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FESTES DE PRIMAVERA

La primavera vesteix Esplugues
de colors i activitats a l’aire lliure

E

ls dies s’allarguen, les nits s’escalfen i els arbres floreixen. La
ciutat fa goig i ho celebra oferint
un munt d’activitats per gaudirles acompanyats i a l’aire lliure.
Deixeu-vos endur pels aires de primavera
i desperteu l’esperit festiu que porteu a
dins perquè l’agenda del mes va plena de
propostes. Aquí en teniu un tastet:

DIUMENGE 3
El tret de sortida de les festes primaverals
té lloc al barri de Can Vidalet, on el Centro
Cultural Plaza Macael celebra la festa de
la Cruz de Mayo. La missa, la processó i la
mostra de quadres de ball formen aquesta tradició andalusa, que commemora la
troballa de la creu de Crist al mont Calvari
per part de Santa Elena.
DISSABTE 9 I DIUMENGE 10
Els colors guarneixen el centre de la vila
el dissabte 9 gràcies a la festa de les Flors
al Carrer, una autèntica manifestació d’art
floral que ens regalen l’Associació de Veïns
del Centre i els veïns i veïnes dels carrers
Mossèn Cinto Verdaguer i de l’Església. La
passejada inaugural és a les 12 del migdia i durant la jornada s’organitzen diverses actuacions. Aquest any, les roses en
seran les protagonistes i el Museu Can
Tinturé se suma a la celebració reproduint un arrambador del cèlebre ceramista
Lluís Bru, fet amb rajoles decorades amb
aquesta flor. El trobareu a l’interior i als
jardins del Museu.
El mateix dia, a la tarda, el grup de percussió femenina Tambolàs organitza la
Trobada Nacional de Percussió Femenina,
on l’entitat aprofita per celebrar el seu 10è
aniversari. Recordeu també, la cita habitual
amb la Trobada Infantil de Bastons (de
16 a 19 hores).
Paral·lelament, Firesplugues ofereix al
llarg de tot el cap de setmana un vast aparador de botigues i comerciants de la vila,
on també es donen cita diverses actuacions
als escenaris que s’hi munten (vegeu El
Pont especial).

DISSABTE 16 I DIUMENGE 17
Dins del tercer cap de setmana del mes
conflueixen moltes activitats. Per una
banda, l’Esbart Vila d’Esplugues organitza la tarda del dissabte el seu Festival
de Dansa, que aquest any incorpora balls
tradicionals d’altres cultures i, a més,

celebren el seu 30 aniversari amb un sopar
popular. Un cop caigui el sol, comença la
Nit dels Museus i la Nit Esotèrica, una
autèntica combinació de cultura i màgia.
El diumenge segueixen les portes obertes als museus de la vila amb motiu del
Dia Internacional dels Museus, mentre
els patins i els monopatins circulen pel
carreu Andreu Amat durant la Festa de
les Rodes. De tot plegat, se’n parla amb
més profunditat a les pàgines següents.
Cal esmentar, també, el concert de la coral
Musicorum, a les 12.30 h, i la segona edició de la gimcana històrica per la ciutat,
un joc de pistes per conèixer el patrimoni
que s’amaga als racons més emblemàtics
de la vila. Una experiència tan didàctica
com divertida per gaudir-la en família.●

FESTES DE PRIMAVERA
Del 3 al 17 de maig

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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Una nit màgica i cultural
El dissabte 16 viureu dues cares d’una mateixa nit: la màgica, que
dels
ens ofereix la Nit Esotèrica, i la cultural, per cortesia del
ls Museus
d’Esplugues. Dues maneres de gaudir dels vespres càlids que ens
regala la primavera

Dissabte 16

NIT DELS MUSEUS
De 19 a 21 h
Taller: Emporta’t la lluna

TEATRE I MÚSICA GUARNEIXEN
LA NIT DELS MUSEUS
Per una nit i un dia, els museus d’arreu
del món obren les portes de bat a bat per
acostar-se (encara més) a la ciutadania.
Els Museus d’Esplugues se sumen a
la festa des de les 19 hores a la una de
la matinada. Al Museu Can Tinturé, a
banda de visitar l’exposició permanent
'Can Tinturé, col·lecció de rajola de mostra
Salvador Miquel', podreu participar al taller
familiar Emporta’t la lluna, on els més
petits de la casa faran un penjoll en forma
del satèl·lit. A les 10 de la nit, començarà el
concert de jazz Els sons de la ceràmica, en
què les àmfores fetes amb aquest material
esdevindran instruments de percussió.
Al Museu de Ceràmica "La Rajoleta",
per la seva part, obre les portes a l’exposició permanent La ceràmica i els forns del
Modernisme. A més, a les 10 de la nit, dos
personatges que van viure a principis del
segle XX us descobriran com es treballava
a la fàbrica Pujol i Bausis en aquella època.
Un autèntic viatge a través del temps.
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DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
La festa de la nit anterior continuarà l’endemà, coincidint amb la celebració del Dia
Internacional dels Museus. Hi haurà portes obertes i visites guiades a Can Tinturé
(visita a les 12 h) i a "La Rajoleta" (a les 11
i les 13 h). ●

De 22 a 24 h
Concert: Els sons de la ceràmica
Museu Can Tinturé
De 22 a 24 h
Teatre: Les ombres de la fàbrica
Museu de Ceràmica
“La Rajoleta”

Dissabte 16

NIT ESOTÈRICA
A
21 h
Correfoc Infantil
C. Àngel Guimerà
NIT ESOTÈRICA:
ABSTENIR-SE PRAGMÀTICS
I CIENTÍFICS
Per una nit, les lleis de la física deixaran
pas a les forces sobrenaturals que només
la màgia pot esclarir. I és que encara avui
hi ha certs fets que escapen de l’àmbit de
la ciència... La Nit Esotèrica us proposa
entrar en un món de misteri i intriga, gens
apte per a pragmàtics, però ideal per a fantasiosos. L’escenari de tot plegat serà el
centre històric de la ciutat: jardins de Can
Tinturé, carrer de l’Església, plaça Pare
Miquel d’Esplugues i carrer Montserrat.
Els balls de foc anunciaran l’arribada
de la màgica nit amb el Correfoc Infantil
a càrrec dels Boiets i Toc de Foc, primer,
i el Correfoc de Primavera de Boc de
Biterna, després. Un cop desfermada la
rauxa, començarà la Nit Esotèrica com a
tal, on podreu predir el vostre futur a les
diverses parades de numerologia, runes,
tarotistes... , o maquillar-vos i fer espelmes
als tallers que s'hi munten.
Paral·lelament, hi haurà un planetari i un

22 h
Correfoc de Primavera
Inici jardins del Casal Brillas
A partir de les 22 h
NIT ESOTÈRICA
Runes, tarotistes, tallers de
maquillatge i espelmes...
C. Montserrat, c. Església i
jardins Museu Can Tinturé
Planetari Pl. Montserrat Roig
Espectacle del Faquir Eskorpio
Jardins de Can Tinturé
espectacle amb el Faquir Eskorpio a la
plaça Pare Miquel d’Esplugues, sonarà la
música amb un doble concert de la mà dels
grups Invernalia i Damned Hellbillies.
Entre ball i ball, aquells que vulguin sopar
alguna cosa acompanyats per la música,
podran fer-ho al servei de bar.
Ben a prop del nucli de la festa, al parc
de les Tres Esplugues, també es farà l’habitual Concert Jove que organitza Boc de
Biterna. ●

22.30 h
Concert d'Invernalia
00.30 h
Concert de Damned Hellbillies
Plaça Pare Miquel d’Esplugues
23.30 h
Concert Jove
Parc de les Tres Esplugues
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XIX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

XVI FESTIVAL DE DANSA D'ESPLUGUES

L’església de Santa Magdalena
es transforma en el Liceu
i la Cort de Versalles

L’Esbart celebra el seu 30è
aniversari amb un festival
de dansa multicultural

X Dos concerts, un d’òpera i sarsuela i l’altre de música barroca,
són les propostes del festival aquest mes.
“Per què hem d’anar al Liceu si el tenim aquí?”, preguntava un
membre del públic als Amics de la Música de Santa Magdalena,
organitzadors del cicle, després d’escoltar el recital d’àries d’òpera
de l’any passat, que “va ser tot un èxit”, afirma el seu president,
Joan Ribas. Així doncs, en el concert del divendres 15, es repeteix el format líric, aquest cop amb un repertori d’òpera i sarsuela
interpretat pel tenor Sergi Giménez i la soprano Miki Mori.
I el divendres, dia 29, el festival acull per segona vegada el quartet Dianthus Ensemble, que coordina la clavecinista i pianista
espluguina Maria Busqué, ara establerta a Alemanya. Hi podreu
escoltar el programa titulat So i llum, música barroca a la Cort
de Versalles, que ens traslladarà als regnats de Lluís XIV i Lluís
XV a França, on hi van treballar-hi els millors músics francesos,
les obres dels quals van ser admirades a la resta d’Europa. ●

X Si

19è FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA I TRADICIONAL
Divendres 15 21 h
Moments màgics d’òpera i sarsuela
Sergi Giménez Carreras (tenor), Miki Mori
(soprano) i Montse Pujol (piano).
Obres de Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini,
George F. Händel, Pablo Sorozábal, Federico
Moreno Torroba, Rafael Martínez Valls i altres
autors. Incloent-hi La donna è mobile, Casta diva
i Francina meva

bé l’aniversari oficial dels 30 anys de l’Esbart Vila d’Esplugues cau per Sant Mateu, l’entitat ha volgut aprofitar el seu tradicional Festival de Dansa d’Esplugues per celebrar-lo, i així
alleugerir els actes de la Festa Major. Aquesta 16a edició inclourà
com a novetat actuacions de grups folklòrics de diverses procedències, seguint l’esquema que va presentar fa un parell d’anys
a la Tarda de les Cultures.
Així, a banda de la actuacions de l’Esbart Vila d’Esplugues,
també hi participaran els Coros y Danzas Los Torronchos de
Etreros (Segòvia) i Inti Tusuy Runa, una formació dedicada a la
cultura del Perú, que omplirà de colors i ritmes exòtics l'escenari
del Festival.
Un cop acabada la mostra de dansa, a les 21 h, l'entitat ha organitzat un sopar popular [18 euros, adults; 9 euros, infants] obert a
tota la ciutadania, que tindrà lloc a la pista coberta Conxita Udina.
Després del sopar, seguirà el ball, en parella i grup, de la mà de la
formació de música folk Ginjolers & Co, que encapçala el músic
espluguí Sergi Sagristà.
Podeu consultar la informació sobre el menú i venda de tiquets
del sopar a la pàgina web: esbartesplugues.blogspot.com. ●

16è FESTIVAL DE DANSA D'ESPLUGUES
Dissabte 16 19 h
Parc Pou d’en Fèlix – Pista
vermella (en cas de mal
temps, a la pista coberta
del mateix parc)

Sopar popular
21 h
Parc Pou d’en Fèlix – Pista
Conxita Udina

29 de maig 21 h
So i llum, música barroca a la Cort de
Versalles
Quartet Dianthus Ensemble: JohannaBartz
(traverso), Dorothee Mühleisen (violí), Nuria Puigbó
(violoncel) i Maria Busqué (clavicèmbal).
Obres de François Couperin, Georg Philipp
Telemann, Marin Marais i d’altres autors
Església de Santa Magdalena
Col·laboració a l’entrada, no socis: a partir de [5 €]
Amics de la Música de Santa Magdalena

cuibany
Elements decoratius
CUINA I BANY
● REFORMA COMPLETA ●

Cuines, Banys, Portes,
Calefacció, Terres…
Pressupost sense compromís
C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)
Tel. 93 371 82 42
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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La Primavera Solidaria
nos recuerda que es posible vivir
en un mundo más justo
X Junto al buen tiempo, llega a Esplugues
la oportunidad de tomar conciencia
sobre la necesidad de vivir en un mundo
mejor y más justo. Varias iniciativas, que
culminarán con la celebración de la 15a.
Festa de la Solidaritat y la 12a. Festa del
Comerç Just, nos animan a comprometernos y contribuir con nuestras pequeñas
acciones a un mundo más justo.
Hasta mediados de mes se pueden ver
dos exposiciones sobre dos temáticas
relevantes. La lucha para la igualdad entre
hombres y mujeres en el mundo laboral
es el eje de la exposición Treballadores
del Món. Avancem cap a la igualtat de
génere, de la Fundació Pau i Solidaritat
de CCOO Catalunya. También en formato de muestra, se dan a conocer los
diferentes proyectos que están llevando
a cabo las entidades solidarias y de cooperación de Esplugues. En este sentido,
cabe destacar la presentación del proyecto Esplugues Roda Solidaritat, en La
Masoveria de Can Tinturé el martes 14.

15A FESTA DE LA SOLIDARITAT
Y 12A FESTA DEL COMERÇ JUST
Un día, dos fiestas. Solidaridad y comer-

cio justo van de la mano durante esta jornada (sábado 16), en la que se organizan
actividades para toda la familia. El grupo
de percusión Drums marcará el inicio,
después habrá la lectura del manifiesto, un
taller de cocina con alimentos de comercio
justo, un espectáculo de marionetas, una
gimcana por varias entidades solidarias de
la ciudad y un concurso de dibujo.
ESPLUGUES SE VUELCA
POR LA SOLIDARIDAD
Varias entidades de la ciudad han organizado actos relacionados con la solidaridad. El Club Handbol Esplugues ha
vinculado su torneo escolar con la realización de una recogida para el banco
de alimentos de la Cruz Roja. El viernes
15, la AMPA de la Escuela Gras i Soler
y el Esplai Espurnes, por su parte, organizan un concierto con The Black Rose i
Coverkings con el fin de recaudar fondos
para la campaña de becas de las actividades de verano de Fundesplai. Y el sábado
16 por la mañana, llega a la plaza Santa
Magdalena la vuelta solidaria en caravana a Catalunya por las enfermedades
minoritarias. ●
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FESTA DE LES RODES

ESPORT, SALUT I
DIVERSIÓ RODEN PELS
CARRERS D’ESPLUGUES
XTeniu el casc a punt i moltes ganes de
passar-vos-ho bé? Perfecte, perquè és l’únic
que necessitareu per participar a la Festa
de les Rodes, el diumenge 17. L’esport,
la diversió i la vida saludable conflueixen
en aquesta celebració ideal per viure en
família. Amb aquesta festa, es pretén difondre que hi ha moltes maneres de moure’s
per la vila, que són molt més respectuoses
amb el medi ambient que les motos i els
cotxes. Es farà habilitant zones i passejades
urbanes per anar amb bicicleta, patins o
skates, activitats sensibilitzadores sobre
accessibilitat i ecologia i l'habitual exhibició de patinatge artístic a càrrec del club
de casa nostra, entre d’altres activitats.
Tot plegat té lloc al carrer Andreu Amat
(davant de l’Institut La Mallola), d’on parteixen els dos circuits per a bicicletes i
patins, un per a infants de fins a 9 anys
(1,5 km) i l’altre per a majors d’aquesta
edat (8 km). Les sortides són a les 10.15 i a
les 10.30 hores, respectivament.
En el mateix indret, també hi trobareu
una zona de ludoteca i esport per als més
petits, una altra de biketrial, una activi-
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tat per anar amb cadira de
rodes i viure de primera mà
els obstacles amb què es
troben les persones que van
amb aquest vehicle, un taller
de patinatge per practicar
eslàlom, velocitats i salts; un
estand amb bicicletes elèctriques i un circuit de cotxes de xoc
ecològics.
Paral·lelament, al parc d’skaters, es
farà un taller d’iniciació. També hi haurà
exhibicions. I recordeu que a les 12.30
hores teniu una cita amb els membres del
Club de Patinatge Artístic d’Esplugues
al mateix Institut La Mallola, on es mostraran balls impressionants. ●

FESTA DE LES RODES
Diumenge 17 De 10.15 a 14 h
Activitats, tallers, exhibicions,…
Passejada urbana amb sortida i
arribada al carrer Andreu Amat

ARRIBADA A

SORTIDA A

SORTIDA B

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
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Toca-la de nou,
Sam!
X La

L’Endoll recupera
el gènere de revista
amb vedets incloses
X La

sala de teatre de L’Avenç Centre
Cultural es convertirà en un autèntic
cabaret gràcies a la nova proposta de
l’Endoll Teatre. La companyia de casa
nostra recupera el subgènere teatral
de la revista, on la sàtira es barreja
amb el musical. L’espectacle compta
amb la participació d’un equip de set
actors i actrius, i més de deu ballarines, i és que una de les característiques principals d’aquest tipus de teatre, originari de França, és el toc picant
i burlesc que aporten les vedets.
L’obra, titulada Vuelve la revista,
teatro cómico-musical, explica la

història d’un respectat polític a qui la
dona i la sogra enxampen amb la seva
amant. Com a venjança, la sogra li diu
que la seva dona l’enganyarà amb el
seu millor amic. D'altra banda, també
descobreixen el polític de l’oposició
amb una noia al seu despatx. L’embolic
està servit. ●

cantant i ballarina espluguina
Clara Gispert presenta el concert
de jazz Play it again, Sam! (Toca-la
de nou, Sam!), una picada d’ullet a la
pel·lícula Casablanca, que aprofita el
cognom del pianista de l’espectacle,
David Sam, músic valencià amb una
llarga trajectòria com a acompanyant
de cantants com Monica Green,
Ainhoa, David Civera, Suprems,
Javier Gurruchaga, etc. Completa la
formació, la bateria Glòria Maurel,
que ha actuat en més de 300 espectacles aquí i a l’estranger.
En aquesta ocasió, el trio s’uneix
per oferir-nos una selecció d’estàndards del jazz, el swing, el blues i
el rock & roll. ●

PLAY IT AGAIN, SAM!
Concert de jazz, swing, blues
i rock & roll
Divendres 15 20.30 h
Preu: 8 € (socis L'Avenç 6 € )
L'Avenç Centre Cultural

TEATRE: VUELVE
LA REVISTA, TEATRO
CÓMICO-MUSICAL
Dissabtes 9 i 16 22 h
Diumenges 10 i 17 18 h

III MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL

Menuts i joves fan els primers passos al teatre
X Potser alguns dels nens, nenes o joves
que han passat per l’escenari de les mostres de teatre de la ciutat esdevindran
actors o actrius de renom. Encara és
massa d’hora per esbrinar-ho, ja que la
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil arriba aquest any a la tercera edició. No obstant això, i veient l’esforç i la il·lusió que
hi posen els participants, és possible que
la idea es faci realitat.
El festival de teatre, que organitza
L’Avenç Centre Cultural i l’Ajuntament,
arrenca el divendres 29, amb la primera
funció, i culmina el dissabte 13 de juny, dia
en què es farà l’entrega de diplomes als
participants. Com en passades edicions,
alumnes de diversos centres educatius de
la vila, amb edats compreses entre els 3 i
els 18 anys, pujaran a l’escenari per mostrar els seus dots d’interpretació.
A hores del tancament de la revista estava confirmada la participació de sis grups.
10 L'Agenda - maig 2015

Els alumnes de l’Escola Folch i Torres
representen les obres que porten per títol
Les germanes Folki i La corona del rei.
Nois i noies de l’Institut La Mallola, sota
el nom d’El Remolí, hi participen amb la
peça Recursos humanos. Des de l’Institut Severo Ochoa s’atreviran amb una
obra representada en anglès: Up all night
(Desperts tota la nit). L'Escola Isidre
Martí també participa a la mostra amb
l'obra Allà on viuen els mostres i els alumnes de l'Institut Joanot Martorell, per la
seva banda, escenifiquen dues peces: A
Midsummer Night's Dream i Cásina. ●

III MOSTRA DE TEATRE
INFANTIL I JUVENIL
Del 29 de maig al 13 de juny
L’Avenç Centre Cultural
*Consulteu la programació de juny
a la propera Agenda

VIII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES
VIII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES

UNA FESTA DE LA POESIA
I LA SARDANA
X La gràcia de la sardana i la solemnitat de
la poesia converteixen els VIII Jocs Florals
d’Esplugues en una autèntica celebració
de la cultura catalana. La vuitena edició
del certamen biennal homenatja els 50
anys de la Secció Sardanista de L’Avenç,
una fita que l’entitat va assolir l’any passat. Per aquest motiu, l’acte, que té lloc el
dimecres 6, compta amb la participació del
seu president, Guillem Eastaway i es farà
la projecció del documental Aniversari: 50
anys, que recorre la història dels sardanistes espluguins. A més, també s’organitza
un recital de poemes de sardana, recitats
per rapsodes de la vila, després del qual
hi haurà una actuació musical a càrrec de
Rosa M. Tomàs.
Abans, però, presentaran l’acte el director de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, Narcís Fluvià, i el regidor de
Cultura, Eduard Sanz. També es recordarà la història del certamen literari que es va
celebrar per primera vegada a Catalunya
l’any 1393. Tanmateix, a Esplugues van
arribar el 1951, tot i que no va ser fins a
l’any 2003 que es van celebrar de manera
continuada i bianual.

148 OBRES PRESENTADES
El diumenge 17, tindrà lloc l’entrega de
premis, sota el lema La gran festa de la
poesia. Entre les 148 obres presentades
aquest any, només sis rebran un dels premis, que seleccionen les millors composicions poètiques, tant les escrites en català (premis Flor Natural, Englantina d’Or
i Viola d’Or i Argent) com en castellà o
anglès (premis especials), o sobre un tema
de la vila (Premi Ciutat d’Esplugues). Tots
ells estan dotats amb 400 euros.
Durant l’acte es donaran a conèixer els
afortunats i es farà una lectura dels poemes
guanyadors. També parlaran el president

del jurat, Josep Izquierdo; el seu president d’honor, el rector de la parròquia
de Santa Magdalena, mossèn Xavier
Armengol; i la seva presidenta d’honor,
l’alcaldessa Pilar Díaz. ●

VIII JOCS FLORALS
D’ESPLUGUES
Dimecres 6 19 h
Acte d’homenatge a la Secció
Sardanista de L’Avenç
Diumenge 17 18 h
Entrega de premis
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
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XVII SEMANA DE LA SALUD

LLEVAR UNA VIDA SALUDABLE
AYUDA A MANTENERSE JOVEN
SEMANA DE LA GENTE MAYOR

X Mantenerse

sano no es una cuestión
de edad. Éste es el positivo mensaje que
resuena durante la Semana de Salud, que
se celebra del lunes 4 al viernes 8, bajo
el lema Salud joven a todas las edades.
Para demostrarlo, especialistas en salud
física y mental protagonizarán actividades en las que se darán consejos y motivos para cuidarse.
El público joven tendrá un papel importante. Por un lado, se celebra una jornada
sobre adolescentes y drogas para aquellos
profesionales que trabajan con ellos. En
relación a este tema, Esplujove ofrece un
punto temático sobre esta y otras cuestiones. Por otro lado, también se imparte un
taller para que los adolescentes aprendan
a cocinar recetas fáciles si algún día tienen que comer sin sus padres.
La familia es otro de los ejes destacables. Por ejemplo, un taller de constelaciones familiares permitirá tratar las relaciones internas que las personas tienen
con sus allegados y en una charla –debate
se darán claves para comunicarse con los
hijos. Los más pequeños de la casa, por su
parte, aprenderán a cuidarse con el simpático reportero de Tele-Titella Pere Flash.
Paralelamente, también se organiza una

Bailes y juegos
para la gente
mayor
X Quién

maratón para donar sangre y charlas
sobre el “canal personal de salud” del CAP
Lluís Millet, las diferentes enfermedades
de los huesos (artrosis y osteoporosis) y la
medicina alternativa. ●

XVII SEMANA
DE LA SALUD
Del lunes 4 al viernes 8 de mayo
Podéis consultar los horarios
y lugares de todas las actividades
en el Dia a dia

diga que jugar es cosa de
niños se equivoca, al menos durante
la Setmana de la Gent Gran, que
va del lunes 11 al sábado 16. En ella
se organizan dos sesiones de juegos
tradicionales para pasárselo bien en
comunidad. Aunque el baile, la salud
y el deporte serán los platos fuertes
de estas jornadas, que empiezan con
una sesión de baile en el CEM Les
Moreres y seguirán con una masterclass y un taller de salsa. También
habrá un taller de aguagim o sesiones para hacer ejercicio físico de
distintas maneras.
Podéis consultar la información
de todas las actividades programadas en la revista especial sobre la
Setmana de la Gent Gran que se
ha repartido días atrás o en la web
esplugues.cat ●
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TROBADA NACIONAL DE PERCUSSIÓ FEMENINA

XVII Trobada d'escoles
d’handbol de Catalunya

Tallers gratuïts de dansa
i percussió

X Més de 30
equips d’arreu
de Catalunya
“juguen contra
la fam” en el
torneig d’handbol.
La 17a Tro bada d’Escoles
d’Handbol, que
se celebra el
dissabte 23, compta amb la participació de 36 equips
d’arreu de Catalunya. Més de 350 nens i nenes benjamins
i alevins “jugaran contra la fam” en aquesta trobada, on
es preveu la recollida d’aliments per abastir el banc d’aliments de la Creu Roja i així cobrir part de les necessitats
de l’època estival. Per això, cada participant aportarà un
quilo de menjar no perible.
“Des del seu origen, aquesta trobada té implícits valors
de l’handbol més enllà dels merament competitius, com
són el respecte per un mateix i pels altres i sobretot la
diversió”, afirmen des del Club d’Handbol d’Esplugues,
organitzador del torneig. ●

XVII TROBADA D’ESCOLES D’HANDBOL
DE CATALUNYA
Dissabte 23 De 9 a 20 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
i Escola Isidre Martí

X Dones

vingudes d’arreu impartiran tallers gratuïts de
percussió i dansa durant la Trobada Nacional de Percussió
Femenina que organitza el Grup de Percussió Tambolàs,
el dissabte 9. L’entitat, que aprofitarà la jornada per celebrar
el seu 10è aniversari muntant una exposició fotogràfica, ha
convidat els grups Bembé Batucada, de Granada, i Ashabá
Percusión, de Madrid. El motiu de tot plegat, a part de la
diversió, és “aconseguir el reconeixement de la dona dins la
societat”, afirma l’organització.
Una cercavila, diverses actuacions de percussió i un taller
de dansa africana són algunes de les activitats que s’organitzen durant la tarda de dissabte, al parc Pou d’en Fèlix. ●

TROBADA NACIONAL DE PERCUSSIÓ FEMENINA
Dissabte 9 17 h
Parc Pou d’en Fèlix

E S P L U G U E S

C O M E R C I A L

PINTOR
Basilio García

PINTURA - ESTUCADOS - DECORACIÓN
SERIEDAD Y MÁXIMA LIMPIEZA
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

93 372 18 13 – 650 20 26 45
C/ Alegria, 16-18 • ESPLUGUES
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: ‘JOAN PASTOR, OBRA CULTURAL’

Sota la mirada de Joan Pastor
X L’objectiu

de la càmera de Joan Pastor
i Villalba (Esplugues de Llobregat, 1949
– 2014) captava aquells indrets que ningú
veu o sap veure. Com a bon fotògraf, tenia
la mirada precisa de l’observador de les
persones, de les activitats culturals de la
ciutat, o d’aquelles petites coses de la vida
quotidiana. Malgrat que la fotografia va
ser per ell una afició més que una professió (era mecànic electricista), aquest
espluguí, tan arrelat a la vida associativa
i cultural de la vila, va guanyar diversos
premis de concursos de fotografia artística
a Catalunya i a la resta d’Espanya.
Més enllà de la seva faceta de fotògraf,
molts el recordaran per la seva vinculació

a diverses entitats d’Esplugues: era membre de la Colla de Castellers d’Esplugues i
de Ball de Diables (el seu versot de Santa
Magdalena era un dels més esperats!), i
sovint el podíem trobar caminant amb el
Centre Excursionista d’Esplugues. En totes
aquestes entitats va ser una persona molt
estimada, un referent en diversos aspectes,
que ha deixat un entranyable record.

Detall d'una de les seves obres

En Joan conversant al carrer amb la càmera a la mà

Amb motiu del primer aniversari de la
seva mort, els amics, la família de Pastor i
l'Ajuntament han volgut retre-li homenatge a través d’una exposició (Joan Pastor,
obra cultural) que recull l’obra del fotògraf, tant analògica com digital, i també
mostra un vídeo en el qual s’expliquen
altres vessants del protagonista. La inauguració és el dimarts 5, a les 19.30 hores,
al Casal de Cultural Robert Brillas. ●

ESPLUGUES

PEIXATERIA NITUS
Peix fresc i marisc
Dijous tarda tenim
peix de platja de Vilanova

MERCAT LA PLANA parada 2
Tel. 93 371 39 78 • ESPLUGUES

EXPOSICIÓ: ‘JOAN PASTOR,
OBRA CULTURAL’
Del 5 al 28 de maig
Casal de Cultura Robert Brillas
Inauguració: Dimarts 5 19.30 h

COMERCIAL
X Etiqueta Energética
(nuevo decreto)
X Cédulas

de habitabilidad

X Proyectos

de Rehabilitación

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
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Espluestiu 2015: anglès, natura, esports,
art, música, teatre i molta diversió!
X Passar

l’estiu a Esplugues és tota una
aventura! L’oferta lúdica i esportiva per
als nens i nenes, els joves i la gent gran
és tan àmplia com atractiva.
Pel que fa al Casal d’Estiu de les escoles,
dirigit als infants de 3 a 12 anys, i que
aquest any s’inspira amb la Mediterrània,
destaca sobretot que durant un dia de la
setmana les activitats es faran en anglès.
Les inscripcions comencen el dilluns
4 i, com a novetat, es podran fer també
per Internet, a la pàgina www.esplugues.
cat (a partir de les 10 del matí del dia 4).
Els pares i mares podran seguir el programa d’activitats per a les escoles al portal http://casalsestiuesplugues.org. Els
joves, de 12 a 16 anys, poden anar al Casal
Jove, que organitza l’Esplai Espurnes i
l’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet a
l’Espai Jove Remolí i al Casal de Cultura
Robert Brillas.
A qui tingui un interès específic

pels esports, pot adreçar-se als Casals
Esportius (de 3 a 15 anys) o als campus
d’esports que organitzen les diverses
entitats de la vila: handbol, futbol camp
i sala, voleibol, gimnàstica artística, patinatge artístic, bàsquet, tennis taula, natació, tennis i pàdel.

Els casals d’estiu
a les escoles faran un dia
de la setmana en anglès
També hi ha l’opció de passar alguns
dies d’estiu a estades a cases de colònies o a campaments per tal que els participants puguin gaudir de la natura. Ho
proposen l’Esplai Espurnes, l’Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet, l’Agrupament Escolta Espluga Viva, l’AEiG
Sant Jordi o el Grup de Joves Santa
Gemma-Sant Antoni en el Lleure. Com

EL GOVERN MUNICIPAL, A LES VOSTRES MANS!
X El

proper diumenge 24 teniu una cita
amb les urnes. A les vostres mans està
l’elecció del govern municipal. Un dia
en què la democràcia es fa efectiva, i
on la participació de la ciutadania és
més necessària que mai.
Totes les persones majors de 18
anys inscrites al cens electoral i amb
la nacionalitat de qualsevol país de la
Unió Europea, així com de Bolívia, Cap
Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador,
Islàndia, Nor uega, Nova Zelanda,
Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago poden
exercir el seu dret a vot per un dels candidats a les eleccions municipals, de 9 a
20 hores a les 57 taules repartides pels

L’Espai Municipal de les Arts, per
la seva banda, ofereix casals musicals
i artístics per a infants i joves, i tallers
per a joves i adults. L’Avenç Centre
Cultural, per la seva part, proposa un
casal especialitzat en el teatre.
Així mateix, hi ha dos casals més, un
per a les persones grans (de més de 60
anys) i, l’altre, per a joves i adults amb
discapacitats.
Podeu consultar totes les activitats i
obtenir més informació sobre inscripcions i beques al web municipal www.
esplugues.cat, entrant a EspluEstiu 2015
(es pot acceidr al tutorial a partir del 27
de maig). ●

ELECCIONS MUNICIPALS 2015
Diumenge 24
de 9 a 20 h

Col·legis electorals:

14 col·legis electorals de la vila. La
Creu Roja, per la seva part, oferirà un
servei de transport per a les persones
amb mobilitat reduïda. ●

Creix la xarxa d'aparcaments
segurs per a bicicletes Bicibox
L'Ajuntament instal·la una nova estació de Bicibox al
carrer Via Augusta i trasllada la de la plaça Blas Infante
al carrer Sant Mateu
X La xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes ha crescut a

Esplugues i ara ja n’hi ha deu. El 24 d’abril passat es va installar la nova estació de Bicibox del carrer Via Augusta, que
compta amb set places per aparcar-hi la bicicleta.
Per una altra banda, l’estació M14, que estava situada a la plaça
Blas Infante, s’ha reubicat al carrer Sant Mateu, davant de la
Clínica Diagonal. Properament es realitzarà un estudi d’ubicació
per trobar, a la llarga, un indret més adient al barri.
A banda d’aquestes dues, podeu trobar més estacions de
Bicibox a:
Pont d'Esplugues (annex a l’Ajuntament), Biblioteca Pare
Miquel d'Esplugues, TRAM Montesa (Av. Cornellà cruïlla c.
Gall), CEM la Plana, CEM les Moreres, parada TRAM Can Clota,
TRAM Sardana (al carrer del Carme) i plaça de la Bòbila. ●
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a novetat, cal recordar que enguany
el lloc d'inscripció ha canviat i es farà
a la seu de les entitats d'esplai.

Escola Isidre Martí, Casal de
Cultura Robert Brillas, Escola
Gras Soler, Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues, Institut Severo
Ochoa, Casal dels avis (Can Clota),
Associació Cultural Andalusa,
Centre Municipal Puig Coca,
Escola Isabel de Villena, Centro
Cultural Plaza Macael, Escola Joan
Maragall, Escola Folch i Torres,
Escola Bressol Joan Maragall i
Escola Can Vidalet

Un concert solidari per la salut
bucodental de les persones amb
discapacitat intel·lectual
X La Fundació Finestrelles, que treballa per la discapacitat intel-

lectual, celebra un nou concert solidari per tal de recollir fons per a
l'entitat. L'acte, que tindrà lloc el dijous 14, a la Sala Luz de Gas de
Barcelona, compta amb la participació del grup Porfinviernes
(PFV), dedicada als concerts benèfics. En aquesta ocasió, els nou
membres del grup interpreten hits coneguts de la música pop,
rock, soul, blues, reggae.
Els fons recaptats es destinaran a impulsar el programa de
salut bucodental realitzat per l'Associació Dental d'Ajuda al
Disminuït (ADADI). Ambdues entitats treballen plegades per
desenvolupar aquest programa, que gira al voltant de la prevenció
i la promoció d’hàbits saludables en la cura de la boca. ●
CONCERT SOLIDARI FUNDACIÓ FINESTRELLES
Dijous 14
21 h • Preu: [15€]
Sala Luz de Gas C. Muntaner, 246, Barcelona
Reserves trucant al 93 371 34 41 o bé directament a la Fundació
També hi ha una "Fila 0" (Compte bancari: 2100-0555-34-0202162137)

Maig 2015

Dia
a Dia
4 DILLUNS
D’11 a 12 h • Edifici Cadí

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS
Titelles: ‘Tele salut’
De la mà d'en Pere Flash, un simpàtic reporter de
Tele-Titella, viureu en directe un conjunt de situacions
divertides sobre temes de salut que convida els nens i
les nenes (amb edats de P5) a reflexionar d’una forma
molt entretinguda. Places limitades
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS

Canal personal de salut
Presentació d’aquest canal que permet conèixer on
són moltes dades de la història clínica personal. A càrrec de Marga Melgar i de Yolanda Aguilera, infermeres del Centre d’Atenció Primària Lluís Millet

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Inauguració de l'exposició:

'Joan Pastor: obra cultural'
Recull de l’obra fotogràfica, tant analògica com digital,
de Joan Pastor. Es passarà un vídeo en el qual s’expliquen altres vessants del protagonista. Oberta fins al
28 de maig.
A LA PÀGINA 15

6 DIMECRES
11 h • Edifici Cadí

19 h • Biblioteca La Bòbila

CONTESPLAI

Hora del conte, a càrrec del Grup Indi del Club
d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet
19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada: 'Pessics de cultura i guerres'
Ponent Jaume Flaquer
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

8 DIVENDRES

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATSXerrada-

De 17 a 19 h
Casal de Gent Gran Esplugues – Can Vidalet

Taller-xerrada:

Ball amb música en directe

‘Ossos joves, artrosis i osteoporosi’
L’objectiu d’aquesta xerrada és conèixer com són els
ossos i què fer per mantenir-los “joves”, saber què és
l’artrosi i la osteoporosi i com disminuir-ne els efectes.
A càrrec de la Dra. Montse Curucelaegui, especialista en salut pública de l’Ajuntament d’Esplugues.
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up
Places limitades, cal reserva prèvia
19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

VIII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES

Acte d’homenatge a la Secció
Sardanista de L’Avenç
Audiovisual, lectura de poemes (la lletra de les sardanes) i actuació musical a càrrec de Rosa M. Tomàs.
A LA PÀGINA 11

Entrada amb rifa: [2,5 €]
Organitza: Junta del Casal de Gent Gran Esplugues
- Can Vidalet
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLES DE CINEMA NEGRE
LA MORT VIATJA EN TREN
Projecció: Extraños en un
D’Alfred Hitchcock (1951)

tren

9 DISSABTE
A les 9.30 i a les 11.30 h
Pels carrers de la ciutat
Sortida des del CEM Les Moreres

Marxa nòrdica per Esplugues
9.30 h • 1a. sortida: intensitat mitjana-baixa
11.30 h • 2a. sortida: intensitat baixa
Inscripcions al CEM Les Moreres, de dl. a dv., de 18 a 22
h. i dis, de 10 a 13 h). Activitat per a majors de 16 anys.
Organitzen: Ajuntament d’Esplugues i l’entitat Bendhora
Tot el dia
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer i c. de l'Església

FESTES DE PRIMAVERA

Flors al carrer 2015
12 h Passejada inaugural (Flors, música, art...)
Inici al carrer Mossèn Jacint Verdaguer cantonada av.
de Cornellà fins al Museu Can Tinturé

5 DIMARTS
De 9 a 14.30 h • Edifici Citilab
Plaça Can Suris, s/n Cornellà de Llobregat

De 10 a 14 i de 17 a 20 h
Museu de Can Tinturé

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS

FESTES DE PRIMAVERA

I Jornada d'adolescents i drogues

Rajoles de flors, flors de rajoles

Adreçada a tots els professionals que treballen amb els
joves per tal d'oferir recursos educatius i una perspectiva de professionals especialitzats en aquests temes.
9 h • Presentació
De 9.30 a 10.30 h • ‘I què dimonis sabem dels
adolescents d’avuí?’, a càrrec de Jaume Funes,
psicòleg, educador i periodista
De 10.30 a 11 h • Descans
D’11a 12.30 h • ‘Quan la Maria va de casa a
l’institut'. Sobre com plantejar alguns consums de
cànnabis adolescents, a càrrec de Jordi Bernabeu,
psicòleg i educador social.
De 12.30 a14 h • Educar en el consum de drogues,
a càrrec de Carles Sedó, treballador social i pedagog.
De 14.15 a 14.30 h • Cloenda
Inscripcions: https://docs.google.com/forms/
d/1Ymi6obHCVZj56S41JDog_luums39u97YVrodih_YK9A/viewform
Organitza: Servei de prevenció de drogodependències de la Mancomunitat Fontsanta (formada pels
Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de
Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern)

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

FIRESPLUGUES 2015

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS
Xerrada: ‘Medicines alternatives’
Queèen sabem, quines són, serveixen? A càrrec de la
Dra. Imma Nogués, del CAP Lluís Millet

HORA DEL CONTE

11 h • Edifici Puig Coca

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS

A càrrec de Ramon Florez Gomez
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

Si teniu entre 18 i 65 anys i peseu més de 50 quilos,
encara que hagueu patit hepatitis abans dels 12 anys,
no estigueu en dejú, tingueu el colesterol elevat o
prengueu algun dels medicaments més freqüents,
podeu donar sang. Fins a tres vegades l'any, les dones,
i fins a quatre, els homes.
Organitza: Institut Severo Ochoa amb la col·laboració
del Banc de Sang i Teixits de Catalunya

De 10.30 a 20 h
Rambla del Carme
Fira comercial i industrial en què el comerç i l'empresa
locals exposen els seus productes i iniciatives a la ciutadania. Hi ha actuacions i demostracions de diverses
escoles i expositors a l'escenari. Consulteu tota la informació a El Pont especial Firesplugues que heu rebut
juntament amb aquesta agenda.

7 DIJOUS

De 9.30 a 14 i de 16.30 a 20 h
Institut Severo Ochoa

Marató de donació de sang

Les roses són protagonistes en aquesta edició de Flors
al carrer. Els MEL reproduiran algunes de les rajoles que
apareixen a l’arrambador 28 de “La Rajoleta” en catifes
de flors, a l’interior i Jardins del Museu.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Tots els petons del món, amb

Montse
Panero. Un conte adaptat a la llengua de signes
catalana, amb la seva traducció al català per a infants
oients. El conte s'acabarà amb una cançó i un dibuix
de la il·lustradora del conte, Mercè Galí.

'Història de la màgia'

19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa
en anglès
Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès

De 16 a 19 h • Inici: rambla del Carme

FESTES DE PRIMAVERA

6a Tarda de Bastons Infantil
De 16.30 a 16.45 h • Rambla del Carme
Concentració de Colles
De 17.15 a 17:30 h • Rambla del Carme
Inici de la cercavila
18:30 h • Plaça Gandhi
Lluïment final de les colles
De 19 a 19.15 h • Jardins de la Concòrdia
Fi de festa amb berenar
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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
A partir de les 17 h
Parc Pou d'en Fèlix

FESTES DE PRIMAVERA

Trobada Nacional de Percussió
Femenina
10è aniversari de Tambolàs
Una jornada plena de tallers gratuïts de percussió i
dansa protagonitzats per dones.
17 h • Cercavila
Des de la rambla del Carme fins al parc Pou d'en Fèlix
18 h • Taller de percussió
19.30 h • Actuació d’Ashabá (Madrid)
20 h • Taller de dansa africana
21 h • Actuació de Bembé Batucada (Granada)
21.30 h • Actuació de Tambolàs, grup de percussió femenina (Esplugues)
22 h • Homenatge 10è aniversari
22.30 h • Festa amb DJ Monocha
A LA PÀGINA 14

Organitza: Tambolàs – Grup de percussió femení
22 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies
Teatre:

Vuelve la revista, teatro cómicomusical
Espectacle de teatre còmic amb vedets i música.
Organitza: Endoll Teatre.
A LA PÀGINA 10

10 DIUMENGE

12 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Lletraferits, amb Sandra Rossi

FIRESPLUGUES 2015
Fira comercial i industrial. Consulteu tota la informació a
El Pont especial Firesplugues que heu rebut juntament amb aquesta agenda.
D’11 a 14 h
Parc Ciclista del Llobregat (Sant Joan Despí)

4a Cursa Ciclista Popular Infantil
Inscripcions gratuïtes una hora abans. ús del casc
protector obligatori
Organitza: Consell Esportiu Baix Llobregat
D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona de jocs infantils/quiosc

JUGATECAMBIENTAL

El conte reciclat i la gimcana del
reciclatge
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
18 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies
Teatre: Vuelve

la revista, teatro cómi-

co-musical
Espectacle de teatre còmic amb vedets i música.
Organitza: Endoll Teatre.
A LA PÀGINA 10

11 DILLUNS
De 10 a 11 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

SETMANA DE LA GENT GRAN

Comencem la setmana ballant!
Obert a tothom
De 10.30 a 11.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

SETMANA DE LA GENT GRAN

Juguem tots plegats!
Jocs tradicionals i adaptats per a la gent gran
Obert a tothom
18 L'Agenda - maig 2015

Xerrada:

‘Com prevenir les caigudes a través
del exercici físic’
Obert a tothom

De 10 a 11 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

SETMANA DE LA GENT GRAN

D'11.30 a 12.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Exercici físic amb cadires.

SETMANA DE LA GENT GRAN

Obert a tothom

Juguem tots plegats!

D'11.30 a 12.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

SETMANA DE LA GENT GRAN

Juguem tots plegats!
Jocs tradicionals i adaptats per a la gent gran.
Obert a tothom
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

La lluna a la finestra, amb Sherezade Bardají

13 DIMECRES
De 10 a 11 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

SETMANA DE LA GENT GRAN

Juguem tots plegats!
Jocs tradicionals i adaptats per a la gent gran
Obert a tothom

Jocs tradicionals i adaptats per a la gent gran.
Obert a tothom
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CONTES MENUTS

Mariners d'aigua dolça
A càrrec de Sara Fuente.
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una persona adulta. Places reservades. Cal inscripció prèvia
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Els ritus nostres de cada dia'. A càrrec
de Manuel Delgado. 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!
De 17 a 19 h
Casal de Gent Gran Esplugues – Can Vidalet
Rbla. Verge de la Mercè, 57

SETMANA DE LA GENT GRAN
De 10.30 a 20 h
Rambla del Carme

D’11 a 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas

SETMANA DE LA GENT GRAN

Teatre musical
A càrrec del grup de teatre La il·lusió no té edat, de
Parets del Vallès. Obert a tothom
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

Let's play the Tale,
with Patricia McGill
Stories in English
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
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DISCOFÒRUM

Audicions a la carta
- Antonin Dvorak: Simfonia del Nou Món
Audiovisuals: Francesc Coma; comentaris: Francesc
Ventura.
- Johann S. Bach: La Passió Segons Sant Mateu
Audiovisuals: Ramon Cervera; comentaris:
Francesc Coma.
Organitza: Club Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

14 DIJOUS
18.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES

Acte de presentació d’Esplugues
roda solidaritat
Presentació del curmetratge protagonitzat pels alumnes del Programa de Formació i Inserció (PFI-PTT) i el
vídeo de les entitats de cooperació Esplugues Roda
Solidaritat, a càrrec de la Fundación Tus Ojos.
Organitza: Consell Municipal de Cooperació, amb la
col·laboració del Departament d'Educació

Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez.
Grup de conversa en anglès
19 h • Edifici Cadí

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS
Xerrada- debat:

‘Com comunicar-nos amb els fills:
sopars en família’
El dia a dia fa que de vegades les relacions familiars
es ressentin. Buscar un temps i espai per parlar amb
els fills és clau per al benestar de tota la família. Com
fer-ho? A càrrec de la Dra. Montse González, especialista en pediatria del CAP Can Vidalet, i de la Dra.
Montse Curucelaegui, especialista en salut pública
de l’Ajuntament d’Esplugues.
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès

15 DIVENDRES
En horari concret • Del 15 al 17 de maig
Als establiments adherits de la ciutat

FESTES DE PRIMAVERA

Tapes de primavera
Els establiments de restauració que se sumin a la
iniciativa oferiran a la clientela una tapa i una beguda
al preu d’[1,90 euros]. Consulteu tota la informació al
llibret Tapes de Primavera que heu rebut juntament
amb aquesta agenda
De 10 a 11 h
Plaça Catalunya (Esplugues de Llobregat)

SETMANA DE LA GENT GRAN

Masterclass de ball
Obert a tothom
D’11.30 a 12.15 h
Complex Esportiu La Plana - Pl. Catalunya, s/n

SETMANA DE LA GENT GRAN
De 10 a 11 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

SETMANA DE LA GENT GRAN

Ballem salsa!
Obert a tothom

Aiguagim per a la gent gran
Inscripció, del 4 al 8 de maig: Punt d’Atenció a la
Ciutadania Central (PAC (pl. Santa Magdalena, 24, tel.
900 30 00 82) i/o Punt d’Atenció a la Ciutadania de Can
Vidalet (Rambla Verge de la Mercè, 1, tel. 900 30 00 82).

18.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Presentació del llibre: Siete cero dos
Presentació i col·loqui a càrrec de l’autora Paloma Aínsa.
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLES DE CINEMA NEGRE
LA MORT VIATJA EN TREN
Projecció: Deseos humanos, de Fritz Lang (1954)

De 10 a 14 h • Parc Pou d’en Fèlix
Al costat de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

SETMANA DE LA GENT GRAN
Quiosc informatiu:

‘Com fer prevenció de residus a les llars’
Obert a tothom
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE
20.30 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies
Concert: Play it again, Sam!
Clara Gispert (veu), David Sam (piano) i Glòria
Maurel (bateria)
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

Moments màgics d’òpera i sarsuela
Recital d’àries d’òpera i sarsuela amb Sergi Giménez
Carreras (tenor), Miki Mori (soprano) i Montse
Pujol (piano).
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
A LA PÀGINA 6

16 DISSABTE
A partir de les 10 h
Plaça de Santa Magdalena

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES

Volta solidària a Catalunya per les
Malalties Minoritàries
Arribada de l’autocaravana solidària a l’Ajuntament
d’Esplugues, on es farà un acte de rebuda.
De 10 a 13 h
Parc Pou d’en Fèlix

El petó de l'Antonieta i altres contes
de primavera, amb Blai Senabre. L'Antonieta
és una marieta.... groga! Ella vol ser vermella com
totes les seves amigues... ho aconseguirà?
De 14 a 16 h • Parc Pou d’en Fèlix

SETMANA DE LA GENT GRAN

Gran fideuà popular i ball amb música en directe

De 19 a 01.30 h

FESTES DE PRIMAVERA
LA NIT 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 gratuïtes:
Exposicions permanents:

‘Can Tinturé, col·lecció de rajola de
mostra Salvador Miquel’
‘La Rajoleta, la ceràmica i els forns
del modernisme’
19 a 21 h • Jardins de Can Tinturé
Taller familiar: ‘Emporta’t la lluna’
Fareu un penjoll de fang amb la forma de la lluna

Inscripció, del 4 al 8 de maig: Punt d’Atenció a la
Ciutadania Central (PAC (pl. Santa Magdalena, 24, tel.
900 30 00 82) i/o Punt d’Atenció a la Ciutadania de Can
Vidalet (Rambla Verge de la Mercè, 1, tel. 900 30 00 82).

22 a 00 h • Museu Can Tinturé
Concert: ‘Els sons de la ceràmica’
Concert de jazz molt especial on la percussió sortirà de
les àmfores de ceràmica, de la mà de l'associació de
l’Associació Fang Trio.

A partir de les 19 h
Parc Pou d’en Fèlix – Pista vermella

22 a 00 h • Museu de Ceràmica La Rajoleta
Activitat teatralitzada: ‘Les ombres de

FESTES DE PRIMAVERA

Festival de Dansa d'Esplugues i
festa del 30è aniversari
Amb actuacions de grups de dansa tradicional d’altres cultures: Coros y Danzas Los Torronchos de
Etreros (Segòvia) i Inti Tusuy Runa (Perú).
En cas de mal temps, l’acte es realitzarà a la pista
coberta del mateix parc.
21 h • Sopar popular i ball
Amb el grup de música folk Els Ginjolers & Co
Preu del menú: Adults [18 €] , infants [9 €]
Venda de tiquets (fins al 8 de maig) al Casal de
Cultura Robert Brillas (dm. i dj., de 20 a 22 h) o a Ubud
Artesania (c/Joaquim Rosal, 22). Informació per a
ingrés bancari: esbartesplugues@hotmail.com
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues.

la
fàbrica: Pau Pujol i Alfons Coromina’

Descobriu com es treballava a la fàbrica Pujol i Bausis a
principis del segle XX, de la mà de dos personatges reals.
Organitza: MEL – Museus d’Esplugues de Llobregat
A LA PÀGINA 4

FESTES DE PRIMAVERA
NIT ESOTÈRICA
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 colla convidada.

A LA PÀGINA 6

SETMANA DE LA GENT GRAN

Festa de la Gent Gran
Punt de trobada: davant de la biblioteca Pare Miquel
per fer una caminada i acabar amb una classe de taitxi. Obert a tothom
De 10 a 14 h
Parc Pou d’en Fèlix – Pista vermella

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES

15a Festa de la Solidaritat
12a Festa del Comerç Just
10 h • Inici amb Drums
10.30 h
Lectura del manifest del comerç just
D’11 a 13 h • Taller de cuina: 'Tapes i platats
amb sabor de cafè i comerç just'
Col·labora Grup Tercer Món Marató
12.30 h • Espectacle de titelles, a càrrec de Creu Roja
13.30 h
Lliurament de premis als guanyadors del 8è
concurs de dibuix sobre comerç just
Durant tot el matí • Carpa solidària
- Gimcana solidària de les entitats solidàries
d’Esplugues
- Exposició dibuixos 8è 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; Fundació Josep ComaposadaSindicalistes Solidaris; Fundació Santa Magdalena;
Fundació Vicente Ferrer; Fundación Juan Ciudad;
Fundació Pau i Solidaritat.
Organitzen: Consell Municipal de Cooperació i
Fundació Santa Magdalena.

A LA PÀGINA 7

Documents de l’Arxiu Municipal
s’exposen a Sitges
X

L’edifici Miramar de Sitges exposa
fins a finals d’aquest mes un recull
de paviments hidràulics sota el nom
Catifes de ciment, el món de la
rajola hidràulica. L’exposició compta
amb dos documents cedits per l’Arxiu
Municipal. I és que quan es tracta de
rajola i ceràmica, Esplugues n’és un
referent. Els treballs que s’exposen
són, més concretament, sobre dos
fabricants: un de la casa Escofet,
que pertany al Fons Pujol i Bausis
i que ha estat restaurat per la Diputació de Barcelona amb motiu d’aquesta
exposició: i l’altre, de la casa Bulet i Cia, que forma part de la col·lecció
de catàlegs de ceràmica de Calixto Collet i Ferrer i ha estat donat per
Fernando Elia.
La mostra, organitzada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació
de Barcelona, passarà per diversos museus del territori fins al desembre de
l’any 2017. ●
EXPOSICIÓ: ‘CATIFES DE CIMENT, EL MÓN DE LA RAJOLA HIDRÀULICA’
Tot el mes. Horari: Dilluns, dijous i divendres: de 10 a 14 h i de 18 a 20 h
Dimarts i dimecres de 10 a 18 h
Dissabtes d'11 a 14 h i de 16 a 19 h (accés pel carrer Fonollar)
Diumenges i festius d'11 a 15 h (accés pel carrer Fonollar)
Edifici Miramar • carrer Davallada, 12, de Sitges
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FESTES DE PRIMAVERA
NIT ESOTÈRICA
22 h • Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

Correfoc de primavera
Recorregut: Casal de Cultura, Àngel Guimerà, Laureà
Miró, Església i Les Piles. Organitza: Boc de Biterna
A partir de les 22 h • Carrer Montserrat i
Jardins del Museu Can Tinturé

Numerologia, runes celtes, tarotistes
22 h • Plaça Montserrat Roig

Planetari
22 h • Jardins de Can Tinuré

Espectacle amb el Faquir Eskorpio
Tres espectacles, cada 45 minuts.
22 h • Carrer de l'Església

Tallers de maquillatge i espelmes
22.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues

Concert d'Invernalia
00.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues

Concert de Damned Hellbillies
A LA PÀGINA 5

23.30 h • Parc de les Tres Esplugues

FESTES DE PRIMAVERA

10.30 h • Punt de sortida a Can Tinturé

FESTES DE PRIMAVERA

HELLO BÒBILA!

Gimcana familiar per la ruta
històrica d'Esplugues

Grup de conversa en anglès

Recorregut de proves per fer en família o grups que
passa per llocs emblemàtics de la ciutat. Places limitades.
Inscriviu-vos-hi trucant al 900 30 00 82 o presencialment a
la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues o La Bòbila.
Organitza: el grup impulsor del Projecte Educatiu de Ciutat
D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona de jocs infantils/quiosc

JUGATECAMBIENTAL

Excursió urbana: Projecte orenetes i
ciència ciutadana
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
12.30 h • Parc Pou d’en Felix

FESTES DE PRIMAVERA
Concert:'De Romeo a Oklahoma'
Participen: el Cor de la Nit, Som·night i
Musicorum. Organitza: Coral Musicorum

Concert jove de primavera

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

Organitza: Boc de Biterna

Teatre: Vuelve

la revista, teatro cómi-

co-musical
22 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8 €] o [6 €] socis i sòcies
Teatre: Vuelve

la revista, teatro cómi-

co-musical
Espectacle de teatre còmic amb vedets i música.
Organitza: Endoll Teatre.
A LA PÀGINA 10

17 DIUMENGE
De 10 a 14 h
Museu Can Tinturé i “La Rajoleta"
Punt de trobada: Museu Can Tinturé

FESTES DE PRIMAVERA
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Portes obertes i visites guiades gratuïtes a Can Tinturé
(12 h) i "La Rajoleta" (a les 11 i a les 13 h).
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
De 10.30 a 14 h
Carrer Andreu Amat, Institut La Mallola i parc
d’skaters

FESTES DE PRIMAVERA

Festa de les Rodes
D’10.30 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
- Estand BICIBOX (bicicletes elèctriques)
De 10.45 a 14 h • Carrer Andreu Amat
- Taller de patinatge amb eslàlom, velocitat i salts
- Circuit de cotxes de xoc ecològics
D’11 a 14 h • Parc d’skaters
Taller d’iniciació a l’skate i exhibicions
De 12.30 a 13 h • Institut La Mallola
Exhibició patinatge artístic
A càrrec del Club Patinatge Artístic
PASSEJADES URBANES (casc obligatori)
Circuit petit (1.500 metres aprox.)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Institut La Mallola a les 10.15 h
Circuit destinat als més menuts, acompanyats
d'adults, aconsellat per a infants fins als 9 anys
Circuit gran (8 Km)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Institut La Mallola a les 10.30 h. Consells: edat mínima 9 anys. Per a bicicletes amb marxes
Col·laboren: Freedom Sports, Club Patinatge Artístic
Esplugues, Motoclub Esplugues (secció bicicletes),
Federació ECOM, Creu Roja d'Esplugues, Produccions
de barri i alumnes IES La Mallola
A LA PÀGINA 8
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19 h • Biblioteca La Bòbila

Espectacle de teatre còmic amb vedets i música.
Organitza: Endoll Teatre.
A LA PÀGINA 10
18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

VIII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES

Entrega de premis
Cerimònia de lliurament de premis i lectura dels
poemes guardonats. Amb la participació de l’Escola
Municipal de Música.

A LA PÀGINA 11

20 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 limitades, cal reserva prèvia
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10
Wilt de Tom Sharpe Coordina: Luis Fernández
19 h • La Masoveria de Can Tinturé

La repressió del franquisme a
Esplugues
L'alumna Marina Rodríguez, de l'Institut La Mallola,
presenta el seu treball de recerca "Que no s'adormin
les veus...". Aquest treball, dirigit per Tina Merino,
forma part de les recerques sobre l'aproximació a les
víctimes de la repressió franquista a Esplugues de
Llobregat.
Organitza: Arxiu Municipal d'Esplugues
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.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Les infraestructures que necesita
l'economia catalana'
A càrrec de Santiago Montero.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès
19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Eva tendiendo la ropa, de Sandro Luna
L'obra poètica del nostre conciutadà, Sandro Luna, va
ser guardonada el 2014 a la XXVIII edició del premi
de poesia Antonio Oliver Belmàs, de la Universitat
Popular de Cartagena

22 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLES DE CINEMA NEGRE
LA MORT VIATJA EN TREN
Projecció: El expreso de
Hiller (1976)

Chicago,

d’Arthur

De 17 a 19 h
Casal de Gent Gran Esplugues – Can Vidalet

Ball amb música en directe
Entrada amb rifa: [2,5 €]. Organitza: Junta del Casal de
Gent Gran Esplugues - Can Vidalet

23 DISSABTE
De 9 a 20 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres i
Escola Isidre Martí

XVII Trobada d’escoles d’handbol de
Catalunya
Hi participen escoles i clubs d’arreu de Catalunya i en
diferents categories: benjamí, aleví femení i aleví masculí.
Organitzen: Handbol Esplugues amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Esplugues
A LA PÀGINA 14

9.30 i 11.30 h • Pels carrers de la ciutat
Sortida des del CEM Les Moreres

Marxa nòrdica per Esplugues
9.30 h • 1a. sortida: intensitat mitjana-baixa
11.30 h • 2a. sortida: intensitat baixa
Inscripcions al CEM Les Moreres, de dl. a dv., de 18 a 22
h. i dis, de 10 a 13 h). Activitat per a majors de 16 anys
Organitzen: Ajuntament d’Esplugues i l’entitat Bendhora
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Coses de la iaia, a càrrec de Ricard Ull Distret
El fil conductor son les excentricitats de l’àvia del contacontes, reflex d'una època més rural i menys digital

24 DIUMENGE
De 9 a 20 h

Eleccions municipals
I LLISTA DE COL·LEGIS ELECTORALS A LA PÀG. 16

De 10 a 14 h
Parc dels Torrents (sota el pont d'Esplugues)

V Dia de la moto activa
Copa catalana de trial per a nens/es i fèmines
Trobada motociclista per celebrar el Dia de la Moto
Activa i el 22è Reviure OSSACCIO
Organitza: Motoclub Esplugues amb el suport de
l’Ajuntament d’Esplugues
D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona de jocs infantils/quiosc

JUGATECAMBIENTAL

Aigua i energia a la llar: fem la nostra banda sonora?
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
18 h • L’Avenç Centre Cultural

Diumenge familiar
Activitats per als mes petits amb inflables i animació
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i el bar de L’Avenç

25 DILLUNS

29 DIVENDRES

19 h • Biblioteca La Bòbila

CINEMA FAMILIAR
GRANS CLÀSSICS DE L’HUMOR

Buster Keaton

26 DIMARTS
19 h • La Masoveria de Can Tinturé

17.30 h • L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre

III MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I
JUVENIL
Amb la participació dels alumnes de diversos centres
educatius d'Esplugues.
Organitzen: l'Ajuntament i L’Avenç Centre Cultural
A LA PÀGINA 10

19 h • Biblioteca La Bòbila

Sessió d’identificació de ceràmica
antiga

CICLES DE CINEMA NEGRE

Sessió de descoberta i coneixement per als assistents
que portin ceràmiques. A càrrec de l’Associació
Catalana de Ceràmica.
Organitzen: l’Associació Catalana de Ceràmica i els
Museus d’Esplugues de Llobregat

Testigo accidental, de Peter Hyams (1990)

19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

La última causa perdida, de Dennis

LA MORT VIATJA EN TREN

19 h • Biblioteca La Bòbila

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
Lumpen, de Paco Gómez Escribano i Luis Gutiérrez
Maluenda (Pan de Letras Editorial)
19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DISCOFÒRUM

Eduard Toldrà: El giravolt de maig
Audiovisuals: Francesc Coma Casajuana; presentació i comentaris: Josep M Busqué
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

TROBADA AMB L'AUTOR

Una estona amb Rosa Ribas
Rosa Ribas (El Prat de Llobregat, 1963) és una coneguda autora catalana de novel·la negra que escriu en
castellà. Ha escrit: Entre dos aguas, Con anuncio, En
caída libre, Don de lenguas o El gran frío.
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

So i llum, música barroca a la Cort
de Versalles
Quartet Dianthus Ensemble: JohannaBartz (traverso), Dorothee Mühleisen (violí), Nuria Puigbó
(violoncel) i Maria Busqué (clavicèmbal). Obres de
François Couperin, Georg Philipp Telemann, Marin
Marais i d’altres autors.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
A LA PÀGINA 6

30 DISSABTE

28 DIJOUS

12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

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

HORA DEL CONTE

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Es prega puntualitat

'La muntanya, més que una afició'
A càrrec de Josep Perpinyà i Palau
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!

17.30 h • L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre

III MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I
JUVENIL
Amb la participació dels alumnes de diversos centres
educatius d'Esplugues.
Organitzen: l' Ajuntament i L’Avenç Centre Cultural

17.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès

Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
D’11.30 a 14 h
Parc de Can Vidalet - Zona de jocs infantils/quiosc

JUGATECAMBIENTAL

La samarreta del parc i els elements
naturals
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

Diumenge familiar
Activitats per als mes petits amb inflables i animació
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i el bar de L’Avenç

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 a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines
Dimarts, fins al 19 de maig, 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

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
Tots els divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Feliços 20

19 h • Casal de Cultura Robert Brillas

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT DE
LES DONES
Debat participatiu:

'Fem un cafè i parlem de salut i dona'
En aquest espai de debat i reflexió es parlarà de la
salut, del seu potencial, de quines eines teniu a l’abast
per mantenir-vos bé...Obert a la participació de tothom, el debat comptarà amb professionals experts en
salut i benestar.
20.30 h
Local de l'Espluga Viva

Contes a la capsa, a càrrec de Sandra Rossis

A LA PÀGINA 10

Grup de conversa
en anglès

Fira d’art al carrer

18 h • L’Avenç Centre Cultural
19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Lehane. Coordina Jordi Canal

27 DIMECRES

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

c/Sant Francesc Xavier 7-9

Pati blau, amb l’escriptora Margarida Aritzeta
Amb la novel·la negra L'amant xinés.
Pati blau és un espai de tertúlia literària per a dones
Organitza: Espluga VIva
20.30 h
PosiTiu c/Àngel Guimerà, 35-39

Fem xarxa networking al comerç
A càrrec de PosiTiu (moda, detalls i complements)
Pàgina web: www.facebook.com/positiumoda
Inscripcions: xde.formacio@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

Amb motiu de la celebració del 20è aniversari de l’Associació de Dones del Gall.
Organitza: Associació del Dones del Gall

31 DIUMENGE
De 10 a 20 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XI Trofeu Ciutat d’Esplugues de
Balls de Saló
Organitza: Club de Ball Esportiu Esplugues
D’11 a 14 h
Parc Ciclista del Llobregat (Sant Joan Despí)

5a Cursa Ciclista Popular Infantil
Inscripcions gratuïtes una hora abans. Ús del casc
protector obligatori
Organitza: Consell Esportiu Baix Llobregat
De 10 a 14 h • Jardins del Museu Can Tinturé

XXXV 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.

Dimarts, 5 de maig, a les 19 h
Edifici Municipal Cadí

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS

Taller de constel·lacions familiars
Les constel·lacions familiars són una forma de presentar les relacions internes que una persona té amb la
seva família i d'aquesta manera poder trobar solucions
als problemes i càrregues que arrosseguem. A càrrec
de la Montse Torné, terapeuta sistèmica. Activitat
gratuïta. Inscripcions a l’Associació de Dones “El
Taller”. Organitza: Associació de Dones “El Taller”
Dimecres, 6 de maig, 19 h
Associació de Dones “El Gall”.

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS

Taller de constel·lacions familiars
Llegiu la informació a l’activitat anterior. Activitat gratuïta. Inscripcions a l’Associació de Dones “El Gall”.
Organitza: Associació de Dones “El Gall”
Dilluns i dimecres, 11 i 13 de maig, d’11.30 a 12.30 h
Esplai de Gent Gran de Can Clota c/de la Pau, 10

SETMANA DE LA GENT GRAN

Taller de risoteràpia
Obert a tothom
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Dies 6, 9 i 10 de maig, hora a determinar

Curs de tècniques de progressió en
glaceres i autorescat
Sessió teòrica: 6 de maig
Sessions pràctiques: 9 i 10 maig
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09 o dirigiuvos al c/ Sant Francesc Xavier, 7-9.
Preu: socis [100 €], no socis [150 €]
Dimecres, 6 i 20 de maig, de 16.30 a 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

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, reforçar la seva tasca i donar-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
Divendres, 8 de maig, dos torns: 9 i 10.30 h
Escola de Pla de Transició al Treball C/ Cedres, 38

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS
Taller: ‘Cuina sense pares’
Facilitar als internautes una sèrie de recursos sobre
alimentació saludable, amb receptes senzilles, apetitoses i econòmiques que animin els joves a posar-se el
davantal. A càrrec del Departament de Salut Pública
de la Diputació de Barcelona.
Dilluns i dijous, 11 i 14 de maig, de 18 a 19.30 h
Centre Sociocultural Remolí

SETMANA DE LA GENT GRAN

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
DIES DE CONTE Els dies 9, 14, 16, 23 i 30
(Vegeu informació al Dia a dia)

Taller de creació literària, a càrrec de Mònica
Lilián Cano. Organitza: Premi Delta
Aquest curs consta de 5 sessions:
22 i 29 de maig i 5, 12 i 19 de juny.
Places limitades. Cal reserva prèvia

Els dies 6,13 i 20 (Vegeu Dia a dia)

Dilluns 25 de maig i 8 i 15 de juny

CLUBS DE LECTURA

TALLER DE PSICOLOGIA I AUTOAJUDA
El mundo de las emociones, a càrrec d’Elena
Pérez. Cals inscripció prèvia. Places limitades

Places limitades. Cal reserva prèvia

BIBLIOTECA LA BÒBILA
CICLES DE CINEMA NEGRE
LA MORT VIATJA EN TREN

Els divendres 8, 15, 22 i 29 19 h
Deseos humanos, d’Alfred Hitchcock
Un trabajo en Italia, de Fritz Lang
El expreso de Chicago, d’Arthur Hiller
Testigo accidental, de Peter Hyams

Diumenge, 3 de maig, a les 11 h
Punt de trobada: plaça Mireia

a utilitzar el telèfon
mòbil intel·ligent i la tauleta tàctil'

Itinerari a la bateria aèria de Sant
Pere Màrtir

Inscripció, del 4 al 8 de maig: Punt d’Atenció a la
Ciutadania Central (PAC (pl. Santa Magdalena, 24, tel.
900 30 00 82) i/o Punt d’Atenció a la Ciutadania de Can
Vidalet (Rambla Verge de la Mercè, 1, tel. 900 30 00 82)

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

SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller: Com

aconseguir recursos per
dur a terme els nostres projectes
Dirigit a les entitats i associacions de l’àmbit social
(gent gran, discapacitat, salut) del municipi d’Esplugues de Llobregat.

Diumenge, 19 d'abril a determinar
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Pla d’Aiats, Santuari de Cabrera.
El Cabrerès (Osona)

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)

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

Els divendres, 22 i 29 de maig i 5,12 i 19 de juny
De 18 a 20 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Dimarts, 12 de maig, de 16 a 19 h
Lloc de trobada:
parada del Trambaix “Pont d’Esplugues”

Tallers d’escriptura DELTA 2015

SETMANA DE LA GENT GRAN

Tallers adreçats a dones, a càrrec de Mònica L. Cano.
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 o a b.esplugues.pm@diba.cat.
Organitza: Premi Literatura per a Dones DELTA

Itinerari Modernista a Sant Joan
Despí

Dilluns, 18 de maig, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Dilluns, 25 de maig i 8 i 15 de juny, a les 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Taller de psicologia i autoajuda:

‘El mundo de las emociones’
A càrrec d’Elena Pérez, psicòloga i psicoanalista. Es
resoldran temes com: en què consisteixen les emocions, les creences malaltisses, el perquè de la poca
vitalitat i com afrontar l’ansietat.
Cals inscripció prèvia. Places limitades

SORTIDES

Inscripció, del 4 al 8 de maig: Punt d’Atenció a la
Ciutadania Central (PAC (pl. Santa Magdalena, 24, tel.
900 30 00 82) i/o Punt d’Atenció a la Ciutadania de
Can Vidalet (Rambla Verge de la Mercè, 1, tel. 900 30
00 82). Preu: [4 €]
Diumenge, 12 d'abril, hora a determinar

EXCURSIONS BTT

La ruta del vi i el cava al Penedès:
en bicicleta entre vinyes i cellers
Consulteu informació per a les inscripcions a l’activitat
anterior del Centre Excursionista Esplugues.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Diumenge, 24 de maig, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena

Tots els diumenges, a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé (al CEM Les Moreres)

SORTIDA CONJUNTA D'ENTITATS EXCURSIONISTES DEL BAIX LLOBREGAT

Visites guiades als Museus d'Esplugues

Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

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

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
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De 17.30 a 20 h

TALLER D'ESCRIPTURA

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

Taller: ‘Aprèn

Dimarts, 12 de maig, d’11 a 13 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Divendres 22

Dilluns 25

18 h

CINEMA FAMILIAR
GRANS CLÀSSICS DE L’HUMOR: Buster Keaton

Dimecres 27

19 h

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
Lumpen, de Paco Gómez Escribano y Luis Gutiérrez Maluenda

EXPOSICIONS
Del 5 al 28 de maig
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició: 'Joan Pastor: obra cultural'
En Joan Pastor era una persona molt vinculada a la
ciutat, als seus racons i raconets. Aquells indrets que
ningú no veu o no sap veure. Un observador de l'espai
i de les persones que el conformen. Inauguració:
dimarts, 5 de maig.
Fins al 15 de maig
Centre Esportiu Municipal Les Moreres

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Exposició: ‘Estenem els projectes’
Sobre els projectes de cooperació al desenvolupament
de les entitats d'Esplugues.
Fins al al 15 de maig
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Exposició: ‘Treballadores

del Món.
Avancem cap a al igualtat de gènere’

Amb aquesta exposició, la Fundació Pau i
Solidaritat de CCOO Catalunya busca oferir una
visió de la situació de les dones a nivell global i, més
concretament, de les condicions a les quals s’han
d’enfrontar cada dia dins del món laboral
Tot el mes • Edifici Miramar
Carrer Davallada, 12, de Sitges
Dilluns, dijous i divendres, de 10 a 14 h i de 18 a 20 h
Dimarts i dimecres, de 10 a 18 h
Dissabtes, d'11 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius, d'11 a 15 h
Exposició: ‘Catifes de ciment, el món

de la rajola hidràulica’
S’exposen dos catàlegs de fabricants que es conserven
a l’Arxiu Municipal d’Esplugues.
A LA PÀGINA 23

Del 31 de maig al 4 d’octubre
Museu Can Tinturé
Exposició temporal:

‘Ceràmica per a la salut’
Junt amb l’Associació Catalana de Ceràmica (ACC),
el Museu proposa una mirada al món de la salut i
de la higiene a través d’alguns objectes ceràmics.
Paral·lelament, l’Arxiu Municipal presenta un àmbit
local: Les farmàcies d’Esplugues.
Organitzen: l’ACC i els Museus d’Esplugues de
Llobregat

Nits al Remolí

NOU!
Inscripció online al web

Divendres 22,
de 21 a 23 h
Espai Jove
Remolí

www.esplujove.net

CONCE
ERT
RT S O L I D A RI
RI
Divendres 15, de 20 a 00 h

Punt temàtic

Cuina
argentina: empanades

Tot el mes, de 17 a 21 h
Espai Jove Remolí

Endinsa't en els sabors argentins, especialment en el de les saboroses empanades.
Dirigit a joves de 18 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

XVII SETMANA DE LA SALUT
SALUT JOVE A TOTES LES EDATS
Recull de material i informació sobre
salut: conductes de consum moderat, prevenció de drogodependències, enfermetats de transmissió sexual i molt més.

Esplujove de tarda
Dimarts 26, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Sabons artesanals
La pell és una de les principals entrades
de productes tòxics al nostre organisme.
Per tant, els sabons són productes de
bellesa que també poden incidir en la
nostra salut. Vols aprendre a elaborar
sabons artesanals amb productes de proximitat? Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)
Dijous 28, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Massa de galetes
Hi ha infinitats de tipus de galetes!
Apunta’t a aquest taller i podràs aprendre
a fer diverses masses. Dirigit a joves de 16
a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

TIC formació

Dijous i dimecres, 21 i 27 de maig
De 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí

Fototour Esplugues
Les ciutats poden ser difícils de retratar,
en aquest taller de dues sessions us proposem fer un tour per la ciutat capturant
les millors imatges. Heu de portar la vostra càmera. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)

TIC serveis

No us perdeu les exhibicions i els tallers d'skate
al parc d'skaters durant la
celebració de la Festa de
les Rodes. (més info pàg. 8)
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.

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

ix-te
Afege ter!
it
al Tw

Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el participant ha de portar el seu ordinador portàtil
amb el programari instal·lat. Més informació al 93 372 97 06. No requereix inscripció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Concert solidari amb
The Black Rose i
Coverkings.
L’AMPA de l’Escola Gras i Soler
i l’Esplai Espurnes organitzen
aquest concert per a recaptar diners
per la campanya de beques d’activitats d’estiu de Fundesplai. Hi
haurà activitats per a tots els nens
i nenes a més de servei de bar.

ACTIVITAT ALS INSTITUTS

Pintant respecte a les aules
Ajudan's a pintar un grafiti en
caixes, sobre la convivència i
respecte a les aules. A l'hora
del pati ens trobareu als instituts de la ciutat. Per a més
informació: www.esplujove.
net. Amb la col·laboració del
CFGS Animació Sociocultural i
Turística de l'IES Severo Ochoa
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
l'1 de maig, ambós inclosos

EXPOS IC IÓ J O VE

TALLER OCI JOVE

Tot el mes, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dimecres 27, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Humans d'Esplugues

Zumba dance: Masterclass

Ella és la Lara i el seu lema és que tota
persona té una història que val la pena
escoltar. La jove periodista va pensar
que seria genial que el món conegués els
habitants d'Esplugues, per la qual cosa
s'ha disposat a fotografiar tota aquella
persona que trobi a la ciutat i vulgui
explicar els seus somnis. El projecte es
pot seguir per Internet a través del blog
https://humansesplugues.wordpress.
com/ . Seràs el próxim en ser fotografiat?

Si t’agrada la zumba i no perds l’ocasió
de practicar-la, vine a donar-ho tot a la
masterclass que organitzem aquest mes.
Diverteix-te fent un esport molt saludable
i prepara’t per a l’estiu. Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

E S P O R T S

TALLER JOVE-FORMATIU
Dimarts 19, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Consum col·laboratiu
El consum col·laboratiu és un ampli moviment que proposa compartir, col·laborar
cedir o intercanviar béns i serveis en lloc
de posseir-los:
Coworking, Bookcrosing, Bicing,
Postcrossing, CDcrossing, Banc del temps,
compartir el cotxe o el taxi, i un llarg etc..
En vols saber més? Dirigit a joves de 16 a
35 anys, cal reservar plaça (*)

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS DE FUTBOL

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

PAVELLÓ GROC

Dissabte 2

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Sant Just CF

Dissabte 2

19.15 h

Handbol masculí H. Esplugues – H. Sant Joan Despí

Diumenge 3

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Gornal UD

Diumenge 3

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – CC L’Hospitalet

Dissabte 16

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Espluguenc, f.a “B”

Dissabte 9

19 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – FS Castelldefels

Diumenge 24

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Suburense CF

Diumenge 10

17.45 h

Bàsquet femení AEP Esplugues – Sant Ignasi

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 23

19.15 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Arenys AEFS

Diumenge 3

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Junior CF

Diumenge 17

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – FA Espluguenc

PAVELLÓ BLAU

Dissabte 2

19.15 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – FA Gavà

POLIESPORTIU CAN VIDALET

(ESPORTS DE SALA)

Dissabte 2

19 h

Futbol sala másculí CCA PL Macael – Betania Patmos

Dissabte 9

11 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – HC Palau de Plegamans
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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

