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A
quest mes és quan la prima-
vera està més esplendorosa, 
els dies són llargs, els arbres, 
florits, i Esplugues, plena 
d’activitats per sortir al car-

rer! Del 5 al 26 de maig teniu un munt de 
cites a les quals acudir: la Nit Esotèrica, la 
Nit dels Museus, el concert a l’aire lliure de 
la Coral Musicorum o els VII Jocs Florals 
d’Esplugues, són algunes de les quals 
us en parlarem a les pàgines següents. 
De moment, us fem unes pinzellades de 
la resta: 

DIUMENGE 5 Donarà el tret de sortida de 
les festes la popular celebració de la Cruz 
de Mayo, al barri de Can Vidalet, per part 
del CCA Plaza Macael amb la tradicional 
missa, processó i la mostra de quadres de 
ball. Recordem que l’esdeveniment com-
memora la troballa de la creu de Crist, al 
mont Calvari, per part de Santa Elena. 

DISSABTE 11 Les flors, símbols indiscu-
tibles de la primavera, seran les protago-
nistes durant tot el dissabte i el diumen-
ge de la mostra al carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer que, aquest any, homenatja el 
10è aniversari del Museu Can Tinturé i que 
s’inaugurarà el dissabte a les 12 del migdia 
amb una passejada plena d’art i música. A 
la tarda, la Colla de Bastoners d’Esplugues 
continuarà marcant el ritme a Firesplugues 
(vegeu El Pont) i, més endavant, prendran 
el relleu les tonades del III Certamen de 

FESTES DE PRIMAVERA

El bon temps 
ens anima 
a sortir al carrer!

Coros Rocieros Ciutat d’Esplugues al local 
de l’ACAE.

DIUMENGE 18 El XIV Festival de Dansa 
d’Esplugues, un habitual en aquestes 
dates, us oferirà una bona dosi de dansa 
tradicional catalana de la mà de l’Esbart 
Vila d’Esplugues, acompanyat dels Esbarts 
Gaudí de Barcelona i Eudald Coma de 
Ribes de Freser. 

DIUMENGE 26 Ens encanten els ver-
muts! I encara més si els acompanyem 

amb música, per això agraireu a l’Associ-
ació de Veïns Centre que hagin tingut la 
genial idea de muntar un concert amb pis-
colabis de la Banda de l’Escola Municipal 
de Música d’Esplugues, als jardins del 
Casal de Cultura Robert Brillas.

Teniu un bolígraf a la mà? Doncs mar-
queu les dates esmentades i comenceu a 
gaudir del bon temps espluguí! ●

DEL 5 AL 
26 DE MAIG

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
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El Museu Can 
Tinturé celebra 
10 años con un 
videomapping 
lleno de color
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18 DE MAYO

CORREFOC INFANTIL  • 
 21 h.

CORREFOC DE PRIMAVERA  • 
 21 h.

NIT ESOTÈRICA•  
 A partir de las 22.30 h.

Numerologia, runes celtes, • 
tarotistes... CONCERTS

NIT DELS MUSEUS•    
 A partir de las 20 h.

Espectáculo • videomapping: 
'Les rajoles màgiques'

‘Les ombres de la fàbrica. • 
L’Amo i el traginer’

Consultad toda la 
programación en 
L'Agenda Dia a dia

L
a noche del 18 de mayo es la más 
mágica del año (después de la de 
Reyes, claro) porque los astros 
se han alineado para que la Nit 
Esotérica y la Nit dels Museus 

coincidan en tiempo y espacio. Las chis-
pas de los Boiets Esquitxafocs y el Toc de 
Foc de la Bòbila encenderán el acto más 
esperado de las Fiestas de Primavera, a 
las 9 de la noche, seguido del correfoc para 
adultos con Boc de Biterna, que enfi lará 
por la calle Església hasta la calle Mont-
serrat, momento para adentrarse en los 
jardines de Can Tinturé. Allí os estarán 
esperando los números, las runas celtas y 
las tarotistas para revelaros los designios 
que os depara el futuro.

ANIVERSARIO EN LA NIT 
DELS MUSEUS

Como en más de 40 países de Europa, las 
puertas del los museos de la ciudad tam-
bién estarán abiertas a todo el mundo en 

la Nit dels Museus. Además, el Museu Can 
Tinturé cumple 10 años y lo celebrara con 
todos vosotros proyectando el videomap-
ping La màgia de les rajoles, en el que los 
azulejos de muestra expuestos en el museo 
cobrarán vida y construirán cenefas sobre 
la fachada, gracias a un efecto óptico lleno 
de color. Sólo hay dos pases de cinco minu-
tos (23 y 23.30 h.).

Y en el museo vecino de "La Rajoleta", 
antigua fábrica Pujol i Bausis, descubriréis 
unos personajes resucitados del pasado. 

MÚSICA HASTA PASADA
LA MEDIANOCHE

La banda sonora de este escenario miste-
rioso la pondrán los conciertos en la plaza 
Pare Miquel a partir de las 22.30 horas: 
la música celta os trasladará a un mundo 
de leyendas y el segundo concierto segu-
ro que os hará bailar hasta la extenuación 
(tranquilos, los de Espluga Viva tendrán un 
refresco siempre a mano para vosotros en 
el servicio de bar). Por otro lado, en el par-
que de las Tres Esplugues, Boc de Biterna 
también tienen un concierto preparado, a 
las 23.30 horas.  

Más información en el Dia a dia. ●
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 La Coral Musicorum presenta la seva 
cara més rockera el diumenge 19 de maig. 
De sol a sol és el títol d’aquest concert a 
l’aire lliure que compta per primera vega-
da amb un repertori de cançons modernes 
del pop rock català (Boig per tu, de Sau) 
i internacional (peces de Lady Gaga, de 
la recent oscaritzada Adelle, d’ABBA o de 
Coldplay, entre d’altres). I el més innova-
dor de la proposta és que acompanya als 
cantaires una banda de rock formada per 
alguns músics habituals de la coral com 
en Xavier Torras al piano, Abel Garriga al 
teclat o Rubén Berengena a la bateria, i 
d’altres que s’estrenen amb la formació: 
Oriol Padrós a la guitarra i Marc Camero 
al baix. 

La banda electrificada i les prop de 100 
veus de les Corals Musicorum (infantil, de 
joves –a la foto durant l’assaig- i d’adults), 
amb la col·laboració de les veus blanques 
d’El Cor de la Nit de Castellar del Vallès, 
apugen els decibels en aquest concert de 
primavera dirigit per la seva coordinadora 
musical des dels inicis de la Coral el 2001, 
Sònia Gatell. 

Concert 'De sol a sol': 
la versió més rockera de Musicorum

Membres de la coral jove durant l’assaig del concertUn concert a l’aire lliure 
i amb banda de rock!

CONCERT DE POP ROCK: 

‘DE SOL A SOL’ 
19 de maig  12.30 h 

Parc Pou d’en Fèlix –

Pista vermella

“Un dels objectius que ens ha marcat la 
Sònia per a aquest curs és el de millorar 
la tècnica i l’expressió perquè la veu arri-
bi més al públic”, explica la presidenta de 
la Coral, María José Cerezo, que reconeix 
que és tot un repte a posar en pràctica el 
dia del concert. “El públic sortirà emocio-
nat, perquè veuran molta gent sobre l’es-
cenari, fins a tres generacions, néts, pares 
i avis, cantant junts i  ben acoblats”, diu, 
i afegeix que el resultat és fruit, sobretot, 
de la bona feina de la directora. ●

HOMENATGE A PERE MAÑÉ

Dijous 16  19.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas

LLIURAMENT DE PREMIS 

DELS VII JOCS FLORALS 

D'ESPLUGUES

Diumenge 26  18 h

Biblioteca Pare Miquel 

d'Esplugues

VII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES

Tot a punt per a la gran festa de les lletres que 
enguany ret homenatge al mestre Pere Mañé
 “Pere Mañé, era més aviat baixet. Més 

a llavors que encara era un noi, i hagué 
de pujar d'alt d’una cadira per veure com 
es desenvolupaven, els mestres, davant 
d'aquell conjunt d'homes. I deia que, men-
tre el mestre (Enric) Morera dirigia Els 
Xiquets de Valls, ell, tant es va impressio-
nar que emocionat, li queien les llàgrimes 
cara avall”. Així descriu Pasqual Juan, al 
llibre 4 medalles d’or, un dels moments 
més importants de la vida del compositor 
i músic sardanista espluguí a qui reten 
homenatge els VII Jocs Florals d’Esplu-
gues. El dijous 16 es projecta un vídeo 
inspirat en el text esmentat i que ha ela-
borat el rapsode Jordi Udina combinant 
paraula i imatge sobre el músic que morí 
fa 31 anys. A l’acte, que serà inaugurat pel 
regidor de Cultura, Eduard Sanz, també 
es recitaran poemes d’anys anteriors i es 
projectarà una presentació que recorda 
l’origen, la història i el significat del certa-
men biennal i la seva importància dintre 
del recolzament i l’impuls de la llengua i 
de la cultura catalanes. 

I ELS GUANYADORS SÓN…
El diumenge 26 de maig és la festa dels 

Jocs Florals, el dia més esperat pels més 
de  200  participants d’aquesta setena edi-
ció, perquè sabran si el seu nom apareix 
entre els guardonats i, en cas de guanyar 
el primer premi, poden sentir el seu text 
recitat. 

Més informació a http://jocsfloralsblog.
blogspot.com.es/ ●
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 Des de principis d’abril Esplugues és més soli-
dària que mai, ja que programa activitats per a 
tots els públics i gustos per reflexionar sobre la 
necessitat d’ajudar els altres: xerrades, la Cursa, 
exposicions, passis de documentals... El mes de 
la solidaritat conclou el diumenge 12 de maig amb 
les celebracions de la 13a Festa de la Solidaritat 
i la 10a Festa del Comerç Just a la pista verme-
lla del parc Pou d’en Fèlix, on aquesta manera 
de comerciar serà la protagonista de (tallers de 
cuina, espectacles…) i on podrem conèixer les 
entitats d'Esplugues que treballen en l'àmbit de 
la  solidaritat i la cooperació al Desenvolupament, 
informant i sensibilitzant de les problemàtiques 
del Nord i del Sud. Trobareu informació detallada 
al Dia a Dia. ●

13a Festa de la Solidaritat 
i 10a Festa del Comerç Just

QUÈ ÉS? 
“Són productes obtinguts sota un 

sistema que persegueix l’eradicació 
de la pobresa als països en vies de 
desenvolupament mitjançant princi-
pis com la creació d’oportunitats per 
a productors en desavantatge econò-
mic, respecte del medi ambient, era-
dicació de l’explotació infantil i també 
recompensar el treball de la dona”. 

PER QUÈ? 
“Tenim l’oportunitat de ser solidaris 

consumint aquests productes i ajudar a 
canviar les realitats dels països del Sud 
perquè tinguin una esperança social i 
econòmica millor que l’actual”.

QUINS PRODUCTES? 
“D’alimentació com ara: cafè, xoco-

lata i cacau, te verd, sucre, melmela-
da, pasta de Quinoa, galetes..., de paï-
sos com Nicaragua, Colòmbia, Xiapes 
(Mèxic), que es dediquen a aquests 
cultius. I també artesania com ara: 
espelmes, caixes de fusta, collarets i 
polseres”.

Sònia Sardà Alsina - Coordinadora 
Fundació Santa Magdalena

Comerç Just: 
comprar amb consciència

 El prestigiós fotoperiodista espluguenc 
Alfons Rodríguez s’ha recorregut mig 
món, càmera amb mà, mirant i captant 
instants en què la fam hi és present. A 
l’exposició El Tercer Jinete (en referèn-
cia al genet negre de l’Apocalipsi que 
representava el flagell de la fam) podreu 
veure el resultat d’aquest viatge a través 
de l’Àfrica, Amèrica Central i Àsia. Amb 
la mostra, l’espluguí, guardonat amb el 
Premi Godó de Fotoperiodisme 2011, 
espera que el seu treball serveixi per 
sensibilitzar sobre un problema conegut 
per molts, però sovint oblidat i remarcar 
que està a les mans de tothom, i sobre-
tot dels governs de les grans potències 
mundials, poder eradicar-lo.  

Es tracta, doncs, d’un projecte docu-
mental compromès i sensible amb les 

EXPOSICIÓ ‘EL TERCER JINETE’ 
DEL FOTOPERIODISTA ALFONS RODRÍGUEZ

Mirar la fam
realitats injustes, com el seu autor: 
Rodríguez ha viatjat per prop de 90 paï-
sos, i en els últims 15 anys ha realitzat 
reportatges de denúncia social i d’ac-
tualitat. També és un dels fundadors 
i vicepresident de Gea Photowords, 
un col·lectiu de fotògrafs, periodistes i 
escriptors units per la necessitat d’ex-
plicar problemes que afecten el nostre 
planeta. 

Apropeu-vos a la mostra, deixeu-vos 
sacsejar per les instantànies i poseu 
cara a xifres com aquestes: 1.000 mili-
ons de persones al món pateixen desnu-
trició i mentre un europeu desaprofita 
100 kg de menjar a l’any, un subsaharià 
només 10 kg. Trobareu més informació a 
la pàgina web del projecte: www.thet-
hirdrider.org ● 

EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA: 

‘EL TERCER JINETE’

HAMBRE Y DESNUTRICIÓN 

EN EL MUNDO

 Del 2 al 14 de maig 

Casal de Cultura 

Robert Brillas

Inauguració:

dijous 2, a les 19.30 h

TRACA FINAL DE LA 
PRIMAVERA SOLIDÀRIA 
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D
eporte y buena voluntad con-
fl uyen en la III Cursa Solidària 
Ciutat d’Esplugues - Hospital 
Sant Joan de Déu el domingo 
26 de mayo. Como en la pasa-

da edición, la recaudación va destinada al 
proyecto Hospital Amic, la iniciativa que se 
encarga de hacer más amenas las estanci-
as de los niños en este prestigioso centro 
hospitalario de la ciudad. 

Este año el recorrido de la Cursa Popular 
se reduce a la mitad: 5 km, hecho que apor-
tará aun más emoción a la carrera. Las otras 
dos competiciones destinadas a los más 
pequeños cuentan con los mismos kilóme-

tros que en la pasada edición: la Mini-cursa 
(nacidos entre el 2003 y el 2006), de 850 
metros; y la Cursa de promoció (nacidos 
entre el 1997 y el 2002), de 1.200 metros. 

Otra de las novedades es que podéis 
recoger la camiseta de la carrera a partir 
del sábado 25 en el CEM La Plana junto 
con el resto de material: dorsal, chip (para 
los que no tienen de propiedad) y bolsa. 
Además, este año vuestro nombre estará 
más resaltado en el dorsal que el número 
de participante. 

La idea es clara: diversión, deporte y soli-
daridad para toda la familia y ¡que nadie se 
quede en casa! ●

III CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT D’ESPLUGUES -
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 

Menos kilómetros, 
más solidaridad 

CURSA SOLIDÀRIA 
CIUTAT D’ESPLUGUES
Domingo 26  10 h.

Plaza Catalunya

Más información e inscripciones 
hasta el 16 de mayo:
www.cursasolidariaesplugues.cat

Hazte voluntario/a de la Cursa,
hasta el 15 de mayo:
www.cursasolidariaesplugues.cat

NOVEDAD: 
se reduce a 5 km 
el recorrido de la 

Cursa Popular 

Algunos consejos 
para correr sin 
riesgos:

Antes 

Estudia el recorrido. Desayuna ligero
e hidrátate bien. Llega al menos con
una hora de antelación a la salida.
Prueba tu equipo, estrenar ese día
puede tener consecuencias desagra-
dables.
Acuérdate de calentar y estirar.
No olvides tu DNI, tu dorsal ni tu chip 
de cronometraje.

Durante
Si eres principiante, colócate en la
parte trasera del pelotón, es lo más
cómodo. Concentración y optimismo.
Mantente en la calzada. Si te cansas,
camina. Hidrátate de forma regular. 
Y sobre todo: disfruta.

Después
No pares bruscamente. Hidrátate.
Descansa, pero recuerda que un ejer-
cicio ligero al día siguiente te ayudará 
a recuperarte.
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Si deseas echar una 
mano puedes 
inscribirte hasta el 
15 de mayo en 
www.cursasolidariaesplugues.cat

Pasear por la sala de espera del quirófano y ver que los 
niños no lloran porque están con los payasos es el resultado 
de la implantación, hace ocho años, del programa Hospital 
Amic, según explica su directora de Planificación y Calidad, 
Maria Josep Planas. En el Hospital Sant Joan de Déu sus 
pacientes ríen y se recuperan mejor gracias a los servicios 
que este proyecto aporta: la musicoterapia, las clases emu-
lando una escuela o la terapia con perros, son algunos de 
ellos. “Nuestros servicios van más allá del divertimento de 
los niños, también son instrumentos que los médicos usan 
para conseguir objetivos concretos”, explica Planas, que 
pone como ejemplo el niño que debe caminar pero no tiene 
ganas y con la compañía de un perro lo acaba haciendo. 

Esplugues es el único municipio que dedica una compe-
tición al Hospital Amic: “Iniciativas como ésta son nuestra 

El Hospital Amic, ocho años 
sumando sonrisas

base, no podría-
mos hacer nada 
de lo que hace-
mos sin que 
las personas 
confabulen con 
nosotros”, sigue 
la directora y 
aprovecha para 
haceros un lla-
mamiento: “Espero que la gente se ponga a correr, a sudar 
la camiseta, que animen a sus amigos a participar y que se 
consiga batir un récord”, dice sonriendo. 

Más información sobre el proyecto en: http://www.
amicssantjoandedeu.org/ca

En John Smith té dues famílies a ciutats diferents: és a dir, 
és casat amb dues dones. Amb una té una filla adolescent 
i, amb l’altra, un fill de la mateixa edat. Durant divuit anys 
ha aconseguit mantenir el secret anant d’una casa a l’altra 
amb el seu taxi. El que no esperava l’ingenu del John és que 
els seus fills es coneixerien per Internet i voldrien trobar-se 
en persona. Com s’ho farà el John per evitar que les seves 
famílies descobreixin la seva doble vida? 

La resposta la trobareu en aquesta divertida proposta 
per a tota la família que us fa L’Endoll, Grup de Teatre de 
L’Avenç, sota la direcció de Francesc Martín, que ha volgut 
esmentar “el gran esforç i la molta dedicació d’un grup 
sòlid i unit d’actors, format pel David, la Marta, la Meri, 
la Laia, el Fermín, l’Àlex, la Cande i l’Albert”. 

La comèdia del britànic Ray Cooney, traduït i representat 
arreu, a més de 40 llengües diferents, arriba ara, els dies 26 
i 31 de maig, a l’escenari de L’Avenç. Us la perdreu?

L’Endoll presenta comèdia: 
‘La doble vida d’en John’

TEATRE: LA DOBLE VIDA D’EN JOHN 
Diumenge 26  19 h

Divendres 31  22 h

L’Avenç Centre Cultural

Sala teatre Joan Brillas

[8 €] [Socis 6 €]

Organitza: L’Endoll, Grup de Teatre de L'Avenç
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 ¡Suma bienestar y haz salud! es el lema 
que resuena durante la XV Setmana de la 
Salut d’Esplugues, desde el lunes 6 hasta 
el domingo 12 de mayo. Distintas activida-
des como exposiciones, cursos, charlas y 
servicios a la ciudadanía ponen el foco de 
atención sobre el cuidado del cuerpo y la 
mente.  

SOMOS LO QUE COMEMOS
Una correcta alimentación es sinónimo 

de una buena salud, de ahí que se den 
cita actos en relación a la nutrición: la 
charla Alimentació saludable, en el taller 
Vitamines al balcó os enseñarán a cultivar 
algunas plantas comestibles en vuestros 
balcones de forma ecológica; o las charlas 
Intoleràncies alimentàries: gluten, lacto-
sa, fruits secs, etc y Publicitat, imatge cor-
poral i hàbits d’alimentació saludables.

BAJO PRESIÓN
El estrés pasa factura a nuestra salud y 

a las relaciones con los demás, por eso la 
asesora y coach personal Sophia Blasco os 
propone los talleres Com controlar l’estrès 
i guanyar salut  y Resolució de conflictes, 
millora de relacions personals i benestar.  

XV SETMANA DE LA SALUT

Una setmana dedicada a
la salut, amb la prevenció i els 
bons hàbits com a eixos principals

PREVENIR, MEJOR QUE CURAR
También podéis haceros una revisión 

ocular gratuita en la unidad móvil que el 
Institut Oftalmològic Tres Torres pone a 
vuestro alcance durante la Campaña de 
prevención del glaucoma, una enferme-
dad que al principio no presenta síntomas 
pero que si no se detecta a tiempo produce 

una pérdida irreversible de la visión. 
En la Agenda Dia a Dia encontraréis el 

programa completo de esta semana dedi-
cada a cuidarse. Además, por cortesía de 
Clínica Diagonal, podéis haceros una serie 
de pruebas clínicas durante los días 11 y 12 
de mayo. Encontraréis información detalla-
da en el Dia a dia. ●

Cada any els amants del senderisme tenen una cita, al 
Parc Natural de Collserola, amb el Centre Excursionista 
d’Esplugues - Espluga Viva: la caminada popular que 
recorre els paratges més bonics de l’entorn natural que 
tenim més a l’abast. Si us hi animeu, el diumenge 12, a 
les 9 del matí, enfilareu des de la plaça Mireia cap a la 
Font del Ferro i la Font del Rector, i des del Mirador del 
Turó d’en Cors baixareu cap a les Fatjones. A Can Cuiàs 
podreu esmorzar plegats, gaudir de la companyia i de 
les vistes panoràmiques al turó de Montcada i Reixac. 
Tot seguit continuareu cap al Coll de les Torres i el Turó 
Rodó per baixar a la Vall de Sant Just i, per la Font de 
la Beca, acabareu arribant de nou a la plaça Mireia, on 
compartireu un aperitiu. 

A la caminada, de 12,5 km, 375 m de desnivell i 4 hores 

i mitja estimades, recorrereu senders enmig de boscos  
i contemplareu vistes de tota la comarca fins al mar. 
Us hi podeu inscriure fins al dimecres 8 de maig al CEE 
(Francesc Xavier, 9) o al 93 473 39 09 (de 17 a 20 hores) 
www.centreexcursionistaesplugues.cat. El preu (7 o 4 
euros) inclou esmorzar, avituallament, quadern de camp 
(dossier) i samarreta de la caminada.

17 Caminada Popular d’Esplugues 
a la Serra de Collserola

17 CAMINADA POPULAR 
A COLLSEROLA 
Diumenge 12 de maig,  a les 9 h

Plaça Mireia

[7€] o [4€] (-12anys)

Organitza: Centre Excursionista Esplugues
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7 DIMARTS
 De 10 a 11 h

Centre Municipal Puig Coca - Sala d’actes  Petit 
Parc de l’Amistat, s/n  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
‘Masterclass de ioga’
Cada dia més persones s'aficionen al ioga, tan pels 
seus beneficis físics com relaxants, aneu a provar-ho. 
Els assistents rebran un obsequi. A càrrec de les pro-
fessores de ioga Ma Carme Dragó i Dolores Rodríguez

 De 16 a 17.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas (1r pis)

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Xerrada i taller: ‘Vitamines al balcó’
Us ensenyaran a cultivar algunes plantes comestibles 
en el balcó de forma ecològica. A càrrec de la Dra. 
Montse Curucelaegui i de Jaume Marquès, engi-
nyer tècnic agrícola. Els assistents rebran un obsequi

 De 17.30 a 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas (1r pis)

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT

Curs de primers auxilis i suport vital 
bàsic (SVB) per a cuiners/es i monitors/
es d’escoles
Saber com actuar davant d’un ennuegament, una pèr-
dua de coneixement, un tall, ... Pot ser de vital impor-
tància qualsevol dia. Es lliurarà diploma i un obsequi. 
Places limitades. 
Inscripció al telèfon 93 371 33 50 extensió 673 

 18 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
Cinefòrum - documental Espera un milagro
A càrrec de Lancy Dodem, portaveu de la 
Fundación Vicente Ferrer
El col·lectiu dels dàlits és el més oprimit de l’Índia. 
En Vicente Ferrer va arribar al districte d’Anantapur 
fa més de 40 anys i va transformar la vida d’aquestes 
persones amb La Revolució Silenciosa. 

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

Sessions d'acollida a nouvinguts 2013
Benvinguts i benvingudes a Esplugues!
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a 
Catalunya, els serveis municipals, agenda, l'ordenança 
de convivència i la nova Llei d’estrangeria. Es lliurarà 
comprovant d’assistència.
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.

 18 h
Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA DIVER-FUN. Amb la col-
laboració del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

8 DIMECRES
 De 9 a 14 h

Institut Severo Ochoa Severo Ochoa, s/n  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
‘Marató de donació de sang’
D’aquest petit gest de donar sang, un dia en pot 
dependre la nostra vida. Organitza: Alumnes de l’Insti-
tut Severo Ochoa 
 

 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

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

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

5 DIUMENGE
FESTES DE PRIMAVERA 
CRUZ DE MAYO
Local Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  
10 h • Missa
11 h • Inici de la processó
Recorrerà diversos punts del barri de Can Vidalet
12 h • Plaça Macael • Mostra de balls
A càrrec dels quadres de ball del centre
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 De 12 a 14 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

Partit internacional de futbol sala: 
selecció de Catalunya vs Malàisia
Organitza: A.E.Penya Esplugues

 18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[8€]  [Socis 6€]   

Concert: Nos in tango
Una proposta lúdica, de la mà de la soprano argentina 
María Eugenia González i la pianista Anna Faci, que 
evoca les melodies immortals de tangos, milongues, valsos 
i cançons argentines. Amb obres de A. Piazzolla, C. Gardel, 
S. Piana, A. Troilo, L. Demare, O. Maderna, entre d’altres.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 19 h • Totes els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

6 DILLUNS
 10 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Titelles: Tele Salut
Espectacle infantil per prendre consciència dels hàbits 
d'higiene i alimentació. A càrrec de Binixiflat teatre. 
Els assistents rebran un obsequi. Places limitades

 De 10 a 14 i de 15 a 18 h 
Tots els dies fins al divendres 10 
Plaça de La Bòbila de Can Vidalet (Unitat Mòbil)

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
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)

 De 17 a 18.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas (1r pis)

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Xerrada i taller: 'Vitamines al balcó'
Us ensenyaran a cultivar algunes plantes comestibles 
en el balcó de forma ecològica. A càrrec de la Dra. 
Montse Curucelaegui i de Jaume Marquès, engi-
nyer tècnic agrícola. Els assistents rebran un obsequi

 De 18 a 20 h 
Centre Municipal Puig Coca  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
‘Artteràpia: fes salut, practica art’
Taller de musicoteràpia i pintura amb tinta xina, per 
gaudir del plaer de relaxar-se fent activitats artístiques 
i prenent un te. No importa el talent o la capacitat que 
es tingui. A càrrec de l’Espai Municipal de les Arts. Els 
assistents rebran un obsequi. Col·labora: Bumbutea. 

1 DIMECRES
 De 9.30 a 14 h

Camp Municipal de Futbol El Molí

II Trobada de futbol femení Baix 
Llobregat 
La participació és gratuïta.Dirigit a noies entre 6 i 
16 anys amb o sense experiència prèvia. S’agruparan 
segons edat i nivell esportiu i professionals de la 
Federació. Cal portar roba i calçat esportiu. Informació 
de les inscripcions a www.fcf.cat
Organitza: Federació Catalana de Futbol, el Consell 
Esportiu Baix Llobregat amb la col·laboració del 
C.F.Can Vidalet i l’Ajuntament d’Esplugues

2 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Acústica i qualitat de vida'
A càrrec d'Enric Grosche
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
Xerrada: ‘Sobirania alimentària’
Sobre la producció ecològica, consum de productes 
ecològics i de proximitat, afavorir l'economia local i 
defensar el dret a la sobirania alimentària. A càrrec de 
Veterinaris Sense Fronteres.

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès

 19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas   

Conferència: 'Els Tansplantaments'
A càrrec de la Dra. Camino
Organitza:  Grup d'Estudis d'Esplugues

 19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas   

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
Inauguració de l’exposició fotogràfica 
'El Tercer Jinete'
Hambre y desnutrición en el mundo
PROJECTE DOCUMENTAL
Del  fotoperiodista i documentalista espluguí 
Alfons Rodríguez.  A LA PÀGINA 5
www.thethirdrider.org. Exposició del 2 al 14 de maig

4 DISSABTE
 12h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
HORA DEL CONTE
Història viatgera, a càrrec de Sandra Rossi
Una història que ens fa veure allò que té d’enriquidor i 
positiu l’experiència migratòria.

Dia
a Dia

Maig 2013
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 De 10.30 a 13.30 h • Plaça la Bòbila  

Fira de Sant Ponç: Patró dels herbo-
laris i dels apicultors!
Paradetes de productes naturals i artesans, elaborats 
pels infants, joves i famílies de l’Esplai.
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

HORA DEL CONTE
Coloraines, a càrrec de Santi Rovira
Objectes, colors, contes i cançons. Una proposta plena 
de música, narrativa i color

 17.30 h 
Dins de Firesplugues  Rambla del Carme  

FESTES DE PRIMAVERA
Tarda de bastons infantil
Amb les actuacions de la Colla de Bastoners d’Es-
plugues i colles convidades
Organitza: Colla de Bastoners d'Esplugues

 De 17.30 a 21.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

DONES PERCUSSIÓ 
Jornada de percussió i dansa, amb la dona com a pro-
tagonista:

 17.30 h Taller: 'Percussió corporal', a 
càrrec de Núria Cela 

 19 h Taller: 'Dansa afrobrasilera', a 
càrrec de Donadanza

 20.30 h Actuació de Band Tokades 
Grup de percussió femení

 21 h Actuació de Tambolàs 
Percussió femenina i estrena del nou vestuari

 21.30 h Concert de Son de Caramelo
Organitza: Grup de Percussió femení

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

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

 19 h • Local ACAE  Josep Anselm Clavé, 90    

FESTES DE PRIMAVERA
III certamen 'Coros rocieros ciudad 
de Esplugues’
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues

12 DIUMENGE
 Tot el dia

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

FESTES DE PRIMAVERA
Flors al carrer 2013 en homenatge 
al Museu Can Tinturé en el seu 10è 
aniversari

9 h • Plaça Mireia
[7€] o [4€ -12anys]

XVII CAMINADA POPULAR A COLLSEROLA
Excursió de 12,5 km de longitud, 375 m de desnivell 
i 4,5 h estimades. La inscripció inclou esmorzar, avi-
tuallament, quadern de camp (dossier) i samarreta de 
la Caminada. Inscripcions fins al dimecres 8 de 
maig al Centre Excursionista d’Esplugues – Espluga 
Viva (Francesc Xavier, 9) o al 93 473 39 09 (de 17 a 20 
hores). www.centreexcursionistaesplugues.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

 De 9 a 14 h  (Segons prova)
Clínica Diagonal

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Proves clíniques gratuïtes 
De 9 a 14 h Presa de tensió arterial
De 10 a 14 h Desitometries
De 9 a 14 h PIO 
De 9 a 11 h Anàlisi de hemograma, glucosa, coles-
terol, PSA i àcid úric (homes +16 anys i dones +16 
anys, a les quals també s'analitzarà el ferro)
Vegeu més informació al dissabte 11
Amb la col·laboració de:

 De 17 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Taller: 'Resolució de conflictes, millora 
de relacions personals’
Al taller aprendreu tècniques de resolució de proble-
mes. A càrrec de Sophia Blasco, assessora i coach 
personal. Els assistents rebran un obsequi.

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

XVII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Orquestra de Cambra Terrassa 48
L’orquestra, resident a l’Auditori Municipal de Terrassa 
i dirigida des del violí per Quim Térmens, us oferirà 
un repertori compost per peces de G.P. Telemann, 
W. A. Mozart, G. Walters i J. Brahms. 

 A LA PÀGINA SEGÜENT 

Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

11 DISSABTE
 Tot el dia • Carrer Mossèn Jacint Verdaguer  

FESTES DE PRIMAVERA
Flors al carrer 2013 en homenatge 
al Museu Can Tinturé en el seu 10è 
aniversari

 12 h • Inici al carrer Mossèn Jacint Verdaguer  
cantonada av. de Cornellà

Passejada inaugural 
Flors, música, art... Actuació de la Bandada (EMME)

 De 9 a 14 h  (Segons prova)
Clínica Diagonal  c. Sant Mateu, 26

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Proves clíniques gratuïtes 
La Clínica Diagonal col·labora amb la Setmana 
de la Salut oferint-vos un seguit de proves clíniques 
gratuïtes: 

 De 9 a 14 h Presa de tensió arterial
 De 10 a 14 h 

Revisió auditiva per a infants entre 2 a 14 anys
 De 10 a 14 h Desitometries 
 De 10 a 14 h Hidroteràpia de colon
 De 10 a 14 h Càlcul IMC i consells dietètics
 De 9 a 14 h PIO 
 De 9 a 11 h Anàlisi de hemograma, glucosa, 

colesterol, PSA i àcid úric (homes +16 anys i dones 
+16 anys, a les quals també s'analitzarà el ferro) 
Places limitades. Consulteu horaris i reserveu plaça al 
telèfon 932053213, pregunteu per atenció al client, o 
envieu un correu a info@clinicadiagonal.com
Amb la col·laboració de:

 De 10.30 a 21 h
FIRESPLUGUES
Rambla del Carme    
Fira en què el comerç local exposa els seus productes i 
iniciatives a la ciutadania
Escenari de la plaça Gandhi:

 12 h
Inauguració i cercavila itinerant al recinte firal, a càr-
rec del grup de percussió Atabalats

 De 12 a 14 i de 18 a 20 h • Taller: ‘Vine a fer 
flors de fang’, càrrec del Museu Can Tinturé

 De 17 a 20 h
Taller: ‘Un got d’aigua' 
A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 12.30 h • Concert itinerant: 'Bandada', a càrrec 
de l’Escola Municipal de Música. 

 13 h • Actuació de la Coral Musicorum
 17.30 h • Espai obert per a participants de la fira

Amb l’actuació de l’Escola de Dansa Contreras, l’Es-
cola Amalgama i Utmar Dance

 De 19 a 20.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Xerrada: ‘Com controlar l’estrès i gua-
nyar salut’
Per detectar els factors d’estrès i un seguit de reco-
manacions per prevenir-lo i controlar-lo. A càrrec de 
Sophia Blasco, assessora i coach personal. Els assis-
tents rebran un obsequi

9 DIJOUS
 11 h • Centre Municipal Puig Coca   

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Xerrada: ‘Alimentació saludable’
Seguim una alimentació saludable? Sabem què hem 
de menjar d’acord amb les nostres necessitats?
A càrrec de la Dra. Imma Nogués, del CAP Lluís 
Millet. Els assistents rebran un obsequi

 17.30 h • Edifici Cadí  Rambla Verge de la Mercè   

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Xerrada: ‘Intoleràncies alimentàries: 
gluten, lactosa, fruits secs, etc.’
Què és la intolerància i què és l’al·lèrgia? Quines 
aliments poden causar al·lèrgia? Quins símptomes 
provoca?... A càrrec de la Dra. Hermínia Villena, 
pediatra del CAP Can Vidalet.Els assistents rebran un 
obsequi

 De 17 a 19 h
Centre d’Informació i Recursos per a Dones 
(CIRD) Vil.la Pepita  Sant Francesc Xavier, 1   

EL DIJOUS DE LES DONES
‘El saber de les dones d’Esplugues’
Primera sessió del projecte de participació que dóna 
la paraula a les dones d’Esplugues perquè parlin de la 
seva experiència en relació als mitjans de comunica-
ció. Més informació: CIRD tel 93 371 33 50, ext.2190. 
Organitza: Igualtat /Observatori de les Dones en els 
Mitjans de Comunicació

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Les plagues històriques i les actuals, 
flagell de la humanitat’
A càrrec d'Antonio Buj
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   

CICLE DE CINEMA NEGRE
'ELS BRITISH CRIMES DE GUY RITCHIE'
Projecció de Lock & Stock, de Guy Ritchie

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès

10 DIVENDRES
 11 h

Escola d’Adults Eugeni d’Ors (aula PQPI)  
Cedres, 38  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Xerrada: ‘Publicitat, imatge corporal i 
hàbits d’alimentació saludables’ 
Fomentar el pensament crític amb els missatges publi-
citaris o amb la valoració social que es fa de la imatge 
corporal són les principals eines per prevenir els tras-
torns del comportament alimentari. A càrrec de la Dra. 
Montse Curucelaegui de l’Ajuntament d’Esplugues.

 15.30 h • Plaça Catalunya  

ESPLUDANSA 2013
‘Danses dels Estats Units’
Sisena trobada dansaire de nens i nenes de les esco-
les públiques d’Esplugues de Llobregat. Organitza 
Escoles públiques d'Esplugues (professorat de música)
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 De 10.30 a 21 h
Rambla del Carme  

FIRESPLUGUES
Fira en què el comerç local exposa els seus productes i 
iniciatives a la ciutadania
Escenari de la plaça Gandhi:

 De 12 a 14 h • Taller: ‘Un got d’aigua' 
A càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

 12.30 h • Espai obert a participants de la fira 
Amb l’actuació de l’Escola de Dansa Contreras i 
Utmar Dance

 17.30 h • Espai obert per a participants de la fira
 18 h • Actuació Amics del Ball, a càrrec de l’As-

sociació de veïns de la Plana-Montesa 
•19 h • Espai obert per a participants de la fira 
Demostració de l’empresa de serveis Mac-Ser

 De 10.30 a 14 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista vermella   

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
13a Festa de la Solidaritat
10a Festa del Comerç Just

 10.30 h • Inici amb Atabalats
 10.55 h • Lectura del manifest del Comerç Just
 D’11 a 13 h • Taller de cuina: ‘El comerç just 

amb aroma a cafè’
Amb la incorporació del cafè, s’aporta un punt
diferent a la nostra cuina tradicional 

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

 13.15 h 
‘Tastets musicals de cafè i comerç just’
Espectacle que promou valors com la cooperació, la 
solidaritat, la interculturalitat i la justícia social

Durant tot el matí • Carpa Solidària
- Exposició dibuixos 6è concurs de dibuix sobre 
comerç just 
- Exposició de la Cooperació a Esplugues.
Organitza: Agermanament Solidari / Amizade, Junts 
amb Moçambic / Creu Roja / Escola Isidre Martí / 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris / 
Fundació Santa Magdalena / Fundació Vicente Ferrer 
/ Fundación Juan Ciudad / Fundació Pau i Solidaritat / 
ICV / EUiA / DIAS i Esplai Espurnes

De 9 a 14.30 h 
Davant del Mercat Municipal de La Plana  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT

Donació de Sang
A càrrec del Banc de Sang i Teixits de Catalunya

 18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[8€]  [Socis 6€]   

Teatre: Vides
Una comèdia que retrata el moment que tots estem 
vivint. La crisi no només és financera. Tenim crisis per 
a tots els gustos: de valors, de parella, de personalitat... 
Un proposta plena d’humor i reflexió. 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

14 DIMARTS
 12 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

HORA DEL CONTE
Contes, amb en Santi Rovira

 De 17.30 a 19.30 
Casal de Cultura Robert Brillas (1r pis)

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT

Curs de primers auxilis i suport vital 
bàsic (SVB) per a cuiners/es i monitors/
es d’escoles
Segona sessió del curs iniciat el dimarts 7

 18.30 h 
Sala d'actes de l'Edifici Cadí   

2a Trobada de la Taula de 
Convivència del barri de Can Vidalet
Trobada de veïns i veïnes del barri, associacions, entitats i 
ciutadania estrangera nouvinguda resident al barri per tre-
ballar conjuntament per a la convivència i la cohesió al barri

15 DIMECRES
18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

I LOVE ENGLISH
Stone Soup and the 
Boy Who Cried Wolf
a càrrec de Sophie Heydel     
Contes per habituar-se a sentir l'anglès, a partir de 3 anys

19 h • La Masoveria de Can Tinturé  
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Conferència: ‘El treball de Madola’
En aquesta celebració organitzen una conferència  en 
què la pròpia la ceramista Madola us aportarà la seva 
visió de transformació i inspiració de la seva obra creativa 
Organitza: MEL- Museus 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 h
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9  
Audiovisual de muntanya: 
Kilimanjaro en família
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

16 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

NASCUTS PER LLEGIR CONTES MENUTS
Contes contents, a càrrec d'Ada Cusidó
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d'un adult. 
Cal inscriure's presencialment. Places limitades

 De 17 a 19 h
Centre d’Informació i Recursos per a Dones 
(CIRD) Vil·la Pepita  Sant Francesc Xavier, 1   

EL DIJOUS DE LES DONES
‘El saber de les Dones d’Esplugues’
Segona sessió del projecte de participació que dóna la 
paraula a les dones d’Esplugues. Més info al dijous 9

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Salut Emocional’, a càrrec d'Imma Nogués
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   

CICLE DE CINEMA NEGRE
'ELS BRITISH CRIMES DE GUY RITCHIE'
Projecció de Shatch: cerdos y diamantes, de Guy 
Ritchie

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès.
Coordina Sílvia Fernández 

 19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

VII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES 
HOMENATGE AL MESTRE PERE MAÑÉ
Presentació dels VII Jocs Florals d'Esplugues, i home-
natge al Mestre Pere Mañé: apunt biogràfic sobre 
l’home i el músic. Per acabar l'acte es llegiran alguns 
poemes premiats en edicions anteriors del Jocs Florals 
d'Esplugues. Organitza: Consistori Jocs Florals 2013

18 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

HORA DEL CONTE
Plats de llegenda, a càrrec de mOn Mas 
Cuiners i cuineres, prepareu els fogons!!!! Obriu el 
Llibre de Coc. El drac té molta gana… 

 Els Amics de Santa Magdalena seguei-
xen oferint propostes de qualitat per als 
amants de la música clàssica.

El divendres 10 de maig pujarà a l’es-
cenari l’Orquestra de Cambra Terrassa 
48, guardonada amb el primer premi del 
Concurs de Música de Cambra de Sant 
Mateu de Castelló l’any 2003 i una de les 
preferides del festival. El conjunt, resi-
dent al nou Auditori Municipal de Ter-
rassa, interpretarà un repertori anomenat Alla Corda, compost per peces 
de G.P. Telemann, W. A. Mozart, G. Walters i J. Brahms, sota la direcció 
del violinista Quim Térmens, músic sabadellenc format pel mestre Gonçal 
Comelles,  i els violinistes Arkadi Futer i Michel Barta. 

D’altra banda, el divendres 31 de maig, la unió del Cor Jove de l’Orfeó 
Català i l’orquestra barroca Ars Musicae donaran com a resultat l’òpera 
en versió concert Dido & Aeneas, la primera del compositor britànic Hen-
ry Purcell. Sota la batuta d’Esteve Nabona, director del Cor Jove de l’OC, 
els intèrprets es posaran a la pell dels protagonistes d’aquesta història 
que relata l’amor entre Dido, la reina de Cartago, i l’heroi troià Eneas, que 
l’abandona. Drama, lirisme i talent. Què més es pot demanar?●

XVII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL 

El cicle continua engrescador amb 
dos concerts, de cambra i d’òpera

XVII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL
Església de Santa Magdalena. Socis i un acompanyant, entrada gratuïta. No socis, col·laboració de 5€ 

• Divendres 10 21 h • Orquestra de Cambra Terrassa 48 • Alla Corda
• Divendres 31 21 h • Cor Jove de l’Orfeó Català i l’orquestra barroca Ars Musicae 
Òpera en versió concert: Dido & Aeneas, d’Henry Purcell

 Ars Musicae

COMERÇ JUST
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 De 17 a 20.30 h
Camp Municipal de Futbol El Molí

III Festa del futbol i els valors
Jornada esportiva oberta a la ciutadania, on es prac-
tiquen els valors treballats al CF Can Vidalet durant la 
present temporada esportiva. Es recomana portar roba 
còmoda i/o esportiva. Organitza: Club Futbol Can Vidalet

 De 19 a 20.30 h
Parc Pou d'En Fèlix – Pista Vermella  

FESTES DE PRIMAVERA
XIV Festival de Dansa d'Esplugues 
Actuen: Esbart Gaudí de Barcelona, Esbart Eudald 
Coma de Ribes de Fresser i Esbart Vila d'Esplugues

 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 Diables petits de Ribes

 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

FESTES DE PRIMAVERA
NIT ESOTÈRICA 

 22 h 
Jardins del Museu Can Tinturé   
Taller d'imants esotèrics 
Organitza: Espai Municipal de les Arts 

 22.30 h  
Carrer Montserrat i Jardins del Museu Can Tinturé
Numerologia, runes celtes, tarotistes

 22.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues  
Concert de música celta

 00.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues  
Concert de música moderna

 23 i 23.30 h • Jardins del Museu Can Tinturé  

FESTES DE PRIMAVERA
LA NIT DELS MUSEUS 
Espectacle videomapping: 
'La màgia de les rajoles'
En el 10è aniversari de Can Tinturé, gaudirem d’un 
espectacle audiovisual projectat a la façana del museu, 
transformat en un espai en moviment i color.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

 22.30 h (diferents sessions cada mitja hora)
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”

‘Les ombres de la fàbrica. L’Amo i el 
traginer’
Vine a descobrir personatges que conviuen en el 
recinte de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis. Activitat tea-
tralitzada. Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

 23.30 h • Parc de les Tres Esplugues  

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

19 DIUMENGE
 12.30 h • Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella 

Concert de pop rock: ‘De Sol a Sol’ 
Es tracta d'un concert amb banda de rock 

 a la pàgina 4
Organitza: Coral Musicorum Esplugues         

22 DIMECRES
 15 h • Saló de Plens de l'Ajuntament  

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN 
Presentació: ‘Joves d’ahir i joves d’avui’
Projecte intergeneracional del Col·legi Americà

 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

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
La petita ciutat on es va aturar el 
temps, de Bohumil Hrabal. Coordina: Carles Ferrer 

23 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Últims anys de la vidade Lev Tolstoi’ 
A càrrec de Joaquín Fernández-Valdés
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 de conversa en anglès

 19 h • Biblioteca La Bòbila   

CICLE DE CINEMA NEGRE
'ELS BRITISH CRIMES DE GUY RITCHIE'
Projecció de Rock’n’Rolla, de Guy Ritchie

25 DISSABTE
 De 9 a 14 h • Camp Mnpal d’Esports Salt del Pi

No et quedis en fora de joc, dóna!
L'entitat CFA Espluguenc organitza una jornada de 
donació de sang. Apunta’t a les llistes disponibles al 
bar del camp de futbol. Inscripcions: bar del camp 
de futbol. Organitza: FA Espluguenc 

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

HORA DEL CONTE
D'Aitana Al Mascarat, a càrrec de Blai 
Senabre. Contes i llegendes des de les terres del sud

 De 14 a 20 h  
Piscina del Complex Esportiu Municipal La Plana

XXVI Trofeu de Natació Ciutat 
d’Esplugues

 A LA PÀGINA SEGÜENT 

Organitza: Club Natació Esplugues

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

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

26 DIUMENGE
 De 9.30 a 22 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Open balls de saló ‘Ciutat d’Esplugues’
Organitza: Club Esportiu Balls de Saló

 D’11 a 14 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

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

12 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

FESTES DE PRIMAVERA
Concert vermut al barri Centre
Amb la Banda de l'Escola i la Coral Sons i Veus
Organitza: L'EMME i AV Centre

 A partir de les 10 h
Sortida del carrer Alegria i recorregut urbà
Cursa popular [10€] - Categories inferiors [3€]

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
III Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
– Hospital de Sant Joan de Déu

 10 h Mini-cursa de 850 m (nascuts entre el 2003-2006)
 10.15 h Cursa de promoció de 1.200 m 
 11 h Cursa popular de 5 km

Més informació i inscripcions fins al 16 de maig 
al CEM  Les Moreres, CEM la Plana i a l’Hospital Sant 
Joan de Déu o a www.cursasolidariaesplugues.cat. 
Si us voleu fer voluntaris, fins al 15 de maig a: 
www.cursasolidariaesplugues.cat
Organitza: Ajuntament i Hospital Sant Joan de Déu

 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

VII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES
Acte de lliurament de premis
Lliurament de premis dels VII Jocs Florals d'Esplugues

 A LA PÀGINA 4. Actuació de l'Orquestra de 
corda de l'Escola Municipal de Música 
Organitza: Consistori Jocs Florals 2013

 19 h • L’Avenç Centre Cultural 
- Sala teatre Joan Brillas  [8€]  [Socis 6€]   

Teatre: La doble vida d'en John 
Organitza:  L'Endoll, Grup de Teatre de L'Avenç

 A LA PÀGINA 7

27 DILLUNS
12.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN 
Presentació de la Guia de serveis per a 
la gent gran

17 h
Esplai municipal Gent Gran Centre - La Plana  
Rafael Sebastià Irla, s/n bxs.  

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Xerrada: ‘Voluntats anticipades’
A càrrec de l’ABS de Can Vidalet

 De 18 a 19 h • Parc de Can Vidalet

‘Esports al parc’
A partir  d’un seguit de proves esportives, els infants  
poden exercitar el cos, alhora que coneixen tots els 
indrets del parc. A càrrec de Mireia Bru del Club d’Es-
plai Pubilla Cases – Can Vidalet. Punt de trobada: 
Quiosc de begudes. Per a públic infantil. Reserves i 
informació al telèfon 93 438 48 96 o a mbru@esplai.org

28 DIMARTS
 De 10 a 11.30 h • Parc Pou d’En Fèlix

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller de ball: Danses del món

11 h
Centre d’Informació i Recursos per a Dones 
(CIRD) Vil·la Pepita  Sant Francesc Xavier,1

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT DE 
LES DONES
Xerrada: 
‘Prepara’t amb salut per a l’estiu’
Organitza: Igualtat

 D’11 a 12 h • Complex Esportiu La Plana  

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller de ball: Rumba

15.30 h • Escola Garbí  Sant Mateu, 13 -15

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Trobada d’Escacs Intergeneracional

17 h

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Sortida al CAIXAFORUM*

19 h • Biblioteca La Bòbila
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA 
El verano de los juguetes muertos
De Toni Hill. Amb la presència de l’autor. 
Coordina: Jordi Canal

 20 h • La Masoveria de Can Tinturé

‘Identificació de ceràmica antiga’
L’Associació Catalana de Ceràmica realitza una sessió 
d’identificació de ceràmica, en què miraran d’establir 
la cronologia i la procedència dels objectes ceràmics 
que els participants portin aquell dia de casa seva.
Organitza: MEL i Associació Catalana de Ceràmica

29 DIMECRES
 De 9.30 a 11.30 h

Complex Esportiu La Plana  Alegria 17-21

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller: ‘Risoterapia al parc dels Torrents’
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 11.30 h
Esplai Gent Gran de Can Clota  La Pau, 10

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller de ball: Sevillanes

18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

I LOVE ENGLISH
The Pied Piper
a càrrec de Sophie Heydel     

   
Contes per habituar-se a sentir l'anglès, a partir de 3 anys

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   
DISCOFÒRUM
200 aniversari del naixement de 
Giuseppe Verdi, modera Josep M. Busqué
Una reflexió sobre la vida i obra del gran compositor 
italià. Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel 
d'Esplugues

30 DIJOUS
 De 9 a 11 h 

Plaça Catalunya d’Esplugues de Llobregat

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller de ball: Salsa

 D’11.30 a 12.30 h
Plaça Catalunya d’Esplugues de Llobregat

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller de ball: Sardanes

 17 h
Punt de trobada: plaça de la Mireia

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Visita guiada a les bateries antiaèri-
es de Sant Pere Màrtir*

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Anecdotari cultural barceloní dels 
segles XIX i XX’  
A càrrec de Lluís Permanyer
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   

CICLE DE CINEMA NEGRE
'ELS BRITISH CRIMES DE GUY RITCHIE'
Projecció de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès. coor-
dinat per Sílvia Fernández 

31 DIVENDRES
 De 9.30 a 11.30 h • Complex Esportiu La Plana  

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller: ‘Risoterapia al parc dels 
Torrents’

11.30 h • Complex Esportiu La Plana  

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Taller: Tai-txi

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

XVII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Cor Jove de l’Orfeó Català i l’orquestra 
barroca Ars Musicae
Òpera en versió concert: Dido & Aeneas, de Henry 
Purcell. Sota la direcció d’Esteve Nabona, director del 
Cor Jove de l’Orfeó Català.  A LA PÀGINA 11
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

 22 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[8€]  [Socis 6€]   

Teatre: La doble vida d'en John 
Organitza:  L'Endoll, Grup de Teatre de L'Avenç

 A LA PÀGINA 7

DISSABTE 1 DE JUNY
XIX SETMANA DE LA GENT GRAN 
Festa de la Gent Gran 
Parc Pou d’En Fèlix  
10 h 
Parc de la Solidaritat - Pista de bàsquet

Visita interpretada de la fauna i 
flora del parc de Can Vidalet

11.30 h • Danses i coreografies
14 h • Gran fideuà popular*
16 h • Ball amb música en directe

15.30 a 17.30 h • CEM La Plana

II CAMPIONAT DE NATACIÓ 
INTERESCOLAR
Campionat de natació on participen diferents centres 
escolars públics, concertats i privats d’Esplugues.
Organitza: Club de Natació d’Esplugues i l’Ajunta-
ment d’Esplugues

17.30 a 20.30 h • Parc dels Torrents  

FESTA DEL PARC DELS TORRENTS
Festa del Joc i l’Esport, Espai 
Intercultural, Espai Esplujove i 
XI Festa de la Percussió
Reserva't ja aquest dia a la teva agenda!

No te la perdis!
Més informació a l’Agenda de juny

DIUMENGE 2 DE JUNY

14 h
L’Avenç Centre Cultural – Pista municipal
[18€]  [Socis 15€]   

1a Cargolada
Menú: cargols a la Gormanda, amanida, coca de 
recapte amb botifarra, gelat, vi, refresc i aigua. 
Inscripcions trucant al 93 513 54 45 o passar per 
secretaria (de 16 a 20 h) abans del 24 de maig

CURSOS i TALLERS 
Dimecres, 15 de maig, de 14 a 16 h
CIRD d’Esplugues   
Taller participatiu: ‘Sí, jo sóc emprenedora!’
Per desenvolupar les competències emprenedores, 
analitzarar el perfil emprenedor òptim per crear, con-
solidar i fer créixer una activitat; i identificarar aquells 
factors personals i barreres externes que una dona es 
troba per tirar endavant el seu projecte emprenedor i 
proposarem mesures correctores. A càrrec de: Marta 
Zaragoza. Inscripcions: http://xarxadones.enti-
tats.esplugues.cat, al correu xde.esplugues@gmail.
com o trucant al telèfon 627416275 (Victoria
Alcón, de 10 a 19 h). Organitza: Xarxa de Dones 
Emprenedores d'Esplugues

Dilluns, 6 de maig, de 18 a 21 h 
Casal de Cultura Robert Brillas     

ESCOLA DE PARES I MARES
Taller: 'Educar-nos per educar'
Espai per compartir habilitats per educar els fills i
filles. A càrrec d’Anna Mascaró, filòsofa, pedagoga,
experta en psicologia de l’evolució humana i assessora 
d’educació. Especialista en desenvolupament emocio-
nal i relacions humanes.
El curs es realitzarà amb un mínim de 20 inscripcions.
Gratuït. Cal inscripció al 900 300 082

Dimarts 14, 21, 28 de maig i 4 de juny, de 10 a 12.30 h
Centre Municipal Puig Coca   

Taller de suport per a famílies i/o cui-
dadors/ores d’infants i joves amb dis-
capacitat
Objectius: millorar la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat així com de la seva família, dotar 
d'habilitats i estratègies els assistents i prevenir futurs 
problemes de salut i mostrar el funcionament i els 
beneficis dels Grups de Suport i d’Ajuda Mútua com a 
recurs per al benestar de les persones. A càrrec de pro-
fessionals especialitzats de la Fundació ECOM.
Gratuït, 10 hores de durada.Places limitades. 
Informació i inscripcions fins al 9 de maig: 
Núria Ventura (Servei d’atenció a la discapacitat), tel. 
93.372.04.16 – ext. 1650 (dimarts i dijous de 10 a 13 h) 
o  amb Carme Manzanal, tel. 93.371.33.50 – ext. 2192.
Organitza: Atenció Social amb el suport de la 
Diputació de Barcelona 

XXVI TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT D’ESPLUGUES

Uns 200 participants, a la competició 
estrella del Club Natació Esplugues
 Fa 26 anys que un grup de pares i mares va fundar el Club 

Natació Esplugues i, des de llavors, el Trofeu de Natació 
Ciutat d’Esplugues ha esdevingut una cita esperada per 
tots els nens i nenes que han passat pel club. “Aquest és 
el nostre trofeu, el de tota la vida, i els nens l’esperen. A 
més, quan acaba la competició, sempre fem una mica de 
festa”, afirma el seu president,, Juan Pedro Ruiz. 

L’edició d’aquest any, en la que competiran prop de 200 
nedadors i nedadores, compta amb la participació de dos 
clubs “molt forts”, segons Ruiz, el Club Natació Igualada 
i el Club Natació Cornellà, als quals entrenen tres i dos 
nedadors, respectivament, que han competit a nivell espanyol. Al club espluguí 
hi ha dues joves promeses que molt probablement acudiran al proper Campionat 
d’Espanya i dotze membres preparats per al Campionat de Catalunya.

El nivell de la competició està assegurat! Esperem que els trenta membres del 
club de casa nostra facin les seves millors marques a les proves de 50 lliures i 
100 papallona, esquena i braça.●

XXVI TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT D’ESPLUGUES
Dissabte 25  De 14 a 20 h • Piscina del Complex Esportiu Municipal La Plana
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Diumenge, 19 de maig, d’11 a 12 h
Parc de Can Vidalet   
Taller familiar i xerrada: 
‘Dia Internacional del Clima’
Descobreix els secrets del clima i la instrumentació de 
la meteorologia. A càrrec del monitor Marc Arazo.
Punt de trobada: Pista esportiva de basquet a prop 
EOI, entrada pel carrer Laureà Miró. Reserves i infor-
mació al 900 30 00 82 o a www.esplugues.cat

Dimarts, 28 de maig, de 9.30 a 14.30 h
Centre Municipal Puig Coca   
Taller: ‘Mentre estàs a l’atur, treballa 
amb les idees’. Curs gratuït adreçat a persones 
que estiguin en situació d'atur i que vulguin engegar 
el seu projecte empresarial.
Inscripcions trucant al 933720416, ext. 1641, 1623, 1622 
o al correu electrònic: pvilchez@esplugues.cat

TALLERS I ACTIVITATS ESPLUGA VIVA
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9
Divendres 9, 16 i 23 de maig, a les 20 h (sessions 
teòriques) • Caps de setmana del 11 i 12, 18 i 19 
de maig (sessions pràctiques)
[150€]  [100€ socis]

Curs d’escalada en roca nivell I
Curs pensat per a alumnes que s’acosten al món de 
l’escalada per primer cop, l’objectiu és dotar-los dels 
coneixements i de les capacitats que li permetin esca-
lar amb seguretat vies equipades d’un llarg. Al preu, no 
estan incloses les despeses de desplaçament, menjar i 
allotjament de les sortides pràctiques

3,10,17,24 i 31 de maig
 De 18 a 20 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Taller d'escriptura
Taller de creació literària, a càrrec de Mònica Lilián Cano. 
Places limitades. Cal reserva prèvia. 12 hores lectives
Organitza: Premi Delta

Cada dijous, de 19 a 20 h
Pati de l’Escola Isidre Martí
Balls tradicionals i del món
Obert a tothom: homes, dones i infants. 
Preu:  [2€] per persona
Organitza: Dones Actives Espluguines

SORTIDES
Diumenge, 5 de maig i 2 de juny, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir     
Itinerari:
Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir farem una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries
existents. Dificultat mitjana-alta. Es recomana portar
roba i calçat adient
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Del divendres 17 al dilluns, 20 de maig
Socis: [250€] (habitació doble) [350€] (habitació indivi-
dual) - No socis: [280€] (habitació doble) [280€] (habi-
tació individual)

Viatge cultural a Cuenca 
Es visitaran diversos indrets d'interès de la ciutat 
andalusa. El viatge inclou: autocar, hotel amb esmor-
zar, entrades, dos dinars i assegurança.
Informació i inscripcions enviant un correu a info@
ampel.cato o trucant per les tardes al telèfon 650 941 
242 (Laura). Organitza: AMPEL

EXPOSICIONS
De 2 al 15 de maig
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Exposició: ‘El tabac al descobert’
Té per objectiu generar actituds contràries al consum 
de tabac i refermar, en les persones que no hagin 
fumat mai, la seva posició per tal d’evitar (o si més no 
retardar) l’experimentació amb el tabac.

Fins al 10 de maig 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
Exposició: 'Cafè Just i Comerç Just'
Exposició sobre el procés d'elaboració del cafè de 
Comerç Just i sobre el funcionament i els principis del 
Comerç Just. 

Del 15 al 31 de maig 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

VII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES
Exposició: 'Homenatge al Mestre Pere 
Mañé'
Partitures, documents i objectes referents a la seva 
activitat musical. Materials cedits per l’Arxiu Històric 
de la Ciutat

Del 20 de maig al 16 de juny 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
Exposició: 'De l’ABC a l’SMS: la comu-
nicació escrita en els llibres per a 
infants i joves'
Un recorregut a través de la literatura infantil i juvenil 
per tot el procés d’aprenentatge de l’escriptura i, és 
clar, de la lectura, i de com aquesta forma part de les 
nostres vides. Es començarà parlant d’imatginaris i 
abecedaris; es coneixeran llibres on l’escriptura es 
converteix en un joc i també d’altres que demostren 
com és d’important aprendre a escriure. Per últim es 
presenten una selecció de les millors novel.les juve-
nils de cartes, diaris, mails o xats. Producció: Consell 
Català del Llibre per a Infants i Joves

Del 26 de maig al 21 de juny
Espai Jove Remolí - Casal de Gent Gran de Can 
Vidalet - Institut Joanot Martorell     

XIX SETMANA DE LA GENT GRAN
Exposició: ‘Mirant el barri amb altres 
ulls’

Del 30 de maig al 30 de juny
Biblioteca La Bòbila    

Exposició dedicada a la vida i obra 
de Joana Raspall

Del 2 al 14 de maig 
Casal de Cultura Robert Brillas   

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
Exposició fotogràfica:  'El Tercer Jinete'
Hambre y desnutrición en el mundo
PROJECTE DOCUMENTAL
Del  fotoperiodista i documentalista espluguí 
Alfons Rodríguez. www.thethirdrider.org.  Inauguració 
el dijous 2, a les 19.30 h 

 A LA PÀGINA 5

Del 5 al 9 de maig
Espai Jove Remolí  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Exposició: ‘Sota pressió’
Les pressions dels amics i companys són un factor 
sovint implicat en el consum de drogues i en altres 
conductes problemàtiques o de risc durant l’ado-
lescència.En col∙laboració amb la Generalitat de 
Catalunya

Del 6 al 29 de maig, de 17 a 20 h
Oficina Jove d'Emancipació   
Exposició: ‘Coca Què?'
Exposició  que planteja paral·lelismes entre aspectes 
relacionats amb la cocaïna i situacions quotidianes 
que no tenen a veure amb l’ús de drogues. D’aquesta 
manera l’anàlisi crítica de qüestions relacionades 
amb la cocaïna i altres drogues es pot aplicar a altres 
temes, i a l’inrevés. En col·laboració amb la Generalitat 
de Catalunya

Del 9 al 24 de maig
Espai Jove Remolí  

XV SETMANA DE LA SALUT
SUMA BENESTAR I FES SALUT
Exposició: ‘Febre del divendres nit’
L’objectiu és promoure la reflexió i la presa de cons-
ciència de les conductes dels joves en relació amb el 
consum de drogues i les relacions sexuals, i afavorir la 
presa de decisions autònoma i responsable.

Dimarts 7  18 h
CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Amb la col·laboració del Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet

Dimecres 22  19 h 
CLUB DE LECTURA T-10
La petita ciutat on es va aturar el temps, de Bohumil 
Hrabal. Coordina: Carles Ferrer

Del 30 de maig al 30 de juny
EXPOSICIÓ DE L’AUTORA DEL MES
Dedicada a la vida i obra de Joana Raspall i Juanola 
(Barcelona, 1913), escriptora i bibliotecària. Autora 
de tres diccionaris. Enguany celebrem el centenari 

Dimarts 28  19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
El verano de los juguetes muertos, de Toni Hill. 
Amb la presència de l’autor. Coordina: Jordi Canal

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dijous 2  18 h 
CONFERÈNCIA
'Sobirania alimentària', a càrrec de Veterinaris 
sense Fronteres

Dimarts 7  19 h 
CINEFÒRUM
Documental: Espera un milagro, a càrrec de Lancy 
Dodem, portaveu de la Fundación Vicente Ferrer

Dijous 16  19 h
CLUB DE LECTURA
Música para los muertos, de Luis Gutiérrez 
Maluenda, a càrrec de l’autor.
Mike Vinowsky, un detectiu privat sense escrú-
pols, deambula per tots els antres de Harlem a la 
recerca d'algun cas per resoldre. 
Sessió conjunta dels tres clubs de lectura de la 
biblioteca. Entrada lliure.
Col·labora: Biblioteca la Bòbila

VII JOCS FLORALS D’ESPLUGUES 
HOMENATGE AL MESTRE PERE MAÑÉ
Dijous 16 19.30 h (Casal Robert Brillas)
Presentació dels VII Jocs Florals d'Esplugues, i 
homenatge al músic espluguí Pere Mañé

Diumenge 26  18 h
Acte de lliurament de premis 

DIES DE CONTE
Els dies 4, 11, 16, 18 i 25  
(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 8, 15, 22 i 29
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES



maig 2013 - L'Agenda  15

Esplujove de tarda
Divendres 17, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Bijuteria amb macramé
Macramés és l’art de crear bijuteria amb 
nusos, molt fàcils de realitzar i amb pos-
sibilitat de múltiples dissenys. Activitat 
gratuïta. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Reserva plaça al 93 372 97 06.

Divendres 24, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Taller: Edició musical
El taller està enfocat a la creació de música 
i coneixement d’eines per a la producció 
musical. Activitat gratuïta. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys. Reserva plaça al 93 372 97 06

Esplujove de nit

Divendres 17, a les 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
[anticipada 8€] [taquilla 10€]
Concert: 
Trasteando + Los de Marras
Presentació del primer disc de 
Trasteando: El rey de espaldas. 
Entrades anticipades a: 
www.aspticketing.com i El Cau de les Arts
Organitza: ASP

Esplujove de nit
Divendres 31, de 21 a 23 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Taller: Burlesque 
Aquest taller gratuït ofereix la possibilitat 
de descobrir i utilitzar aquelles eines que 
tota dona porta amb si mateixa, però que 
a vegades no es desenvolupen al 100%: 
l’elegància, la feminitat, la sensualitat, la 
picardia, el ritme i el sentit de l’humor. 
+18 anys. Activitat gratuïta. 
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

TIC formació
Dimecres 15, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí  
Blogs
Presentarem què són els blogs i comen-
çarem a aprendre com crear-ne un i quins 
usos pot donar-nos. Activitat gratuïta. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Dimecres, 29 de maig, de 19 a 21 h

Espai Jove Remolí   

Prezi
Coneixerem l’aplicatiu on-line PREZI. 
Destinat a la creació de presentacions 
dinàmiques. Deixa enrere el powerpoint!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Activitat 
gratuïta. 
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Activitat TIC
Fins al 15 de maig, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Concurs Instagram 
Concurs  fotogràfic amb aquest aplicatiu. La 
temàtica serà “un retrat a la joventut d’Esplu-
gues”, on es promocionarà que els joves es 
retratin a ells mateixos i en global es mostri 
una visió de com és el jovent de la nostra 
ciutat. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Activitat 
gratuïta. Consulta les bases del concurs a 
www.esplujove.net.

Exposició jove

Del 9 al 24 de maig, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Exposició: ‘Febre del diven-
dres nit’
L’objectiu és promoure la reflexió i la presa 
de consciència de les conductes dels joves 
en relació amb el consum de drogues i 
les relacions sexuals, i afavorir la presa de 
decisions autònoma i responsable.

Baixaventura 2012

 Espai Jove Remolí
Oficina Jove d’Emancipació
Inscripcions Baixaventura
Aprén a fer surf en una de les millors 
platges del país per practicar-lo i gaudeix 
d’un magnífic viatge a Zarautz. Corre a 
reservar la teva plaça (joves de 18 a 35 
anys). Inscripcions: a partir del 16 d’abril 
a l'Oficina Jove d’Emancipació.

1r torn: 28, 29 i 30 de juny 
2n torn: 5, 6 i 7 de juliol, 7 i 8 de 
juliol
Inclou: transport, allotjament, material i 
monitors
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Amb el suport de:

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
l’1 i el 20 de maig. 

TALLER DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL

Dimarts 28, de 18 .30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Viatjar a preu low cost 
Vols viatjar per Europa? Saps quin és 
el mitjà de transport més econòmic o a 
on dormir amb un preu molt reduït? En 
aquest taller us facilitarem alternatives 
de viatge i com preparar unes vacances 
econòmiques. (*)

(*) Tallers gratuïts. 
Reeserva de plaça al 661 987 690

TALLER D'OCUPACIÓ
Dijous 23, de 19 a 21 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Fes el teu videocurriculum
Encara no tens el teu videocurriculum? 
Amb l’ajuda d’un informàtic t’ajudem a fer 
el format de currículum que et diferenciarà 
de la resta. Aprofita l’oportunitat! És neces-
sari portar ordenador portàtil. Activitat gra-
tuïta. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. (*)

TALLER D'OCUPACIÓ 
Dijous 30,  de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
De què puc treballar aquest 
estiu? 
Vols aprofitar la temporada de vacances 
per treballar? T’expliquem on s’amaguen 
les ofertes de temporada i a on trobar-les, 
quines són les empreses que busquen per-
sonal durant els mesos d’estiu i com parti-
cipar en aquest processos de selecció. (*)

EXPOSICIÓ JOVE 

Del 6 al 29 de maig, de 17 a 20 h
Oficina Jove d'Emancipació   
Exposició: ‘Coca Què?'
Exposició  que planteja paral·lelismes 
entre aspectes relacionats amb la cocaïna 
i situacions quotidianes que no tenen a 
veure amb l’ús de drogues. D’aquesta 
manera l’anàlisi crítica de qüestions rela-
cionades amb la cocaïna i altres drogues 
es pot aplicar a altres temes, i a l’inrevés.
En col·laboració amb la Generalitat de
Catalunya

DECLARACIÓ DE RENDA
Dimecres 22 i dijous 24, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
T’ajudem a fer la declaració 
d’hisenda! 
Taller teòric- pràctic de dues sessions, en 
què la primera rebreu informació sobre la 
declaració d’hisenda, aclarirem dubtes i 
trencarem mites i en una segona sessió, 
mitjançant el programa Padre, us asses-
sorarem perquè pugeu fer, amb l'ajuda 
d’un tallerista especialitzat, la vostre 
declaració. Cal portar ordinador portàtil 
a la segona sessió. Activitat gratuïta. 
Taller adreçat a joves entre 16 i 35 anys. 
Reserva plaça trucant al tel 661 987 690

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

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

Dissabte 4 17.30 h Futbol sala femení AEP Esplugues - FS Sabadell 

Dissabte 4 19.00 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - Sant Sadurni FS

Diumenge 5 17.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues - CB Solsona 

Dissabte 11 17.15 h Futbol sala maculí CCA PL. Macael - UE Quatre Barres

Diumenge 12 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Sant Just

Dissabte 18 19.00 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - Palleja FS

Diumemge 19 17.15 h Bàsquet femení CBN Esplugues - Bàsquet Llor 

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 5 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Dinamic Batllo

Dissabte 19 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Olympia II C.E.

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 4 18.15 h Futbol masc Can Clota, C.F. - Rosario Central Catalunya, AT.

Diumenge 5 12 h Futbol  masculí Can Vidalet, C.F. - Sant Pere Molanta, C.F.P.

Diumenge 19 12 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - Vallirana U.D.

Diumenge 216 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Unificación Bellvitge, U.D.

E S P O R T S
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
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THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

 ✤ NENS I ADOLESCENTS 

 Grups reduïts (6-8 alumnes per classe)

 Horari matins: de 8.30 a 14 h  •  Horari tot el dia: de 8.30 a 16.30 h (servei de menjador inclòs)

 (Possibilitat d’escollir per setmanes)

✤ ACTIVITATS I JOCS, DINS I FORA DEL CENTRE: 
✤ Teatre, música, manualitats i jocs 

✤ SORTIDA D’UN DIA COMPLET A LA SETMANA
✤ CONVERTEIX-TE EN UN TURISTA A LA TEVA PRÒPIA CIUTAT. 
 Passa tot un dia (divendres) amb el teu professor FACE TO FACE

 ✤ ADULTS I JOVES ADULTS: 
  ✤ Grups molt reduïts (4-6 alumnes per classe)      ✤ Horari de tarda: de 17 a 19 h i de 19 a 21 h

 ✤ ANGLÈS GENERAL: 
 Programa d'estudis equivalent als cursos oferts durant l'any acadèmic

✤ F.C.E EXPRESS (preparació intensiva per al FCE)

✤ C.A.E. EXPRESS  (preparació intensiva per al CAE)

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç) · ☎ 93 470 01 16

 rosa@meetingpointschool.es • www.meetingpointschool.es

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2013CURSOS INTENSIUS JULIOL 2013

The Meeting Point a Jalpiaventura The Meeting Point al Canal Olímpic

Visita'ns a 
Firesplugues!

11 i 12 de maig


