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Un Sant Jordi
de llegenda
a Esplugues
Comença la primavera
més solidària a Esplugues_ p.4
La Festa de les Rodes, una proposta
d'esport i salut a l'aire lliure_ p.5

UNA DIADA
DE SANT JORDI
QUE TRANSPIRA
ESPRIU

23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI
Plaça Santa Magdalena
D’11 a 20 h
Fira del llibre i de la rosa
Vegeu tota la programació
a l'Agenda Dia a dia

L

letres i flors, cavallers i princeses,
amors i regals... Aquesta és la
festa i orgull de la cultura catalana: la Diada de Sant Jordi. A
Esplugues ens agrada dedicar-li
el temps que es mereix, per això s’organitzen
activitats durant tot el mes.

SALVADOR ESPRIU, PROTAGONISTA
DE LA FESTA
Coincidint amb l’Any Espriu, diferents
actes retran homenatge a l’escriptor colomenc. El primer en fer-ho, el 4 d’abril, és el
Grup d’Estudis d’Esplugues, que musicarà
poemes en honor al poeta sota el títol El
que he escrit és escrit. Per la seva banda, la
CAL convida al grup Arran, format per Laia
Carreras, Marcel Casellas i Maria Carreras, a
presentar el seu recital i disc Arran sempre
de terra, Salvador Espriu per ell mateix, el
19 d’abril. A l’espectacle “hem entrellaçat
la música i la paraula amb un fil conductor”,
explica Laia Carreras, que ha seleccionat
els textos amb la intenció d’incloure varis
gèneres i temes “que envolten l’univers
Espriu”, afegeix. I, finalment, el Grup de
Teatre de l’Associació de Dones de la Plana
també recitarà poemes d’aquesta figura cabdal de la literatura catalana, el 23 d’abril a
la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.
ESCALFANT MOTORS...
La setmana prèvia a la diada es donaran cita diverses propostes culturals: la
presentació de la segona novel·la d’África
Lorente, El pájaro de zinc, a la Biblioteca
Pare Miquel (17 d’abril), els tallers infantils
Fem un drac! i Aquí reciclem! Ara toca l’orgànica, als jardins del Museu Can Tinturé
(20 d’abril) i la Diada Castellera amb les
colles de Figueres, Sant Feliu i, naturalment,
els Cargolins d’Esplugues (21 d’abril).
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23 D’ABRIL, ES RESPIRA AIRES
DE FESTIU!
La Diada de Sant Jordi, que enguany
cau en dimarts, és l’excusa perfecte per
convertir un dia laborable en festiu. Són
molts els reclams que us esperen a peu

de carrer. El protagonista principal és
la Fira del Llibre i de la Rosa, a la plaça
Santa Magdalena, que durant tot el dia
serà plena de parades de les entitats de
la ciutat, fidels a la cita anual. Aprofitant
aquesta data, la Creu Roja intercanviarà
llibres per queviures destinats al magatzem del Programa d’Aliments. A la tarda,
tindran lloc l’habitual ballada de sardanes
amb la Cobla del Baix Llobregat a L’Avenç
i L’Hora del Conte, amb Contes animal(at)
s i Sant Jordi mata l’aranya, a la plaça
Santa Magdalena. També per als menuts,
la Biblioteca La Bòbila organitza el taller
per fer punts de llibre Mar-art-pàgines.
La banda sonora de la jornada la posaran la Banda Jove i la Banda de l’Escola
Municipal de Música d’Esplugues, a les
8 del vespre, a la pista vermella del parc
Pou d’en Fèlix. Agafeu energia i prepareu-vos per voltar, perquè aquesta festa
la guarniu vosaltres! ●

GRAN ESPECTACLE MUSICAL
LA LLEGENDA DE SANT JORDI

L'Esbart ens presenta
un Sant Jordi
amb arrels orientals
X“Sssht, sssht!...”, Sergi Castro demana
silenci a la sala d’assaig. Falta un mes i mig
per a la representació del Gran Espectacle
Musical La Llegenda de Sant Jordi, els
artistes de l’Esbart Vila d’Esplugues ja han
après les coreografies i el text per separat,
i és el primer dia que l’assajaran sencer.
“Comencem, vinga! Tothom aquí al darrere”, segueix posant ordre el director de
l’espectacle. Les noies del grup de Juvenils
i el Cor de Dansa es col·loquen. Sobre elles
cau la responsabilitat d’encisar el públic en
els primers compassos de la funció. “Des
de fa uns anys, donem molta importància
a la introducció per situar a l’espectador”,
diu Castro mentre prem el botó de play.
Sona la música, que envaeix la sala del
Casal de Cultura Robert Brillas i transporta l’escena al Pròxim Orient, a l’antiga
Capadòcia (actual Turquia). “La història
diu que Sant Jordi era originari d’aquesta
regió, tot i que la llegenda s’ha explicat
sovint com un mite medieval europeu, per
això aquest any hem volgut aportar una
visió més exòtica”, apunta el creador de
l’espectacle, que ha buscat la inspiració en
les músiques i balls àrabs i en els contes
de Les mil i una nits.
“Un, dos, tres,...”, xiuxiuegen les noies
esperant l’entrada dels primers moviments. Malucs, espatlles i braços, amunt
i avall, emulen els gestos de les danses
del ventre. “No és el mateix veure-ho així,
que amb el vestuari i l’escenografia del
dia de l’espectacle”, apunta el president
de l’Esbart, Antoni Haro. I és que tant
els decorats de 18 metres d’ample per set
d’alçada com el muntatge de focus i efectes especials, que suposen 45.000 watts
de potència, són ingredients imprescindibles perquè aquesta funció, amb 12 anys
d’història, sigui “espectacular, així és

«Hem volgut donar
una visió més exòtica
de la llegenda»
com ens agrada que siguin les entrades
a escena, la música i els canvis d’escenografia”, afegeix Castro. Tot plegat fa que
“la gent ja esperi el dia de l’espectacle,
tenim un públic molt fidel a Esplugues
i fins i tot a la comarca”, diu orgullós el
president. Així doncs, el proper 27 d’abril,
a dos quarts de nou del vespre, prop d’un
centenar de persones, entre les quals la
princesa (Alba Moreno) i el Sant Jordi
(Toni Fontova), representaran la Llegenda
de Sant Jordi a la pista vermella del parc
Pou d’En Fèlix (en cas de mal temps, a
la pista coberta del mateix parc, al costat de la Biblioteca Pare Miquel). A més,
aquesta edició compta amb dues novetats: la participació del grup de malabars
i acrobàcies Saltimbankis i la introducció
d’un nou personatge, l’obscur i malvat
Gran conseller que interpreta Castro: “És
qui controla el Drac (representat per la

Dos moments de l'assaig al qual l'Esbart ens
va convidar a presenciar

Fal·lera de la Colla de Geganters d’Esplugues), hem volgut que el malvat de veritat
fos una persona”. ●

27 D'ABRIL
GRAN ESPECTACLE
MUSICAL
LA LLEGENDA
DE SANT JORDI
20.30 h
Parc Pou d’en Fèlix
Pista vermella

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€
MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Cada 9 menús en donem
1 de gratuït, i a més a
més, una ampolla de
cava brut nature.
Tenim vermuts amb
productes Espinaler.
Servei de terrassa

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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‘PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES’

Esplugues dedica un mes
a la solidaridad para informar
y sensibilizar a la ciudadanía
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SÁBADO 6 DE ABRIL
XVII FIRA DE LA SOLIDARITAT
I DEL SUPORT MUTU
“Una altra manera de viure
és possible i necessària”
De 11 a 21 h
Rambla Verge de la Mercè

X Ayudar

a los demás es una tarea apta
para todas las estaciones, y aunque tradicionalmente hay épocas del año que parece que estemos más motivados, como la
Navidad, en Esplugues se han unido esfuerzos y desde ahora la primavera es, aún
más, sinónimo de implicación con la cooperación y la solidaridad. Durante más de
un mes se aglutinan en la ciudad diferentes actividades, enmarcadas, a su vez, por
tres grandes eventos: La XVII Fira de la
Solidaritat i del Suport Mutu, que señala
el punto de partida el sábado 6 de abril
y la 13a Festa de la Solidaritat y la 10a
Festa del Comerç Just, que clausurarán
esta Primavera Solidarìa, el domingo 12
de mayo.
“Otra forma de vivir es posible y necesaria” es el lema claro y directo de la XVII
Fira de la Solidaritat i del Suport Mutu.
Se trata de la continuación de la Fira de
Santa Llúcia Solidària que, hasta diciembre de 2011, organizaba el Grup Ayllu y
que, por cuestiones meteorológicas, han
querido trasladar a la primavera. En palabras de esta entidad de solidaridad del
barrio de Can Vidalet, “son muchas las
iniciativas y propuestas que se plantean
por diversos grupos en torno a alternativas al actual modelo sociopolítico”, y en
esta feria podréis conocerlas de primera
mano. Son muchas los grupos y entidades
participantes, entre las cuales se encuentra el Club d'Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet. Entre todos aportan una programación repleta de actividades para todos
los públicos: el mercado de intercambio,

'PRIMAVERA SOLIDÀRIA
A ESPLUGUES'

el espectáculo de magia El político trilero
o la conferencia, con el mismo título que
el lema de la feria, a cargo del economista y presidente de Justícia i Pau, Arcadi
Oliveres, son algunas de sus propuestas.
Por otro lado, el 25 de abril, a las 6 de
la tarde, la Creu Roja de Esplugues i Sant
Just Desvern (c/ Severo Ochoa, 14) ofrecerá una charla sobre las experiencias
sobre el terreno del último proyecto subvencionado por el Consell de Cooperació
d’Esplugues, el Programa integral de salud

comunitaria en Inhambe (Mozambique),
a cargo de su delegada, Paqui Milán.
Finalmente, el 27 de abril, a las 12 del
mediodía, la cuentacuentos Mon Mas os
invita a un viaje peculiar con la historia
Passegem pel món, en la Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues.
Consultad todas las actividades en el
Dia a dia. En la próxima agenda, del mes
de mayo, encontraréis el resto de actividades de esta primavera solidaria de
Esplugues. ●

La bicicleta és saludable en tots els sentits, per al cos i per al medi
ambient. Són només alguns dels seus atractius, perquè a més de
posar-se en forma, es pot practicar a l’aire lliure i gaudir de l’entorn.
Fer-ho ara que ha arribat la primavera i en família és el que us proposa un any més la Festa de les Rodes el matí del 28 d’abril.
El dia arrenca a tres quarts d’onze. Per a aquells que vulguin voltar
per la vila recorrent els carrers lliures de cotxes, la sortida es fa des
de la plaça vermella del parc Pou d’en Fèlix. N’hi ha un de 800 metres
dedicat als més petits de la casa (- 9 anys) i un altre de 10 km ideal
per a bicicletes amb marxes (+ 9 anys).
Paral·lelament, s’organitzen diverses activitats sobre rodes: l’espai de ludoteca i tallers infantils, el circuit d’habilitats amb bicicleta
i patins o el de karts amb pedals, l’exhibició de patinatge artístic,
la campanya sobre prevenció de residus, la zona de push bikes
(bicicletes sense pedals) en què, com a novetat, també hi podran
participar els infants de 3 a 5 anys. A més, la Federació d’Entitats
Col·laboradores amb el Minusvàlid (ECOM) us posarà a l’abast una
cadira de rodes perquè experimenteu de primera mà els obstacles
diaris amb els quals es topen les persones que es mouen amb aquest
vehicle. I el punt i final el posarà l’actuació infantil amb les acrobàcies
de Karoli. Poseu-vos el casc i a rodar!

ACTUACIÓ
INFANTIL
DE KAROLI

28 d'abril

FESTA
DE LES
RODES

VINE A PROVAR
LES PUSH-BIKES!

Esport sobre rodes
ARRIBADA B

SORTIDA B

SORTIDA A

ARRIBADA A

FESTA DE LES RODES
28 d'abril de 10.45 a 14 h
Parc Pou d’en Fèlix i circuits urbans

CIRCUITO A (10 Km aprox)
Sortida des de la plaça
vermella a les 10.30 h
Edat mínima 9 anys
Per a bicicletes amb marxes.

CIRCUITO B (1,5 Km aprox)
Sortida des de la plaça vermella a les
10.45 h. Circuit destinat als més
menuts, acompanyats d'adults.
Aconsellat per a infants fins a 7 anys.
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XVII FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA I TRADICIONAL
INICI DE FESTIVAL AMB DUES
PROPOSTES INNOVADORES:

BACH A L’ESTIL
GOSPEL I PIANO
A QUATRE MANS
X

El Festival de Música Clàssica i
Tradicional arriba a la 17a edició amb
unes xifres encoratjadores: més de 100
concerts i un total de 17.000 assistents
aproximadament des que els Amics de la
Música de Santa Magdalena van engegar
la proposta el 1997. Des de l’abril i fins al
juliol, l’església de Santa Magdalena acull
els divendres al vespre sis concerts que
combinen la varietat de formats (música
instrumental, coral o vocal) i d’autors de
diferents èpoques.
El festival arrenca amb dues novetats. La
primera, el 5 d’abril, és l’original proposta
dels Black and White Spirituals Trio, que
improvisen sobre la música espiritual afroamericana i europea aportant un toc de jazz.
El conjunt, format per la soprano Maria
Teresa Vert, el guitarrista Erwyn Seerutton
i el pianista elèctric Daniel García, versiona
compositors americans, com L. Bernstein,
autor de West Side Story, i europeus. “Per
exemple, han agafat les peces de caire religiós de J.S. Bach i les han convertides a
l’estil gospel —diu el president de l’entitat
organitzadora, Joan Ribas—. Tot un repte,
però estic segur que a la gent els agradarà
l’estil i les ganes que hi posen”.
El segon concert, el 26 d’abril, és innovador pel seu format. Per primera vegada al
festival podreu escoltar el piano tocat a
quatre mans, les de Mireia Fornells i Joan
Miquel Hernández, que formen el Nexus
Piano Duo. La parella d’Arenys de Mar
compta amb una àmplia activitat concertística que els ha dut a actuar a sales com
l’Auditori o el Palau de la Música. I ara, a

BLACK AND WHITE
SPIRITUALS TRIO

NEXUS PIANO DUO:
PIANO A 4 MANS

Divendres 5 21 h
Obres de H. Silver, L. Bernstein,
J. S. Bach, C. Gounod i altres autors
Espirituals en blanc i negre, tot
combinant les tradicions afro-americana
i europea.
Maria Teresa Vert (soprano), Erwyn
Seerutton (guitarra i veu) i Daniel García
(piano i veu).

Mireia Fornells i Joan Miquel Hernández

XVII Festival de Música
Clàssica i Tradicional

Programació 2013
10 DE MAIG
Orquestra de Cambra Terrassa 48
Director: Quim Térmens
“Alla Corda”, obres de G. Telemann,
W. A. Mozart, G. Walters i J. Brahms

31 DE MAIG
Cor Cambra 16, Ensemble Vocal
Director: Esteve Nabona
Piano: Pau Casan
“De la Mediterrània als Alps”, obres de
S. Brotons, E. Toldrà i E. Elgar

Santa Magdalena! Per a l’ocasió interpretaran peces de F. Schubert, M. Ravel o J.
Brahms, entre d’altres.
Si les primeres pinzellades del festival us
han seduït, no us podeu perdre els concerts

Divendres 26 21 h
Obres de F. Schubert, X. Montsalvatge,
J. Brahms, S. Barber, F. Mompou i M. Ravel
Església de Santa Magdalena
Entrada gratuïta per a socis i un
acompanyant. No socis, col·laboració
de [5 euros]

7 DE JUNY
Dianthus Ensemble
Quintet holandès-alemany-català
amb seu a Berlín
Més mezzo soprano o bé contratenor
Obres de G. F. Händel, Joan i Josep Pla,
J. Nebra i J. Herrando

5 DE JULIOL
Cobla Ciutat de Girona
Selecció de sardanes i altres obres
adaptades 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.

que les succeeixen: l’Orquestra de Cambra
de Terrassa 48; el cor Cambra 16; el quintet
Dianthus Ensemble i la cloenda del festival,
que tindrà un toc sardanístic de la mà de
la Cobla Ciutat de Girona.

S’obren les inscripcions per a la III Cursa Solidària
Ciutat d’Esplugues - Hospital de Sant Joan de Déu
Enguany, la prova gran serà de 5 quilòmetres. El voluntariat, peça clau, pot inscriure’s a partir del 16 d’abril

E

sport i solidaritat s’alien per a
la tercera Cursa Solidària Ciutat
d’Esplugues- Hospital de Sant
Joan de Déu del diumenge 26 de
maig. A partir del 22 d’abril i fins al 16 de
maig podeu inscriure-us-hi al web www.
cursasolidariaesplugues.cat. Ho podeu
fer també de forma presencial al CEM Les
Moreres, CEM la Plana i al mateix hospital. El preu de la inscripció és de 10 euros,
per a les persones participants a la prova
principal (9 si es disposa del xip groc), i
de 3, per a les de categories inferiors. La
distància de la Cursa popular s’ha reduït
a 5 quilòmetres i també inclou dues alter-

natives per a corredors i corredores més
joves: la mini-cursa (nascuts entre el 2003
i el 2006), de 850 metres; i la cursa de promoció (nascuts entre el 1997 i el 2002), de
1.200 metres.
Com a l’anterior edició, la recaptació es
destinarà al projecte Hospital Amic, que
vetlla per millorar i normalitzar l’estada
dels nens i nenes ingressats a l’Hospital
de Sant Joan de Déu. Totes les ajudes són
benvingudes! Si esteu pensant en donar
un cop de mà a l’organització, podeu inscriure-us com a personal voluntari del 16
d’abril al 15 de maig al mateix web:
www.cursasolidariaesplugues.cat.●

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

Diumenge 26 de maig
Inscripcions
Del 22 d’abril fins al 16 de maig
Més informació:
www.cursasolidariaesplugues.cat

Fes-te voluntari/a:
www.cursasolidariaesplugues.cat
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Nuevos talleres
en primavera

S ÓN
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TALLERES
ABRIL/JUNIO

R gues.c
INFO
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ww

Inscripciones
del 2 al 12 de abril. Inicio
talleres semana del 15 de abril.
Fuera de estas fechas hay que
consultar la disponibilidad.

Cuerpo y mente, los dos
ingredientes del método Pilates
X Con el buen tiempo, llega también una oferta variada de talleres para todos los públicos.
Aprender idiomas, preparar aperitivos deliciosos
o familiarizarse con la informática, son algunos
de ellos. En este trimestre os destacamos una
novedad: el taller de Pilates que ofrece los lunes
el Espai Jove Remolí. Se trata de un método de
entrenamiento físico, que, mediante ejercicios de
equilibrio y a través del control mental, trabaja
la musculatura del cuerpo para mantener firme

la columna vertebral. Si queréis tonificaros, ganar
flexibilidad o solucionar problemas de espalda, éste
es vuestro taller.
Por otra parte, en los momentos actuales, más que
nunca se hace evidente la importancia de conocer diferentes idiomas. Aquí encontraréis algunas
propuestas, que os pueden ser de mucha utilidad,
como la iniciación al francés, alemán o ruso, o el
perfeccionamiento del inglés a través del taller de
conversación.●

Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC) Central
Pl. Santa Magdalena, 24
Tel. 93 371 33 50
Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC) Centre
sociocultural Molí-Cadí
Rambla Verge de la Mercè
Tel. 93 371 02 66
Horario: de lunes a viernes
de 8.30 a 19 h.
Inscripciones también por
Internet: www.esplugues.cat
Más información en:
Espai Jove Remolí i
Oficina Jove d'Emancipació
Normativa inscripciones

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 años
• Pilates
Lunes, de 19 a 20.30 h.
• Iniciación al francés
Lunes, de 19 a 20.30 h.
• Danza del vientre
(nivel medio)
Martes, de 19 a 20.30 h.
• Estética (automaquillaje,
manicura y peinados)
Miércoles, de 19 a 20.30 h.

CASAL DE CULTURA
ROBERT BRILLAS
• Danzas de la India
Lunes, de 20 a 21.30 h.
• Salsa
Martes, de 20 a 21.30 h.
• Entrantes
• y aperitivos (*)
Lunes,
de 19.30
a 21.30 h.

• Iniciación al alemán
Jueves, de 19 a 20.30 h.

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ
de 16 a 35 anys
• Conversación en inglés
Lunes, de 19 a 20.30 h.
• Iniciación al ruso
Miércoles, de 19 a 20.30 h.
• Postres decorados con
fondant (*)
Jueves, de 19.30 a 21.30 h.
• Cata de cervezas (*)
(+18 años)
Viernes,
de 19 a 21 h.

• Fusión jazz-bollywood
Jueves, de 20.15 a 21.45 h.

• Los tres primeros días de
inscripción están reservados a la
ciudadanía de Esplugues.
• Para confirmar la inscripción
es necesario acreditar haber
efectuado el ingreso en un
máximo de tres días hábiles
• Si no se llega al 90% de la
cobertura de las plazas, el taller
puede ser anulado
• Los talleres trimestrales duran
15 o 16 horas.
• Cada persona podrá realizar un
máximo de 4 inscripciones
• No se devolverá la matrícula si
no es por anulación del taller

Precios con IVA incluido
• Jóvenes de 16 a 35 años,
16,40€ (42,12€ para jóvenes
no residentes en Esplugues)
• Mayores de 35 años, 53,25€
(67,60€ para no residentes)
*cursos con suplemento de 15€
(a pagar el primer día de clase a
la profesora)

CIRD -VIL·LA PEPITA
• Informática nivel - 1
Martes, de 15.30 a 17 h.
Inicio: 16 de abril. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Informática nivel - 2
Martes, de 11.45 a 13.15 h.
Inicio: 16 de abril. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Gestiona y comparte
imágenes
Jueves, de 11.30 a 13 h.
Inicio: 18 de abril. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Escritura creativa
Martes, de 10 a 11.30 h.
Inicio: 16 de abril. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)
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Talleres dirigidos a mujeres mayores de 18 años
• Bienestar y pensamiento
positivo
Nivel 1: relajación
Lunes, de 9.30 a 11 h.
Inicio: 15 de abril. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)

• Crecimiento personal
turno 1º
Miércoles, de 17 a 18.30 h.
Inicio: 17 de abril.
10 sesiones
33,62 € (no residentes 61,12 €)

• Bienestar y pensamiento
positivo
Nivel 2: meditación
Lunes,
unes, de 11.30
0 a 13
1 h.
Inicio:
nicio: 15 de
d abril.
ril.
il 8 sesiones
sesion
se
esion
e
ne
n
es
es
20,37
0,37 € (no
no residentes
rresidente
re
sid
si
dentes
d
ent
nte 3
35,65
5,65
5
,,6
65
6
5€
€))

• Crecimiento personal
turno 2º
Miércoles, de 18.30 a 20 h.
Inicio:
In
In
nicio
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Inscripciones:
del 2 al 12 de abril (los tres
primeros días están reservados a
la ciudadanía de Esplugues)
Puntos de Atención a la
Ciudadanía (PAC),
de 8.30 a 19 h.
• Plaça Santa Magdalena, 24
• Rambla Verge de la Mercè, 2
En los talleres de contenido
informático, ofrecemos la
posibilidad de traer ordenador
propio con un descuento de 5
euros respecto al precio del taller.
En todos los precios el IVA está
incluído

Talleres trimestrales del
Espai Municipal de les Arts
X El

Espai Municipal de les Arts estimula
la creatividad
Ahora que los días se van alargando, os
proponemos una interesante y entretenida
forma de aprovecharlos: cultivando o descubriendo vuestras habilidades artísticas.
Dentro de la gran variedad de talleres que
ofrece el Espai Municipal de les Arts para
todas las edades, encontraréis alguna especialidad de vuestro agrado, ya sea escultura,
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dibujo, cerámica, cartón piedra,… Por otro
lado, y en caso que vuestra creatividad se
exprese mejor a través de un instrumento o
el cuerpo, en la Escola Municipal de Música
podréis realizar talleres de todo tipo: guitarra, percusión, musicoterapia o teatro, entre
otros, además de los dirigidos especialmente
a los más pequeños de la casa que, acompañados de sus padres, descubrirán la magia
de la música. ●

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS

Centre Municipal Puig Coca Petit Parc de l’Amistat, s/n 4ª planta. Tel. 93 372 04 16

ESCOLA MUNICIPAL
DE CERÀMICA

TALLER MUNICIPAL
DE PINTURA I DIBUIX

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

CURSOS MONOGRÁFICOS
TRIMESTRALES

CURSOS MONOGRÁFICOS
TRIMESTRALES

• Monográﬁco de escultura
A partir de 18 años
Viernes de 18 a 20 h

• Iniciación a la pintura
Martes de 19 a 21 h.

TALLERES DEL TERCER
TRIMESTRE
Del 2 de abril al 14 de junio

• Monográﬁco básico
de cerámica
A partir de 14 años
Miércoles de 18 a 21 h.

TALLERS + ART
PROGRAMACIÓN
ABRIL-JUNIO
Precio: 68,95 € y no res.103,40 €
• Iniciación a la cerámica
A partir de 14 años
Lunes de 10 a 11.30 h.
• Arte a la carta
Cerámica, torno, escultura,
cartón piedra...escoge qué
técnica quieres hacer o
experiméntalas todas!"
Lunes de 11.30 a 13 h.
Jueves de 18.30 a 20 h.
• Torno y esmaltado de piezas
A partir de 14 años
Lunes de 18 a 19.30 h.
• Taller para familias
A partir de 4 años
Miércoles de 17 a 18.30 h.
• Actividades artísticas
para niños y niñas
De 6 a 14 años
Miércoles de 17 a 18.30 h.
• Complementos creativos
Crea complementos de
manera original y exclusiva
combinando diferentes
técniques y materiales.
A partir de 14 años
Miércoles de 19 a 20.30 h.
• Cerámica para niños y niñas
De 6 a 14 años
Viernes de 17 a 18.30 h.
• Curso de dibujo y pintura
en superﬁcie cerámica
A partir de 14 años
Viernes de 19 a 20.30 h.
• Cerámica: autoservicio,
horneado de piezas y
material

• Música per als més petits

• Perfeccionamiento
Jueves de 19 a 21 h.

Talleres de música en familia,
para niños y niñas en compañía
de padres/madres. Precio: 66 €

• Curso de expresión plástica
para niños y niñas
De 9 a 13 años
Jueves de 17 a 19 h.

Taller 1-A. Sol, solet
(4 a 11 meses).
Miércoles 16.30 h.

• Cursos de iniciación
a la acuarela
Martes de 10 a 11.30 h.

Taller 1-B. Sol, solet
(1 a 2 años).
Martes 16.45 h.

• Curso de introducción
al paisaje
Miércoles de 10 a 11.30 h.
• Curso de iniciación
a la témpera (gouache)
Martes de 17 a 19 h.
• Bases del dibujo
Miércoles de 12 a 13.30 h.

Cursos trimestrales:
Inicio: 8 de abril
Fecha inscripción: del 2
al 5 de abril de 18 a 20.30 h,
Lugar: Centre Municipal Puig
Coca (Petit Parc de l’Amistat,
s/n, 4ª planta)
Las inscripciones también se
pueden hacer por Internet, en
la página web esplugues.cat

Componer música
con ordenador
Jueves 18.30 h.
Informática musical
Jueves 18.30 h y viernes 19.00 h.
Percusión latina
y afro-caribeña
Jueves 16.30 h.

Percusión de calle
Jueves 16.30 h.

(+ 8 años)
Viernes 18 h.
Gralla, nivel elemental
(+ 8 anys)
Viernes 19 h.
Gralla, nivel medio (+ 8 años)
Viernes 20 h.
Guitarra con acordes 1
Jueves 19.15 h.
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Componer y tocar
Viernes 20.15 h

Taller 3. Escarabat, bum, bum
(2 a 3 años).
Jueves 16.45 h.

O!
EV Iniciación a la gralla

¡NU

Piano y voz
Miércoles 20.15 h.

Percusión corporal
(Body Percussion)
Viernes 19.45 h.

Talleres abiertos: para inscribirse
no es necesario ser alumno
de la Escuela. En algunos no
son necesarios conocimientos
musicales previos. Precio: 72 €

MATRÍCULAS

Improvisación
Jueves 18.30 h.

Taller 2. Cinc pometes
(1 a 2 años).
Miércoles 16.45 h.

• Talleres trimestrales

• Ceràmica: autoservei,
cuita de peces i material

Harmónica Blues
Lunes 20 h

Guitarra con acordes 2
Jueves 20.15 h.
Piano acompañamiento
Viernes 17 h.
Pop. Viernes 20 h.
Rock. Martes 21 h.
Blues. Viernes 20 h.
Música tradicional
(World Music). Viernes 19.45 h

Musicoterapia
Martes 16.30 h. y miércoles
M
15.30 h
15
Música para discapacitados
M
Jueves 19.30 h.
Ju
Taller para gente mayor
T
Viernes 19 h.
V
Taller de voces
T
Viernes 19 h.
V
Teatro para niños/as
T
Jueves 17.30 h.
Ju
Teatro para jóvenes
T
Jueves 18.45 h.
Ju
Teatro para adultos
T
JJueves 20.30 h.
Danzas del mundo
Viernes 19.45 h.
INSCRIPCIONES:
Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel.: 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat

Horario:
Mañanas: lunes y miércoles,
de 10.30 a 14 h.
Tardes: de lunes a viernes,
de 16 a 21 h.
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6 DISSABTE
10 h - Mercat de la Plana
11 h - Mercat de Can Vidalet
12.15 h - Ajuntament d’Esplugues

Cantada de caramelles

Dia
a Dia
3 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

On viu la música?, a càrrec de Sandra Rossi
Un dia vaig pensar: on viu la música? Només als pianos, als violins i les trompetes? I
amb les orelles ben parades vaig descobrir que la
música també vivia al mar, a les paraules i, fins i tot, en
un full de paper!.
16 h
Recorregut per carrers d’Esplugues i la residència Fèlix Llobet

Cantada de caramelles
Organitza: Societat Coral Centenària La Coloma
D’11 a 21 h
Rambla Verge de la Mercè

Stories and games in English for
children 6 years of age and up

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘L’obra narrativa de Benito Pérez
Galdós’
A càrrec de Mª Luisa Sotelo Vázquez
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

XVII Fira de la Solidaritat i del
Suport Mutu
“UNA ALTRA MANERA DE VIURE ÉS POSSIBLE I
NECESSÀRIA”
D’11 a 21 h • Cafeteria solidària
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni
en el Lleure
D’11 a 13 h • Tallers a per nens i nenes
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni
en el Lleure i Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

Mercat d’intercanvi
Organitza: Grup Ayllu, Esplai Pubilla Cases – Can
Vidalet i Asamblea Canvipubilla 15M

Actuació amb la percussió d'Atabalats
19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

SANT JORDI A ESPLUGUES
Actes amb motiu del dia de Sant Jordi:

• Salutacio i proclama de Sant Jordi,
a càrrec de Joan Puiggross

• Recital poètico-musical, a càrrec de

De 13 a 14 h

Presentació dels grups participants
De 14 a 16 h • Dinar solidari
Organitza: Grup Oberts a Tothom de la Parròquia de
Sant Antoni
De 16 a 17 h

Jaume Calatayud i Vicente Monera, musiquen
poemes i honoran el poeta Salvador Espriu: “El que
he escrit és escrit”
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Cafè musical. Música en viu

20 h
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d'exposicions

De 18 a 19 h • Màgia ‘El político trilero’
amb Compañía SOMNIA Magia e ilusionismo

Inauguració de l’exposició de les
obres del 15è Concurs fotogràfic de
la Colla dels Tres Tombs, Memorial
Carles Garcia i Royo,
Les obres restaran exposades fins al 12 d’abril
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

5 DIVENDRES
De 19 a 22 h • Centre Cultural La Bòbila

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Cinefòrum: Intocable, d’Olivier Nakache i Eric
Toledano. Organitza: Grup de Joves Santa GemmaSant Antoni en el Lleure
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

Black and White Spirituals Trio
Espirituals que combinen les tradicions afro-americana i europea. Maria Teresa Vert (soprano), Erwyn
Seerutton (guitarra i veu) i Daniel García (piano i
veu). Obres de H. Silver, L. Bernstein, J. S. Bach,
C. Gounod i altres autors
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
10 L'Agenda - abril 2013

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de
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: Societat Coral Centenària La Coloma

Story time, with Mary Hidalgo

4 DIJOUS

11.45 h • Totes els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

De 17 a 18 h • Abuelas Cantoras
Organitza: Grup d’Àvies de Sant Antoni-Santa
Gemma-Sant Enric

9 DIMARTS
18 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN. Amb la collaboració del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘Els avis d'avui’
A càrrec de Carme Solé
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

DIJOUS DE LES DONES
Conferència:

'Mirada de dona des de la policia'
Conferència a càrrec de Cristina Manresa, comissària cap Mossos d’Esquadra.
19 h • Biblioteca La Bòbila

Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès

12 DIVENDRES
18 h
AV La Plana-Montesa C. Doctor Manuel Riera, 93
Xerrada:

‘Consells de seguretat als domicilis’
A càrrec dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local.
Consells per tal de prevenir robatoris als domicilis
Organitza: AV La Plana, Mossos d'Esquadra i Policia
Local d'Esplugues

13 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

Contes reials, a càrrec de Blai Senabre
Hi ha Regnes on passen estranyes i divertides aventures. Històries que el narrador us explicarà, però això si,
amb l'ajuda i col·laboració de tots els nens i nenes.

De 19 a 20 h

‘Una altra manera de viure és possible i necessària’, amb Arcadi Oliveres
Organitza: Ayllu
De 20 a 21 h • Passis
Organitza: Ayllu

de videos

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

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI
10 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Trobada d'Agrupaments
16.30 h • Pels carrers d’Esplugues

Gimcana Popular
18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Xocolatada Popular
19 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Espectacle d'Animació
22.30 h • Parc Torrent d’en Farré

Foc de Camp

7 DIUMENGE
De 10 a 14 h
Inici al bar de L’Avenç
Recorregut per carrers d’Esplugues

Cantada de caramelles
Organitza: Societat Coral Centenària La Coloma
18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[8€] [Socis 6€]
Teatre: Neures. CIA Nascuts de peu a terra
A LA PÀGINA 13

Organitza: Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi
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
20 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[10€] [Socis 8€]
Teatre: Amb Xocolata o sense
Companyia Elisabet Toni Mata
A LA PÀGINA 13

14 DIUMENGE
14 h • L’Avenç Centre Cultural – Pista municipal

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI

Botifarrada popular
Organitza: Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi

21 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9
Audiovisual de muntanya:

‘Kilimanjaro en família’
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

18 DIJOUS

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

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

20.30 h
La Masoveria de Can Tinturé C. de l’Església, 36

NASCUTS PER LLEGIR

SANT JORDI A ESPLUGUES

Concert: Misticissimus, poemes medievals
musicats. CIA Burruezo & Bohemia Camerata

Contes de primavera, a càrrec d’Ada Cusidó

Concert i presentació del disc

A LA PÀGINA 13

15 DILLUNS
Del 15 al 19 d'abril • Carrer Molí

Campanya Anual Control Soroll
Vehicles 2 Rodes 2n control
(dintre de la Setmana Verda)

16 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Contes amb en Santi Rovira
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d'un adult.
Cal inscriure's presencialment
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘Verdi. La gran òpera italiana’
A càrrec de Xavier Chavarria
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h • Biblioteca La Bòbila
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès.
Coordina Sílvia Fernández

19 DIVENDRES

17 DIMECRES

20 DISSABTE
De 10 a 12 h
Parc Can Vidalet

APROPA’T I DESCOBREIX EL PARC DE
CAN VIDALET!

Can Vidalet: del parc romàntic al
parc sostenible. Descobreix els racons histò-

D’11 a 14 h
Jardins del Museu Can Tinturé

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI
19 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Inauguració de l'exposició i
presentació del llibre
L'exposició romandrà oberta del 19 al 28 d'abril

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

De la formació Arran (Laia Carreras, Marcel
Casellas i Maria Carreras)
Un recorregut per les veus més diverses i alhora unitàries d’Espriu, un recorregut per la vida, un recorregut per
la mort, un recorregut pel país i la llengua, per la identitat, un recorregut per cada un dels nostres racons.
Organitza: CAL d’Esplugues

rics i la diversitat d’arbres del parc de Can Vidalet i
coneix la contribució ambiental que el parcs urbans
realitzen a les grans ciutats. Lloc de trobada al quiosc
de begudes i serveis de Can Vidalet. Activitat familiar

El Banc del Temps d'Esplugues
Què és el banc del temps? Per què un banc del temps
a Esplugues? Com funciona el banc del temps?
L'intercanvi és un valor afegit, quan dónes o ofereixes
el teu temps, a més d'oferir els teus coneixements, el
teu esforç, la teva dedicació, també ajudes i, al mateix
temps, rebs (i molt!) la gratitud, l'acceptació i la confiança de l'altre. Col·labora: Ajuntament d'Esplugues
Més informació: http:// www. esplujove. net
Organitza: Alumnes d'Animació Socio-Cultural de
l'Institut Severo Ochoa

Arran sempre de terra. Salvador
Espriu per ell mateix

22 h • Parc de les Tres Esplugues

Concert
Organitza: Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi

SANT JORDI AL MUSEU!

Taller familiar: Fem un drac!
Taller familiar en que realitzarem un drac molt ben
plantat per commemorar la llegenda de Sant Jordi.
A més, hi haurà portes obertes al Museu Can Tinturé,
on podràs descobrir la col·lecció de rajoles de mostra
de Salvador Miquel.
Organitzen: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat i
Espai Municipal de les Arts

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up
19 h
La Masoveria Can Tinturé

10è ANIVERSARI DE CAN TINTURÉ
Enguany celebrem els deu anys de la creació del Museu
Can Tinturé amb l’exposició pública de la col·lecció de
rajola de mostra de Salvador Miquel. Aquest aniversari el celebrarem al llarg d’aquest any, amb diferents
activitats vinculades al personatge, a la seva col·lecció,
al col·leccionisme i al mateix edifici històric del museu.
Aquesta commemoració s’iniciarà a través d’una primera conferència a l’entorn del col·leccionista
Xerrada: ‘Salvador Miquel, personatge

polièdric’
A càrrec de Magda Fernández i Mercè Tatjer, professores titulars de l’Universitat de Barcelona.
Qui era Salvador Miquel? De la mà de les conferenciants, ens aproparem a un personatge apassionat,
inquiet i vital més enllà de la seva estima pel colleccionisme i les seves rajoles de mostra.
Organitza: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

SANT JORDI A ESPLUGUES

Presentació de la novel·la d’Africa
Lorente Castillo: El pajaro de zinc
Presenta Javier de Pilar, escriptor i intervenen
Amàlia Sanchís, editora i l'autora, Àfrica Lorente
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

TEATRE FAMILIAR

‘La balena Elena’, una història
premiada sobre l’amistat
X Què

faríeu si mai heu vist el mar?
Doncs anar a trobar-lo! Aquest és el
viatge que fa l’Enric, un pagès que un
dia decideix complir el seu somni i
amb la seva barca segueix el riu que
passa pel seu poble. Sap que al final
l’espera el que busca, però no s’imagina que allà hi trobarà una nova amiga:
la Balena Elena. La seva amistat es fa
molt forta. Un dia l’Elena decideix fer
un difícil viatge riu amunt, per veure
el seu amic.
La història d’aquests entranyables
titelles de vareta és la primera de la
trilogia que van crear la companyia Titelles Babi, formada per Carme Calvet,
Llibert Albiol i Ferran Albiol. El muntatge, ideat el 1992, ha estat guardonat
amb el primer Premi Rialles en el marc
de la 42a Festa de les Lletres Catalanes - Nit de Santa Llúcia. Un reconeixement que trobareu encertat, després
de veure l’espectacle.●

LA BALENA ELENA
Diumenge 21 18 h • Casal de
Cultura Robert Brillas
ESPLUGUES ENTRA EN
ESCENA eeee!
3€ • Menors de 3 anys gratuït

• Més informació a www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82
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D’11 a 14 h
Jardins del Museu Can Tinturé

SANT JORDI AL MUSEU!

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

Taller infantil: Aquí reciclem! Ara
toca l’orgànica.

Teatre: Assajant
GESPA Teatre

Mitjançant materials reutilitzats es fabricaran compostadors de mida petita on els nens i nenes podran entendre i observar la transformació de la matèria orgànica
en compost (adob natural). Aquest compost servirà per
alimentar unes llavors de llegums que s’incorporen en
el mateix compostador. Organitzen: MEL. Museus d’Esplugues de Llobregat i Medi Ambient
12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

SANT JORDI A ESPLUGUES
HORA DEL CONTE

La veritable llegenda de Sant Jordi, a
càrrec de Santi Rovira. En Santi Rovira acompanyat de
la seva inseparable guitarra ens contarà com va
aconseguir esbrinar la "veritable llegenda de Sant Jordi".

Romeo i Julieta.

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI

Presentació del joc de taula del 50è
18 h
Parc del Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Trobada de corals d’Esplugues
1a PART - Corals infantils:
Musicorum, Esplugueta, Si fa sol i Espurna
2a PART - Corals juvenils i d'adults:
Musicorum, Auralí, La Coloma, Coral del
Hospital San Joan de Déu/Facultad de Psicología
UB, Teen Star Voices i Coral Sons i Veus.
Organitza: Escola Municipal de Música

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI
20 h
Parc del Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Sopar del 50è adreçat als escoltes
antics, actuals i famílies.
Cal comprar tiquet abans de l’1 d’abril
22 h
Parc del Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

24 DIMECRES

22 DILLUNS

18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

20 h • Biblioteca La Bòbila

SANT JORDI A ESPLUGUES
CICLE CINEMA I LITERATURA

I LOVE ENGLISH

Projecció de El cielo sobre Berlín, de
Wim Wenders

L’hora del conte en anglès per habituar-se a sentir
l'anglès, a partir de 3 anys

23 DIMARTS
DIADA DE SANT JORDI
D’11 a 20 h
Plaça Santa Magdalena

The Pied Piper, with Sophie Heydel

DIADA
DE SANT
JORDI

bres i roses organitzades per les entitats de la ciutat.
D’11 a 12 h
Plaça Santa Magdalena

Lectura de fragments de llibres a càrrec de les entitats participants i de les persones que hi
vulguin participar
De 17 a 18.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Taller familiar: Construeix un portafotos,
a càrrec de Montse Famadas
Podràs construir un portafotos de forma cúbica per
posar-hi les figures de Sant Jordi i, si vols, hi podràs
enganxar les teves fotografies.
Tots els nens i nenes que hi participin, a més del treball realitzat al taller rebran un record dels personatges
del Gènius, la biblioteca virtual infantil

Taller infantil per aprendre a fer
punts de llibre: Mar-art-pàgines, a
càrrec de Sílvia Ferrari. Cal inscripció prèvia

Organitza: Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi

18 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà,
davant del Casal de Cultura Robert Brillas

11 h • Inici Casal de Cultura Robert Brillas

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI

Cercavila d'Entitats de Cultura
Popular i de lleure d'Esplugues
Recorregut: Casal de Cultura Robert Brillas, Àngel
Guimerà, Ramon Turró, Gaspar Fàbregas, Isidre Martí
Vicenç Bou, Sant Francesc Xavier, Santiago Rusiñol,
Mossèn Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Casal de
Cultura Robert Brillas
Organitza: Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi
11.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

SANT JORDI A ESPLUGUES

Diada castellera de Sant Jordi
Amb la participació de les colles:
• Castellers de Figueres
• Castellers de Sant Feliu
• Castellers d’Esplugues
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues “Els Cargolins”
17 h • Casal de Cultura Robert Brillas

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI
Cafè-col·loqui: ‘Escoltisme i compromís’
Organitza: Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Teatre infantil de titelles::
La Balena Elena, a càrrec de la companyia
Titelles Babi.
A LA PÀGINA ANTERIOR

HORA DEL CONTE AL CARRER

Contes anima(la)ts, a càrrec de Blai Senabre
Hi havia una vegada quan els animals parlaven i les
persones callaven... Així comencen molts dels contes tradicionals com els que ens porta el narrador en
aquesta ocasió. Contes protagonitzats per animals,
bestioles i alguna persona.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
19 h
Plaça Santa Magdalena

HORA DEL CONTE AL CARRER

Sant Jordi mata l’aranya
Contes i llegendes de dracs i cavallers.
A càrrec d’Albert Estengre.
Aranya, víbria, drac... són els noms dels dracs que
destruïen tothom que es plantava al seu davant. Sant
Jordi no va ser l'únic valent cavaller que matava dracs,
n'hi havia d'altres. Veniu a tocar la SANT MARTÍ, una
espasa màgica!
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Recital de poemes
Any Espriu, poemes de Salvador Espriu a càrrec del
Grup de Teatre de l'Associació de Dones de la Plana;
Catalunya poètica, a càrrec d'alumnes del Servei Local
de Català; Esplugues poètica, a càrrec de l'Associació
de Veïns del Centre. Si vols recitar poemes posa’t en
contacte amb la biblioteca, places limitades.

ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA
DISCO-FÓRUM SOBRE:

La veu, instrument únic, moderat per
Elvira Santiago. El món del cant: la veu vista com a
instrument per crear música. Durada aprox. 90 minuts.
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘Els escriptors i la política: el paper
dels intel·lectuals’.
A càrrec de Melcior Comes
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
18 h
Seu de la Creu Roja c. Severo Ochoa, 14
Xerrada projecte de cooperació:

‘Programa integral de salut comunitària a Inhambane’, Moçambic.
Xerrada de la Creu Roja sobre les experiències sobre el
terreny d'aquest projecte, a càrrec de la Paqui Milán,
delegada del programa.
Organitza: Creu Roja Esplugues – Sant Just
19 h • Biblioteca La Bòbila

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

Recital de poesia
La poesia d’avui des de varis punts de vista a càrrec
del grup Laberinto de Ariadna. Amb Ignacio
Bellido, Jorge Novak, José Florencio, Josep
Antón Soldevila i Domingo Sánchez

26 DIVENDRES
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

Nexus Piano Duo
Piano a 4 mans: Mireia Fornells i Joan Miquel
Hernández.
Obres de F. Schubert, X. Montsalvatge, J.
Brahms, S. Barber, F. Mompou i M. Ravel
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

27 DISSABTE
D’11 a 13 h
Parc Can Vidalet

APROPA’T I DESCOBREIX EL PARC DE
CAN VIDALET!

19 h
Centre Cultural de l’Avenç - Pista municipal

Itinerari d’observació de la fauna i
flora del parc

Ballada de sardanes amb la Cobla
del Baix Llobregat

Activitats familiars de celebració de la Setmana Verda
per conèixer millor el parc de Can Vidalet. Lloc de trobada al quiosc de begudes i serveis de Can Vidalet.

Organitza: Secció Sardanista de l’Avenç
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19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
18 h
Biblioteca La Bòbila

Actuacions de músics de l’Agrupament

21 DIUMENGE

Concert de Bandes: Banda Jove i
Banda de l’Escola

A LA PÀGINA SEGÜENT

Fira del llibre i de la rosa, parades de lli17 h • Parc Pou d’en Fèlix

20 h
Parc del Pou d’en Fèlix - Pista vermella

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

De 17 a 20.30 h
Parc Can Vidalet

Tots els dijous, d’11 a 13 h
Esplai de Gent Gran de Can Clota La Pau, 10

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
HORA DEL CONTE

APROPA’T I DESCOBREIX EL PARC DE
CAN VIDALET!

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!

Passegem pel món, a càrrec de mOn Mas
Contes per recordar que hi ha altres realitats, més
enllà de la nostra pròpia experiència. Arreu del món els
infants tenen problemes i necessitats diferents
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
L’Avenç Centre Cultural – Pista municipal

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI

Arribada de les excursions ‘50 anys
- 50 cims’, que durant tot el dia, s’han fet a cims de
tots els Països Catalans.
Més informació: 50eaeigsantjordi@gmail.com
Organitza: Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi
20.30 h
Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella

SANT JORDI A ESPLUGUES

Gran Espectacle Musical
La Llegenda de Sant Jordi
Nou guió, nova escenografia, nou vestuari, noves
escenes, nous balls... Hi col·labora el grup de malabars
i acrobàcies Saltimbankis i la Colla de Geganters
d'Esplugues, amb la Fal·lera . En cas de mal temps,
es farà a la pista coberta del mateix parc, al costat de
la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Organitza: Esbart Vila d'Esplugues

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

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
De 10.30 a 14 h
Parc Pou d' en Fèlix

Ballem al parc
Exhibició de dansa on coneixeràs 10 tipus de ball diferents. Lloc de trobada al quiosc de begudes i serveis
de Can Vidalet. Activitat familiar
19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[8€] [Socis 6€]
Espectacle de dansa: Ensueño
Companyia La Bestial

Tango.

A LA PÀGINA 13

29 DILLUNS
11 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

SANT JORDI A ESPLUGUES

Recital de poesia

Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, practica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos
directament a l’esplai. Cursos fins al juny
Tots els dijous, d’11 a 13 h
Esplai Municipal Gent Gran Centre - La Plana
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bx.

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, practica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos
directament a l’esplai. Cursos fins al juny
Tots els dimarts, d’10 a 12 h
Esplai Municipal Gent Gran Centre - La Plana
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bx.

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, practica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos
directament a l’esplai. Cursos fins al juny

Recital de poesia de gent gran
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

Tots els dilluns, d’10 a 12 h
Esplai de Gent Gran del Gall c. Àngel Guimerà 128

30 DIMARTS

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!

19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Los amigos de Eddie Coyle, de George V.
Higgins. Coordina: Jordi Canal

CURSOS i TALLERS
Dilluns, 8 d'abril, 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 i Colls, filòsofa, pedagoga, experta en psicologia de l’evolució humana i
assessora d’educació. Especialista en desenvolupament emocional i relacions humanes.
El curs es realitzarà amb un mínim de 20 inscripcions.
Gratuït. Cal inscripció al 900 300 082

Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, practica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos
directament a l’esplai. Cursos fins al juny

TALLERS L'AVENÇ CENTRE CULTURAL

Tallers de Teatre per a totes les edats
Vine a fer teatre a L'Avenç. Informa-te'n!

Voleu aprendre a jugar a
Tennis Taula?
Apunteu-vos a l’Escola de Tennis taula que
ja s'ha posa’t en marxa. Horaris flexibles.
Informeu-vos al 93 513 54 45, de 16 a 20 h
Organitza: Secció de Tennis Taula de L'Avenç
Adreceu-vos a L'Avenç i sol·liciteu tota la
informació, els horaris i els preus de tots els tallers.
Podeu trucar al telèfon 93 513 54 45 o per correu
electrònic a centreculturalavenc@gmail.com

Festa de les Rodes
AL PARC
De 10.45 a 14 h
Circuits d' habilitats amb bicicletes i patins
De 10.45 a 14 h • Zona de push bikes
A càrrec del Motoclub Esplugues
De 10.45 a 14 h
Stand amb la campanya 'Prevenció de residus'
A LA PLAÇA VERMELLA
De 10.45 a 13 h
Zona ludoteca, miniesport, tallers per els més
menuts i circuit patins i patinets
De 10.45 a 13 h
Activitat sensibilitzadora amb cadira de rodes,
dinamitzada per F. ECOM
13 h
Actuació infantil amb les acrobàcies de Karoli
A LA PISTA POLIESPORTIVA COBERTA
De 10.45 a 12.30 h
Circuit karts amb pedals
De 12.30 a 13 h • Exhibició patinatge artístic
A càrrec del Club Patinatge Artístic
PASSEJADES URBANES
CIRCUIT B (800 metres aprox)
Sortida des de la plaça vermella a les 10.45 h
Circuit destinat als més menuts, acompanyats
d'adults, aconsellat per a infants fins als 9 anys
CIRCUIT A (10 Km aprox)
Sortida des de la plaça vermella a les 11 h. Consells:
edat mínima 9 anys. Per a bicicletes amb marxes
HI COL.LABOREN: Club Ciclista Esplugues, Club
Patinatge Artístic Esplugues, Motoclub Esplugues
(secció bicicletes), Federació ECOM, Creu Roja d'Esplugues i Area Metropolitana BCN

Comèdia, tango i xocolata a L’Avenç
X Riure

comporta molts beneficis per a la salut
i durant l’abril teniu l’oportunitat de dur-ho a
la pràctica gràcies a la programació cultural de
L’Avenç. Neures (diumenge 7, 18 h), de la companyia Nascuts de Peu a Terra, és una comèdia
àcida que parla de les petites manies que amaguen les persones, però, sobretot, vol reflexionar
sobre la hipocresia.
Nascut al Museu de la Xocolata de Barcelona,
l’espectacle Amb xocolata o sense (dissabte 13,
20 h) recórre la història a través d’aquest ingredient deliciós. Elisabet Carnicé, presentadora de
TV3 (Tvist o Quarts de folre), i Toni Mata, guionista d’El Hormiguero, us desvetllaran mites en clau d’humor, com per exemple si
és cert que a Colom els indígenes li pagaven amb monedes de xocolata.
La companyia GESPA Teatre segur que us arrencarà, com a mínim, el somriure
amb Assajant Romeo i Julieta (diumenge 21, 18 h), una comèdia sobre com la
vitalitat juvenil pot donar sentit a la vida, amargada i solitària, del senyor Josep,
un home gran i trist.
I finalment, la música també hi serà present amb el concert Misticissimus (diumenge 14, 18 h), de poemes medievals musicats, i a l’espectacle Ensueño tango
(foto) (diumenge 28, 19 h), la passió i la dansa pujaran a l’escenari de la mà d’un
bandoneó, una guitarra i dos ballarins.●
L'AVENÇ CENTRE CULTURAL (Vegeu tota les activitats a l'Agenda Dia a dia)
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Dissabte 20 d’abril, de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
Seu Creu Roja Esplugues - Sant Just Desvern

Taller Primers Auxilis En Nadons i
Nens (8H)

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Preu: [46,60€]
26 d’abril i 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

ACTIVITATS DE LA PARE MIQUEL

Dimecres 24

Dimarts 2

ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA
Disco-fórum sobre: la veu, instrument únic,
modera Elvira Santiago
El món del cant: la veu vista com a instrument per
crear música (durada aprox. 90 minuts)
Organitza: Club de Música Clàssica Biblioteca

18 h

CLUB DE LECTURA
L'Arpa d'herba, de de Truman Capote. Amb
aquesta història fresca i sorprenent, que parteix
d'un cert pòsit autobiogràfic, Capote fa una defensa de la singularitat i de l'orgull de ser diferent,
alhora que ens encomana el seu vitalisme.
Modera Carme Caminals.
Places limitades. Cal reserva prèvia

Balls tradicionals i del món
Obert a tothom: homes, dones i infants
Preu: [2€] per persona
Organitza: Dones Actives Espluguines

SORTIDES
Diumenge 7 d’abril, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir
Itinerari:

Dijous 11

19 h

CLUB DE LECTURA
La vida al davant, de Romain Gary
Gary descriu un sòrdid mosaic humà, on el jove
protagonista fa el seu aprenentatge vital. Denuncia el racisme i el materialisme i fa una reflexió
sobre la vellesa, la soledat i l'eutanàsia.
Modera Montserrat Cutrina
Places limitades. Cal reserva prèvia

DIES DE CONTE

Els dies 6, 11, 13, 20 i 27

Els dies 3, 17 i 24

(Vegeu informació al Dia a dia)

(Vegeu informació al Dia a dia)

L’AUTORA DEL MES: Joana Raspall i Juanola (Barcelona, 1913) és escriptora i bibliotecària.

Autora de tres diccionaris, cultiva sobretot el teatre infantil i la poesia.
Enguany celebrem el centenari del seu naixement. Sol·licita'n informació a recepció!

Dissabte, 13 d’abril, a les 10 h
Trobada a la parada Pont d’Esplugues

Matinal a Barcelona
Visita a la Fundació Rocamora. Una casa i una collecció plenament vuitcentista. Places limitades
Preu de la visita: [15€] per persona
Dinar opcional: [25€] menú. Taverna del Cura (Barcelona)
Inscripcions al Museu Can Tinturé, del 2 al 12 d’abril.
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni, AMPEL.
Diumenge, 14 d’abril
Sortida en cotxes particulars

19.45 h

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
El senyor de les mosques, de William Goldwin
Obra amb estructura de novel·la d'aventures,
protagonitzada per un grup de nois que han de sobreviure en una illa deserta després d'un accident
aeri, que convida a reflexionar sobre les reaccions
individuals i grupals en situacions extremes.
Modera M. Àngels Fernández.
Places limitades. Cal reserva prèvia
ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès
per a infants

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

Dijous 25

19 h

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 9

18 h

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

Dijous 25

19 h

RECITAL DE POESIA La poesia d’avui des de varis
punts de vista a càrrec del grup Laberinto de Ariadna. Amb Ignacio Bellido, Jorge Novak, José Florencio, Josep Antón Soldevila i Domingo Sánchez

Del 15 al 28 d’abril
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Mostra fotogràfica del Projecte Enigma, que relaciona fotografia amb llibres,
Amb la col·laboració del Centre Cultural la Bòbila

Dimarts 9

18 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Los amigos de Eddie Coyle, de George V. Higgins.
Coordina: Jordi Canal

EXCURSIONS EN FAMILIA

Espinelves, Sequoies
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: CEE. Més info: 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
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge 14 d’abril

CICLE “PETJADES I CAMINS”

Del Castell de Corbera a Sant
Andreu, pel camí del pas de barca
A concretar (cotxes particulars). Més informació al 93
473 39 09 o al CEE (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge, 21 d’abril
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Caminada entre l’Empordà i la
Garrotxa. De Lladó a Besalú

EXPOSICIONS
Del 4 al 12 d’abril
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d'exposicions

Exposició de les obres del 15è
Concurs fotogràfic de la Colla dels
Tres Tombs, Memorial Carles Garcia
i Royo
Inauguració: el 4 d’abril, a les 8 del vespre.
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
Del 4 al 25 d’abril
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h, dimarts i
dijous de 16 a 18 h
Centre d’Informació i Recursos per a Dones
(CIRD) Vil.la Pepita C.Sant Francesc Xavier, 1
Exposició: ‘Dones grans, grans dones’
Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones
de la Generalitat de Catalunya
Del 15 al 28 d’abril
Biblioteca La Bòbila

Exposició fotogràfica

Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal fer
inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: vegeu llegenda excursió del dia 14, en aquesta mateixa columna
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Mostra fotogràfica del Projecte Enigma, que relaciona fotografia amb llibres
Amb la col·laboració del Centre Cultural la Bòbila

Dissabte, 20 d'abril

Del 19 al 28 d'abril
Casal de Cultura Robert Brillas

Excursió cultural al poble de
Cardona visitant la muntanya de sal i el castell i
col·legiata de Sant Vicenç.
Preu: [35 € socis] i [40 € no socis]
Reserves al 93 473 66 07 o a c. Àngel Guimerà, 43 bxs
info@aavvbarricentre.e.telefonica.net
Organitza: Associació de Veïns Barri Centre
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Dijous, 2 de maig, a les 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
www.thethirdrider.org. Exposició del 2 al 14 de maig
Del 26 d'abril 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.

VII JOCS FLORALS
ESPLUGUES, PRIMAVERA 2013
Homenatge a Pere Mañé i Baleta, compositor i
músic sardanista espluguí, medalla d’Or de la
Ciutat. La gran Festa de la Poesia

50è ANIVERSARI AEiG SANT JORDI

CONVOCATÒRIA
El Consistori dels Jocs Florals convida els ciutadans i
ciutadanes d’Esplugues i altres poblacions a participar
a la VII edició dels Jocs Florals que es celebren amb
caràcter biennal a la nostra ciutat.

Exposició 50è Aniversari AEiG Sant
Jordi

Més informació a www.esplugues.cat i al twitter:
@paremiquel

Inauguració de l'exposició i presentació del llibre,
divendres 19, a les 19 h

Organitza: Consistori Jocs Florals 2013.
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Dilluns 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

TIC formació laboral SANT JORDI A
15, 16, 17, 18, 19, 22 i 23 d’abril
De 19 a 21 h (el dia 15 serà de 18 a 21 h)
Espai Jove Remolí

Esplujove de tarda
Dimecres 17, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Kinesiologia
Vine a conèixer aquesta teràpia natural
que aplica el test muscular com eina per
equilibrar i reforçar l’energia vital i millorar
la salut. Reserva plaça al 93 372 97 06

TIC formació
Dimecres 24, de 19 a 20 h
Concurs: fins al 15 de maig.
Espai Jove Remolí

Taller i concurs Instagram
En aquesta sessió presentarem (per qui no
ho conegui) l’aplicació de mòbils Instagram.
Es mostrarà les capacitats d’aquest aplicatiu.
Paral·lelament al taller es crearà un concurs
fotogràfic amb aquest aplicatiu. La temàtica
serà “un retrat a la joventut d’Esplugues”, 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 18 a 35 anys. Taller gratuït. Consulta
les bases del concurs a www.esplujove.net.
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Vols trobar feina?
Eines per a la recerca de
feina a través de les TIC
Connecta’t 2012 (mòdul B)
Conèixer i aplicar al procés de recerca de
feina les TIC: elaboració del currículum i de
la carta de presentació; recerca activa de
feina a través d’Internet (alta d’usuaris en
portals web enviar el CV per mail, etc).
Es lliurarà un certificat d’assistència.
Curs de 15 hores.
Inscripcions del 2 al 12 d’abril
Dirigit a joves de 16 a 35 anys
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Exposició jove
Del 8 al 26 d’abril, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí
Exposició: Sota pressió
Exposició sobre com afecten les decisions
a l’esfera individual i col·lectiva. L’estil de
gestió del poder dins els grups (democràtic
o autoritari) condiciona la presa de decisions. Les pressions dels amics i companys
son un factor sovint implicat en el consum
de drogues i en d’altres conductes problemàtiques o de risc durant l’adolescència.

Espais Polivalents

De dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

Aules d’estudi i cessió d’espais
Al Remolí pots reservar un espai de reunió
on podràs dur a terme les teves iniciatives:
estudiar, fer un treball, assajar… Informa-t'en!

TA L L ER D E
M O BI LITAT
I N T E R N A CION A L

TAL L ER DE L AB O R AL
Dijous 25, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Curriculum 2.0

Dimarts 30, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Aquest estiu vull anar a...
fer de voluntari, treballar o
fer turisme… Saps que faràs aquest
estiu? Vols treballar, fer voluntariat o simplement fer turisme per Europa? Si és així
vine i t'informarem que necessites, allotjament, transport, documentació...
Taller gratuït. Reserva plaça al 661 987 690

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

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
l’1 d’abril.

Cansat de fer sempre el mateix currículum clàssic que fa tothom. Vols adaptar-te
a la nova realitat de les xarxes socials i
virtuals. Vine a aquest taller i l’ajudarem
a elaborar el teu currículum per trobar
oportunitats laborals a la xarxa.
Taller gratuït. Reserva plaça al 661 987 690

C INEF ÒR UM
Dijous 4, a les 19.45 h
Oficina Jove d’Emancipació
Casal Cultural Robert Brillas
Cinefòrum: Interferències
Cinefòrum sobre Participació.
Organitza: Associació DIAS

E S P O R T S
ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

L’ESPLUJOVE!

Dolços de Sant Jordi

Aquí tens un seguit d’activitats entorn
a la diada de Sant Jordi, per celebrarla d’una manera original: fes unes
galetes de roses i dracs, elabora sabó
natural amb roses, construeix les teves
joies reciclades amb motius de la
diada... A més, alumnes de d’instituts
de la ciutat visitaran les residències de
gent gran de la ciutat per celebrar el
Sant Jordi intergeneracional.
Dijous 18, de 19 a 20.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Decorarem galetes en forma de rosa i
drac amb fondant per a que t’enduguis
uns dolços per a la diada de Sant Jordi.
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06
Dimarts 23, al matí
Residències de gent gran
La Mallola i Fèlix LLobet

DIADA
DE SANT
JORDI

Sant Jordi intergeneracional
Alumnes d’instituts de la ciutat visitaran la
gent gran de residències del municipi i hi
celebraran el Sant Jordi amb ells.

Joieria reciclada de Sant Jordi
Si vols aprendre a fer-te unes joies ben
elegants per aquestes dates, podràs experimentar amb materials reciclats, com capsules de Nespresso, i endur-te un bon regal!
Taller gratuït. Reserva plaça al 661 987 690
Divendres 19, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Sabons de Sant Jordi
T’agradaria fer els teus propis sabons?
Vols fer un regal especial aquest St Jordi?
En aquest taller aprendràs a fer sabons artesanals amb forma de rosa.
Taller gratuït. Reserva plaça al 661 987 690

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

Punt temàtic d’estudis

més d’ordinadors per l’autoconsulta.

Del 2 al 30 d’abril, en horari habitual
Espai Jove Remolí
Oficina Jove d’Emancipació

Si el que necessites és una assessoria personalitzada et pots dirigir a
l’Oficina Jove d’Emancipació.

Durant el mes d’abril posem al teu
abast punts temàtics d’estudis als
equipaments juvenils de la ciutat,
amb tota la informació que necessites
per decidir el teu futur acadèmic, a

A més portem els punts als instituts!

Jove digues la teva!

PLA JOVE 2013-16

Dimarts 2: Institut La Mallola i
Institut Joanot Martorell
Dijous 4: Institut Severo Ochoa

2. Bústia virtual de propostes
Envian’s un correu electrònic i participa
del fòrum aportant les teves idees i la
teva visió al web
esplujove.net / esplujove@esplugues.cat

3. Grup motor
Et proposem espais participatius:

1. Focus Grup
Quines accions creieu que són més
importats per dur-les a terme al llarg
d’aquest quatre anys?
Dijous 25 d'abril, a les 19 h
Oficina Jove d’Emancipació

O, si esteu disposats a ser partícips més
actius i directes de l’elaboració del Pla
Jove només heu de deixar el vostre
comentari , deixant el vostre nom i cognoms, barri on vius, data de naixement,
telèfon i email enviant un correu i ens
posarem en contacte amb vosaltres
esplujove@esplugues.cat
Per a més informació consulta:

www.esplujove.net

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
Diumenge 28

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - Aut. Pujol Lloret

Diumenge 28

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - BC St. Joan Despí

Dissabte 6

16 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - Pony's fs

PARTITS FUTBOL

Dissabte 6

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - Sant Vicenç cfs

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dissabte 6

19.30 h

Handbol masculí H. Esplugues - Florida Universita

Diumenge 7

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. - Iberia, c. at

Diumenge 7

12 h

Bàsquet femení CBN Esplugues - AECS L'Hospitalet

Dissabte 13

20 h

Fut masc Krill-Can Cervera, c.f. - Milan Hospitalet a.e.c.

Dissabte 13

18.45 h

Futbol sala masculí CCA Pl Macael - Catalonia ASM

Diumenge 21

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. - Pubilla Casas, c.e.

Diumenge 14

12 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - AEC Collblanc

Dissabte 27

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera c.f. - Pª Rec. St. Feliu

Dissabte 20

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - AE Vallirana

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 20

19 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - CFS Cambrils

Dissabte 6

18.45 h

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

Diumenge 21

17.30 h

Bàsquet femení CBN Esplugues - CB Martorell

Diumenge 7

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. - Cubelles, c.f.

Dissabte 27

18.45 h

Futbol sala masculí CCA Pl Macael - CFS Montsant

Dissabte 20

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, c.f. - Bugatti, s.c.

Dissabte 27

19 h

Handbol masculí H. Esplugues - Jov. H. Mataró

Diumenge 21

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. - Olimpic Can Fatjo, c.e.
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