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Una programació transversal
per reivindicar el

Mes de
les Dones

D

'acord amb el seu compromís
de lluita per la igualtat i per
donar-li més visibilitat i relleu,
Esplugues amplia un any més
la reivindicació del Dia Internacional de les Dones a una diversitat
d'actes que converteixen març en el Mes
de les Dones. Un moment ideal per fer
balanç dels èxits aconseguits, del terreny
perdut i per dissenyar noves estratègies
per assolir una societat més justa en temes de gènere.
La programació és fidel a l'esperit
d'aquesta cita: una qüestió transversal
que afecta totes les esferes de la societat,
ja que en totes elles les dones treballen
per aconseguir el seu espai. Les activitats
previstes reflecteixen aquesta diversitat.
Una de les que millor integra aquesta

complexitat és la
presentació del Banc
del Temps d'Esplugues
del dijous 15, una iniciativa articulada entorn a
l'intercanvi de coneixements o
petits serveis entre la ciutadania.
Trobem també actes de temàtica social
i política com la conferència de dimarts
13, 'Dones i Política', o el debat que tindrà
lloc el dijous 22 en el marc del Dijous
de les Dones al voltant del documental
Il corpo delle done, que reflexiona sobre
la representació de la figura femenina a
la televisió.

La salut física i mental serà el tema central de bona part de les activitats, ja que
aglutina actes com la mostra de tallers
de benestar i pensament positiu, la conferència sobre intel·ligència emocional de
dilluns 5, així com la del dia següent sobre
salut i vida , que inclourà la presentació
del llibre Implantando raíces del bien,
d'Emilio Tolosa, o el taller del dimecres
21 d'autoprotecció i defensa personal a
càrrec de la Policia Local.
La cultura també tindrà el seu lloc gràcies als diversos cinefòrum i l'actuació el
divendres 9 del grup de poesia i playback
del Centre Extremeny de l'Hospitalet.
Podeu consultar la programació detallada
a la nostra secció Dia a dia. ●

CAN PALOU
Æ Cuina de mercat
Cargols a la llauna
MENÚ MIGDIA: 10,50€
MENÚ NIT: 12,75€
BUFFET LLIURE: a partir de 14,95€
Infants 9€
CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge

www. canpalou. com

Æ Cuina tradicional
MENÚ DEL DÍA: 8,50€
Descobriu el servei de
carta al Raconet de
Can Palou, amb capacitat
per a 32 persones.
Tot un encert!

c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529 • canpalou@telefonica.com
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www.restaurantelapubilla.com

LA PUBILLA
MENÚ DEL DÍA PARA LLEVAR: 6,90€
MENÚ LABORABLES I FESTIVOS: 21€
MENÚ TAPAS: 16,50€ (min. 4 pers)
PLATO COMBINADO: 10,50€
ALMUERZOS A LA BRASA: 6€
Laborables de martes a viernes, de 9 a 12 h.
MENÚ GRUPOS: Precios a consultar
CERRADO: Domingos noche y lunes

17 de marzo:
Menú Gallego que constará
de picoteo, berberechos,
empanada, pulpo a Feira,
padrón, cocido gallego... etc
¡No os lo perdáis!
P públic

c. Pubilla Cases, 26 • ESPLUGUES • ☎ 93 371 99 03

Esplugues se une para celebrar el
Día Internacional de las Mujeres

C

on el terreno preparado gracias a las actividades del Mes de
les Dones de los días anteriores y con buena parte de los
actos programados todavía
por llegar, el 8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres, se configura como el eje
central de las semanas más reivindicativas
de nuestro calendario.

UN MOMENTO PARA LA REFLEXIÓN
Y EL RECUERDO
Así, el jueves 8 tienen lugar los actos oficiales dedicados a esta cita reivindicativa.
A mediodía, como es tradicional, está prevista a la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres
en la plaza de Santa Magdalena, frente al
Ayuntamiento.
SOPAR DE LES DONES, LA OCASIÓN
IDEAL PARA ESTRECHAR LAZOS
El Consell Muncipal de les Dones es el organizador del acto y guarda otro as en la manga
para esa misma noche, ya que prepara una
cena de hermandad para todas las espluguenses en el Complex Esportiu Municipal
La Plana. Una ocasión perfecta para estrechar
lazos y compartir experiencias.
EL AGRADECIMIENTO A LAS
‘ABUELAS CANGURO’
La labor de las abuelas que hacen de canguro es una ayuda inestimable para que
sus hijos e hijas puedan irse tranquilos a
trabajar, sabiendo que dejan a sus retoños
en buenas manos. Como agradecimiento a
esas manos cuidadoras, la Xarxa de Dones
Emprenedores d’Esplugues ha ideado esta
simpática campaña, que con el eslogan
Gracias abuela les repartirá el jueves 8 a
la salida de varios colegios –momento en
que están ejerciendo de canguro- una tarjeta regalo de una manicura. ●

SOPAR DE LES DONES D’ESPLUGUES
¡No faltes!

Celebremos el Día Internacional
de las Mujeres todas juntas
Jueves 8 21 h
Complex Esportiu Municipal La Plana [18€]
Aforo limitado a 400 plazas. Inscripciones abiertas hasta el 6 de marzo
Puedes inscribirte en:
• El CIRD Vil·la Pepita. De lunes a viernes, de 10 a 14 h.
• Associació de Dones de La Plana. C/ Bruc, 40. Martes, de 17 a 19 h.
• Associació de Dones Can Vidalet - El Taller. Edifici Molí. Lunes, de 11 a 12
y de 19 a 20 h.
Associació de Dones El Gall. C/ Josep Argemí, 48-52. Jueves, de 17 a 19 h.
Para más información: CIRD Vil.la Pepita 93 371 33 50, de lunes a viernes de 10 a 14 h.
y jueves de 16 a 18 h. Organiza: Consell Muncipal de les Dones

TEATRE FAMILIAR

Dues obres infantils són l’oferta de març a l’eeee!
EL CONTE DE LA MAMÀ OCA

EL SOLDADET DE PLOM

Diumenge 4 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Diumenge 25 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas

3€- Menors de 3 anys gratuït

3€- Menors de 3 anys gratuït

Inspirant-se en el personatge de
la Mamà Oca recollit per Perrault,
la companyia Campi qui Pugui
ens porta una obra que mitjançant
diverses històries explica als nens i
les nenes els beneficis d'una alimentació sana i equilibrada.

Dos actors i un músic expliquen un
dels contes populars més coneguts
i alhora més màgics. Un espectacle
on el teatre, la manipulació d’objectes reciclats i la música en directe
us endinsaran en un dels contes més
poètics de Hans Christian Andersen.

• Més informació a www.esplugues.cat o al 900 30 00 82
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XVI FESTA
DELS TRES TOMBS
D’ESPLUGUES
Un any més, la tradició
arriba a cavall

A

ra que la força del cavall ja no
és l’eina que fa moure la nostra agricultura, aquest noble
animal s’encarrega de portarnos un bé no menys preuat:
la nostra tradició. Aquella festa dels Tres
Tombs on els pagesos d’abans, amb gran
devoció per Sant Antoni Abat, portaven a
beneir les bèsties per demanar la protecció del sant, ha adquirit un nou significat
a l’era de la maquinària. Des de fa 16 anys,
la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues ens
fa el regal de reviure-la per convidar-nos a
conèixer i gaudir de la nostra cultura popular.
Dissabte 10, a la tarda, se celebren els
actes més solemnes: la passejada a cavall
per la ciutat durant la qual es fa la recollida de la bandera i del cos de bandera. Un
cop ja al Casal, el banderer de l’any passat, en Víctor Ibáñez, fundador de la Colla,
farà acte d’entrega de l’ensenya al banderer d’enguany, en Manel Terol, i es llegirà
el pregó, a càrrec de la Sra. Júlia Garcia
Severo. Després dels parlaments s’espera
l’actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues i de
la Coral Veus i Sons, de l’Escola Municipal

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: 16,25€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

La vinoteca d'Esplugues, on menjar bé, beure
un bon vi o cava i no haverse d'escurar les butxaques
és possible. El vi i el cava
també el serveixen per
copes. Servei de terrassa

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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de Música.
L’endemà, diumenge 11, tenen lloc els
actes més populars i multitudinaris. Els
participants i simpatitzants estan cridats
a reunir-se de bon matí al carrer Andreu
Amat per esmorzar abans de fer la cercavila. Està previst que el seguici de carruatges
i cavalls passi per la plaça de les Moreres
per beneir els animals i realitzar, a continuació, els tradicionals Tres Tombs en honor
al patró Sant Antoni Abat pel ja clàssic circuit que té com a tribuna el parc Pou d’en
Fèlix. Finalment, la comitiva té com a destí,
de nou, el carrer Andreu Amat. Després hi
ha organitzat un dinar de germanor amb
ball per a tots els participants com a fi de
festa, al Casal de Cultura Robert Brillas.
Així mateix, hi haurà activitats paral·leles
entorn de la festa, com la segona edició de la
fira d’alimentació artesanal (de 9 a 14 h, a la
plaça vermella del Pou d’en Fèlix) i el concurs de fotografia Memorial Carles Garcia i
Royo, en el qual us podeu animar a participar per donar la vostra visió particular de la festa. Podeu consultarne les bases a www.trestombs.
entitats.esplugues.cat ●

DISSABTE 10
17.45 h
Passejada a cavall per la vila i
recollida de la bandera
18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Cerimònia d’entrega de la bandera
i pregó de la festa

DIUMENGE 11
De 9 a 14 h
Parc Pou d’en Fèlix - plaça vermella
Fira d’alimentació artesanal
De 8 a 11 h
Carrer Andreu Amat (La Mallola)
Esmorzar d’escalfament [5€]
11.45 h
Plaça de les Moreres
Sortida dels Tres Tombs pels
carrers d’Esplugues
Benedicció dels animals
15 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Dinar de germanor

XVI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Una tria atrevida i atractiva
com a concert inaugural:
Humet interpretant Beethoven

E

l 16è Festival de Música Clàssica i Tradicional es manté ferm
en la seva voluntat d’arribar a
tots els públics, tant el coneixedor de la història de la música,
com el profà en la matèria. Així, l’església
de Santa Magdalena acull una programació que s’estén de març a juliol i que inclou
estils com el classicisme, el romanticisme
o el barroc.
Joan Ribas, president de l’entitat organitzadora, Amics de la Música de Santa
Magdalena, en destaca l’acte inaugural,
el Concert per piano i orquestra núm. 5 de
Beethoven, “una peça molt coneguda, que
té un ritme i un to que engresca tothom”.
Així, les persones iniciades sabran apreciar
un concert “molt atrevit i gens fàcil d’ininterpretar”, mentre que la resta encertarà
arà
amb “una bona tria per a algú que escolta
lta
Beethoven per primera vegada”.
Jordi Humet, pianista resident a Esplugues
ues
i solista del concert inaugural, ens revela les
particularitats d’aquesta peça coneguda com
om
l’Emperador: “Normalment es fa amb una
na
orquestra simfònica, però fem una reducció
ció
amb una orquestra de cambra”. Així que
ue
ens trobem davant un format poc habitual,
al,
però que no deixa de ser “Beethoven en
estat pur”.
Humet ja va representar amb èxit aquest
est
concert a Alemanya i no va dubtar a portar-lo
-lo

a Esplugues en un espai molt especial: “La
versió reduïda és molt atractiva, una manera d’acostar el gran repertori a Esplugues,
no cal anar a Barcelona al Liceu”; a més
“l’església quan està plena sona espectacularment bé”. Humet afegeix satisfet que
“poder tocar a casa tira molt. A vegades
és més difícil, però Esplugues no és el cas.
Esplugues destaca perquè sempre aposta
per la gent jove amb una seriositat i una
professionalitat que no és fàcil de trobar a
d’altres llocs, i que és molt d’agrair”.
El festival també combina música instrumental amb coral i vocal, que és on
trobem una altra recomanació de Riba per
als públics novells: el recital líric, al maig.
Una bona opció per sentir en directe àries
d’òperes tan conegudes
com Carmen, a canvi
d’una petita donació
a l’entrada, i ben a
prop de casa. ●

CONJUNT XXI
I JORDI HUMET, PIANO
Divendres 23 21 h
Església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col.laboració de [5€]

Obres de T. Peire Serrate, R. Wagner
i L. Van Beethoven

16è Festival
de Música Clàssica
i Tradicional
Programació 2012
23 DE MARÇ
Conjunt XXI i Jordi Humet, piano
• T. Peire Serrate: Obra d’estrena
• R. Wagner: Idil·li de Sigfried
• L. van Beethoven: Concert per piano i orquestra núm. 5, Emperador
13 D’ABRIL
Poema barroc: quartet i soprano
• Sonates d'A. Corelli, J. S. Bach
i J. Pla.
• Àries de G. F. Haendel i D. Scarlatti
4 DE MAIG
Recital líric: Dida Castro, mezzosoprano, i R. Estrada, piano
• Àries d’òpera i sarsuela
25 DE MAIG
Cor de la Universitat Ramon Llull
Director: Esteve Nabona
• Coral i orgue, programa
a determinar
15 DE JUNY
Quartet Gerhard
• Quartets de J. Haydn, L. van Beethoven i F. Mendelssohn
6 DE JULIOL
Cobla Principal del Llobregat
• Música per a cobla
Tots els concerts es faran a les 9 del vespre
a l’església de Santa Magdalena, tret del
concert de sardanes de juliol, que es farà a
la plaça de l’Església.
Organitza:
Amics de la Música de Santa Magdalena
Amb el suport de l’Ajuntament d’Esplugues
i l’església de Santa Magdalena.
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Dia
a Dia

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

17 h
Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN

Històries de l'amor estrany

Amb la col·laboració del Club d'Esplai Pubilla CasesCan Vidalet

A càrrec de Sandra Rossi. Si vols saber de qui estava
perdudament enamorat l’elefant i amb qui es va casar
el príncep, para les orelles per sentir aquestes històries de l’amor estrany. Es prega puntualitat.
17 h
Centre Cultural L’Avenç -Sala teatre Joan Brillas
[3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
21.30 h
Local del Centro Aragonés d'Esplugues

Poc a poc anem deixant el fred
i s'acosta la primavera. Aquest
mes les dones hi tenen molt a dir.
També podeu trobar un munt
d'activitats: infantils, tradicionals,
a l'entorn de la música…
Esplugues no s'atura!
I tu?

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'El Modernisme en el tèxtil'
A càrrec de Sílvia Carbonell
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran d’Esplugues, AUGGE

Sopar d'alforja i ball
Preus per parella: [socis 5€, no socis 7€ ]
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

4 DIUMENGE

Amb Miquel Navarro, exatleta i encarregat de
la Residència Blume des dels seus inicis i Manel
Deiros, responsable dels becaris.
Més informació a: http://grupestudis.entitats.esplugues.cat
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues
21.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Bar

Concert Sol & Rumba, pop-rock i rumba de
tots els temps

2 DIVENDRES
17 h
Associació de Dones de la Plana c. Bruc, 40

MES DE LES DONES
Projecció de la pel·lícula Yentl (drama musical), de Barbra Streisand
Organitza: Associació de Dones de la Plana
19 h
Biblioteca La Bòbila
Projecció Documental Intersticios, de Martha
Cecilia Cedeño i Javier Requena
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De 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Taller: Educar-nos per educar
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar

MES DE LES DONES

Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina Facebook
'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola Isidre Martí' o
trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

'El conte de la Mamà Oca'
Inspirant-se en el personatge de la Mamà Oca recollit
per Perrault, la companyia Campi qui Pugui ens porta
una obra que mitjançant diverses històries explica als
nens i les nenes els beneficis d'una alimentació sana i
equilibrada

'Actea canta jazz'

anys de Residència
Blume a Esplugues'

• 17.30 h Animació infantil
• 18.15 h Toquem instruments
• 19.30 h Concert de corals: Corals L‘Estel i
Coral Sons i Veus
• 20.30 h Concert de bandes: Banda Jove i
Banda d’Adults
Organitza: Escola Municipal de Música

Partit mixt de futbol sala

Contesplai

Conferència: '50

Setmana Cultural Escola Municipal
de Música

18.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

19 h
Centre Cultural L’Avenç -Sala teatre Joan Brillas
[socis 8€, no socis 10€]

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

De 17.30 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca

11.30 h
Escola Isidre Martí

18 h
Biblioteca La Bòbila
Amb la col·laboració del Grup Indi del Club d'Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet

6 DIMARTS

Cor femení dins la programació d’Espai A
Actea canta jazz és més que un concert coral. És un
espectacle en el qual la música, la veu i el moviment
es fonen esdevenint una sola idea.
Els diversos gèneres i ritmes dels quals es nodreix
el jazz - musical, blues, gospel, bossanova, swing,
pop, etc. - són presents entre els estàndards d'aquest
programa. Les coreografies de Maria Ortega contribueixen a una representació on els aspectes visual i
musical flueixen constantment a l'escenari i permeten,
a les cantants d'Actea, generar una intensa comunicació amb el públic. www.espaia.cat
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

5 DILLUNS
17 h
Associació de Dones del Gall c. Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES
Conferència: 'Intel·ligència Emocional'
A càrrec de M. Carme García, psicòloga.
Organitza: Associació de Dones del Gall
De 17.30 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca

Setmana Cultural Escola Municipal
de Música
• 17.30 h Taller de jocs musicals
• 18.15 h Toquem instruments
• 19.30 h Karaoke
• 20.30 h Concert del Grup Jove de Guitarres
Organitza: Escola Municipal de Música

Conferència sobre 'Salut i Vida' i presentació del llibre: Implantando raíces de
bien, d’Emilio Tolosa
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

7 DIMECRES
17 h
Associació de Dones del Gall c. Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES
Projecció de la pel·lícula Te doy mis ojos, de
Icíar Bollaín. A continuació es realitzarà un berenarcol·loqui sobre la pel·lícula.
Organitza: Associació de Dones del Gall
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

The sweetest song and the giant
turnip, a càrrec de The tale teller.
The Sweetest Song: An African American tale about a
little girl who picks flowers where she isn’t supposed
to and gets a surprise.
The Giant Turnip: An old man and his wife grow a turnip on their farm. It grows so large that they cannot
pull it out of the ground. They need their friends to
help. They even get the cat and dog to help. A clever
tale about working together told 100% in english with
visual aids and audience participation. Contes per habituar-se a sentir l’anglès, per a infants de 3 a 10 anys
De 17.30 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca

Setmana Cultural Escola Municipal
de Música
• 17.30 h Taller de teatre
• 18.15 h Toquem instruments
• 19.30 h Concert de 'Joves Intèrprets'
• 20.30 h Concert de professors
Organitza: Escola Municipal de Música

8 DIJOUS
12 h
Pl. Santa Magdalena, davant de l’Ajuntament

MES DE LES DONES

Lectura del manifest commemoratiu
del Dia Internacional de les Dones
Organitza: Consell Municipal de les Dones

16.30 h
A la sortida de diverses escoles d'Esplugues

MES DE LES DONES

'Millors Mans', reconeixement per la tasca
desenvolupada per les àvies cangur. Entrega d’una
targeta gran amb obsequi de part de la Xarxa de
Dones Emprenedores d’Esplugues
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues
De 17.30 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca

Setmana Cultural Escola Municipal
de Música
• 17.30 h Taller de percussió
• 18.15 h Toquem instruments
• 19.30 h Ambaixadors de la pau i la música:
Els sons de Pau Casals
• 20.30 h Cinefòrum: La tierra de las 1000 orquestas
Organitza: Escola Municipal de Música
18 h
Residència La Mallola -Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Evolució de l’escultura a través de
les tècniques i els estils: d’Egipte a
Miquel Àngel (1a part)'
A càrrec de Imma Fontals
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran d’Esplugues, AUGGE
21 h
Complex Esportiu Municipal la Plana
[18€]

MES DE LES DONES

Sopar de les dones d'Esplugues
Aforament limitat. Inscripcions obertes fins al 6 de
març. Inscripcions a:
• CIRD Vil·la Pepita de dilluns a divendres de 10 a 14 h
• Associació de Dones de la Plana c. Bruc, 40
Dimarts de 17 a 19h.
• Associació de Dones de Can Vidalet “El Taller” Centre Municipal Molí
Dilluns d´11 a 12 del mati, i de 7 a 8 del vespre.
• Associació de Dones del Gall c. Josep Argemí, 48-52
Dijous de 5 a 7 de la tarda
Per a més informació truqueu a Vil·la Pepita al 93 371 33 50
Organitza: Consell Municipal de les Dones

XVI FESTA DELS TRES TOMBS
D’ESPLUGUES
17.45 h

Passejada a cavall per la vila i recollida de la bandera i del cos de bandera
Recorregut: c. Nord, c. Laureà Miró, c. Nou, c. Angel
Guimerà, av. Isidre Martí, rambla del Carme, c. Sant
Antoni Maria Claret, c. Francesc Layret (c. Serra del
Montsec) on es recull l’abanderat d’enguany en Manel
Terol i Marco, soci de la Colla dels Tres Tombs, av.
Cornellà, c. Francesc Llunell, c. Alegria, i c. Mossèn
Jacint Verdaguer fins al Casal de Cultura Robert Brillas.
18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Cerimònia d’entrega de la bandera i
pregó de la festa
• Pregó de la XVI Festa dels Tres Tombs a càrrec de Júlia
Garcia, sòcia de la Colla dels Tres Tombs d’Esplugues.
• Cerimònia d'entrega de la bandera, per
part del banderer de 2011, Víctor Ibáñez, fundador de
la Colla dels Tres Tombs d'Esplugues, al banderer de
2011 Manel Terol soci de la Colla dels Tres Tombs.
• Parlaments
• Actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues i la Coral
Veus i Sons de l’Escola Municipal de Música
• Petit refrigeri
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

11 DIUMENGE
XVI FESTA DELS TRES TOMBS
D’ESPLUGUES

Setmana Cultural Escola Municipal
de Música
• 17.30 h Taller de danses
• 18.15 h Berenar i lliurament dels premis de
Toquem instruments
• 19.30 h Yelek - Ritmes dels Balcans
• 20.30 h Conferència:
'Musicoteràpia per a nens autistes'
Organitza: Escola Municipal de Música
De 18 a 20 h
Edifici Cadí

MES DE LES DONES

Actuació del grup de poesia i
playback del Centro Extremeño de
l’Hospitalet.
Organitza: Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet

10 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L’HORA DEL CONTE

'Bruixes i monstres... Aggg quin fàstic!', a càrrec de Blai Senabre
Contes de bruixes i monstres encaparrats a complicar
la vida als nens i nenes. Es prega puntualitat.

Dinar de germanor
Ball de fi de festa [preu 25€]
Reserves fins dimarts 6 de març a Ubud Artesania
i al Mercat de la Plana, a la Parada Cansaladeria Xarcuteria Mila, 93 473 13 52 o a maboca@teleline.es
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
11.30 h
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina Facebook
'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola Isidre Martí' o
trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

13 DIMARTS
18 h
Biblioteca La Bòbila

L'HORA DEL CONTE, amb Núria Clemades
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

MES DE LES DONES
Conferència sobre 'Dones i política'
A càrrec de Marta Corcoy, periodista i professora de
l’UAB
Organitza: Consell Municipal de les Dones

14 DIMECRES

De 9 a 14 h
Parc Pou d'en Fèlix - plaça vermella

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Fira d'alimentació artesanal

I LOVE ENGLISH

De 8 a 11 h
Carrer Andreu Amat (La Mallola)

Contes, jocs i talllers en anglès per a infants a partir de
6 anys

Story time, a càrrec de Mary Hidalgo

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

19 h
La Masoveria de Can Tinturé

CICLE DE CONFERÈNCIES
'LA RAJOLETA FA 10 ANYS'
Xerrada:

'Qui i com va fundar La Rajoleta',
a càrrec de Jordi Amigó, historiador, i Salvador
Joan, arquitecte. Revisió actualitzada dels orígens de
l’antiga fàbrica Pujol i Bausis i dels seus fundadors
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

9 DIVENDRES
De 17.30 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca

15 h
Casal de Cultura Robert Brillas

11.45 h
Plaça de les Moreres

21 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Sortida dels Tres Tombs pels carrers
d’Esplugues

Audiovisual. Pic Long (Pirineus)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Benedicció dels animals

Musicorum amfitriona del Musicoral
que ens porta quatre cors del Baix
X Esplugues

acull enguany una de les actuacions que formen part de la 27a
edició de Musicoral, un cicle de concerts organitzats per la Federació Catalana
d’Entitats Corals (FCEC), de la demarcació del Baix Llobregat.
El dissabte 17, les corals Musicorum faran d'amfitriones del recital en què podrem
gaudir de quatre cors de la nostra comarca: Cor de la Unió Filharmònica del Prat
de Llobregat, Coral Diadema de Corbera de Llobregat, Coral Pedres Blanques
de Sant Boi de Llobregat i l’Orfeó Enric Morera de Sant Just Desvern. Podreu
escoltar-les a les 19 h a la sala teatre de L’Avenç.
Així mateix, dins del marc de Musicoral, les corals Musicorum d’Esplugues participaran al concert organitzat per la Coral Pau Casals de Pallejà, el dissabte 10
a Pallejà. El Musicoral fa possible que molts cantaires de diferents corals visitin
altres poblacions de la comarca i es puguin conèixer entre ells.●
MUSICORAL • Concert de quatre cors del Baix Llobregat
Dissabte 17 19 h • Centre Cultural L’Avenç – Sala de teatre Joan Brillas
març 2012 - L'Agenda 7

15 DIJOUS

Febrer 2012

18 DIUMENGE

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

11.30 h
Escola Isidre Martí

CONTES MENUTS

Partit mixt de futbol sala

'La Clara i les cireres'

Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina Facebook
'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola Isidre Martí' o
trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

A càrrec d'Eva González
La petita Clara cada dia juga amb les caderneres i el
cirerer, però un dia puja i puja dalt del cirerer per agafar
la cirera més rodona i vermella de totes. Per a infants de
2 a 3 anys. Places limitades. Cal reserva prèvia

Dia
a Dia

21 DIMECRES

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

De 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

MES DE LES DONES

'La fi d’ETA'

6a Edició Taller d’autoprotecció i
defensa personal per a dones, a càrrec

A càrrec de Antonio M. Claret Batista
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran d’Esplugues, AUGGE

del Servei de Policia Local
Organitza: Consell Municipal de les Dones

19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

MES DE LES DONES

Presentació del Banc del temps
d’Esplugues, a càrrec d’Assumpta Pastor,
agent d’Igualtat, i alumnat de segon cicle superior
d’animació sociocultural de l’Institut Severo Ochoa
Organitza: Consell Municipal de les Dones
21.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Bar

Concert de Cover 0
Versions variades de rock, pop i blues

16 DIVENDRES
10 h
Associació de Dones de La Plana c. Bruc, 40

MES DE LES DONES

Tast del taller
Benestar i pensament positiu
A càrrec de Celedònia Morgado
Organitza: Associació de Dones de la Plana

17.30 h
Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues

A càrrec de Celedònia Morgado
Organitza: Associació de Dones de Can Vidalet “El Taller”

19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

'Brooklyn', de Colm Tóibim.
Coordina: Carles Ferrer

22 DIJOUS

'Beethoven'
A càrrec de Xavier Chavarria
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran d’Esplugues, AUGGE
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

MES DE LES DONES

A LA PÀGINA 7

Organitzen: Corals Musicorum i Federació Catalana
d’Entitats Corals “FCEC” del Baix Llobregat

8 L'Agenda - març 2012

Concert de Conjunt XXI i Jordi
Humet, piano
T. Peire Serrate: Obra d’estrena, R. Wagner: Idil·li
de Sigfried, L. van Beethoven: Concert per a piano i
orquestra núm. 5, Emperador
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

24 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L’HORA DEL CONTE

'Anna en el país de les lletres'
A càrrec de Santi Rovira
L’Anna és una nena molt eixerida que un bon dia decideix canviar el tarannà de la seva ciutat....
Es prega puntualitat

Documental:

Ball per a la gent gran

Debat dinamitzat per
l'Observatori de les Dones
en els Mitjans de
Comunicació.
Organitza:
Consell Municipal de les Dones

Hi participaran: Cor de la Unió Filharmònica d’El
Prat de Llobr., Coral Diadema de Corbera de
Llobr., Coral Pedres Blanques de Sant Boi de
Llobr., i l’Orfeó Enric Morera de Sant Just Desvern

XVI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I
TRADICIONAL

17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
[3€]

'Boon, la Reina del Mar'

Concert de quatre cors del Baix
Llobregat

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

DIJOUS DE LES DONES

'Il corpo delle done'

MUSICORAL

10 h
Associació de Dones de Can Vidalet “El Taller”
Centre Municipal Molí

Les tres bessones descobreixen el tresor que els 40 lladres tenen amagat en una cova. Com sempre, la intervenció de la bruixa avorrida complica les coses.
Projecció de vídeo en anglès.
Recomanat per a infants a partir de 5 anys

L’HORA DEL CONTE

19 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas

23 DIVENDRES

Tast del taller
Benestar i pensament positiu

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

A càrrec de mOn Mas
Coneixes l'Anne Bonny? No és la princesa de les
sirenes, és la reina de les pirates. Es prega puntualitat

21.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Bar
Concert de Van Tard, més rock que pop, d'aquí i d'allà

MES DE LES DONES

13è Sopar de la Fam

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L'Avenç porta a Esplugues al periodista estrella més
mediàtic i millor pagat de l'Estat durant molts anys,
conegut també com a "Supergarcía". Un líder d'opinió
que es va enfrontar als empresaris i polítics més influents, arriscant la seva pròpia posició.
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

The triplets:
'L’Alí Baba i els quaranta lladres'

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

17 DISSABTE

Conferència amb el periodista: José María
García, presentat per Verònica Sanz

I LOVE ENGLISH

20.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Amb la col·laboració de Mn. Gaspar Mora, acabat
d’arribar d’un viatge al Camerun, que ens explicarà les
seves vivènces. En una faceta més lúdica hi participarà el Mag Ramó. Per acabar els assistents compartiran pa amb oli i aigua. Podreu fer els vostres donatius
per als projectes del Tercer Món
Organitza: Agermanament Solidari

20 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas

19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Xerrada:

'Seguretat i Convivència Ciutadana'
Xerrada oberta a tota la ciutadania per tal de donar a
conèixer la nova ordenança sobre convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Esplugues

Organitza: Centre Cultural L’Avenç
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Concert de grups d’alumnes de
música moderna i percussió
Organitza: Escola Municipal de Música
19 h
Biblioteca La Bòbila

Festa de lliurament del Premi L’H
Confidencial 2012
23.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas

A LA PÀGINA SEGÜENT

Organitza: Associació de Veïns del Gall, amb la collaboració de la Policia Local d'Esplugues

Concert amb el grup Sol&Rumba
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

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

Fira d’art al carrer

17 h
Associació de Dones del Gall c. Josep Argemí, 48-52

21.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Bar

MES DE LES DONES

Concert de Pepo Guardiola, cançó melòdica

Tast del taller
Benestar i pensament positiu

Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

A càrrec de Celedònia Morgado
Organitza: Associació de Dones del Gall

11.30 h
Escola Isidre Martí

De 17 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca - Sala d'actes

Partit mixt de futbol sala

Concerts de primavera

Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina Facebook
'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola Isidre Martí' o
trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Organitza: Escola Municipal de Música

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

'El soldadet de plom'
Dos actors i un músic expliquen un dels contes populars més coneguts i alhora més màgics
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Dia del soci
Actuacions musicals de playback
Entrada dels socis, a les 18 h. Per als no socis, 18.30 h
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

26 DILLUNS

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, a càrrec de Mary Hidalgo
Contes, jocs i tallers en anglès per a infants a partir de
6 anys
19 h
La Masoveria de Can Tinturé
Conferència:

'Introducció de la ceràmica Pickman'
Xerrada a càrrec de Ricardo de Campos, membre de
la Junta de l’AMPEL. Aquesta activitat ens aproparà,
des de la seva vessant de col·leccionista i estudiós, a la
ceràmica Pickman de la coneguda fàbrica de Sevilla
Organitza: AMPEL, Associació d'Amics dels Museus i
del Patrimoni d'Esplugues

29 DIJOUS

De 10 a 18 h
Plaça de La Bòbila

De 10 a 18 h
Avinguda Isidre Martí cantonada Juli Garreta

Campanya gratuïta per a la prevenció del glaucoma.

Campanya gratuïta per a la prevenció del glaucoma.

Ubicació d’una unitat mòbil de consulta de l'Institut
Oftalmològic Tres Torres. El glaucoma és una malaltia
crònica de l'ull que produeix una pèrdua irreversible
de la visió a causa de l'afectació del nervi òptic.
Qui pot patir aquesta malaltia i els principals factors
de risc són: la miopia elevada, la diabetis, la hipermetropia, persones que han estat sotmeses a tractaments
amb corticoides, persones de més de 40 anys i aquelles que siguin familiars directes dels qui la pateixen

Ubicació d’una unitat mòbil de consulta de l'Institut
Oftalmològic Tres Torres

De 17 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca - Sala d'actes

Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música

27 DIMARTS
De 10 a 18 h
Plaça de La Bòbila

Campanya gratuïta per a la prevenció del glaucoma.

De 17 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca - Sala d'actes

Concerts de primavera

30 DIVENDRES
De 10 a 18 h
Av. Isidre Martí cantonada amb Juli Garreta

Campanya gratuïta per a la prevenció del glaucoma.
Ubicació d’una unitat mòbil de consulta de l'Institut
Oftalmològic Tres Torres
De 17 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca - Sala d'actes

Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música

31 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L’HORA DEL CONTE

'La princesa Trista', a càrrec de Francesca
Vadell
Vet aquí que una vegada hi havia una princesa tan
presumida, que es feia pentinar per més de cent criades. La pentinaven enmig d'un gran jardí i heus ací
que tot pentinant-la, el vol d'uns ocellots va capgirar
la tranquil·litat de tot el palau. (Extret de: Rondalles
d'en Jordi des Racó, recopilades per mossèn Alcover,
Manacor 1862-Palma 1932)
Es prega puntualitat.
17 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
[3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

CURSOS i TALLERS

Organitza: Escola Municipal de Música
18 h
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Primavera àrab: el despertar de la
reforma', a càrrec de Xavier Marin
Tot seguit

Concert del grup de Cant Gregorià
de Sant Just Desvern
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran d’Esplugues, AUGGE

Dimecres 7, a les 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Taller de balls tradicionals
[2€ per persona]
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
Cada divendres, a les 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Taller per moure el cos i ritmes
Grup obert [2€ per persona]
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

Ubicació d’una unitat mòbil de consulta de l'Institut
Oftalmològic Tres Torres
De 17 a 21.30 h
Centre Municipal Puig Coca - Sala d'actes

Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

'Stark', d’Edward Bunker. Coordina: Jordi Canal

28 DIMECRES
De 10 a 18 h
Plaça de La Bòbila

Campanya gratuïta per a la prevenció del glaucoma.
Ubicació d’una unitat mòbil de consulta de l'Institut
Oftalmològic Tres Torres

Xerrada sobre seguretat i
convivència ciutadana
X Hi ha una màxima que diu que el desconeixement de la llei n'eximeix del seu

compliment. Conèixer millor la legislació vigent ens ajuda a saber quin terreny
trepitgem i a ser ben conscients dels nostres drets i deures. Una oportunitat per
informar-nos-en és la xerrada que l’Associació de Veïns del Gall ha organitzat al
voltant de la nova ordenança municipal sobre convivència ciutadana. Aquesta
ordenança pretén contribuir al fet que tothom pugui trobar el seu espai a la
ciutat, gràcies al compliment de certs deures basats en la solidaritat, el respecte
mutu i la tolerància.
L’acte, obert a tothom, compta amb la col·laboració de la Policia Local.●
XERRADA SOBRE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Dijous 22 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
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Dissabte 31 de març, de 9 a 13 i 15 a 19 h
Creu Roja Esplugues - Sant Just c. Severo Ochoa, 14
[Preu: 105,84€]

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
TALLERS TRIMESTRALS

Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir

Curs de desfibril·lació automàtica
per a personal no mèdic (DEA)
Requisits: 18 anys. Cal portar fotocòpia DNI.
*En el preu hi ha incloses les taxes de tramitació per l'IES
Inscripcions al mateix lloc. La Creu Roja està reconeguda pel IES com a centre autoritzat per impartir accions formatives en DEA segons el Decret 355/2002
Organitza: Creu Roja Esplugues - Sant Just

TALLERS ESPLUGA VIVA
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9
Tots els dimarts i divendres, de 17 a 20 h

Aula de gralla
Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h

Taller de música
Dimarts 6 i dimarts 20 de març, de 20 a 21.15h

Taller de lectura i recitació de poemes, a càrrec de Pep Moreno
El taller ofereix pautes i recursos per ajudar a fer una
bona lectura, recitació i interpretació de poemes. La
poesia és un llenguatge per parlar de la vida
Organitza: Tradicions i Costums TIC - Espluga Viva
Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a
21.30 h

Taller de tai-txi
El tai-txi és una gimnàstica mil·lenària i terapèutica de
moviments lents i suaus. El tai-txi i el txi-kung tenen
moltes propietats, ja que relaxen el cos i calmen la
ment. Alhora augmenten i milloren la circulació i la
defensa de l’energia corporal.
Practicant tai-txi txi-kung amb constància pots prevenir i fins i tot curar moltes malalties
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h

Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Recollida a escoles
Els dimarts, de 17.30 a 19 h

Taller de cuina infantil
Per aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners i
cuineres la imaginació i la innovació també tenen cabuda en aquest taller. Destinat a infants de 3 a 12 anys
Els dimecres, de 17.30 a 19 h

Taller de repàs escolar
Reforç escolar en totes les matèries. Destinat a infants
de 3 a 12 anys
Els dijous, de 17.30 a 19 h

Taller de teatre infantil
Per passar-ho d’allò més bé fent teatre. Aprendreu a
maquillar-vos, a dansar, a modular la veu i a sentir la
música. Tot per arribar a ser uns grans actors i actrius!
Destinat a infants de 3 a 12 anys
Els divendres, de 17.30 a 19 h

Taller de danses tradicionals
Ball pla, cercle etc. Destinat a infants de 3 a 12 anys
Organitza: Ludoteca - Espluga Viva

3r trimestre curs 2011-2012,
del 10 d’abril al 22 de juny
Els tallers són oberts a tota la ciutadania, i no és
necessari ser alumne de l'Escola per participar-hi.
Per inscriure’s en els tallers de Jazz Band, Música de
cambra o Música tradicional del món és necessari
saber tocar algun instrument i tenir coneixements de
lectura musical. Per a la resta no calen coneixements
musicals. El preu trimestral de cada taller és: [62,20€]
• Jazz band: dilluns de 19.30 a 20.30 h
• Guitarra amb acords: dijous de 19.30 a 20.30 h
• Música de cambra: dimecres de 18 a 19 h
• Música tradicional del món: dijous de 20.30 a 21.30 h
• Percussió llatina i afrocaribenya:
Dimecres de 18.30 a 19.30 h
• Teatre, grup infantil: dijous de 17.30 a 18.45 h
• Teatre, grup jove: dijous de 19.00 a 20.15 h
• Teatre, grup adults: dijous de 20.30 a 21.45 h
• Informàtica musical: divendres de 18.15 a 19.15 h
MÚSICA PER A NADONS I INFANTS DE 0 A 3
ANYS
L’Escola inicia aquest trimestre aquests tallers adreçats a infants de 0 a 3 anys. Unes sessions que tenen
com a objectiu que els infants visquin la música des
de ben petits, tot afavorint el seu procés d’autonomia
i socialització, a més d’oferir recursos i un repertori
bàsic als pares per transmetre als seus fills.
En els dos primers tallers, abans dels 3 anys, és necessari l’acompanyament d’un adult a les sessions.
• Taller 1: de tres mesos a 1 any. Dilluns d'11 a 11.45
h. Sis nens com a màxim (amb l’acompanyament
d’una persona adulta, preferiblement el pare o la
mare).
• Taller 2: d'1 any a 2 anys. Dimecres d'11 a 11.45 h.
Vuit nens com a màxim (amb acompanyament d’un
adult o sense).
• Taller 3: de 2 a 3 anys. Dimarts de 16.15 a 17 h. Vuit
a deu nens (sense acompanyament).
FORMACIONS MUSICALS
La participació a les formacions musicals de l'Escola
Municipal de Música és gratuïta i oberta a tothom. És
necessari disposar de l'instrument corresponent i tenir
coneixements de lectura musical.
Les formacions musicals de l'Escola ofereixen sovint
concerts públics en actes locals. La inscripció implica
la participació en aquests concerts de manera desinteressada.
• Coral Sons i Veus d'Esplugues: dilluns de 20.30 a 22 h
• Coral jove l'Estel: dimarts de 19.15 a 20.30 h
• Banda jove de l'Escola: dimarts de les 19.30 a 20.45 h
• Banda de l'Escola: dimarts de 20.45 a 22 h
• Orquestra de corda de l'Escola:
dimecres de 20.30 a 21.45 h
• Grup de guitarres d'adults de l'Escola:
divendres de 19.45 a 21 h
Inscripcions: de l’1 al 23 de març a la secretaria de
l’Escola Municipal de Música
De dilluns a divendres, de 16 a 23 h, i de dilluns a
dimecres de 10.30 a 13.30 h
Centre Municipal Puig Coca - 3a planta
Petit Parc de l'Amistat s/n. Tel. 93 372 04 16
e-mail: escolademusica@esplugues.cat

Tots els dissabtes, de 17 a 19.30 h

Cau de dissabte
L’agrupament s’estructura per unitats segons les
edats. El Cau és una manera de viure i una manera
d’entendre l’oci. L'infant gaudeix dels companys i de
la natura, i s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir,
esforç...
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h

Rocòdrom
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva
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Diumenge 4, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir
Itinerari:

SORTIDES
Dissabte 3 i diumenge 4

Estada a Lloret de Mar, a l’Evenia
Olympic Palace Hotel ****
El preu de l'hotel és de [49,50 € per persona], inclou
pensió completa i beguda en els menjars. També
podreu gaudir de música en viu. La zona d’spa és
opcional.
[infants fins a 12 anys gratuït, i segon infant un 50% de
descompte]
Reserves: 93 473 95 79 (tardes) i 652 08 92 02 (matins)
Més informació al web: http://standardlatino.es/
Organitza: Centro Cultural Standard Latino

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 31 de març al 4 d’abril

Campaments de Setmana Santa
Lloc encara per determinar
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Diumenge 4 de març

CICLE 'PETJADES I CAMINS'

De Vil·la Joana a Sant Cugat del
Vallès (Barcelonès).
Calçotada. A concretar (cotxes particulars)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
C. Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge 11 de març

EXCURSIONS BTT

Travessa del Montnegre, de Sant
Celoni a Sant Pol (Maresme - Vallès
Oriental)
Excursions de muntanya col·lectives en BTT.
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 39 09. 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, al CEE - Espluga Viva
C. Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge 11 de març

EXCURSIONS EN FAMÍLIA

Colònia Güell. Santa Coloma de
Cervelló (Baix Llobregat)
Sortida en cotxes particulars. Excursions dirigides a
les famílies amb nens i nenes que volen gaudir d’una
aproximació al món de l’excursionisme i la natura.
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues; per a més informació, truqueu al 93 473 39 09. 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, al CEE - Espluga Viva
C. Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge 18 de març
Sortida des de la plaça Santa Magdalena
EXCURSIONS EN AUTOCAR

El Puigsacalm per Sallent i les
Olletes (Garrotxa)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal
fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues; per a més informació, truqueu al 93 473 39 09. 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, al CEE - Espluga Viva
C. Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

EXPOSICIONS
Del 29 febrer fins a l'1 d’abril
Diumenges de 10 a 13 h (coincidint amb el
Campionat de Catalunya per equips)
Dilluns de 17 a 20 h
Centre Cultural L’Avenç - Club d’Escacs Esplugues

Exposició filatèlica - escaquista
Col·lecció de 40 cartes i postals amb temàtica d’escacs
Organitza: Club d’Escacs Esplugues

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL
L’autora del mes

ELS CLUBS DE LECTURA
DE LA PARE MIQUEL

ROSA REGÀS

Dimarts 6

Va néixer a Barcelona
l’any 1933. Ben aviat
es va haver d’exiliar
a França. La primera
llengua que va aprendre a parlar va ser el
francès. No va aprendre castellà i català
fins als sis anys.
Després de llicenciar-se en Filosofia i
Lletres a la Universitat de Barcelona, va
treballar a l’editorial Seix Barral. A partir
de 1970 va fundar i dirigir les editorials
la Gaya Ciencia, des d’on publicava tant
novetats literàries com llibres de política,
economia, filosofia i arquitectura, així com
les revistes Arquitectura Bis i Cuadernos
de la Gaya Ciencia, i Ediciones Bausán,
dedicada a la literatura infantil.
El seu primer recull de contes, Ginebra
(1989) el va publicar als 55 anys. Va debutar en el món de la novel·la amb Memoria
de Almator (1991). El 1994, aconseguia el
premi Nadal amb Azul i, a partir d’aquest
moment, Rosa Regàs publica, com a
mínim, un llibre per any amb títols com:
Canciones de amor y batalla (1995) o La
desgràcia de ser dona (2012).
La seva obra abraça un camp molt
ampli: des de reculls de narracions a
obres biogràfiques, novel·les, llibres de
viatges, reculls d’articles periodístics...
Ha publicat antologies de contes i ha
col·laborat en diaris, programes de ràdio
i revistes de viatges i d’opinió.
Ha estat directora general de la Biblioteca Nacional d’Espanya (2004–2007). Actualment es dedica a diverses activitats
relacionades amb el món de la literatura.

18 h

CORDÈLIA
Federico García Lorca. Yerma,
condueix Carme Caminals
Yerma porta dos anys i vint
dies de matrimoni i desitja
amb ansietat tenir un fill. El
seu marit, un modest camperol, no sembla compartir
el mateix desig. Yerma es
debat entre la desesperació i
l’esperança.
Places limitades, cal reserva prèvia.

Dijous 8

19 h

CARPE DIEM
Ana Cabrera Vivanco.
Las Cien voces del diablo,
condueix Montse Cutrina
La vida de Villa Veneno.
Un petit poble cubà, es veu
trastocat per l’arribada de
Jacinto perquè, arran de les
seves passions amoroses amb
les dones del poble té un fill
anomenat Lucifer.
Places limitades, cal reserva prèvia.

Dijous 29

19.45 h

HISTÒRIES COMPARTIDES
Carmen Martín Gaite.
Caperucita en Manhattan,
condueix M. Àngels Fernández
Martín Gaite recupera el conte
de la caputxeta vermella i
l’adapta als temps moderns a
Manhattan. La novel·la tracta
el tema de la llibertat. Places
limitades, cal reserva prèvia.

OFICINA JOVE
D ’ E M A N C I PA C I Ó
TAL L E R L A B O R A L
Divendres 29 de febrer, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

La nova reforma laboral. Tot
allò que has de saber com a jove
treballador/a
Ha entrar en vigor una nova reforma laboral. Com
t’afecta a l’hora de signar un contracte? Què has de
tenir en compte?
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690

DO N E S = H O M E S
De l’1 al 30, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Punt temàtic

E XP O SI C I Ó J O V E
DO N E S = H O M E S
De l’1 al 30, de 17 a 20h
Oficina Jove d’Emancipació

Exposició

DO N E S = H O M E S
Dijous 22, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dia de la Dona, passat o present?
(debat en anglès)
Vine a practicar l’anglès mentre es debat sobre el
Dia Internacional de les Dones, el seu significat i com
s’entén en l’actualitat. Dinamitzadora nativa.
Reserva la teva plaça al 661 987 690

B AN C D E L T E M P S
Dijous 15, de 19.30 a 20.30h
Casal de Cultura Robert Brillas

Presentació Banc del temps

DIES DE CONTE

Els dies 3, 10, 15, 17, 24 i 31
(Vegeu informació al Dia a dia)
ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès
per a infants

Els dies 7, 14, 21 i 28
(Vegeu informació al Dia a dia)

AU T OC O N S U LTA
Dimarts i dijous, de 9 a 14 h
Oficina Jove d’Emancipació

Servei préstec ordinadors
Vols consultar ofertes de feina? Trobar un pis per compartir? Beques d’estudis? Pots imprimir el teu currículum o fer un treball. Se'n pot fer ús a l’edifici i imprimir
la documentació (restringit a un màxim de còpies).
Vine i te n’informarem

Gestió carnets internacionals

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 6

17 h

Dijous 1

18 h

CLUB DE LECTURA DIVER- FUN
Amb la col·laboració del Club
d'Esplai Pubilla Cases - Can
Vidalet

CONTESPLAI
Amb la col·laboració del Club
d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Dimecres 21

Divendres 2

19 h

CLUB DE LECTURA T-10
Brooklyn, de Colm Tóibim
Coordina: Carles Ferrer

Dimarts 27

A l’Oficina Jove d’Emancipació i a l’Espai Jove
Remolí podeu tramitar els carnets internacionals.
N'hi ha de diferents tipus, i cadascun està dirigit a un
tipus de col·lectiu. Tots us faran aconseguir descomptes, ja sigui en allotjaments d’albergs, museus…,
dins del territori espanyol o a l’estranger, i sempre
que estiguin inclosos a la Xarxa Espanyola d’Albergs
Juvenils o a la Hostelling International

19 h

PROJECCIÓ
DOCUMENTAL
Intersticios, de Martha
Cecilia Cedeño i Javier
Requena

19 h

CLUB DE LECTURA DE
NOVEL·LA NEGRA
Stark, d’Edward Bunker.
Coordina: Jordi Canal

Dimarts 13

18 h

L'HORA DEL CONTE, amb Núria Clemades

Dissabte 24

19 h

Festa de lliurament del Premi L’H Confidencial
2012

Oficina Jove d'Emancipació
Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 36
Tel. 661 987 690
jove.emancipacio@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
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E S P O R T S

març

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS
MARÇ 2012 (CATEGORIA SENIOR)
ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA
Dissabte 3

17.30 h

Handbol masculí H. Esplugues - BM Granollers

Dissabte 10

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - CD Santa Rosa

Taller de Beat Box

Dissabte 10

19.15 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - Esparreguera

T’agradaria iniciar-te en el món del Beat Box?
Podràs fer-ho amb nosaltres i un tallerista
especialitzat! Anima’t'hi!
Taller adreçat a joves entre 12 i 18 anys
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06

Diumenge 11

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Vall d'Hebron

Diumenge 11

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - SAFA Claror

Dissabte 24

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - CFS Fem Centelles

Dissabte 24

19.15 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - Olimpic Florest

Diumenge 25

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Elche

Diumenge 25

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Imma

Jocs de taula

Taller jove

Jocs de taula
Vine i juga als teus jocs de taula
predilectes: Risk, Monopoly, Cluedo, etc
Activitat sense inscripció prèvia

Dilluns 5, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Esplujove de nit
Divendres 30, de 21.30 a 23.30 h
Espai Jove Remolí

Taller de fanals
Taller pràctic on amb l’ajuda d’un tallerista
especialitzat construirem els nostres propis
fanals i porta espelmes personalitzats.
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06

Cinema jove

Dimarts 13, de 18 a 20 h
Espai Jove Remolí

Divendres 23, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Taller jove de percussió
Treu el ritme que portes dins!
En aquest taller podràs introduir-te en el
món de la percussió.
Taller adreçat a joves entre 12 i 18 anys
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06
Dijous 15, de 18 a 20 h
Espai Jove Remolí

Dibuxa el teu propi súper heroi

Dilluns 12 Súper 8
Dilluns 19 El origen del planeta de
los simios
Farem crispetes per a tothom.
Sense inscripció prèvia

Cuina al Remolí
Divendres 2, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Cuina i bloc
Un cop més cuinarem plegats una nova
recepta pel microones: 'Mini pizzes' i la
penjarem al nostre bloc :
www.elremolicuina.wordpress.com
Sense inscripció prèvia

Aula TIC

Divendres 9 i 16, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí

Torneig PES
Apunta’t'hi i participa a un nou torneig
de PES amb els teus amics!! Hi haurà un
premi per al guanyador.
Per a joves de 12 a 20 anys
Inscripció prèvia fins al 8 de març a:
informaticaremoli@esplugues.cat

17.30 h

Futbol sala masculí CCA Pl. Macael - AEK St. Cugat

Dissabte 17

17.30 h

Futbol sala masculí CCA Pl. Macael – Sants UE

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dones = Homes
Tastet de Defensa Personal

Cinema&Crispetes

Dissabte 3

Vine a dibuixar amb un tallerista especialitzat el teu súper heroi preferit amb nosaltres
Taller adreçat a joves entre 12 i 18 anys
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06

Divendres 16, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Dilluns 12 i 19, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Vols tenir nocions de defensa personal,
per moure’t amb més seguretat? Guanyar
confiança i ser conscient de les teves capacitats i limitacions...
Dirigit a homes i dones de +18 anys
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Banc del Temps

A partir del 19 de març
Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h
Espai Jove Remolí

Diumenge 4

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - La Munia, A.E.

Diumenge 4

16 h

Futbol femení Espluguenc, F.A. - Gladiador, F.C.

Dissabte 10

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Independiente CF

Diumenge 11

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F. A. - Vallvidrera Senglars C.F.

Diumenge 18

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Sant Cugat Esport, F.C.

Diumenge 18

16 h

Futbol femení Espluguenc, F.A. - Can Buxeres, F.C.

Dissabte 24

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Turo Peira, C.C.D.

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Dissabte 3

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - Krill-Can Cervera, C.F.

Diumenge 4

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Odena, C.D.

Dissabte 17

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - Parera, J.A.

Diumenge 18

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - La Munia, A.E.

Banc del Temps
Es posa en marxa el Banc del Temps, una
iniciativa que compta amb l’impuls d’alumnes de l’IES Severo Ochoa. És una plataforma d’intercanvi de serveis entre la ciutadania. Implica-t'hi! Si vols més informació
sobre el Banc del Temps posa’t en contacte
amb nosaltres a través del correu electrònic
bancdeltemps@esplugues.cat
També pots demanar informació a la regidoria d'Igualtat i la regidoria de Joventut
Estigues atent a l’agenda d’abril,
www.esplujove.net i xarxes socials,
en breu penjarem la nova programació
de tallers trimestrals, les inscripcions
seran del 10 al 20 d’abril i els tallers
començaran la setmana del 23 d’abril.
Segur que en trobes algun interessant!

ACTIVITATS DINAMITZADES

CEIP Can Vidalet
de 10.30 a 13 h
Dissabte 3: Ultimate
Dissabte 10: Raquetes
Dissabte 17: Bàsquet
Dissabte 24: Jornada festiva
Dissabte 31: Futbol

CEIP Folch i Torres

HORARI REMOLÍ:
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h

ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

de 10.30 a 13 h
Dissabte 3: Futbol
Dissabte 17: Handbol
Dissabte 31: Hoquei

L'organització es reserva el dret de modificar o anul·lar alguna de les activitats previstes.
En cas de ser així s'informarà oportunament a les persones afectades.

Edita: Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció: Joan Carles Ruíz • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Mercè Aguilar
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografies: Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 93 473 64 11

L'Agenda
- març 2012
1212
L'Agenda
- novembre
2011
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS91 • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: T.G. Alfadir, S.A.

Amb el suport de:

