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CULTURA I TRADICIÓ
EN ELS TRES TOMBS

Esplugues
celebra el Mes
de les Dones

MES DE LES DONES
Una exposición en clave de humor
y charlas sobre liderazgo femenino
y aborto, entre las actividades

A

pesar de los logros alcanzados en términos de igualdad de género, lo cierto es
que todavía quedan algunas
asignaturas pendientes en la
erradicación total de la discriminación de
las mujeres. Hoy en día, muchas de ellas
deben recurrir a un sinfín de malabares
para poder conciliar la vida laboral, personal y familiar o, incluso, renuncian a tener
una carrera profesional. El 95,81% de las
personas que no buscaron trabajo por razones familiares eran mujeres, según datos del 2010 del Instituto de la Mujer. Esta
cuestión es responsabilidad de todos, tal
como dice el mensaje de la exposición 'Et
correspon, ens correspon!', que reflexiona
a través de diversas viñetas de humor sobre las consecuencias que la falta de corresponsabilidad supone para toda la sociedad y especialmente para las mujeres.
La muestra, organizada por Creu Roja y el
Ayuntamiento de Barcelona, se puede ver
del 7 al 20 de marzo en el Casal de Cultura
Robert Brillas.
La iniciativa anterior pone sobre la mesa
una cuestión en torno a la cual giran varias actividades organizadas por la Xarxa
de Dones Emprenedores durante marzo, el
Mes de les Dones. Es el caso de la conferencia 'Mares i empresàries: èxit, conciliació i
lideratge', impartida por la emprendedora
y coach Roser Sellés (martes 11), así como
el taller de formación 'Empodérate con las
TIC!', donde la experta en capacitación
de competencias digitales Joana García
ofrecerá algunas claves para aprender a
usar las tecnologías de la información y la
comunicación (martes 18 y 25).

Dones (jueves 13), en la
que la abogada Olga
Arderiu recordará
que se trata del
“mayor retroceso en lo que
se refiere a
derechos y
libertades
en el Estado
Español de
nuestra democracia”, como
sentenció
el
Consejo de Europa
a finales de enero.
Diversas actividades
también abordarán el tema
del bienestar corporal desde distintos
ángulos: la risa –a través del taller de
risoterapia (miércoles 5)–, el deporte –con
la conferencia sobre la importancia de la
actividad física para las mujeres (viernes
14)– y la seguridad, gracias al taller de
autoprotección y defensa personal (martes 25), a cargo de la Policía Local.

LAS ENTIDADES PROTAGONISTAS
Algunas de estas y otras actividades
están organizadas por las entidades
de mujeres de la ciudad, que este mes
toman un papel más activo y protagonista. Encontraréis todas las actividades del
Mes de les Dones en el Dia a dia. ●

SALUD, PROTECCIÓN Y DECISIÓN
SOBRE EL CUERPO
Este año, la celebración toma un carácter especialmente reivindicativo debido
a la aprobación del anteproyecto de la
reforma de la ley del aborto llevada a cabo
por el Gobierno español. En esta línea se
inscribe la conferencia del Dijous de les

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

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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Dilluns T A N C A T
Dimarts, Dijous i Divendres
Divend
n res de
d 9.30 a 19 h
Dimecres de 9.30 a 21 h • Di
D
ssab
bte
t de 9 a 13 h
Dissabte
Per fer treballs tècnics arribeu 2 hores a
abans
bans d
del
e tancament
el

SOPAR DE LES DONES
D’ESPLUGUES
Divendres 7 21 h
Preu: [16 €]
Complex Esportiu
Municipal la Plana

La gran
trobada
de les dones
d’Esplugues
X En aquest mes tenyit de violeta té lloc el
Sopar de les Dones, segurament l’acte més
festiu del conjunt d’activitats que s’organitzen entorn del Dia Internacional de les
Dones, el 8 de març. La tradicional trobada,
que cada any aconsegueix reunir un gran
nombre d’espluguines disposades a celebrar els reptes assolits i a encoratjar-se per
seguir treballant per la igualtat, es farà la
nit anterior, la de divendres 7 de març. ●

Organitza: Consell Municipal de les Dones
Aforament limitat. Inscripcions obertes fins al 5 de març a:
• Associació de Dones de La Plana. C. Bruc, 40, dimarts de 18 a 19 h
• Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet, Ed. Molí, dilluns d’11 a 12 i de 19 a 20 h
• Associació de Dones del Gall. C. Josep Argemí, 48-52, dimecres de 17.30 a 19 h
Per a més informació podeu trucar al CIRD: telèfon 93 371.33.50, ext. 2190

50 ANIVERSARI D’ESPLUGAS CITY
QUAN ÉREM CONSIDERATS EL HOLLYWOOD CATALÀ
X

Alguns encara recorden aquella època,
als anys 60 i principis dels 70, en què a
Esplugues hi havia saloon, despatx del
xèrif i barberia i ferreria, entre d’altres elements típics de l’Oest americà. Va ser quan
els Estudis Balcázar van convertir el nostre
municipi en un centre de referència en la
producció cinematogràfica de westerns a
Europa. El poblat, anomenat Esplugas City
(avui en diríem Esplugues City), es va construir el 1964 en un solar d’antics conreus
de 10.000 metres quadrats. Amb la construcció de l’autopista es va traslladar on
ara està situat l’Institut La Mallola. S’hi van
rodar diverses pel·lícules com Pistoleros de
Arizona, Una pistola para Ringo o ¡Viva
Rancho!, entre mig centenar de títols que
molts fans del gènere spaghetti western
segur que recordaran.
L’escenari d’aquest petit Hollywood català va viure diverses transformacions, dissenyades pel seu creador i director artístic,
Juan Alberto –a qui el Museu Can Tinturé
dedicà una exposició el 2008–. El poblat
va desaparèixer amb dignitat, cremant-se
per a la pel·lícula Le llamaban Calamidad i
venent les espectaculars imatges a diversos films, el 1972.
Els estudis havien començat a entrar en
recessió, ja que en aquella època el gènere estava perdent volada a Europa, però la
decisió d’eliminar-los va venir del ministre
d’Informació i Turisme de l’època, Alfredo

La ciutat celebra l’efemèride durant
tot l’any amb diversos actes que
recorden el naixement del poblat
de l’Oest on es van rodar pel·lícules
de western fins al 1972
Sánchez, argumentant que, com es veien
des de l'autopista, donava una mala imatge
d’Espanya.
Malgrat la seva curta vida, Esplugas
City forma part de la història de la ciutat i,
per això, durant aquest any l’Ajuntament
i les entitats volen implicar la ciutadania
amb una sèrie d’actes que s’organitzaran
per commemorar els 50è aniversari de la
seva construcció. Per començar, el Consell
d’Infants està treballant per aportar idees
que formin part del programa d’activitats.
L’acte inicial tindrà lloc el dimecres 26
d’aquest mes quan l’investigador cinematogràfic Salvador Juan –coautor del llibre
Más allá de Esplugas City i comissari de
l'exposició Juan Alberto, director artístic.
Creador d'Esplugas City –, impartirà la

conferència 50 anys d’Esplugas City per
aprofundir en la història dels estudis.
La celebració no ha fet més que
arrencar. Rescateu els barrets de cowboy
de l’armari perquè, al llarg de l’any, us faran
servei. Com, per exemple, durant la Festa
Major, quan el Mercat Medieval es reconvertirà en l’escenari d’un autèntic western. ●

Seqüència d'un western on es pot
veure l'emissora de Sant Pere Màrtir
Dimecres 26

19 h

Conferència: ‘50 anys d’Esplugas City’
a càrrec de l'arquitecte i investigador
cinematogràfic Salvador Juan

La Masoveria de Can Tinturé
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18A FESTA DELS TRES TOMBS – DISSABTE 8 I DIUMENGE 9 DE MARÇ

UNA HERÈNCIA DEL NOSTRE PASSAT,
UN LLEGAT AL NOSTRE FUTUR
La festa d’enguany tornarà a fer protagonistes a aquells que van fer
possible que se celebressin els Tres Tombs als anys 50

L

a memòria és tan important per
recordar el passat com per imaginar el futur. Aquesta afi rmació es basa en estudis científics.
Abans que l’escriure ens faci
perdre el llegir, us explicarem que aquesta frase ens ajuda a parlar de la Festa dels
Tres Tombs d’enguany: cal saber d’on venim per saber on anem.
En aquesta 18a edició després de la recuperació de la tradició, la Colla dels Tres
Tombs ha volgut retre homenatge a la història viva de la festa i, per aquest motiu, el
cos de bandera estarà format per persones
d’edat avançada, que als anys 40 i 50 varen
viure aquesta tradició en primera persona i de forma activa. D’aquesta manera,
Josep Casellas i Vilà, de 90 anys, prendrà
el relleu de Tània González, de l’Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi. Casellas,
que fa 67 anys ja va ser banderer, és de
la generació en què la festa no només era
tradició, sinó també costum. Llavors, els
animals tiraven dels carros i eren imprescindibles per a la feina del camp i per al
transport.
És aquest record del passat, de la importància que tenia la festa i dels seus orígens
que ens permetrà estimar-la i ens ajudarà
a procurar que cada any, en honor a Sant
Antoni Abat, els carros surtin al carrer.
Com és habitual, la celebració s’allargarà
dos dies. Dissabte, es faran els actes més
institucionals, amb el relleu de la bandera i

el pregó de la festa; i diumenge es farà l’acte central, que començarà amb la concentració de carruatges i cavalls i l’esmorzar
d’escalfament al carrer Andreu Amat. Tot
seguit, la cavalcada començarà a desfilar
carrer de l’Església avall, amb la benedicció dels animals al seu pas per la plaça de
Les Moreres. Com sempre, els tres tombs
es faran a l’entorn del parc Pou d’en Fèlix.
La festa finalitzarà amb el dinar de germanor i el ball. A més, durant ambdós dies, la
plaça vermella del parc acollirà la IV Fira
d’Alimentació Artesanal. Els organitzadors també han convocat el 16è Memorial
Carles Garcia i Royo, concurs fotogràfic
que premiarà les millors instantànies de
la festa.
SANT JORDI I LA PRINCESA TAMBÉ
BENEIRAN ELS SEUS CAVALLS
L’Esbart Vila d’Esplugues també se
suma a la festa i els protagonistes del Gran
Espectacle Musical La Llegenda de Sant
Jordi (26 d’abril) desfilaran a cavall acompanyant els carros i acompanyats pels
seus patges mentre saluden la ciutadania
d’Esplugues. ●

Josep Casellas, banderer d'enguany i
organitzador de la festa als anys 40 i 50

DISSABTE 8 DE MARÇ
• De 9 a 20 h
IV Fira d'Alimentació
Artesanal
Plaça vermella del parc Pou
d'en Fèlix
• 18 h
Passejada a cavall per la vila
i recollida de la bandera i del
cos de bandera
• 18.30 h
Cerimònia d’entrega de la
bandera i pregó de festa
Casal de Cultura Robert Brillas

DIUMENGE 9 DE MARÇ
• De 9 a 14 h
IV Fira d’Alimentació
Artesanal
Plaça vermella del parc Pou
d’en Fèlix
• De 8 a 11 h
Concentració de carruatges
i cavalls. Esmorzar.
C. Andreu Amat
• 11.45 h
Sortida dels Tres Tombs pels
carrers d’Esplugues
Benedicció a la plaça de Les
Moreres
• 15 h
Dinar de germanor de
socis, amics i veïns, i ball
de fi de festa
Casal de Cultura Robert Brillas
(vegeu tota la informació i
recorregut al Dia a dia)
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Un any especial
per a la parròquia
de Santa Magdalena
150è ANIVERSARI
DE LA CONSTRUCCIÓ
DEL TEMPLE
Divendres 20.30 h
15è Sopar de la Fam de
l’Agermanament Solidari
L’Avenç Centre Cultural
Diumenge 23
Anunci de la recerca de
fotografies dels 150 anys
de vida parroquial

L’entitat més antiga del municipi
celebra el 150è aniversari de la
construcció del temple actual amb
una programació d’activitats de tota
mena per al 2014
X Si

bé l’origen del temple parroquial
de Santa Magdalena es remunta a l’any
1503, el cert és que l’aspecte i la ubicació
actual de l’edifici es deuen a la reforma
i l’ampliació que els feligresos de mitjan
segle XIX van demanar amb insistència i
èxit. Després de dos anys d’obres i esforços, el mes de desembre de 1864 s’acabava la construcció del nou temple situat
a la plaça de la Sagrera.
Des d’aleshores han passat 150 anys
i la comunitat parroquial, juntament
amb mossèn Xavier Armengol, vol cele-

brar amb tota la ciutadania l’efemèride
d’aquest patrimoni arquitectònic tan
característic d’Esplugues. A més de les
commemoracions litúrgiques habituals d’aquesta entitat, es donaran cita al
llarg del 2014 diversos actes relacionats
amb l’acció social, la recerca històrica, la
música o les trobades lúdiques. A més,
l’11 d’octubre es farà una eucaristia i un
sopar institucional amb motiu de l’aniversari de la consagració de la parròquia.
Aquest mes de març, d’entrada, podreu
assistir al 15è Sopar de la Fam de l’Ager-

Dissabte 29
Sortida de les parròquies de
l’Arxiprestat de Sant Feliu

manament Solidari (divendres 7) i a la
sortida de les parròquies de l’Arxiprestat
de Sant Feliu (dissabte 29). Així mateix,
diumenge 23 es realitzarà una crida als
feligresos que vulguin aportar fotografies d’aquests 150 anys de vida parroquial
per contribuir a la memòria de la comunitat i de l’edifici.
Aprofitant la celebració, els responsables de la parròquia tenen previst arreglar les dependències del temple, així
com edificar-ne alguna de nova. Una fita
com aquesta s’ho val. ●

Voleu córrer per una bona causa?
Ja us podeu inscriure a la 4a Cursa Solidària
Ciutat d’Esplugues – Hospital Sant Joan de Déu
X S’apropa un dels esdeveniments de referència a Esplugues: la Cursa Solidària Ciutat
d’Esplugues - Hospital Sant Joan de Déu.
El diumenge 27 d’abril, l’esport i les bones
accions es donen la mà per donar suport
al projecte Hospital Amic, que vetlla per
millorar i normalitzar l’estada dels infants
ingressats en aquest centre hospitalari.
Si sou corredors habituals de la competició i no us la voleu perdre, o bé teniu
ganes de provar-ho per primer cop, a partir del 31 de març i fins al 22 d’abril podeu
inscriure-us-hi al web www.cursasolidariaespluges.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 Cursa
Popular, de 5 quilòmetres de distància,
està destinada a les persones nascudes
abans de 1998. Per als corredors i corredores més joves: la Cursa de Promoció (nascuts entre 1998 i 2003), de 1.200 metres; i
la Mini-Cursa (nascuts entre 2004 i 2007),
de 850 metres. Totes les curses inclouen
diverses categories per edats.
Qui prefereixi donar un cop de mà sense
posar-se les sabates d’esport, pot apuntar-s’hi com a personal voluntari al web
www.cursasolidariaesplugues.cat. Totes
les mans són benvingudes! ●

IV CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT
D’ESPLUGUES - HOSPITAL SANT
JOAN DE DÉU
Diumenge 27 d’abril
Inscripcions
Del 31 de març fins al 22 d’abril
Més informació:
www.cursasolidariaesplugues.cat
Fes-te voluntari/ària:
www.cursasolidariaesplugues.cat
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12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

MES DE LES DONES
HORA DEL CONTE

Rosa que l'amor s'hi posa, a càrrec de

Dia
a Dia

Sara Fuente. Es prega puntualitat
19 h • La Masoveria de Can Tinturé

Taller d’identificació d’imatges
Projecció d’imatges inèdites, dels fons fotogràfics
de l’arxiu municipal i pertanyents a les dècades de
1950-1970, per reconèixer i identificar l’esdeveniment,
la data, el lloc i les persones qui hi apareixen. Veureu
com ha anat canviant la moda en la indumentària i en
els pentinats, el paisatge, les construccions...
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues

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

3 DILLUNS
17 h
Associació de Dones del Gall C. Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES
Projecció de la pel·lícula: El intercambio
Després de la projecció es realitzarà un berenar-col·loqui sobre la pel·lícula que va ser dirigida per Clint
Eastwood. Organitza: Associació de Dones del Gall

4 DIMARTS
De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMARTS DE JUDICI

Judici al Carnestoltes
i la Vella Quaresma
Un any més, la Vella Quaresma vindrà a posar ordre i a
fer fora el rei Carnestoltes. Tots dos personatges s’hauran d’enfrontar en el judici. Qui guanyarà aquest any?
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Per a més informació truqueu al 93 438 48 96
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

5 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

Sessions d'acollida a nouvinguts
Tallers de preparació i assessorament per a la
reagrupació familiar
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082,
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'1914-2014: l'aportació del catalanisme a un segle convuls'
A càrrec de Jordi Casassas Ymbert
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!
19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada:
‘1714’, a càrrec de Cristian Domínguez Bolaños
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

7 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE
OLIVIER MARCHAL I EL NOU POLAR FRANCÈS
Les Lyonnais, d’Olivier Marchal
20.30 h • L’Avenç Centre Cultural
Amb la presència del Germà Fernando Aguiló
Martínez, director d'agermanament d'Hospitals de
Sant Joan de Déu a Sierra Leone, que parlarà sobre el
programa Agermanament “Apadrina". Amb l'actuació
de Xavier Martínez i Rubio, tenor del Cor del Gran
Teatre del Liceu, que interpretarà cançons del seu
repertori, acompanyat al piano pel mestre
Graham Lister.
Organitza: Agermanament Solidari

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMECRES DE CENDRA

21 h
Complex Esportiu Municipal la Plana
Preu: [16€]

L’enterrament de la sardina

MES DE LES DONES

Acte simbòlic que donarà per finalitzat el Carnaval.
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
18 h
Associació de Dones del Gall C. Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES

Taller de risoteràpia, a càrrec de M. Jesús
Lorenzo
Organitza: Associació de Dones del Gall
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De 9 a 20 h
Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella

4a Fira d'Alimentació Tradicional i
d'Artesania
18 h • Inici al carrer Nou

Passejada a cavall per la vila i recollida de la bandera i del cos de bandera
Recorregut: Sortida de la brigada, c/ Nord, c/ Andreu
Amat, c/ Juli Culebras, c/ Raval de la Creu, pl. de
l’Església, parada a Can Cortada on es recull el banderer
Sr. Josep Casellas i Vilà, seguint pel c/ Església,
c/ Laureà Miró, av. Cornellà, c/ Mn Cinto Verdaguer,
c/ Santiago Rusiñol, c/ St. Francesc Xavier, c/ Dr. Manel
Riera, c/ Francesc Llunell, av. Cornellà,
c/ Mestre Joan Corrales, c/ Mn Cinto Verdaguer, recollida
de la bandera a la pista de L'Avenç i arribada al Casal.
18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Cerimònia d’entrega de la bandera i
pregó de la festa
• Pregó de la XVIII Festa dels Tres Tombs, a càrrec de
Dolors Feliubadaló.
• Cerimònia d'entrega de la bandera, per part
de la banderera de 2013, Tània González, cap de
l’Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi, al banderer de 2014 Josep Casellas i Vilà, soci d’honor i organitzador de la festa als anys 50.
• Parlaments i refrigeri
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

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

Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia

15è Sopar de la Fam

De 18 a 19 h • Plaça de la Bòbila

XVIII FESTA DELS TRES TOMBS

Sopar de les Dones d'Esplugues
Aforament limitat. Inscripcions obertes fins al 5 de
març. Inscripcions a:
• Associació de Dones de la Plana C. Bruc, 40
Dimarts de 17 a 19 h
• Associació de Dones de Can Vidalet - “El Taller”
Centre Mpal Molí - Dilluns d´11 a 12 h i de 19 a 20 h
• Associació de Dones del Gall
C. Josep Argemí, 48-52
Dijous de 17.30 a 19 h
Per a més informació truqueu a Vil·la Pepita al
93 371 33 50, ext. 2190.

9 DIUMENGE
De 9 a 20 h
Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella

4a Fira d'Alimentació Tradicional i
d'Artesania
De 8 a 11 h • C. Andreu Amat (la Mallola)

Concentració de carruatges i cavalls
Recepció i esmorzar d’escalfament per als socis i sòcies, simpatitzants i participants. Preu esmorzar [5€]
11.45 h • Plaça de les Moreres

Sortida dels Tres Tombs pels carrers
d’Esplugues
Benedicció dels animals a la plaça de Les Moreres
Recorregut: C. Andreu Amat, c. de l'Església, c.
Laureà Miró, av. de Cornellà, av. Isidre Martí, c. Josep
Rodoreda (enllaç amb els Tres Tombs), c. Doctor Turró,
c. Àngel Guimerà, c. Sant Francesc Xavier, c. Vicenç
Bou. Tornada pel c. Nou, c. Laureà Miró i c. Nord, fins a
l’arribada al punt de concentració, al c. Andreu Amat
15 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Dinar de germanor de socis, amics
i veïns. Inscripcions: fins al dimarts dia 4 de
març, al Mercat de la Plana, a les parades: Tocineriaxarcuteria Mila (93 473 13 52) i Pesca Salada Júlia (93
473 76 80; o al tel. 609 670 718 (Miquel). Preu: [25€]
Ball de fi de festa.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
18 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [10€] o [8€] socis i sòcies
Dansa: Fill

de la Terra. La llegenda del
Comte Arnau
L’Esbart Sant Martí presenta un espectacle que
proposa una nova mirada a la llegenda del Comte
Arnau, un dels mites més populars i coneguts arreu de
Catalunya. En aquesta versió, el comte serà condemnat a ballar eternament per pagar les seves malifetes.
A PEU DE PÀGINA

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

11 DIMARTS
15 h
CIRD Vil·la Pepita Sant Francesc Xavier 1
Conferència: ‘Mares i empresàries:

èxit,

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

conciliació i lideratge’
A càrrec de Roser Sellés Puig, ACTP (Advanced
Certified Professional & Executive Coach) i emprenedora, experta en coaching, creixement personal i professional, sòcia de la Xarxa de Dones Emprenedores
d’Esplugues. Inscripcions: xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
18 h
Biblioteca La Bòbila

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

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA

Ciudad en llamas, de José Luis Muñoz

12 DIMECRES
21 h
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9
Audiovisual – Conferència: 'Vignemale'
A càrrec de Javier Aznar. Per a més informació truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: CEE – Espluga Viva

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

16 DIUMENGE
De 10 a 15 h
Rambla Verge de la Mercè de Can Vidalet

Foraestocs. Organitza: Unió de Botiguers i
Comerciants d'Esplugues de Llobregat

17 DILLUNS

12 h
Edifici Cadí Rambla Verge de la Mercè, 57
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Teatre de titelles: Els Músics
a càrrec de la Companyia Xip Xap

18 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8€] o [6€] socis i sòcies
Espectacle de màgia: Aspirant 425
Amb la companyia Mag Ramó. L’espectador no és un
simple observador que veu una sèrie de trucs un rere
l'altre, ja que una part important és l’explicació d’una
manera còmica i atractiva de les relacions i situacions
que es poden arribar a donar entre mag i ajudant,
creant una complicitat amb el públic més enllà de la
que els espectadors reben en un espectacle de màgia
convencional.

de Bremen

A LA PÀGINA 9

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas – Sala d’exposicions

19 h
Local AV de La Plana C/ Doctor Manel Riera 93
Xerrada:

‘I ara es carreguen la teva pensió’
Col·loqui sobre la reforma de les pensions plantejada
pel PP. Amb la participació d’Eva Granados, diputada al parlament de Catalunya pel PSC.
Organitza: PSC Esplugues

CONCERTS AL CASAL

Concert de les orquestres de corda
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

18 DIMARTS
De 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita Sant Francesc Xavier 1

12.30 h • Plaça del Taxi

Degustació de migas

MES DE LES DONES

Organitza: AV de Can Clota

Taller de formació:

‘Empodérate con las TIC!’
14 h • Pista de L’Avenç Centre Cultural
Preu: [20€] o [16€, socis i sòcies]

La calçotada de L'Avenç
Menú: Calçots a la brasa amb salsa romesco, botifarra
i cansalada amb mongetes i patates al caliu, pastís de
xocolata i beguda (aigua, vi o refresc).
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

A càrrec de Joana García Salcedo, experta en capacitació de competències digitals, comunicació audiovisual i gestió de la formació, sòcia de la Xarxa de
Dones Emprenedores d’Esplugues. Inscripcions: xde.
esplugues@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues

'Mozart i la maçoneria'
A càrrec de Xavier Xavarría
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
18 h • Biblioteca La Bòbila

CONTESPLAI
Hora del conte amb col·laboració amb el Grup Indi del
Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

MES DE LES DONES
DIJOUS DE LES DONES

Conferència sobre l’avantprojecte de
reforma de l’avortament
“El major retrocés pel que fa a drets i llibertats a l’Estat
espanyol de la nostra democràcia” (Declaració núm.
566 del Consell d’Europa de 30/1/2014). A càrrec d’Olga Arderiu Ripoll, advocada.

14 DIVENDRES
18 h
Edifici Cadí Rambla Verge de la Mercè, 57

MES DE LES DONES
Conferència: 'La

importància de l’activitat física per a les dones'

A càrrec de Javier Solomando, llicenciat en activitat
física i esport.
Organitza: Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet.

15 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

En un tres i no res, contes de tres en
tres, a càrrec de Blai Senabre. Recull de contes on els
protagonistas sempre són tres: tres animals, tres noies,
tres germanes, tres paraules… Es prega puntualitat

Dansa, màgia i una nova obra teatral
de L’Endoll, a L’Avenç
X A L’Avenç Centre Cultural se li ha girat feina per a aquest mes de març. I és
que l’escenari de la sala teatre Joan Brillas acull una proposta per a cada cap
de setmana. El primer torn és de l’Esbart Sant Martí de Barcelona i l’espectacle
Fill de la terra (diumenge 9), una versió ballada de la llegenda del Comte
Arnau en què el mític personatge català serà condemnat a ballar eternament
per pagar els seus pecats. Aquesta adaptació dels textos de Josep Maria de
Sagarra forma part de la proFill de la terra
gramació de l’Espai A, el circuit
d’arts escèniques amateurs que
des del 2011 nodreix d’actuacions interessants els diversos
ateneus de Catalunya.
La màgia serà la protagonista
del diumenge 16. El Mag Ramó
us convida a participar en un
espectacle, titulat Aspirant
425, on les persones del públic
es convertiran en els seus ajudants. I, de cara als dos últims caps de setmana,
teniu una cita amb la ja coneguda companyia de teatre espluguina L’Endoll i
l’obra Fuga. Aquesta vegada us proposen la història d’un ministre que acaba
de dimitir al veure’s embolicat en un escàndol de corrupció i, per acabar-ho
d’arrodonir, la seva dona l’abandona amb el periodista que ha destapat el cas.
Enmig d’aquesta desesperada situació, coneixerà a una venedora ambulant
que li farà veure les coses d’una altra manera.●

• FILL DE LA TERRA. LA LLEGENDA DEL COMTE ARNAU
DIUMENGE 9 18 h • Socis [8 €], no socis [10 €]
• ASPIRANT 425 • DIUMENGE 16
• FUGA • DISSABTES 22 i 29

18 h • Socis [6 €], no socis [8 €]

22 h DIUMENGES 23 i 30

18 h • Socis [6 €], no socis [8 €]
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18 h
Biblioteca La Bòbila

12h
Parc del Pou d’en Fèlix - Pista coberta

19.45 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L’HORA DEL CONTE

Ballada de sardanes

CLUB DE LECTURA
MES DE LES DONES

Contes matemàtics, amb Clara Gavaldà

19 DIMECRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

La maleta, de Serguei Dovlàtov.
Coordina Carles Ferrer
19.30 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

Celebració Ple municipal ordinari
Per confirmar la data, consulteu el web esplugues.cat
des de dos dies abans del Ple.

20 DIJOUS
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CONTES MENUTS

Històries senzilles de la Rita, a càrrec de
Sara Fuente
Coneixeu a la Rita? La Rita és molt trempada, encara
no té tres anys i ja explica contes d’allò més divertits.
Una estona per escoltar, compartir... Una estona per
crear i enfortir vincles. Per a infants d'entre 2 i 3 anys
acompanyats d'una persona adulta
Places limitades. Cal reserva prèvia

Amb la cobla Baix Llobregat.
Organitza: Secció Sardanista L’Avenç Centre Cultural
18 h • L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Espectacle de teatre: Fuga
Amb la companyia Endoll Teatre. La peça explica la
història d'un ministre del govern que acaba de dimitir
en veure’s embolicat en un escàndol de corrupció que
ha engegat en orris la seva carrera política.
A LA PÀGINA 7

25 DIMARTS
De 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita Sant Francesc Xavier 1

MES DE LES DONES
Taller de formació:

‘Empodérate con las TIC!’
A càrrec de Joana García Salcedo, experta en capacitació de competències digitals, comunicació audiovisual i gestió de la formació, sòcia de la Xarxa de
Dones Emprenedores d’Esplugues. Inscripcions: xde.
esplugues@gmail.com.
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
De 16 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'La Ilíada i l'Odissea'
A càrrec d'Eulàlia Vintró
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

Sisena edició del taller d’autoprotecció i defensa personal per a dones
A càrrec del Servei de Policia Local. Inscripcions al
Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)
Vil·la Pepita, c/ Sant Francesc Xavier 1, tel. 93 371 33
50 ext. 2190. Per a la seva realització caldrà un nombre mínim d’inscripcions.
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

HELLO BÒBILA!

Plan B, de Chester Himes.

Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia

Coordina Jordi Canal

22 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

26 DIMECRES
19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

MES DE LES DONES

Un nas, groc, blau, vermell, a càrrec de

Discofòrum

Sandra Rossi
Des de que era un nen petit, en Charlie somiava ser
pallasso. Un dia, quan ja era gran va decidir posar-se
el nas però... com havia de ser el seu nas? Blau, groc o
vermell? Es prega puntualitat

Dones que deixen empremta
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

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

Ball per a la gent gran
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
22 h • L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Espectacle de teatre: Fuga
Vegeu descripció diumenge 23
A LA PÀGINA 7

23 DIUMENGE
D'11 a 13 h
Parc de La Solidaritat (pistes esportives)

Celebració del Dia Internacional de
la Meteorologia
Exposició i desmostració d'instruments meteorològics
12 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

Actuació d'inici de la 20a temporada
dels Castellers d'Esplugues
Amb els Castellers de Sants i els Castellers del
Poble Sec
Organitza: Colla de Castellers d'Esplugues
8 L'Agenda - març 2014

19 h
Masoveria de Can Tinturé
Conferència: ‘50 anys d’Esplugas City’
A càrrec de l'arquitecte i investigador cinematogràfic,
Salvador Juan. Es descobrirà la vessant d'Esplugues
com a ciutat de cinema, especialment amb l'arribada,
a l'any 1964, de Producciones Balcázar i la creació del
mític poblat de l'oest per a la producció de westerns.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat
A LA PÀGINA 3

19 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada: 'Herències i testaments (nova
legislació)'
A càrrec del Sr. Miguel Àngel Rodríguez Barroso
de l'Il·lustríssim Col·legi de Notaris de Barcelona
Organitza: AV Districte 1 Centre

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Emilia Pardo Bazán: vida y literatura'
A càrrec de María Luisa Sotelo Vázquez.
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

Interior blau, d'Anna R. Ximenos. L'autora
tria setze escriptores conegudes i reconegudes i per a
cadascuna d'elles imagina un relat, soviet relacionat
amb algun fet conegut de la seva biografia. És a dir,
novel·la episodis reals de les seves vides. El Club de
lectura Històries compartides proposa una sessió
oberta a tothom per tal de comentar l'obra.
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

28 DIVENDRES
21 h
La Baronda
Preu: [33€] no socis de PIMEC [35€]

Sopar Trobada PIMEC
(Joves Empresaris Baix Llobregat-l’Hospitalet
en solidaritat amb la Fundació PIMEC)
PIMEC és el punt de trobada d’empresaris i emprenedors de tot Catalunya. Un sopar per conèixer de
primera mà l’entitat així com per compartir i dialogar
amb altres empresaris i autònoms que estan ajudant a
consolidar i fer créixer el nostre país.
• 21 h Recepció amb copa de cava
• 21.30 h Benvinguda amb Pilar Díaz, alcaldessa
d’Esplugues de Llobregat i Ramon Pons, president
PIMEC Baix Llobregat-L’Hospitalet
• 21.50 h Presentació Fundació PIMEC, Joaquim
Llimona, president de la Fundació PIMEC
• 22.10 h Balanç 2013 PIMEC Joves Empresaris a la
Comarca, Guillermo Muñoz, president PIMEC Joves
Baix Llobregat-L’Hospitalet
• 22.20 h El paper dels joves empresaris en un futur
immediat, Miquel Camps, president de PIMEC Joves
Catalunya
• 22.40 h Sopar i comiat
Inscripcions al web: www.agenda.pimec.org
Pàrquing al mateix recinte.
Organitzen: PIMEC Joves Empresaris amb la collaboració de l’Ajuntament d’Esplugues

29 DISSABTE
D'11 a 13 h
Parc de La Fontsanta
(costat patí del CEIP Lola Anglada)

Tallers caixes niu i instal·lació, amb la
col·laboració de l'AMB I l'Ajuntament de Sant Joan Despí
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Violetes, a càrrec de Mon Mas.
Pel març els ametllers en flor, i el jovent en amor.
Canta el cucut: ja arriba l'oreneta Violeta!!! amb ella el
bon temps i els seus contes més valents i sorprenents.
De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

Ball per a la gent gran
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
19 h
Biblioteca La Bòbila

Premi L'H Confidencial 2014
Festa de lliurament del premi internacional de novel·la
negra L’H Confidencial
22 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Espectacle de teatre: Fuga
Vegeu descripció diumenge 23
A LA PÀGINA 7

30 DIUMENGE
De 10 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà

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

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas – Sala d’exposicions

CONCERTS AL CASAL

Concert dels grups de teclats i duets
de piano i veu
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues
18 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Festival de Play-Back del dia del soci
Entrada per a socis a les 18 h i, a partir de les 18.30 h,
l’entrada serà lliure per a tot el públic.
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues
18 h • L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Espectacle de teatre: Fuga
Vegeu descripció diumenge 23.

Dimecres, 26 de març: sessions teòriques
Cap de setmana del 29 al 30 de març: sessions
pràctiques
Espluga Viva Sant Francesc Xavier 7-9

Del 7 al 25 d'abril: incripcions als

Tallers de Joventut i Cultura
Inici dels tallers: 28 d'abril

Curs alpinisme nivell II

I a l'abril prepara't pels nous tallers al
Casal de Cultura Robert Brillas, al
Remolí i a l'Oficina Jove d'Emancipació.
Estigueu alerta!
Per anar fent boca, aquí en teniu un tast:

Objectiu general del curs: Dotar a l’alumne d’uns
coneixements i unes capacitats que li permetin realitzar amb seguretat, ascensions d’alta muntanya de
dificultat mitja (AD) de forma autònoma.
Organitza: Centre Excursionista Eesplugues-Espluga Viva

Tallers al Casal
· Zumba
· Anglès
· Cuina Japonesa
· Passió per la Xocolata

TALLERS I SERVEIS ESTABLES DURANT
TOT L’ANY • ESPLUGA VIVA
Inscripcions al mateix local (Sant Francesc Xavier, 7) o
trucant al 93 473 39 09 de 16 a 20 de la tarda

Més informació a la propera Agenda!

A LA PÀGINA 7

SORTIDES

31 DILLUNS

Dissabte, 1 de març, a les 9.30 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

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

Obertura d’inscripcions, fins al 22
d’abril
La cursa se celebra el diumenge 27 d’abril
Més informació: www.cursasolidariaesplugues.cat
Fes-te voluntari/a: www.cursasolidariaesplugues.cat

CURSOS i TALLERS
Cada dilluns, de 17 a 18 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Gimnàstica suau i relaxant
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per persona no sòcia.
Organitza: Dones Actives Espluguines
Cada dimarts, de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

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

Montblanc, vila ducal
•Dimarts i divendres de 16 a 20 h
MÚSICA
Per a nens/es, joves i adults.
Gralla, Guitarra clàssica i elèctrica, Contrabaix, Baix
elèctric. Classes particulars hores a convenir
•Tots els dilluns de 20.30h a 21.30 h
TAI- TXI Mètode Chen
• Primers dimarts de cada mes de 20 a 21.30 h
TALLER DE LECTURA I RECITACIÓ DE POEMES
El taller us ofereix pautes i recursos per ajudar-vos a
fer una bona lectura, recitació i interpretació de poemes. La poesia és un llenguatge per parlar de la vida.
•De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
LUDOTECA DIARIA I RECOLLIDA A LES ESCOLES
• Tots els dissabtes, de 17 a 19.30 h
AGRUPAMENT ESCOLTA
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, s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir,
esforç... Per a més informació truqueu al 93 473 39 09.

Al matí, visita guiada pel patrimoni de Montblanc,
seguit d’una calçotada al restaurant Simó de Palau i, a
la tarda, descoberta del Museu de la Vida Rural, a l’Espluga de Francolí.
Preu: [55€] (autocar, dinar i entrades)
Imprescindible inscriure’s, a partir del 10 de febrer,
al Museu Can Tinturé (Tel. 93 470 02 18) o a info@
ampel.cat. Organitza: Amics dels Museus i del
Patrimoni d’Esplugues de Llobregat
Diumenge, 2 de març, a les 11 h
Lloc de trobada: Plaça Mireia

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

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

Curs de Sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys.
El curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin
o no nocions de ballar sardanes. També hi haurà un
apartat per aprendre a comptar i repartir la sardana.
Es fan excursions tot anant a ballades, aplecs, concerts... Inscripció gratuïta al mateix lloc on s’imparteix.
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç Centre Cultural
Dijous, 6 de març, de 21 a 22 h
Cap de setmana, del 8 al 9 de març
Local social SIES a L’Avenc Centre Cultural

Espeleodescoberta 2014
Una activitat per descobrir l’espeleologia, i així veure
els secrets que amaga en el seu interior, i aprendre les
tècniques bàsiques de progressió per corda.
Preu: [5 €] no socis [10 €] + assegurança federativa
[15 €]: Inclou classes teòriques i pràctiques, préstec
de tot el material tècnic i assegurança federativa de
Federació Catalana d’Espeleologia FCE. No inclou ni la
roba per a l’activitat, ni el menjar, ni el transport. Més
informació a la pàgina de Facebook: https://www.
facebook.com/events/1466904030198938/
Organitza: Grup d’espeleologia SIES L’Avenç
Dissabte, 15 de març, de 9 a 15 h
Creu Roja d’Esplugues c/Severo Ochoa 14

Curs de desfibril·lació automàtica
per a personal no mèdic (DEA)
Preu: [75 €] Requisits: majors de 18 anys i cal portar
DNI. Inscripcions a la Creu Roja d’Esplugues.
Dilluns, 17 de març, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà 38
Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït.

TEATRE FAMILIAR

‘Els músics de Bremen’ ens recorden el
valor de l’amistat i del treball en equip
X El conte dels germans Grimm Els
músics de Bremen relata les aventures
d’un gat, un gos, un gall i un ruc que han
hagut de fugir de les cases on sempre havien viscut perquè els seus amos ja no els
volien. Eren massa vells. Trobar-se és el
millor que els ha pogut passar, no només
perquè es donen suport els uns als altres,
sinó perquè crearan una banda musical
amb què guanyar-se la vida en aquesta
nova etapa que afronten.
La companyia lleidatana Xip Xap, que
compte amb més de 30 anys de trajectòria, ha convertit aquesta entranyable
història en un espectacle de titelles, que
podreu veure el proper diumenge 16 a
Esplugues. Destinada als nenes i nenes
d’entre 0 i 6 anys, l’obra recorda al públic
la importància de valorar l’amistat i el
treball en equip.●

ELS MÚSICS DE BREMEN
TEATRE DE TITELLES

Diumenge 16 12 h
Edifici Cadí
Rambla Verge de la Mercè, 57
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA 3€
• Menors de 3 anys gratuït

• Més informació a www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82
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Dissabte, 8 de març, a les 9.45 h
Punt de trobada: parada del tramvia del Pont
d’Esplugues (o bé a les 11 h a la porta del Palau
Moxó, pl Sant Just, 4)

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

Visita al Palau Moxó i recorregut pel
barri de Sant Just de Barcelona
Acompanyats de Rosa M. Masalles.
Preu: [10€] (entrades)
Imprescindible inscriure’s, a partir del 24 de febrer,
al Museu Can Tinturé (Tel. 93 470 02 18) o a info@
ampel.cat. Organitza: Amics dels Museus i del
Patrimoni d’Esplugues de Llobregat
Diumenge, 9 de març, a les 8 h
Sortida amb cotxes particulars

PETJADES I CAMINS

La riera de Merlès: la Vall oblidada
(Berguedà – Ripollès). Per a més informació
truqueu al 93 473 39 09 - C/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Eesplugues-Espluga Viva
Diumenge, 16 de març consulteu horari
Sortida en autocar des de la Pl. Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Serra Major – Morera de Montsant –
Escala Dei (Priorat)
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista
d’Esplugues, al 93 473 39 09. Espluga Viva. C/ Sant
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat.
Organitza: Centre Excursionista Eesplugues-Espluga Viva
Diumenge, 23 de març, consulteu horari
Sortida en cotxes particulars

EXCURSIONS EN FAMILIA

Pantà de Foix ( Penedès). Excursions dirigides a les famílies amb nens i nenes que volen gaudir
d’una aproximació al món de l’excursionisme i la natura. Consulteu més informació a l’activitat "excursions
en autocar".
Organitza: Centre Excursionista Eesplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins al 6 de març, de 17 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

MES DE LES DONES

ELS CLUBS DE LECTURA DE LA PARE MIQUEL
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dijous 27

Dimarts 4

MES DE LES DONES

La mostra recull imatges de la trajectòria de l’associació.
Inauguració: Divendres, 28 de febrer, a les 19 h
Organitza: Associació de Dones de La Plana

18 h

CLUB DE LECTURA
Olives picants, d'Anna
Monreal.
Un recorregut per les vides
d'una sèrie de personatges que no han assolit les
expectatives que el món
d'avui dia els demana i que
s'enfronten a unes situacions que els trasbalsen.

Interior blau, d'Anna R. Ximenos. L'autora tria
setze escriptores conegudes i reconegudes i per a
cadascuna d'elles imagina un relat, soviet relacionat
amb algun fet conegut de la seva biografia. És a dir,
novel·la episodis reals de les seves vides. El Club de
lectura Històries compartides proposa una sessió
oberta a tothom per tal de comentar l'obra

Dijous 13

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up.

DIES DE CONTE

Els dies 1, 8, 15, 22 i 29
(Vegeu informació al Dia a dia)

19 h

CLUB DE LECTURA
La nevada del cucut, de Blanca Busquets
La Tònia viu a principis del segle XX, en una
ambient rural de muntanya. La Lali, cent anys
després, es veu assetjada ja des de l'escola, d'una
forma tan cruel i injustificada que la marcarà per
sempre.

Dimecres 5

17.30 h

(Vegeu informació al Dia a dia)
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Divendres 7

Del 28 de març a l’11 d’abril

19 h

EXPOSICIÓ: '8 AUTORS – 8 PREMIS – 8 ANYS.
PREMI L’H CONFIDENCIAL'

CICLE DE CINEMA NEGRE
‘OLIVIER MARCHAL I EL NOU POLAR FRANCÈS’
Les Lyonnais, d’Olivier Marchal

Dimarts 11

Dissabte 29

19 h

19 h

PREMI L’H CONFIDENCIAL 2014
Festa de lliurament del premi internacional de
novel·la negra L’H Confidencial

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
Ciudad en llamas de José Luis Muñoz

Del 7 al 20 de març, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Del 28 de març a l'11 d'abril
Biblioteca La Bòbila
Exposició: ‘8 autors – 8 premis

MES DE LES DONES
Exposició: ‘Et

Exposició de fotografies 30 anys de
l’Associació de Dones de La Plana

19.45 h

CLUB DE LECTURA

– 8 anys.

Premi L’H Confidencial'

correspon, ens corres-

Organitza: Biblioteca La Bòbila

pon’
Organitzen: Creu Roja, amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona.
A LA PÀGINA 2

E S P O R T S

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS DE FUTBOL

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

PAVELLÓ GROC

Dissabte 1

20 h

Futbol masculí La Plana CF – Bético Esperanza CF

Dissabte 1

19 h

Bàsquet femení CBN Esplugues - Sama

Dissabte 8

20 h

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

Dissabte 8

19.15 h

Handbol masculí AEP Esplugues – BM La Roca

Dissabte 15

20 h

Futbol masculí La Plana CF – Sant Ildefons UE

Diumenge 9

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – L’Illa Grau

Diumenge 16

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Pª Unión D. Màlaga Club

Diumenge 16

16 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – Bàsquet Sitges

Dissabte 22

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Bético Esperanza CF

Diumenge 16

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – ST Andreu Natzaret

Dissabte 29

20 h

Futbol masculí La Plana CF – Esportiu Joventut Can Pi

Diumenge 23

12.30 h

Voleibol fem CV Esplugues – CE Universidad d’Alacant

Diumenge 30

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – La Munia

Diumenge 30

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – AE Badalonés

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

PAVELLÓ BLAU

Diumenge 30

19.15 h

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Futbol sala femení CCA PL Macael – Arrahona FS

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, c.f. – Valldoreix FC

Diumenge 9

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. - Juventud 25 de Septiembre

Dissabte 22

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, c.f. – La Plana FC

Diumenge 23

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Moja AE

Diumenge 30

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Gornal, U.D.

(ESPORTS DE SALA)

Dissabte 1

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – Arrahona FS

Dissabte 1

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – AE Prat

Dissabte 8

17 h

Hoquei masculí H Esplugues - HC Sant Just

Dissabte 15

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – FS Sant Cebrià

Dissabte 15

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – PR Sant Feliu

Dissabte 22

17 h

Hoquei masculí H Esplugues – La Salle Bonanova
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Dissabte 8

Mes de les Dones

Esplujove de tarda

Entorn a la commemoració
del Dia Internacional de
les Dones, et convidem a
visitar:

Divendres 28, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Tast de ritmes llatins
No tens plans per divendres nit? Vine a
aquest tast de ritmes llatins i endinsat
al món dels ritmes caribenys: bachata,
merengue, salsa,... Dirigit a joves de 16 a
35 anys. Gratuït. Cal reservar plaça (*)

Serveis

Divendres 14, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Edició de vídeo amb Premiere
Presentarem les eines bàsiques per poder
editar qualsevol tipus de vídeo i poder
penjar-los i compartir-los on-line. Per a
aquest taller l’usuari haurà de portar el
seu ordinador portàtil amb el programa
instal·lat. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït. Cal reservar plaça (*)

Dijous 20 i 27, de 19.15 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Decoupage
Taller on s’aprèn la senzilla tècnica del
decoupage, que consisteix a folrar amb
papers la fusta, aconseguint resultats
increïbles. Es decorarà una tauleta de
fusta petita i simple (tipus IKEA) o bé una
caixeta de fusta, que haurà de portar cada
participant. Dirigit a joves de 16 a 35
anys. Gratuït. Cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit

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

Cessió de sales
Necessites un espai on estudiar, fer un
treball en grup, assajar una actuació, un
ball.... al Remolí tenim sales polivalents
disponibles. Per a joves de 12 a 35 anys,
cal consultar disponibilitat i reservar
l’espai.

TIC formació

Dimarts 4 i 18, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Currículum creatiu
És important que el nostre currículum
destaqui, per això aprendrem nous dissenys i noves formes de presentar-nos!
Porta el teu CV i l’assessora informàtica
t’ajudarà a fer-ne un nou!Servei obert, no
necessita inscripció prèvia. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

Dilluns 31, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Gestiona l’economia domèstica amb Excel
Aprendrem les funcionalitats bàsiques del
programa d’ofimàtica Microsoft Excel per
dur les comptes domèstiques. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Gratuït. Cal reservar plaça (*)

Associació DIAS
Dilluns 24, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí
Taller: 'Acolliment i adopció'
Si vols fer de voluntari, si tens ganes
d'implicar-te en algun projecte, pots trobar tota la informació en el cicle d'accions
formatives "Àgora". Cada mes l'associació DIAS organitzarà sessions formatives
per reflexionar sobre temes de l'actualitat.
Dirigit a joves de 17 a 30 anys. Places
limitades. Més informació i inscripcions a
info@dias.cat

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

Punt temàtic dona
Entorn a la commemoració del 8 de
març, Dia Internacional de la Dona
Treballadora, als punts temàtics trobaràs
informacions diverses en referència a la
dona, a la igualtat de gènere, recursos...

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

TALLER JOVE-OCI

TALLER JOVE-FORMATIU

Dilluns, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Divendres 21, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dijous 27, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Assessoria d’orientació acadèmica

Passió per la xocolata:
Brownies & Muffins

Coaching per cercar feina

Cap on adreçar el teu futur acadèmic i
professional, què fer després de l’ESO,
reincorporació al sistema educatiu,
informació d’universitat, formació professional, proves d’accés, acreditació de
competències, etc.
Pots demanar-nos informació sobre:

Et vas quedar sense plaça a l’anterior
taller? T’agrada la xocolata? Repetim
aquesta activitat on aprendràs a fer
Brownies i Muffins dos típics dolços ame
ricans on el cacau es ben present. Dirigit
a joves de 16 a 35 anys. Gratuït. Cal reservar plaça (*)

Drink Hunters, Blowfuse i Fo3
Preu de l’entrada: [3€] Aforament limitat
Organitza: Esplurock Associació

jove.emancipacio@esplugues.cat

Durant tot el mes, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació
Espai Jove Remolí

NOU S ERVE I

Concert nit punk folk

(*) Per formalitzar la inscripció a les activitats cal trucar
al telèfon 661 987 690
(de dll a dv, de 17 a 20h) o
enviar un correu electrònic a

L'exposició
mostra a partir
d'imatges gràfiques les propostes promogudes durant els últims anys des de
diversos municipis per assolir la igualtat en l'àmbit de la participació social
i política, la coeducació, la cultura, la
salut o el disseny de ciutats i territoris, i
per prevenir la violència de gènere, que
és l'expressió més punyent de la desigualtat entre dones i homes.

Ho organitza: Associació DIAS

Divendres 14, a les 22 h
Casal Cultural Robert Brillas

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

La igualtat
de gènere
en cartell

(*) Per formalitzar la inscripció
a les activitats cal trucar al
telèfon 93 372 97 06
(de dll a dv, de 17.15 a 21 h) o
enviar un correu electrònic a
jove.remoli@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

ix-te
Afege ter!
it
al Tw

Oficina Jove d'Emancipació

De l'1 al 10 de
març, de 17 a
20 h
Oficina Jove
d’Emancipació

• Estudiar ESO i Batxillerat
• Estudiar Cicles Formatius de Grau Mitjà
i Superior
• Accés a la universitat i tipus d'estudis
• Convalidacions als nous graus universitaris
• Cursos d'idiomes públics i acadèmies
Demana cita prèvia enviant un correu
electrònic a
jove.emancipació@esplugues.cat
o trucant al 661 987 690

Dimarts 25, de 19 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

A la cuina s’aprofita-ho tot!
Taller on s’explicarà la problemàtica del
malbaratament alimentari i s’aconsellarà sobre com fer una bona planificació
alhora de fer la compra. Finalment es
realitzaran varies receptes d’aprofitament,
senzilles i practiques. Dirigit a joves de 16
a 35 anys. Gratuït. Cal reservar plaça(*)
Activitat realitzada per AMB i Ajuntament

Edita: Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció: Juan Carlos Ruiz • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gina Tosas i Joan Garcia
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografies: Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 93 473 64 11
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS91 • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: T.G. Alfadir, S.A.

Actualment el procés de cercar feina pot
ser llarg, frustrant i confús: Què he de fer
en una entrevista de feina? Quin es el format mes adequat per el meu currículum
o la carta de presentació? Quina actitud
és la millor per trobar feina? En aquest
taller et dotarem de recursos per intentar
millorar el teu procés de recerca de feina.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït.
Cal reservar plaça (*)

TA L L E R L A B O R A L
Dijous 20, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Com superar una entrevista
grupal amb èxit?
Aprèn a controlar les teves pors i timidesa
a l'enfrontar-te a una entrevista grupal.
Pràctiquem les dinàmiques de grup.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Taller gratuït. Cal reservar plaça (*)

Amb el suport de:
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