avenç 

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

Tomás Bretón, 30 (frente a los Juzgados)
T. 93 372 52 53 // 656 278 403 • ESPLUGUES

Lavado manual (interior, exterior y tapicerías), 
tintado de lunas y todo lo necesario para su vehículo. 

NUEVO! DESODORIZACIÓN Y DESINFECCIÓN POR OZONO

Autorentat Garby Car
www.speedcleaning.eswww.speedcleaning.es

PINTOR
Basilio García

PINTURA - ESTUCADOS - DECORACIÓN

SERIEDAD Y M ÁXIMA LIMPIEZA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

93 372 18 13 – 650 20 26 45
C/ Alegria, 16-18 • ESPLUGUES
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 Continuen les propostes musicals del 
18è Festival de Música Clàssica i Tradi-
cional. El mes de maig tenim la sort de 
comptar amb la presència de la formació 
dirigida per Esteve Nabona, director 
del Cor Jove i l’Escola Coral de l’Orfeó 
Català i un habitual del festival en passa-
des edicions. Aquest any ens proposa La 
Mascherata (divendres 9), on soprano, 
mezzosoprano, contralt, tenor i baix, amb 
l’acompanyament de guitarra, tiorba, 
baixó i percussió, i la participació de l’ac-
triu Lluna Pindado, interpreten la peça 
Festina nella sera del Giovedí Grasso 
avanti Cena, composada per Adriano 
Banchieri, compositor renaixentista. 
Aquest concert es farà al Centre Cultural 
L’Avenç.

El concert de divendres 9 
es realitza a la sala Joan 
Brillas de L’Avenç Centre 
Cultural 

El Trio Pedrell, format pel violinis-
ta Ferran Bardolet, el violoncel·lista 
Christian Torres i el pianista Jordi 
Humet, veí de la nostra ciutat, actua-
ran el divendres 23 a l’església de Santa 
Magdalena, tocant peces de Schubert 
i Dvorak. Amb dos anys de trajectòria, 
aquesta formació ja ha aconseguit diver-
sos premis i reconeixements: van ser gua-
nyadors del 24è Concurs Paper de Música 
de Capellades i van rebre el primer premi 
i el del públic del 9è Concurs Internacional 
de les Corts, entre d’altres. ●

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Nabona i el Trio Pedrell, 
protagonistes dels 
concerts de maig

XVIII FESTIVAL DE 
MÚSICA CLÀSSICA 
I TRADICIONAL

Divendres 9  21 h

La Mascherata
Comèdia madrigalesca: 
Festino nella sera del 
Giovedí Grasso avanti 
Cena, Adriano Banchieri 
Serena Sáez (soprano), 
Brenda Sara (mezzosopra-
no), Judit Almúnia (contralt), 
Roger Quintana (tenor), Guifré Canadell 
(baix), Edwin Garcia (guitarra i tiorba), Marc 
Riera (baixó), Marc Clos (percussió) i Lluna 
Pindado (actriu i dramatúrgia). 
Director: Esteve Nabona

L’Avenç Centre Cultural – Sala Joan 
Brillas

Divendres 23  21 h

Trio Pedrell
Jordi Humet (piano), Ferran Bardolet (violí) 
i Christian Torres (violoncel). Programa: Trio 
en Sib Major, op. 99 D 898, Franz Schubert, i 
Trio en Fa menor, op. 65, Anton Dvorak. 
Església de Santa Magdalena

Entrada gratuïta per a socis  
i un acompanyant. 
No socis, col·laboració de [5 euros]

15è FESTIVAL DE DANSA 
D’ESPLUGUES

L’Esbart estrena la 
coreografia Marina, de 
l’òpera d’Emilio Arrieta

 El Festival de Dansa de d’Esplugues 
arriba a la quinzena edició el proper dissabte 
17 (a les 7 de la tarda) a la pista vermella del 
parc Pou d’en Fèlix. La vetllada, que compta 
amb la visita dels esbarts barcelonins Gaudí 
i Joventut Nostra, està plena de sorpreses, 
com les estrenes de diverses danses que ha 
anat preparant l’Esbart Vila d’Esplugues 
al llarg de la temporada. La més esperada 
és, segurament, la dansa Marina, una core-
ografia d’Albert Sans per a l’òpera titulada 
amb el mateix nom i creada pel compositor 
navarrès Emilio Arrieta a mitjans del segle 
XIX. L’acció de l’obra original se situa a 
Lloret de Mar i, per això, els protagonistes 
de la peça són mariners que dansen vestits 
amb les robes del seu ofici. 

Al festival, que compta amb la participa-
ció de 50 ballarins, tampoc faltarà el Ball 
de les gitanes, estrenat la passada Diada 
Nacional de Catalunya; o la coneguda dansa 
tradicional de la vila, el Ball del Babau, en 
què, com a novetat, serà oberta a la parti-
cipació del públic. ●

15è FESTIVAL DE DANSA 
D'ESPLUGUES
Dissabte 17  19 h 

Parc Pou d’en Fèlix – Pista vermella 

(en cas de mal temps, a la pista 

coberta del mateix parc)

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL
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 La serra de Collserola us espera! Tant 
als que sou excursionistes habituals com 
a aquelles persones que tinguin ganes de 
gaudir del paratge natural privilegiat que 
tenim prop de casa en companyia de fami-
liars, amics o veïns. L’atractiu de la 18a 
Caminada Popular, que ha seduït a més 
de 4.200 persones al llarg de la seva his-
tòria (des del 1997), és la baixa dificultat: 
el recorregut no supera els 12 kilòmetres, 
el desnivell és de 375 metres i la durada, 
de tres hores i mitja. Assumible! A banda 
d’això, el parc natural conserva els seus 
encants i les seves precioses vistes des 
de les altures sobre el Barcelonès i el Baix 
Llobregat, que fan de l’excursió una expe-
riència per recordar i repetir. 

Podeu inscriure-us 
per internet a: 
http://caminadaesplugues2014.
blogspot.com

L’escapada és el 25 de maig i surt de 
la plaça Mireia a les 9 del matí. Podeu 
trobar tota la informació i formalitzar 
la inscripció al bloc que ha muntat el 
Centre Excursionista d’Esplugues: 

La Caminada Popular descobreix 
els camins menys transitats 
de la serra de Collserola 

caminadaesplugues2014.blogspot.com. 
També podeu inscriure-us presencial-
ment a la seu de l’entitat (c/ Sant Francesc 
Xavier, 7-9, de 17 a 20 h). ●

18a CAMINADA D’ESPLUGUES 

A COLLSEROLA

Diumenge 25  9 h 

Sortida i arribada: plaça Mireia 

Preu: Socis federats 9 €

Adults no socis 11 € *

Fins a 12 anys 6 € *
El preu inclou l’esmorzar, 
l’avituallament, quadern de camp 
i el regal per a cada participant.
* Si no esteu federats cal pagar 2 € per 
l’assegurança obligatòria d’accidents
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7 DIMECRES
 De 9.30 a 10.30 h

Edifici Cadí - Primer pis  

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Equilibri, harmonia de cos i ment
Practicar ioga està a l’abast de tothom i pot millorar el 
vostre equilibri. A càrrec de Loli Rodríguez, professora 
de ioga de l'Associació de dones "El Taller" de Can Vidalet. 

 De 11 a 12 h  
Centre Municipal Puig Coca  Parc de l’Amistat, s/n

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
‘Entrenem la memòria, véns?’
Sabíeu que existeixen trucs per millorar la memòria? 
En aquest taller us els explicaran. Activitat gratuïta 
dirigida a la gent gran. Grup màxim de 15 persones. 
Places limitades. A càrrec de Laura Callejón i Roger 
Chaler (neuropsicòlegs de NeuroEsplugues)

 De 16 a 20 h  
NeuroEsplugues c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 7

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Campanya de detecció precoç de la 
dislèxia
Valoracions gratuïtes de lecto-escriptura. La dislèxia 
és una dificultat significativa i persistent en la forma 
escrita del llenguatge, que és independent de qualse-
vol causa intel·lectual, cultural i emocional i que, per 
tant, apareix malgrat tenir una intel·ligència adequada, 
una escolarització convencional i una situació soci-
ocultural dintre de la normalitat. Activitat gratuïta i 
oberta a tothom. És necessària cita prèvia trucant al 
telèfon 93 004 01 02 (c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 7). 
Places limitades. A càrrec de NeuroEsplugues - Centre 
de Rehabilitació Neurològica

 De 18 a 19 h
Edifici Cadí  

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
'Salut: descans, temps lliure i esport 
dels nens i nenes'
Coneixereu la importància de cada factor sobre la 
salut i desenvolupament dels vostres fills i filles i com 
mantenir un equilibri saludable. A càrrec de la Dra. 
Herminia Villena, pediatra del CAP Can Viadalet

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Presentació del llibre poesia: 
Te regalo un sueño, de José Triviño
A través d'aquesta obra l'autor retrata una socetat 
aussent de sentiment i de debilitat per un mateix i per 
l'alteritat. Una societat on preval el constrenyiment i 
els valors efímers. 

8 DIJOUS
 De 10 a 12 h 

Parc de Can Vidalet (entrada pel c. Laureà Miró)

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Pas a pas pel parc de Can Vidalet
És una activitat lúdica en què, mitjançant una passejada 
informativa i cultural, coneixereu la història del parc, 
algunes curiositats alhora que fareu salut física i mental

 De 17 a 19 h   
Associació de Dones La Plana Carrer Bruc, 40  

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Taller de primers auxilis i suport 
vital bàsic (SVB) 
Saber com actuar davant un ennuegament, una pèrdua 
de coneixement, un tall, etc., pot ser de vital importàn-
cia qualsevol dia. A càrrec de: Creu Roja Esplugues

 De 17 a 18 h  
Centre Municipal Puig Coca  Parc de l’Amistat, s/n

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
‘Entrenem la memòria, véns?’
Vegeu informació de la mateixa activitat d’aquest dia al matí.

 18.30 h 
Biblioteca Pare Miquel     
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Inauguració de l’exposició: ‘El Valor de las 
Mujeres. Cine para la Acción, 2ª edición’

 19 h • Mostra de 5 curts de sensibi-
lització sobre els drets de les dones 
arreu del món

 19.30 h 
Edifici Cadí      C/ Verge de la Mercè, 57

Conferència i debat: 'És bàsic! Per la 
dignitat de les persones'
Conferència i debat sobre les polítiques socials al 
municipi. Intervenen: entitats de l’àmbit social i edu-
catiu d’Esplugues, la tinent d’alcaldia i regidora de 
Serveis Socials, Sara Forgas, i l'alcaldessa d’Esplu-
gues, Pilar Diaz. 
Organitza: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

6 DIMARTS
 D’11 a 12 h  

Complex Municipal Les Moreres   

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Activa’t caminant 
Presentació dels camins saludables i una explicació 
dels objectius i beneficis per a la salut. S’iniciarà una 
caminada dinamitzada. Col·labora: CAP Lluís Millet.

 D’11 a 12.30 h   
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà, 38

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Xerrada: ‘La importància dels hàbits 
saludables’
Xerrada per conèixer millor tot allò que està al vostre 
abast per millorar o conservar la vostra salut. A càrrec 
de la Dra. Imma Nogués, del CAP Lluís Millet.

 De 17.30 a 18.30 h   
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà, 38

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Temps per compartir amb la gent gran
Presentació del projecte de voluntariat dut a terme 
entre l’Institut La Mallola i el Servei Sociosanitari 
de Sant Joan de Déu d’Esplugues, on alumnes de 
3r d’ESO “compartien el seu  temps” amb persones 
dependents, en aquest cas, que pateixen una malaltia 
com l’Alzheimer. A càrrec de l’Institut La Mallola, 
Servei Sociosanitari de Sant Joan de Déu d’Esplugues 
i com a convidats l’Associació de Malalts d’Alzheimer 
d’Esplugues

 18 h 
Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Un club per a la diversitat funcional en col·laboració 
amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

 De 18 a 19 h   
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà, 38

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Xerrada: ‘Té el meu fill/filla un tras-
torn d’aprenentatge?’
Xerrada on aprendreu què són els trastorns d’aprenen-
tatges i quines són les ajudes i els tractaments actuals. 
Es podran comentar individualment casos particulars.
Activitat gratuïta.  A càrrec de Laura Callejón 
(Neuropsicòloga de NeuroEsplugues). Places limita-
des. Inscripcions trucant al telèfon 93 004 01 02 (c. 
Mossèn Jacint Verdaguer, 7)

4 DIUMENGE
 De 10 a 12 h

Local Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

FESTES DE PRIMAVERA                     
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

 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas   

FESTES DE PRIMAVERA
Tercera tarda de reggae
Amb menjar i música en directe.
Organitza: Esplugues Meets Jamaica

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 
Preu: [10 €] o [8 €] socis i sòcies 
Teatre: Matem els homes
Amb la companyia Fora de Text. Un espai que 
aparentment sembla un teatre es converteix en una 
sala de confessions on quatre dones seran jutjades; el 
públic esdevé involuntàriament el jutge de les quatre 
històries. Organitza: L’Avenç Centre Cultural

5 DILLUNS 
 De 10 a 14 i de 15 a 18 h

Tots els dies fins al divendres 9
Plaça de La Bòbila de Can Vidalet (Unitat Mòbil)

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Campanya de prevenció del glaucoma
Determinació gratuïta de la tensió ocular per descartar
el glaucoma. Els principals factors de risc són: la hiper-
tensió ocular, ser major de 40 anys, la miopia elevada,
diabetis, la hipermetropia, persones que han estat
sotmeses a tractaments amb corticoides i aquelles que
siguin familiars directes dels qui la pateixen. 
A càrrec de l’Institut Oftalmològic Tres Torres (IOTT)

 D’11 a 12 h • Centre Municipal Puig Coca   
XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
‘Entrenem la memòria, véns?’
Sabíeu que existeixen trucs per millorar la memòria? 
En aquest taller us els explicaran. Activitat gratuïta 
dirigida a la gent gran. Grup màxim de 15 persones. 
Places limitades. A càrrec de Laura Callejón i Roger 
Chaler (neuropsicòlegs de NeuroEsplugues)

 De 17 a 19 h • Associació de Dones El Gall  
Carrer Josep Argemí 48-52

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Taller de primers auxilis i suport 
vital bàsic (SVB) 
Saber com actuar davant un ennuegament, una 
pèrdua de coneixement, un tall, etc., pot ser de vital 
importància qualsevol dia. A càrrec de: Creu Roja 
d'Esplugues.

Dia
a Dia

Maig 2014
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11 DIUMENGE
FESTES DE PRIMAVERA
Tot el dia • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

Flors al carrer 2014 en homenatge al 
50 aniversari d’Esplugues City

 13 h Actuació: 'Bandada' 
Escola Municipal de Música

 De 10 a 13 h 
Parc de Can Vidalet   

FESTES DE PRIMAVERA
Gimcama geocoaching del parc 
romàntic
Exhibició d'habilitats d'orientació al parc dins del pro-
grama de dinamització dels parcs metropolitans, amb 
la col·laboració de l'AMB. Punt de trobada entrada 
Escola Oficial d'Idiomes carrer Laureà Miró cantonada 
carrer Molí. Cal inscriure’s a través del correu electrò-
nic reserves@fundaciosigea.org o el tel. 93 647 21 21 

 De 10 a 14 h
Parc Ciclista del Llobregat  

Cursa ciclista popular infantil 
Organitza: Esplugues Club Ciclista

 De 10 a 14 h
Carrer Llunell amb rambla del Carme  

15a Trobada de Pintors del Baix 
Llobregat
Esplugues capital de la pintura al Baix 
Llobregat 2014
El Cercle Artistic d’Esplugues en el seu 15è aniver-
sari organitza de la 15a trobada de pintors del Baix 
Llobregat, que és un bon aparador per mostrar les cre-
acions de  més de 120 artistes de més de 15 municipis.
Organitza: Cercle Artistic d’Esplugues

 D’11 a 20 h
Rambla del Carme  

FESTES DE PRIMAVERA
Fira d'Entitats, amb les actuacions de les enti-
tats locals en tres escenaris diferents:

Escenari 1: E1- Mercat
Escenari 2:  E2 -Sant Antoni M. Claret 
Escenari 3: E3- Plaça Gandhi 

11 h • Cercavila Atabalats 
11 h • Lectura del Manifest del Comerç Just (E1) 
11.30 h • Grup Jelek  (E3) 
11.30 h • Coral Musicorum (E2) 
12 h • Bandada, Escola Municipal de Música 
12.15 h • Tabalada del Grup de Percussió 
Tambolàs, grup de percussió femení 
12.30 h • Esbart Vila d’Esplugues, grups infantils (E2) 
13 h • Tabalada Boiets 
18 h • Associació Georgiana Ortodoxa (E3) 
18 h • Centro Extremeño Muñoz Torrero (E2) 
18.30 h • Esbart Vila d’Esplugues, grup grans (E2) 
18.30 h • Mandginka, espectacle de música i dansa 
en viu (E1)
19 h • Cercavila de la Colla de Bastoners i la 
Colla de Geganters d’Esplugues 
19.30 h • Tabalada del Grup de Percussió Drums

 A LA PÀGINA 6

 De 10 a 20 h • Rambla Verge del Carme  

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Fira de la salut
Mostra d’entitats vinculades a la salut i a les activitats 
que desenvolupen en benefici de tothom. Entitats: 
Alcer, ARE (Alcohòlics rehabilitats d’Esplugues), 
Associació d’Amics i Familiars de Toxicòmans 
(AAFT), Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix 
Llobregat (AFA), Associació de lluita Contra el Càncer 
(ACC), Associació de Familiars de Malalts Mentals del 
Baix Llobregat (AFMM), Banc de teixits i transplanta-
ments de Catalunya-Donació de sang, Creu Roja d’Es-
plugues i Institut Català de la Salut CAP Lluís Millet

 A LES PÀGINES 6 i 15

10 DISSABTE
FESTES DE PRIMAVERA
Tot el dia • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer

Flors al carrer 2014 en homenatge al 
50 aniversari d’Esplugues City

 11 h Passejada inaugural (Flors, música, art...)
Inici al carrer Mossèn Jacint Verdaguer cantonada av. 
de Cornellà

 10.30 h • AV La Plana – Montesa    
C/ Doctor Manuel Riera, 93 baixos  

Conferència: ‘Deixar de patir, iniciar 
una experiència de pau’ 
A càrrec d’Afred Matarín, professor de pensament 
positiu i meditació. 
Organitza: AV La Plana – Montesa

 12 h
Davant de l'Escola Municipal de Música  

FESTES DE PRIMAVERA
Concert de bandes joves
Participen el Centre de les Arts de L'Hospitalet de 
Llobregat i l'Escola Municipal de Música d'Esplugues. 
Organitza: Escola Municipal de Música

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
HORA DEL CONTE
Avi, què és la "Diada"?, a càrrec d'Albert 
Estengre
Explica diverses històries d'invasions a Catalunya: 
napoleònica, sarraïna i la borbònica (la mort d'un rei, la 
rivalitat entre el hereus i la batalla final de 1714). 
Es prega puntualitat.

 De 16 a 19 h   
Piscina Complex Esportiu Municipal La Plana  

XXVII Trofeu de Natació Ciutat d'Es-
plugues Organitza: Club Natació Esplugues

 A LA PÀGINA SEGÜENT

 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 • Residència Llobet  

Concert del Grup de guitarres de 
l'Escola Municipal de Música

 A partir de les 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTES DE PRIMAVERA
[26 €] Sopar i concert [6 €] Només concert

Elvis Spring Fever 2014
18 h • Benvinguda i presentació de la nova web 
del Club Elvis
18.30 h • Concert tribut a Elvis: Suspicious Band
20 h • Karaoke Elvis  
(sorteig de Cd’s d’Elvis entre els participants)
23 h • Concert tribut a Elvis: Al Sanchez & The 
Speedway Runners
Informació i reserves (fins al dimarts 6 de maig) al tel. 
626 726 997, al correu electrònic socios@clubel-
vis.org o directament a La Cuina d’en Paul (Àngel 
Guimerà, 81). Organitza: Club Elvis 

 A partir de les 18 h 
Rambla Verge de la Mercè  

FESTES DE PRIMAVERA
Dones percussió
Una jornada plena de tallers gratuïts de percussió i 
dansa protagonitzats per dones.
18 h • Taller de Percussió corporal a càrrec de 
Núria Cela
19 h • Taller de Dansa Afrobrasilera a càrrec de 
Donadanza
20 h • Actuació de Batubaroa (Barcelona)
20.30 h • Actuació de Kata Kitinga (Sant Cugat)
21 h • Actuació de Tambolàs - Grup de percus-
sió femenina (Esplugues)
21.30 h • Música i ball de final de festa
Organitza: Tambolàs – Grup de percussió femení

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Genis del cinema còmic mut: 
Charles Chaplin II' 
A càrrec d’Albert Beorlegui
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
HELLO BÒBILA!
Grup obert de conversa en anglès

 19.30 h • L'Avenç Centre Cultural  
Xerrada: ‘Commemoració del 50 anys 
de la Secció Sardanista de l'Avenç’
A càrrec de Rosa Abós, Josep Maria Puiggrós i 
Antoni Fuentes.
Organitza: Centre d’Estudis d’Esplugues i Secció 
Sardanista de l’Avenç  A LA PÀGINA 16

9 DIVENDRES
 D’11 a 12 h • Edifici Puig Coca  

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Xerrada: ‘La família davant els proble-
mes conductuals dels seus fills/filles 
amb discapacitat’
Què són els trastorns de conducta? Es poden modifi-
car? Aprendreu a modificar les conductes poc adapta-
des i es donaran eines i estratègies per prevenir situa-
cions de risc.  Activitat gratuïta i oberta a tothom.  
A càrrec de Roger Chaler (Neuropsicòleg de 
NeuroEsplugues). Places limitades. Inscripcions 
trucant al telèfon 93 004 01 02 (c. Mossèn Jacint 
Verdaguer, 7)

 De 16.30 a  17.30 h
Associació de Dones La Plana   C/ Bruc , 40   

XVI SETMANA DE LA SALUT
LA SALUT PAS A PAS 
Taller: ‘Riure és viure’
Taller de risoteràpia  per produir beneficis mentals i 
emocionals  per mitjà del riure. Es practica en grup per 
aprofitar el contagi de persona a persona, ja que l'efec-
te grupal estimula als que normalment no riurien, i així 
aprendre a desdramatítzar situacions quotidianes. A 
càrrec de professionals de l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer (AFA Baix Llobregat)

 De 17 a 18 h    
NeuroEsplugues  C/Mossèn Jacint Verdaguer, 7

Campanya de detecció precoç de les 
pèrdues de memòria 
Valoracions gratuïtes de memòria. Les persones que 
pateixen Alzheimer acostumen a tenir episodis de 
confusió, no recorden esdeveniments que acaben 
d'ocórrer, tenen canvis d'humor sobtats... Places 
limitades. Cal reservar cita prèvia trucant al tel. 93 
004 01 02.  A càrrec de: NeuroEsplugues - Centre de 
Rehabilitació Neurològica.

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
CICLES DE CINEMA NEGRE
PERSECUCIONS QUE AJUDEN A VENDRE COTXES
Projecció: Bullitt, de Peter Yates

 21 h • L'Avenç Centre Cultural - Sala teatre 
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració de [5€]

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL
La Mascherata
Comèdia madrigalesca: Festino nella sera del 
Giovedi Grasso avanti Cena, Adriano Banchieri 
Serena Sáez (soprano), Brenda Sara (mezzosoprano), 
Judit Almúnia (contralt), Roger Quintana (tenor), Guifré 
Canadell (baix), Edwin Garcia (guitarra i tiorba), Marc 
Riera (baixó), Marc Clos (percussió) i Lluna Pindado 
(actriu i dramatúrgia). Director: Esteve Nabona
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

 A LA PÀGINA 17
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 D'11 a 20 h
Rambla del Carme                     

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
14a Festa de la Solidaritat
11a Festa del Comerç Just

 11 h • Inici amb Atabalats
 11.35 h

Lectura del manifest del Comerç Just
 D’11.30 a 13.30 h • Taller de cuina amb 

Productes de Comerç Just
Perquè un dolç no amarga a ningú! A càrrec d'Eva 
Davó, cuinera de El Diván de los Sentidos

 13.30 h
Lliurament de premis als guanyadors del 6è 
concurs de dibuix sobre comerç just 

 18.30 h
Espectacle:  Mandginka. La Ruta dels Esclaus 
de la Fundació Akwaba. Tres artistes recorden els 
efectes culturals de la ruta de l'esclavatge des d'Àfrica 
de l'Oest fins a Amèrica Llatina.

Durant tot el matí • Carpa Solidària
- Exposició dibuixos 7è concurs de dibuix sobre 
comerç just 
- Exposició de la Cooperació a Esplugues.
- Exposició: ‘Estenem els projectes’ 
(a cada carpa el seu)
Entitats participants: Amizade, Junts amb Moçambic; 
Aministia Internacional; Creu Roja; DIAS; Escola 
Isidre Martí; Esplai Espurnes; EUiA; Fundació Josep 
Comaposada-Sindicalistes Solidaris; Fundació Santa 
Magdalena; Fundació Vicente Ferrer; Fundación Juan 
Ciudad; Fundació Pau i Solidaritat i ICV.
Organitzen: Consell Municipal de Cooperació i 
Fundació Santa Magdalena.

 A LA PÀGINA 7

13 DIMARTS
 De 14 a 16 h

CIRD d'Esplugues – Vil·la Pepita  
Taller de formació (1a sessió): 
‘Emprenedores d'èxit: Emprenedores 
competents’
Taller de 4 hores repartides en 2 sessions. A càrrec de 
Marta Zaragoza Domingo. Per a més informació envieu 
email a xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues 

 18 h
Biblioteca La Bòbila  
L’HORA DEL CONTE
Lletraferits, amb Sandra Rossi

 18.30 h
Residència Fèlix Llobet  

Concert del Grup de guitarres de 
l'Escola Municipal de Música

 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

Descobreix el món editorial des de 
dintre
Isabel Martí, editora de La Campana, i  Teresa 
Petit, directora literària de Penguin Random House us 
parlen del món editorial. 

14 DIMECRES
 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.

 19.30 h
L'Avenç Centre Cultural  
MIRANT CAP ENDAVANT
Conferència: ‘Les provocacions del 
Papa Francesc. I nosaltres què?'
Llorenç Puig, jesuïta, director de Cristianisme i 
Justícia. Organitza: Comissió 150è Aniversari Temple 
Santa Magdalena

 A partir de les 19 h   

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
19 h • Museu Can Tinturé
Obertura exposició: ‘La ceràmica a les 
cases del 1714’
Un passeig per la ceràmica de les cuines i les taules 
de les cases de principis del s.XVIII. Hi haurà un àmbit 
dedicat a les cases existents a l'Esplugues d’aquella 
època.

19.30 h • La Masoveria de Can Tinturé

Recital poètic musical de Joan 
Salvat-Papasseit en el 120è aniversa-
ri del seu naixement
A càrrec de Jaume Calatayud i Vicente Monera. 
De la mà de la CAL, gaudireu de la seva obra poètica 
avantguardista i vital, àmpliament musicada per diver-
sos autors. S’interpretarà el “Poema sense acabar”, 
dedicat al seu amic Salvador Miquel, el col·leccionista 
de les rajoles de Can Tinturé.
Organitzen: AMEL, ACC, CAL i MEL 

15 DIJOUS
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

CONTES MENUTS
Històries senzilles de la Rita
A càrrec de Sara Fuente. 
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una per-
sona adulta. Places reservades. Cal inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Descobrir la Celestina: Un món en 
procés de canvi'. A càrrec de Gloria Lopez 
Forcen. Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
HELLO BÒBILA!
Grup obert de conversa en anglès

 19 h •  Biblioteca Pare Miquel  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Mostra de 5 curts de sensibilització sobre 
els drets de les dones arréu del món

16 DIVENDRES
 19 h •  Biblioteca La Bòbila  

CICLES DE CINEMA NEGRE
PERSECUCIONS QUE AJUDEN A VENDRE COTXES
Projecció: Un trabajo en Italia. de Peter Collinson

17 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

HORA DEL CONTE
De granotes i gripaus, a càrrec de Sandra Rossi
Es prega puntualitat

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

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

 19 h • Parc Pou d’en Fèlix – Pista vermella  

FESTES DE PRIMAVERA
15è Festival de Dansa d'Esplugues
En cas de mal temps, l’acte es realitzarà a la pista 
coberta del mateix parc. 
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues. 

 A LA PÀGINA 17

 De 19 a 01 h

FESTES DE PRIMAVERA
LA NIT INTERNACIONAL DELS MUSEUS
La Nit dels Museus és una iniciativa promoguda pel 
Consell d'Europa, on participen més de 3.000 museus 
de 40 països. Veniu a gaudir d’una nit màgica als 
Museus d’Esplugues.  
Portes obertes a Can Tinturé i a La Rajoleta i 

diferents activitats:

XXVII TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT D’ESPLUGUES

El campionat més esperat pels petits 
nedadors de la ciutat
 Els 65 nedadors i nedadores del Club Natació Esplugues esperen amb il·lusió 

l’arribada del XXVII Trofeu de Natació Ciutat d’Esplugues el dissabte 10. És 
la competició estrella de la seva entitat i ser els amfitrions de clubs de referència 
com el Club Natació Igualada, és tot un privilegi. A més de l’entitat anoienca, 
participen al trofeu els nens i nenes del Pare Manyanet Club Natació i el Club 
Natació Piera des de la categoria de prebenjamí fins a absolut. 
"Els igualadins compten amb tres nedadors 
que estan entre els cinc primers d’Espanya 
i un aleví que és campió d’Espanya en 200 
estil", segons ens explica el president del Club 
Natació d’Esplugues, Juan Pedro Ruíz. "A la 
ciutat també en tenim, de joves promeses, és 
el cas d’una noia que va quedar entre els 20 
primers al recent campionat d’hivern d’Espa-
nya", segueix el responsable de l’entitat. 
Els més petits del CN Esplugues de 4 a 7 anys, 
a més, malgrat no competeixen, també hi 
participaran en forma d'exhibició. 
En acabar la tarda, on l’esport i la diversió es donaran la mà, es repartiran prop de 
168 medalles entre els guanyadors de les diferents proves del trofeu: 50 lliures,100 
papallona, esquena i braça.●

XXVII TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT D’ESPLUGUES
Dissabte 10  De 16 a 19 h • Piscina del Complex Esportiu Municipal La Plana
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LA NIT INTERNACIONAL DELS MUSEUS
 19 a 21 h • Jardins de Can Tinturé 

Taller familiar: ‘El trèvol de la sort’
Un taller de fang.

 22 a 00.30 h • Museu Can Tinturé   
Animació: ‘Màgia entre rajoles’
La màgia serà la protagonista de la nit a Can Tinturé, 
de la mà del Mag Ramó.

 22 a 00.30 h • Museu de Ceràmica La Rajoleta  
Activitat teatralitzada: ‘Les ombres de la 
fàbrica: Pau Pujol i Alfons Coromina’
Descobriu un cas verídic d’espionatge industrial a la 
fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta” ocorregut a princi-
pis del segle XX. 
Organitza: MEL – Museus d’Esplugues de Llobregat

 A LA PÀGINA 4

FESTES DE PRIMAVERA
NIT ESOTÈRICA

 De 19 a 21 h • Jardins del Museu Can Tinturé

Taller d'amulet egipci
Un taller participatiu per fer-te un amulet de fang en 
forma d’escarabeu egipci. L’escarabeu és un amulet de 
vida i poder en forma d’escarabat piloter que propor-
ciona protecció contra el mal, dóna força i és el símbol 
de la constant transformació de l’existència. 
Els participants poden endur-se la peça in situ.
Organitza: Espai Municipal de les Arts

 21 h
Carrer Àngel Guimerà (Davant de la biblioteca) 

FESTES DE PRIMAVERA
Correfoc infantil
Organitzen: Colles de diables infantils Boiets 
Esquitxafocs, Toc de Foc de la Bòbila i colles associades.

 22 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTES DE PRIMAVERA
Correfoc de primavera
Recorregut: Casal de Cultura, Àngel Guimerà, Laureà
Miró, Església i Les Piles. Organitza: Boc de Biterna

 22.30 h • Carrer Montserrat i Jardins del 
Museu Can Tinturé

Numerologia, runes celtes, tarotistes
 22.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues

Concert: Barcelona Bluegrass Band 
Música originària dels Apalatxes americans amb tocs 
de blues, country, jazz i música celta. 

 00.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues

Concert de Irish Corner
Formació de folk inspirada principalment en la música 
tradicional irlandesa.  A LA PÀGINA 5

 23.30 h • Parc de les Tres Esplugues  

FESTES DE PRIMAVERA
Concert jove de primavera
Organitza: Boc de Biterna

 De 23 a 3 h • L’Avenç Centre Cultural  

IX Festa ochentera
Edició especial LongPlay'80! [10 €] amb consumició

18 DIUMENGE
 A partir de les 10 h 

Parc Pou d’en Fèlix – pista coberta (matí) 
L’Avenç Centre Cultural (dinar i tarda)

FESTES DE PRIMAVERA
Festa de commemoració dels 50 anys 
de la Secció Sardanista de L'Avenç
10 h • Xocolatada popular i infantil
11 h • Taller de sardanes per a infants i adults 
12 h • Ball d’exhibició de la colla Mirant al Cel 
amb la cobla Vila d’Olesa i rifa d’obsequis
14 h • Fideuà a L’Avenç Centre Cultural. 
Preu: [12€] 
18 h • Possibilitat d’anar a la sessió de teatre de 
l’obra Okupes de segona
Organitza: Secció Sardanista de l’Avenç
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 De 10.30 a 14 h 
Carrer Andreu Amat, Institut La Mallola i parc 
d’skaters  

FESTES DE PRIMAVERA
Festa de les Rodes

 D’11 a 14 h • Carrer Andreu Amat
- Circuits d'habilitats amb bicicletes i patins
- Zona ludoteca, miniesport, tallers per als més 
menuts i circuit de patins i patinets
- Circuit de karts amb pedals
- Zones biketrial
- Activitat sensibilitzadora amb cadira de rodes, 
dinamitzada per F. ECOM

 13 h • Carrer Andreu Amat
Actuació infantil amb les acrobàcies de Karoli

 D’11 a 14 h • Parc d’skaters
Taller d’iniciació a l’skate i exhibicions i taller 
de graffiti

 De 12.30 a 13 h  • Institut La Mallola 
Exhibició patinatge artístic
A càrrec del Club Patinatge Artístic

PASSEJADES URBANES
Circuit petit (1.500 metres aprox)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Ins-
titut La Mallola a les 10.30 h
Circuit destinat als més menuts, acompanyats
d'adults, aconsellat per a infants fins als 9 anys
Circuit gran (8 Km aprox)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Ins-
titut La Mallola a les 10.45 h. Consells: edat míni-
ma 9 anys. Per a bicicletes amb marxes
Col·laboren: Esplugues Club Ciclista, Club Ciclista 
Esplugues, Club Patinatge Artístic Esplugues, 
Motoclub Esplugues (secció bicicletes), Federació 
ECOM, Creu Roja d'Esplugues i Produccions de barri
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 10.30 h • Punt de sortida a Can Tinturé  

FESTES DE PRIMAVERA
Gimcana familiar per la ruta 
històrica d'Esplugues
Recorregut de proves per fer en familia o grups que 
passa per 16 llocs emblemàtics de la ciutat
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 12 h • Parc de les Tres Esplugues  

FESTES DE PRIMAVERA
Quarta tarda de reggae
Amb menjar i música en directe.
Organitza: Esplugues Meets Jamaica

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies

Teatre: ‘Okupes de segona’
Una comèdia d'embolics d'Albert Capel, amb la com-
panyia Vada Retro Teatre. 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

20 DIMARTS
 De 14 a 16 h 

CIRD d'Esplugues – Vil·la Pepita  
Taller de formació (2a sessió): 
‘Emprenedores d'èxit: Emprenedores 
competents’
Taller de 4 hores repartides en 2 sessions. A càrrec de 
Marta Zaragoza. Per a més informació envieu email 
a xde.esplugues@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

Presentació del llibre Olives picants
Trobada amb l'autora: Anna Monreal. 

21 DIMECRES
 17.30 h  

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues – Sala d’actes
STORY TIME
Let's play the Tale! Oh, Girls!, a càrrec 
de Patricia McGill 
Stories told with objects, books, 
onomatopoeies, music and words. 
Storytelling in English as a family event. 

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  

IV Taller identificació d’imatges
Veniu a veure imatges d’Esplugues de les dècades de 
1950-1970 que es conserven a l’arxiu. Entre tots iden-
tificareu l’esdeveniment, el lloc, la data i les persones 
que hi apareixen. 
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA T-10
En una cambra i mitja, de Joseph Brodsky. 
Coordina: Carles Ferrer

 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.

22 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Els almogàvers: La gran companyia 
catalana d’orient'
A càrrec de Salvador Claramunt.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h •  Biblioteca La Bòbila  
HELLO BÒBILA!
Grup obert de conversa en anglès

23 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLES DE CINEMA NEGRE
PERSECUCIONS QUE AJUDEN A VENDRE COTXES
Projecció: 60 segundos, de Dominic Sena

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

XVIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL
Trio Pedrell
Jordi Humet (piano), Ferran Bardolet (violí) i 
Christian Torres (violoncel). Programa: Trio en Sib 
Major, op. 99 D 898, Franz Schubert, i Trio en Fa menor, 
op. 65, Anton Dvorak.   
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
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24 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

HORA DEL CONTE
Marieta vola vola, a càrrec de Blai Senabre
Es prega puntualitat

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

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

25 DIUMENGE 
 9 h • Sortida i arribada: Plaça Mireia d'Esplugues

XVIII CAMINADA POPULAR 
D’ESPLUGUES A LA SERRA DE 
COLLSEROLA
Inscripcions al bloc: www.caminadaesplugues2014.
blogspot.com o de forma presencial al c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9 (de 17 a 20 h). Preu: socis federats 
[9 €], adults no socis [11 €]*, menors de 12 anys [6 €]*. 
Inclou l’esmorzar, l’avituallament, quadern de camp i 
el regal per a cada participant.
(*) Si no esteu federats cal pagar [2 €] per a l’assegu-
rança obligatòria d’accidents. 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

 A LA PÀGINA 19 
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 De 9 a 20 h  

Eleccions al Parlament Europeu
 I LLISTAT COL·LEGIS ELECTORALS A LA PÀG. 13

 D’11 a 14 h • Parc de La Fontsanta  
Punt de trobada: Escola Lola Anglada

Camí verd per Esplugues
Itinerari mediambiental a peu pels tres parcs metropo-
litans d'Esplugues: La Fontsanta - La Solidaritata i Can 
Vidaltet dins del programa de dinamització dels parcs 
metropolitans, amb la col·laboració de l'AMB. Cal 
inscriure’s a través del correu electrònic reserves@
fundaciosigea.org o el tel. 93 647 21 21. 

26 DILLUNS 
Fins al dissabte 31

SETMANA DE LA GENT GRAN
Les activitats de la Setmana de la Gent Gran 
(del 26 al 31 de maig) les trobareu al programa 
dedicat a aquest esdeveniment que adjuntem 
amb l'Agenda

27 DIMARTS
 De 18 a 20 h  

Escola d’Adults Eugeni d’Ors - C. Cedres, 38, 2n

SESSIONS D'ACOLLIDA A NOUVINGUTS
Coneixement de l'entorn
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenan-
ça de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistèn-
cia. Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082, 
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presen-
cialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla 
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

Identificació de ceràmica antiga
L’Associació Catalana de Ceràmica realitza una acti-
vitat d¡identificació de ceràmica, en  què els especia-
listes de l’associació miraran d’establir la cronologia i 
la procedència dels objectes ceràmics que els partici-
pants portin aquell dia de casa seva.
Organitzen: Associació Catalana de Ceràmica i 
Museus d’Esplugues de Llobregat

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Tiempo de lobos, de Martin Cruz Smith. 
Coordina: Jordi Canal

28 DIMECRES
 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.

 18 h • Biblioteca La Bòbila  
L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
En col·laboració de Kids & Us

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT DE 
LES DONES
Conferència: ‘Salut vital, salut integral’
A càrrec de Carme Boo, terapeuta, educadora i 
homeòpata

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
DISCOFÒRUM
Estètiques musicals II: Del 
Classicisme al Romanticisme
Moderació i comentaris a càrrec de Francesc Coma 
i Josep M. Busqué. Audiovisual i comentaris d’obres 
de W. A. Mozart, G. Rossini i C. Weber.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Es-
plugues.

29 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La música de cambra' 
A càrrec de Xavier Chavarria
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 De 18 a 20 h  
Escola d’Adults Eugeni d’Ors - C. Cedres, 38, 2n

SESSIONS D'ACOLLIDA A NOUVINGUTS
La nova llei d'estrangeria
Us informaran sobre la nova llei d'estrangeria i les situ-
acions legals vinculades als fenòmens immigratoris. Es
lliurarà comprovant d’assistència. Consulteu informa-
ció d'inscripcions a l'activitat del dimarts 29 de maig 

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
HELLO BÒBILA!
Grup obert de conversa en anglès

30 DIVENDRES
 17.30 h

L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre 

II MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL
Tastet de contes (Escola Folch i Torres) P4 i P5
- La blancaneus i els 4 nans
- El follettrapella
Organitzen: Ajuntament d’Esplugues i L’Avenç Centre 
Cultural
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 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLES DE CINEMA NEGRE
PERSECUCIONS QUE AJUDEN A VENDRE COTXES
The Italian Job, de F. Gary Gray

31 DISSABTE
 9 a 14 h

Museu de Ceràmica "La Rajoleta" 

IV Encenem el forn! (1a sessió)
L’Escola Municipal de Ceràmica i l’Associació de 
Ceramistes de Catalunya realitzaran una cuita experi-
mental de reflex metàl·lic. El procés de la fornada s’ini-
cia el dissabte i, a l’endemà, cap al migdia, s'assisteix 
a la desenfornada. 
Organitzen: MEL, ACC i Escola Municipal de Ceràmica

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

HORA DEL CONTE
Vermell pipiripip, a càrrec de mOn Mas
Es prega puntualitat

 De 17 a 19.30 h  
L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre  
[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  

30 ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DE 
DONES DE LA PLANA
Teatre: Avui brindem pels 30
Grup de teatre Atreveix-te de l’Associació de Dones 
de La Plana.
Organitza: Associació de Dones de La Plana

 De 19 a 22 h
Parc Ciclista del Llobregat

II Tres hores de resistència BTT 
Informació i inscripcions al tel. 93 371 73 90 o a esplu-
guesclubciclista@yahoo.es.
Organitza: Esplugues Club Ciclista, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Esplugues i el Consell Esportiu del 
Baix Llobregat 

DIUMENGE 1 DE JUNY
 De 9 a 14 h

Parc dels Torrents (sota el pont d'Esplugues)

V Dia de la moto activa
Trobada motociclista per celebrar el Dia de la Moto 
Activa i el 21è Reviure OSSACCIO
Organitza: Motoclub Esplugues amb el suport de 
l’Ajuntament d’Esplugues

 De 10 a 14 h
Jardins del Museu Can Tinturé 

XXXIV Trobada de Col·leccionistes 
de Rajola Catalana i Ceràmica Antiga
L’Associació Catalana de Ceràmica organitza una 
jornada d’exhibició i intercanvi de peces  amb 
demostracions de tècniques de ceràmica. Portes 
obertes i visites guiades gratuïtes a Can Tinturé 
i a “La Rajoleta”. Organitza: Museus d'Esplugues de 
Llobregat i Associació Catalana de Ceràmica.

 De 10.30 a 20.30 h
Rambla Verge de la Mercè

III Edició de Mostra-Canvi
Vine, Compra, Degusta
Mostra de comerç local. Vegeu pàgina 12.

 12 h • Museu de Ceràmica "La Rajoleta" 

IV Encenem el forn! (2a sessió)
Després de realitzar el procés de fornada del dissabte 
31, s'assisteix a la desenfornada. 
Organitzen: MEL, ACC i Escola Municipal de Ceràmica

 12 h • Jardins del Casal Robert Brillas  

Concert vermut amb l’actuació de la 
banda d'adults i la coral Sons i Veus
Formaciions de l'Escola Municipal de Música. 
Organitza: Associació de Veïns Centre

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas 
Representació del musical: Fes-ho realitat 
Actuació de la coral Teen Star Voices acompanyada 
per un grup de professors de l'Escola Municipal de 
Música. Organitza: Escola Municipal de Música.

 18 h • Parròquia de Sant Mateu  

Concert de corals 
Participen L'Espluguina de l'Esplugua de Francolí i 
Sons i Veus de l'Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música

CURSOS i TALLERS 
Cada dilluns, de 17 a 18 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Gimnàstica suau i relaxant 
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per persona no sòcia.
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimarts, de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona. 
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimarts, fins al 20 de maig, de 19 a 20 h 
L’Avenç Centre Cultural  

Curs de Sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys. El 
curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin o no 
nocions de ballar sardanes. Inscripció gratuïta al mateix 
lloc on s’imparteix. Organitza: Secció Sardanista de 
L'Avenç Centre Cultural

Del 5 de maig al 2 de juny, de dilluns a dijous
De 19 a 22 h  • Creu Roja Severo Ochoa, 14

Curs assistència sanitària immediata II
Curs de primers auxilis de 50 hores lectives. 
Preu: [221,45 €]
Per a més informació truqueu al 93 317 82 02
Organitza: Creu Roja
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Dilluns, 12 de maig, 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. 

Els dijous, 8, 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny
De 18 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Tallers d’escriptura DELTA 2014
Tallers adreçats a dones. Inscripcions a la Biblioteca 
Pare Miquel d'Esplugues, per a més informació trucar 
al CIRD Vil·la Pepita tel.: 93 371 33 50 ext. 2190
Organitza: Premi Literatura per a Dones DELTA

Dissabtes, 17, 24 i 31 de maig, de 10 a 13 h
AV La Plana – Montesa 
C/ Doctor Manuel Riera, 93 baixos

Curs de pensament positiu i meditació
"Ets el que penses”, una afirmació senzilla però 
precisa. A càrrec de Rosa Rubio, professora de pen-
sament positiu i meditació. Per a més informació i ins-
cripcions podeu dirigir-vos a la seu de l’AV La Plana. 
Organitza: AV La Plana – Montesa 

Dissabte, 31 de maig, de 10 a 14 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9

Taller de massatge de muntanya 
(1ª sessió)
Per conèixer els fonaments i les tècniques de massat-
ge bàsiques, per aplicar en zones localitzades, abans, 
durant i després de l’activitat esportiva, amb criteris 
preventius i pal·liatius, combinant la informació teòrica 
amb la pràctica. Preu: [29 €]
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

SORTIDES
Tots els diumenges, a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé  

Visites guiades als Museus d’Esplugues
Tots els diumenges es realitzen visites guiades al 
Museu Can Tinturé (12h) i al Museu de Ceràmica La 
Rajoleta. Veniu a descobrir l’art de la ceràmica!
Organitza:  MEL

Diumenge, 4 de maig, a les 11 h
Lloc de trobada: plaça Mireia

Itinerari. La bateria antiaèria de 
Sant Pere Màrtir 
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antia-
èries existents. Dificultat mitjana-alta, es recomana 
portar roba i calçat adient. Activitat gratuïta. Inscripció 
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat

Dissabte, 10 de maig, de 10 a 14 h
Punt de trobada a concretar               
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Visita al Centre Logístic d'Acció 
Humanitària i d'Emergències de la 
Creu Roja (Anoia)
Inscripció prèvia als Punts d'Atenció Ciutadana fins 
al 5 de maig

Cap de setmana, 17 i 18 de maig 

Sortida a l’Ametlla de Mar 
Allotjament a l’Hotel Ametlla de Mar. Pensió com-
plerta amb beguda inclosa, piscina, zona infantil i ball 
per tothom. Preu: [46 €] per persona (infants 50%). 
Inscripcions als teléfons 93 473 95 79 (tardes) / 652 08 
92 02 (matí). Organitza: Centro Cultural Standard Latino

Diumenge, 18 de maig, a les 8 h
Sortida amb cotxes particulars
PETJADES I CAMINS
El Camí del Pas de Barca: del Castell 
de St. Andreu, per la riera de Corbera 
(Baix Llobregat). Per a més informació truqueu 
al 93 473 39 09 - C/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Del 14 al 26 de maig 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició fotogràfica del 20è aniver-
sari dels Castellers d'Esplugues
Organitza: Castellers d'Esplugues

Del 23 de maig al 16 de juny
Biblioteca La Bòbila  
Exposició: ‘La novel·la romàntica’
Amb la col·laboració de l’Obra Social Caixa Sabadell i 
la Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura

Del 19 al 30 de maig • Edifici Municipal Molí  
Exposició: ‘El mosquit tigre, un veí que 
ens incomoda’
Mostra cedida per la Diputació de Barcelona destinada 
a alumnes d’escoles a partir de sisè de primària i a la 
població en general.

Dissabte, 24 de maig, a concretar lloc i hora

Sortida cultural a Follgeroles. Lloc 
de naixement de Jacint Verdaguer.
Per inscriure’s i sol·licitar més informació podeu trucar 
al 609.347.990 o de forma presencial tots els dimarts al 
Casal de Cultura Robert Brillas de 19 a 21 h.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues.

Dissabte i diumenge, 31 de maig i 1 de juny, 8 h 
SORTIDA D’ALTA MUNTANYA
Els quatre cims del Parc Nacional d’Ai-
gües Tortes i Estany de Sant Maurici
Cal estar federat o demanar una llicència temporal. Per 
a més informació truqueu al 93 473 39 09 o al c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins al 14 de maig
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Exposició: 'La Nit'
Al llarg de la història, la nit, amb tot allò de fantàstic 
que ensenya i amb tot allò de misteriós que amaga, 
ha desfermat la curiositat i la imaginació de les per-
sones, especialment les dels escriptors. Producció de 
ClijCA, amb la col·laboració de la Gerència de Serveis 
Bibliotecaris (Diputació de Barcelona)

Del 2 al 15 de maig
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  Vestíbul 

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES  
Exposició: ‘Estenem els projectes’  
Sobre els projectes de cooperació al desenvolupament 
de les entitats d'Esplugues. 

Del 2 al 15 de maig
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Exposició: ‘El Valor de las Mujeres. 
Cine para la Acción’ (2a edició)
Inclou les projeccions de 5 curts diferents sobre el 
tema el dilluns 5 i el dijous 15

Del 5 al 30 de maig • Biblioteca La Bòbila  
Exposició fotográfica: ‘Un disparo al 
autor’, a càrrec d’Ana Portnoy

CICLES DE CINEMA NEGRE
PERSECUCIONS QUE AJUDEN A VENDRE COTXES

Els dies 9, 16, 23 i 30  19 h
Bullitt, de Peter Yates

Un trabajo en Italia, de Peter Collinson

60 segundos, de Dominic Sena

The Italian Job, de F. Gary Gray

Del 5 al 30 de maig
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

'Un disparo al autor', a càrrec d’Ana Portnoy

Del 23 de maig al 16 juny 
EXPOSICIÓ: 'La novel·la romàntica'
Amb la col·laboració de l’Obra Social Caixa Sabadell i 
la Diputació de Barcelona

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

EL MÓN DEL LLIBRE
Dimarts 13  19.30 h 
DESCOBREIX EL MÓN EDITORIAL DES DE 
DINTRE
L'editora de La Campana, Isabel Martí, i la directora 
literària de Penguin Random House, Teresa Petit 
parlen del món editorial.  Com es treballa en una 
editorial petita? Què implica fer-ho en un gran grup 
editorial? Quina és la feina d’un editor? I la d’un 
director literari? Com és el tracte amb els autors? 
Quina és la clau de l’èxit d’un super-vendes? Com 
es viu un St. Jordi des de dintre? Quin és el futur 
del llibre: paper o digital / paper i digital? Aborda-
ran aquestes i altres qüestions relacionades amb el 
meravellós món del llibre.

Dimarts 20  19.30 h 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: Olives Picants
Amb la presència de l'autora Anna Monreal, que 
comentarà aquesta fresca i divertida novel·la. També 
parlarà del procés creatiu de l’escriptor i farà reco-
manacions literàries.

CLUBS DE LECTURA
Dimarts 6   18 h   
Wonder, de R.J. Palacio, modera Carme Caminals

Dijous 8   19 h  
El món groc, d'A. Espinosa, modera Montse Cutrina

Dijous 29   19.45 h 
Violetas de marzo, de Philip Kerr, modera M. 
Àngels Fernández
Places limitades. Cal reserva prèvia   

DIES DE CONTE  Els dies 10, 15, 17, 24 i 31
(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 14, 21 i 28
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

 Horari a determinar • Seu de Dansa per Tots 
Avinguda Cornellà, 17-19 torres símbol-B

Audició de ballarins i ballarines 
per a la Jove Companyia de 
Dansa d'Esplugues
Condicions: De 12 a 23 anys amb una 
bona base tècnica. Preferentment resi-
dents a Esplugues o estar vinculats/es a la 
ciutat per estudis o treball. Imprescindible 
estar realitzant algun curs de dansa 
(reglat o no reglat). Incorporació immedia-
ta. Els assajos es realitzaran els divendres 
a la tarda. Participació voluntària, no 
remunerada.Presentació de la companyia 
el proper setembre, durant les festes d’Es-
plugues.

Inscripció: sol·licitar el full d’inscripció 
enviant un correu a info@dansaxtots.org, 
assumpte "Audició", indicant l’estil de 
dansa que practiqueu, lloc i hores/setma-
na i enviar-la degudament complimenta-
da i signada, abans del 23 de maig.

Organitza: Dansa per Tots, Associació 
Catalana d'Amics de la Dansa. 
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CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 4 18.15 h Futbol masculí Can Clota, c.f. – Colegio Alemán S. Alberto AC

Dissabte 10 12 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Sitges UE

Diumenge 18 18.15 h Futbol masculí Can Clota, c.f. – Nouvalles Ath. CF

Diumenge 1 12 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Sant Esteve Sesrovires FC

POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 3 19 h Futbol sala másculí  CCA PL Macael – Cervera

Dissabte 10 16 h Futbol sala femení  CCA PL Macael – Alella FS Fl

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

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dissabte 3 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Santfeliuenc FC

Dissabte 10 20 h Futbol masculí La Plana CF – Colegio Alemán Sant Alberto AC

Diumenge 11 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Cubelles CF

Dissabte 27 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Sant Ildefons UE

Diumenge 25 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Juventud 25 de Septiembre

PAVELLÓ GROC

Diumenge 4 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – Sant Ignaci

Dissabte 10 16 h Futbol sala masculí  AEP Esplugues – CEB Pallejà  

Dissabte 10 17.30 h Futbol sala femení  AEP Esplugues – FS Montbui

Dissabte 31 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues – Collbató CE

PAVELLÓ BLAU

Dissabte 3 17.30 h Futbol sala femení  AEP Esplugues – C FE Castellón

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

Esplujove de tarda
Dijous 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Ungles estiuenques
Taller d’estètica, centrat en el tractament 
i decoració de les ungles. Vine i aprèn a 
decorar les teves ungles amb les últimes 
tendències. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Dijous 29, de 18.45 a 20.45 h  
Espai Jove Remolí  
Hort urbà
Tens ganes de tenir el teu propi hort al 
balcó/terrassa però no has cultivat mai 
i no saps per on començar? Fer créixer 
una hortalissa no és difícil i per això amb 
aquest taller aprendràs les nocions bàsi-
ques i t’enduràs tres plantes o hortalisses, 
plantades per tu mateix, que després 
podràs cuidar a casa. Cada participant 
ha de portar 3 testos o recipients i la terra 
universal pels mateixos, des del centre us 
donarem les plantes i l’adob natural.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

Esplujove de nit
Divendres 23, 
de 21.30 a 22.30 h
Espai Jove Remolí  
Maxia Moevius
Vine a gaudir de 
l’espectacle del jove mag 
espluguí Moevius! 
“Només la màgia dedicada
als demés mereix ser 
creada”, diu ell. Espectacle 
de màgia general, amb 
objectes quotidians, on gaudiràs des 
dels jocs més clàssics de màgia als més 
moderns acompanyats de la millor músi-
ca dels '80 fins a l’actualitat.

Divendres 9, a les 22 h
Casal Cultural 
Robert Brillas  

Nit de Rumba
Preu de l’entrada: 4€
Cartell: 
Rumba al bar, 
Caipirinhas Rumberus 
i Trast.  Aforament limitat
Organitza: Esplurock Associació

Punt temàtic 
Durant tot el mes de maig, de 17 a 21 h
Espai Jove Remolí      
Punt temàtic salut
Conjunt de material paper amb la infor-
mació més important  sobre salut i joves: 
drogues, tabaquisme, trastorns de la ali-
mentació, embarassos no desitjats, ETS,...

Exposició
Del 6 al 23 de maig, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí  
Autoestima’t
Exposició que promou l’autoestima i els 
hàbits saludables vinculats a la prevenció 
dels trastorns de Conducta Alimentària.

TIC formació
Dimarts 6 i 20, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Currículum creatiu
És important que el nostre currículum 
destaqui, per això aprendrem nous dis-
senys i noves formes de presentar-nos! 
Porta el teu CV i l’assessora informàtica 
t’ajudarà a fer-ne un nou! Servei obert, no 
necessita inscripció prèvia. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys.  Cal reservar plaça (*)

Divendres 23 i 30, de 19 a 20.30  h
Espai Jove Remolí  
Pàgines web per emprenedors
Les pàgines web són una gran eina de 
publicitat per les petites empreses, tot nou 
emprenedor ha de tenir una. Presentarem 
què són les pàgines webs, perquè podem 
utilitzar-les i ensenyarem com crear-ne 
una. Vine i fes la teva pròpia web! Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Associació DIAS
Dilluns 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
'Medi ambient i sostenibiliat'
Dirigit a joves de 17 a 30 anys. Places 
limitades. Més informació i inscripcions a 
info@dias.cat  

  

Ho organitza: Associació DIAS

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

(*) Per formalitzar la inscripció a 
les activitats cal trucar al 

telèfon 93 372 97 06 
(de dll a dv,  de 17.15 a 21 h) o 
enviar un correu electrònic a
 jove.remoli@esplugues.cat 

indicant el taller, nom i cognoms, 
edat i telèfon.   

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

EXPOSICIÓ JOVE
Del 5 al 31, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Drogues i què?
Exposició en què s’aborden les condici-
ons de producció i distribució, és qüesti-
ona la suposada “normalitat” del consum, 
és promou  l’autonomia personal en la 
presa de decisions, s’adverteix sobre el 
risc de dependència i d’altres problemes 
relacionats amb les drogues.

PUNT TEMÀTIC JOVE
Durant tot el mes, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  

Punt temàtic salut
Conjunt de material paper amb la infor-
mació més important  sobre salut i joves: 
drogues, tabaquisme, trastorns de la ali-
mentació, embarassos no desitjats, ETS...

TALLER OCI JOVE
Divendres 30, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Cuina hindú
T’agraden els àpats exòtics? En aquest 
tallers aprendràs nocions de cuina hindú 
i dels seus ingredients, es cuinaran dos  
receptes típiques d’aquesta cultura.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

TALLER JOVE-FORMATIU
Dilluns 5, de 18 a 19.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
I després de l'ESO, què?
Ja saps el que vols fer quan acabis l'ESO? 
Tens dubtes? Vine! t'informarem de totes 
les opcions que hi ha. Taller gratuït. 
Cal reservar plaça (*)

Dimarts 20, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Emprenedoria i joves: el pla 
d’empresa
Alhora d’iniciar una activitat emprenedora 
és vital fer un pla d’empresa per veure la 
viabilitat de la nostra iniciativa emprene-
dora. En aquest taller podeu aprendre que 
és, nocions de com fer-ho i recursos per 
recolzar-vos durant aquest procés. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Dijous 22, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Supera les PAU!
En aquest taller teòric- pràctic  t’enseya-
rem  tècniques d’estudi, gestió del temps 
i d’altres recursos  que et seran de molta 
utilitat de cara a supera les PAU amb èxit. 
Anima’t i fes la teva inscripció! Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dimarts 27, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Camps de treball
Vols participar d’un projecte de coopera-
ción? Et presentem les diferents possibili-
tats, organismes refrerents i tot el que has 
de saber sobre els Camps de Treball. 
Taller gratuït. Cal reservar plaça (*)

Ofi cina 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

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
l'1 i 2 de maig, ambós inclosos

No us perdeu les exhibi-
cions i els tallers d'skate 
i graffiti al parc d'skaters 
durant la celebració de 
la Festa de les Rodes. 

També es podrà gaudir de 
d'una sessió de reggae i 
acabarem amb un dinar 
popular organitzat per 

Produccions de Barri (més 
informació a la pàg. 8)

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




