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Mag Lari 
protagonista a 
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Durant una setmana 
els carrers de la ciutat 
s’ompliran d’activitats i 
celebracions per donar 
la benvinguda a la nova 
estació. Del 24 de maig a 
l’1 de juny, la ciutat serà 
una gran festa. No us ho 
podeu perdre!  

Yolanda Viñals

PRIMAVERA A ESPLUGUES

L es celebracions primaverals a 
Esplugues començaran la tarda del 
dissabte 24 amb ballada de bastons i 
foc. La Colla de Bastoners, juntament 
amb dues colles convidades, farà una 

demostració de dansa popular, a partir de les 
18.30 hores, des de la rambla del Carme fins al 
parc Pou d’en Fèlix. Tot seguit, a partir de les 21 
hores, comença una de les nits amb més miste-
ri i encant de tot l’any a Esplugues, que arrenca 
quan les dues colles infantils de foc, la Colla de 
Diables Infantils Boiets Esquitxafocs i la Colla 
de Diables Infantils Toc de Foc de la Bòbila, 
protagonitzin el correfoc per als més petits. A 
continuació Boc de Biterna ens presentarà la 
seva nova proposta de foc i espectacle. 

Just acabat l’espectacle de Boc de Biterna, a 
les 22.30 hores, podem endinsar-nos de ple en 
la Nit Esotèrica, que des de fa més de 10 anys 
se celebra a la ciutat i que l’any passat va 
comptar amb més de 3.000 visitants. Una nit 
de lleure i cultura en què es recomana deixar 
les supersticions a casa i conèixer de prop els 
signes zodiacals. A la Masoveria de Can 
Tinturé, hi haurà un taller d’horòscops i, als 
jardins, s’organitzarà un taller per fer penjolls 
amb el signe zodiacal propi. Al terrat del 
museu, com ja és habitual, es col·locarà un 
telescopi per gaudir de l’observació dels estels.

Els amants de saber què els depara el futur 
hauran d’apropar-se als mateixos jardins de 
Can Tinturé i al carrer Montserrat, on experts 
en tarot i numerologia els desvetllaran les 
claus del seu destí. Es podran comprar arti-
cles relacionats amb l’esoterisme tot passe-
jant pel carrer de l’Església, on estaran 
col·locades les paradetes.

També al carrer de l’Església, a partir de les 
23 hores, l’espectacle d’animació itinerant El 

carro de los curanderos, de la companyia 
Tartaruga Teatre, traslladarà als participants 
a l’època en què la medicina era un compen-
di de remeis i doctrines. I ho farà amb un 
espectacle dinàmic, interactiu i en clau 
d’humor. 

Finalment, a la plaça Pare Miquel, podrem 
seure davant l’escenari i fruir de la música i 
de la degustació dels plats esotèrics del bar 
de l’Espluga Viva. 

QUICO EL CÉLIO, EL NOI
I EL MUT DE FERRERIES

.L
a música és una de les protagonistes habi-
tuals durant la Nit Esotèrica. La plaça Pare 
Miquel, a les 22 hores, serà l’escenari d’un 

concert de música celta i, a partir de les 00.30 
hores, serà el moment de la música d’arrel cata-
lana amb la formació Quico el Célio, el Noi i el 
Mut de Ferreries, una banda que recupera la tra-
dició amb modernitat, fent de cada concert una 
gran festa, divertida i original. 

I, amb la música, la Nit Esotèrica arribarà al 
seu punt i final. Però no ho serà de la programa-
ció Primavera a Esplugues. 

El cinema és un dels altres protagonistes de 
la Primavera a Esplugues. El diumenge 25 i el 
divendres 30, es programaran pel·lícules per a 
tots els públics a l'Avenç. El 25, a les 18 hores, la 
cita és amb “Sigo como Dios”, dirigida per Tom 
Sádica, amb Steve Carell i Morgan Freeman 
com a protagonistes. El divendres 30 a les 22 
hores, està previst “August Rush. El triunfo de un 
sueño” de Kirsten Sheridan. A més, els amants 
del ball andalús no es poden perdre la Vetllada 
Flamenca que organitza el Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael el dissabte 24 a les 22 
hores. I els aficionats de la petanca, també el 24, 
a partir de les 8 del matí, poden gaudir del cam-

UNA NIT AMB ENCANT
Un any més, l'entorn del 
carrer de l'Església i la plaça 
Pare Miquel s'ompliran 
d'actuacions sorprenents 
i serveis esotèrics plens 
de misteri.

Quico el Célio, 
el Noi i el Mut 
de Ferreries 
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pionat organitzat per l’AV Can Clota, que tindrà 
lloc a la plaça del Taxi. L’endemà, diumenge 
25, a partir de les 12 hores, el Cercle Artístic 
d’Esplugues organitzarà una Fira d’Art al Carrer 
amb artistes locals. A la mateixa hora, a la plaça 
del Taxi, els més petits podran gaudir de la Festa 
Infantil, organitzada per l’Associació de Veïns de 
Can Clota. Simultàniament, Espluball organit-
zarà de 9 del matí a les 10 de la nit el Campionat 
de Ball de Saló Ciutat d’Esplugues i l’Open 
Memorial Mariona Cortés (vegeu pàg. 21). 

Després d’uns dies de descans, les celebra-
cions primaverals tornaran a endegar divendres 
30, a partir de les 21 hores, amb el Festival de 
Música Clàssica a l’església de Santa Magdalena 
(vegeu pàg. 7). A més, la rambla del Carme aco-
llirà un ball amb orquestra a les 22.30 h, organit-
zat pels Amics del Ball de l’Associació de Veïns 
de La Plana.

SARAU DE PRIMAVERA

.E
l parc dels Torrents acollirà de 6 de la tarda a 1 de 
la matinada l’habitual Sarau de Primavera, una 
festa de participació i convivència, on el reperto-

ri folk serà el gran protagonista. Un acte que comp-
tarà amb taller de danses d’arreu del món, cançó 
tradicional catalana des d’una perspectiva actual, 
música per sentir i ballar amb el Punt de Trobada 
d’en Marcel Casellas i Nit de Glosa, on persones 
d’arreu dels Països Catalans faran cant improvisat.

L’endemà, diumenge 1 de juny, d’11 a 20 hores, la 
Primavera a Esplugues posarà el seu punt final amb 
la Fira d’Entitats. Enguany, aquesta mostra estrena 
nova ubicació: la rambla del Carme. Aquest passeig 
serà amenitzat durant tota la jornada per diverses 
actuacions. Des de l’Ajuntament s’ha animat a les 
entitats a fer una fira on el públic pugui participar-
hi més activament que en d’altres edicions. Més 
informació a la propera Agenda.  

EL SARAU MÉS FOLK
La música folk i la dansa es 
tornen a donar la mà al parc 
dels Torrents. La gresca està 
assegurada.

Amb l’objectiu de vetllar perquè l’impacte 
ambiental es minimitzi, l’Ajuntament i l’Agència 
de Residus de Catalunya, amb la col·laboració de 
l’Espluga Viva i l’empresa d’educació ambiental 
Sigea, han impulsat unes recomanacions per a 
la Nit Esotèrica i el Sarau de Primavera. Els bars 
que es col·loquin en ambdós esdeveniments, 
comptaran amb vaixella compostable (plats, gots 
i coberts). D’aquesta manera, es  podran  desar 
les restes del menjar i la vaixella en conteni-
dors de matèria orgànica i realitzar la recollida 
selectiva de la resta dels residus generats com 
el vidre, les llaunes, els plàstics, el paper o el 
cartró. Durant la festa, educadors ambientals 
informaràn als assistents, als participants i a les 
associacions que gestionen els bars d’aquestes 
mesures sostenibles. A més, per mitjà d’aquests 
informadors es tindrà cura de minvar el soroll 
ambiental fora de l’àmbit de la festa. 

Una festa molt més 
sostenible i cívica!
Amb l’objectiu de vetllar perquè l’impacte 
ambiental es minimitzi, l’Ajuntament i l’Agència 
de Residus de Catalunya, amb la col·laboració de 
l’Espluga Viva i l’empresa d’educació ambiental 
Sigea, han impulsat unes recomanacions per a 
la Nit Esotèrica i el Sarau de Primavera. Els bars 
que es col·loquin en ambdós esdeveniments 
comptaran amb vaixella compostable (plats, gots 
i coberts). D’aquesta manera, es  podran  desar 
les restes del menjar i la vaixella en conteni-
dors de matèria orgànica i realitzar la recollida 
selectiva de la resta dels residus generats com 
el vidre, les llaunes, els plàstics, el paper o el 
cartró. Durant la festa, educadors ambientals 
informaran als assistents, als participants i a les 
associacions que gestionen els bars d’aquestes 
mesures sostenibles. A més, per mitjà d’aquests 
informadors es tindrà cura de minvar el soroll 
ambiental fora de l’àmbit de la festa. 

Una festa molt més 
sostenible i cívica!
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L'ESCENARI

 Clara Segura a L’Avenç
No és la primera vegada que Clara Segura actua a la Sala Joan Brillas de l'Avenç. 

El passat mes d'octubre, acompanyada del també actor Bruno Oro, va representar Nena, 
per favor, les postres.  El dissabte 24 a les 22 hores, amb Florenci Ferrer al piano, recitarà 

poemes d’escriptores compromeses amb la defensa de la llibertat i els drets humans.  
Què et sembla actuar a l'Avenç?
"És fantàstic. Actuo a prop de casa, en una ciutat on estic vinculada des de petita, a un escenari on 
vaig gaudir de muntatges com a espectadora"
Tens records d’Esplugues?
"Aquesta ciutat té un vincle molt especial amb els meus pares. En l’època en què els pobles 
estaven separats, la meva tieta Mari vivia a Esplugues! Els meus pares recorden les Festes Majors, 
de la seva època de nuvis... Així que sempre ens han parlat molt de la ciutat. Jo venia a la gelateria 
Tutti Frutti o a comprar a la llibreria. "
Creus que ha canviat molt la ciutat?
"Ha canviat. M’agrada el progrés, però Esplugues ha mantingut una part identitària. L’altre dia passe-
java pel carrer de l’Esglèsia i em va encantar que es conservessin tan bé els carrers empedrats."

L'AVENÇ APOSTA PEL TEATRE 
A dalt, l'actriu Clara Segura que recitarà poesia 
acompanyada del piano de Florenci Ferrer. A 
sota, cartell de Hop!Era i l'espluguenca Tània 
Martínez en un moment de No me castres.

Yolanda Viñals

Un dels altres plats forts de la progra-
mació del mes de maig a l’Avenç 
és Hop!Era, muntatge que versio-

na l’obra de Toni Albà i Jordi Puntí, i que 
representa el grup de teatre format per 
treballadors de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu. Una formació que va començar fa 16 
anys i que cada any estrena una obra. “Ho 
farem a l’hospital a finals de maig, i el pri-
mer "bolo" és a l’Avenç”, explica el direc-
tor de la formació, Marià Vendrell. “Som 
aficionats al teatre, i també fem animació.  
Enguany s’han decidit per Hop!Era, un 
muntatge que Vendrell considera molt 
interessant. “És una obra original i espon-
tània. Incorporem números nous i adap-
tem part dels textos, però mantenim els 
números musicals”. Tampoc és la primera 
vegada que actuen a l’escenari de l’Avenç. 
Fa uns anys,  en aquest mateix escenari, 
van representar un dels muntatges de La 
Cubana i els va venir a veure el director de 
la reconeguda companyia catalana. “Ens 
va dir que li havia agradat la nostra versió!”, 
recorda Marià Vendrell. Hop!Era serà el 
proper dissabte 31, a les 22 hores.

Un altre espectacle interessant aquest 
mes és l’estrena de No me castres, de 
l'espluguenca Tània Martínez. Explica la 
història d’una dona, obedient i submi-
sa. Situada en un context religiós, l'obra 
parla sobre les castracions inconscients i 
l’alliberament. Dirigida per Alberto Gaos i 
escrita per Tània Martínez, es podrà veure 
el proper divendres 23, a les 22 hores. 

L' altra novetat a l’Avenç és l’actuació 
del Grup de Dansa Enface, el diumenge 11 
a les 19 hores. Aquest muntatge de dansa 
contemporània,  està integrat per cinc 
ballarines, tres d’elles d’Esplugues.
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El Mag Lari mostrarà la seva màgia 
al Robert Brillas

Magiacadabra és el muntatge amb el 
qual el Mag Lari visitarà, una vegada 
més, la ciutat d’Esplugues. Serà el 

proper divendres 9, a les 22 hores, al Casal de 
Cultura Robert Brillas, en el marc de la progra-
mació de teatre Esplugues Entra En Escena, 
l’eeee!. “És un espectacle de màgia còmica. Fa 
riure a grans i petits, ja que també conté “guin-
yos” per als més grans”, explica en Mag Lari. 
Aquest número és “participatiu” i “visual”, i 
la música té un “paper fonamental”. No té un 
repertori tancat, i “sempre hi ha improvisa-
cions”. Les representacions del Mag Lari sem-
pre tenen una ocupació del 100%, i està con-
vençut que la resposta del públic espluguenc 
serà molt bona. “Sempre que hem vingut hem 
trobat un públic molt agradable”. Tot i que 
el Mag Lari està de moda, considera que la 
màgia encara “no és al cap dels programadors, 
potser, en part, perquè hi ha poca oferta de 
muntatges. Una llàstima, perquè el públic s’ho 
passa molt bé”. Ell fa més de 14 anys que tre-
balla aquest art i creu que “ara estic recollint 
els fruits, però no està passant el mateix amb 
altres companys de la professió que també 
s’ho mereixen”. Aquest mag de l’escena catala-
na té una mitjana de 30 “bolos” mensuals, així 
que és tot un luxe tenir-lo a Esplugues. No us 
podeu perdre aquest muntatge en el que, qui 
sap?, potser us talla a trossets. 

Una altra obra programada al Robert Brillas 

dins la programació de l’eeee! és La Cinta, de 
la companyia De Ferro. Aquest muntatge, no 
recomanat per a menors de 18 anys, és una 
obra contemporània que tracta qüestions 
socials i morals de manera profunda i gai-
rebé transgressora. La Cinta aborda l’amor, 
l’amistat, la interpretació dels fets, la violència 
de gènere i les drogues. Serà el divendres 23, a 
les 22 hores. 

VIATGES PER ALS MÉS PETITS
La companyia Factoria Mascaró portarà a 
l’eeee infantil l’obra Peret Pintor, que tracta 
sobre un personatge que sap i diu moltes can-
tarelles. Aquest emprendrà un viatge per les 
quatre estacions i, pel camí, es trobarà amb 
colors que observarà i repintarà i sentirà olors 
diferents que li provocaran sensacions noves. 
La representació tindrà lloc diumenge 11 a les 
12 hores al Robert Brillas. 
I, per últim, aquesta sala acollirà un altre 
espectacle sobre viatges fantàstics. L’obra 
MonNinots, de la companyia Sinilos, substi-
tueix a L’Ocell meravellós, prevista per aques-
ta jornada. MonNinots porta a Esplugues les 
aventures d’Espum, que viatjarà des del seu 
petit planeta, anomenat Pumpex, a un món 
desconegut i ben misteriós. Allà es farà amic 
d’uns éssers molt especials, simpàtics i diver-
tits, que amaguen un secret... És farà diumen-
ge 25, a les 12 hores.

L'ESCENARI

UN COP MÉS, 
ESPLUGUES ENTRA 
EN ESCENA
De dalt a baix, imatges 
de La Cinta, Peret Pintor, 
i MonNinots. A la dreta, 
el Mag Lari.

JAUM
E SO

LÉ
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DANSA

   

L'Esbart Vila d'Esplugues  ens
sorprendrà amb dos balls nous
El rebatejat IX Festival de 

Dansa d’Esplugues (dissabte 
10, 19 h, parc Pou d’en Fèlix) 
compta aquest any amb la 

presència de dos convidats vinguts 
de poblacions properes: es tracta 
del Esbart Barkeno de Barcelona i 
l’Esbart de Sant Adrià del Besòs.  

L’Esbart Vila d’Esplugues, organit-
zador del Festival, prepara dos nous 
balls per a enguany. El primer, definit 

pels seus creadors com “senyorívol 
i galant”, és el Ball del Ram de Sant 
Martí. El segon és La Patum, una 
composició inspirada en la tradició 
de la coneguda festa de Berga que 
ens permetrà gaudir de la partici-
pació dels Nans de l’Esbart. Serà un 
atractiu extra per als espectadors, 
que ja van descobrir aquestes valuo-
ses peces al mes de febrer, un cop 
restaurades pel taller d’Ainna Vila 

per ser recollides per l’exposició 
Apunts i Pinzells organitzada pel 
mateix Esbart. Els nans daten de 
mitjans del segle XX i van ser donats a 
l’associació per la família Castellana 
Fornos.

La secció juvenil del nostre esbart 
contribuirà al Festival amb l’estrena 
de nous balls. 

Així, la festa es prepara amb força 
per a la seva novena edició, la prime-

ra sota el nom de Festival de Dansa 
d’Esplugues, que fins ara coneixíem 
com a Festival de Dansa Tradicional 
i Popular d’Esplugues i que va ser 
creat l’any 2000 amb motiu de la 
celebració del 15è aniversari de 
l’Esbart Vila d’Esplugues. L' entitat va 
néixer el 1985 amb el desig de cuidar 
i donar a conèixer a tothom els balls 
tradicionals originaris dels Països 
Catalans.

EL IX FESTIVAL DE DANSA D’ESPLUGUES TORNA EL DISSABTE 10 AL PARC POU D’EN FÈLIX

Mercè Aguilar
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Cl àssica
a Santa Magdalena

MÚSICA

         
12è  FESTIVAL DE  MÚSICA  CLÀSSICA  I  TRADICIONAL D’ESPLUGUES

Quart concert

Divendres, 9 de maig del 2008, a les 21 h

Cor Vivaldi: Petits Cantors de Catalunya
Òscar Boada, director

PROGRAMA

Cinquè concert

Divendres, 30 de maig del 2008, a les 21 h 

Arcattia Collage Quartet

PROGRAMA

El Cor Vivaldi canta clàssics de Walt Disney
El Cor Vivaldi: Petits Cantors de Catalunya oferirà un concert dedicat a música de cinema. 
Hi podrem escoltar cançons de pel·lícules musicals que, de  ben segur, han deixat empremta 
en la memòria de molts de nosaltres.

Arcattia Collage, música de cambra per a corda
Arcattia Collage, o barreja d'arcs, és una formació amb molta experiència i trajectòria en 
els escenaris de tot el país i que destaca pel seu rigor i qualitat en tocar música de cambra 
escrita per a corda.

CENTRE CULTURAL L’AVENÇ

El cinema mut i 
fantàstic de Segundo 
Chomón amb música 
en directe
12 curts de Segundo Chomón, un 
dels mestres del efectes especials del 
cinema mut, amb banda sonora en 
directe, és la proposta que el Cine 
Club Imatge 74 ofereix per al dissab-
te 10 al Centre Cultural l’Avenç.

Els espectadors gaudirem de peces 
rodades als mítics estudis Pathé fran-
cesos entre 1904 i 1908 amb el com-
plement del piano, acordió, 
percussió i ordinador de  Josep Maria 
Baldomà, en directe.  Chomón, nas-
cut a Terol, està considerat un dels 
genis dels inicis del setè art. D’entre 
la selecció, destaca l’Hotel elèctric: 
la història d’un edifici màgic on els 
objectes tenen vida pròpia. 
La vetllada s’inclou dins del projecte 
Tachiiiinn de  recuperació històrica, 
musical i cinematogràfica del cine-
ma mut de la Federació Catalana 
de Cineclubs i la Filmoteca de 
Catalunya.

Dissabte 10 22 h

Aquesta formació de petits cantors va ser creada el 
1989 pel pianista i director Òscar Boada i pertany a 
l'escola IPSI de Barcelona, on estudien tots els seus 
coristes. El Cor Vivaldi ha esdevingut un punt de 
referència obligat a tot l’Estat espanyol on ha obtin-
gut primers i grans premis en importants concursos 

internacionals. També ha estat pioner en la repre-
sentació de l’òpera infantil a Catalunya i a la resta de 
l’Estat espanyol i ha estrenat obres comissionades 
pel mateix Cor Vivaldi en uns concerts que es realit-
zen a cada estació de l'any, anomenats Les Quatre 
Estacions del Cor Vivaldi.

El quartet que actuarà al cinquè concert del festival 
està format per Núria Padrós, que va estudiar violoncel 
amb mestres com Lluís Claret; Joan Morera, funda-
dor de l’Orquestra Simfònica del Vallès, amb estudis 
musicals al Conservatori del Liceu amb el mestre 
Gonçal Comellas; Quim Térmens, director, des del 

violí, de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, fou també 
alumne de Comellas; i  Miquel Córdoba, que va estu-
diar al Conservatori Superior de Música del Liceu  i 
amb mestres com Alfredo García Serrano i Nicolas 
Chumachenco. Arcattia Collage interpretarà composi-
cions de Schubert i Mozart.

I Part

Obertura instrumental

L. Harline
Pinotxo

E. Churchill
Blancaneus i els set nans

M. David & A. Hoffman 
Ventafocs

S. Fain
Peter Pan

A. Menken
La bella i la bèstia
Aladí

T. Gilkyson 
El llibre de la selva

II Part

Obertura instrumental

H. Arleen   El mag d'Oz

R. B. & R. M. Sherman
ChittyChitty bang-bang

L. Bernstein
West Side Story

R. B. & R. M. Sherman
Mary Poppins

I Part

F. Schubert
- Quartet n1 en do m - Sib M D.18 

Andante-Presto vivace · Menuetto · Andante · Presto

II Part

W. A. Mozart
- Quartet KV 458 “la caccia” 

Allegro vivace assai · Menuetto · Adagio · Allegro assai 

F. Schubert
- Trio  n1 D.471

Allegro

F. Schubert
- Obertura D8 en do m

Largo-Allegro

Mercè Aguilar

Joan Garcia
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La informació d’Esplugues i el Baix a “L’INFORMATIU” 
i a Internet a:   www.e-digital.cat

La informació de la programació a www.etv.cat

TRADICIONS

El Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael vive la procesión de la 
Cruz de Mayo

Las calles de Can Vidalet acogerán de nuevo 
esta celebración religiosa

E 
l Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael organiza un año más uno de 
sus actos más tradicionales, la proce-
sión de la Cruz de Mayo. Una cita clá-

sica de la agenda de primavera de la asociación 
de Can Vidalet, que completa la celebración de 
esta festividad religiosa con una misa previa (10 
h)y una muestra de bailes andaluces (11 h) ofre-
cida por los grupos de la misma entidad.
El acto tendrá lugar el primer domingo de mayo, 
día 4, por la mañana. La procesión empezará a las 
11 h. y contará con el acompañamiento de una 
banda de cornetas y tambores de la Cofradía 
15 + 1.
La asociación lleva unos 20 años, aproximada-
mente desde su fundación, organizando esta 
procesión, que este año repetirá 
su recorrido clásico, tomando 
como punto de partida la plaza 
Macael: Ciutat de l’Hospitalet, 
Jocs Florals, Molí, Maladeta, 
Menta, Cadí, Cedres, 
Eucaliptus y rambla Verge 
de la Mercè, para regresar de 
nuevo a la plaza Macael.
El origen de la festividad             
religiosa celebrada el primer 
domingo de mayo en honor 
a la Santa Cruz se remonta al 
hallazgo por parte de Santa 
Elena, durante el reinado del 
emperador Constantino, de 
la cruz en la que murió Cristo. 

Sin embargo, la fiesta, arropada por bailes y flo-
res, además de por misas y procesiones, se nutre 
también de tradiciones paganas grecorromanas 
en honor a diversas deidades vinculadas al culto 
a la naturaleza y a la celebración de la primavera.

S'estrena una sèrie dedicada al patrimoni 
industrial del país

La Xarxa de Televisions Locals (XTVL) ha iniciat una sèrie de 

13 capítols de 25 minuts que donen a conèixer als espectadors 

el llegat arquitectònic i paisatgístic que es conserva en diferents 

indrets de Catalunya fruit del procés d’industrialització.

La producció de Voltes compta amb el suport de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya 

(XATIC), que fa un temps va endegar el Pla de Dinamització del Turisme Industrial i la 

Innovació Tecnològica de Catalunya per promoure un nou eix de turisme de qualitat a 

Catalunya, basat en el patrimoni industrial. Amb aquesta iniciativa es pretén fer un salt 

qualitatiu per consolidar aquest tipus de turisme i reforçar els seus valors, promovent el 

treball en xarxa i la creació d’una marca única. 

La XATIC està formada per vint municipis: Bellmunt de Priorat, Capellades, Cardona, 

Castellar de n’Hug, Castelló d’Empúries, Cercs, Granollers, Igualada, Manlleu, Manresa, 

Palafrugell, Puig-Reig, Santa Coloma de Cervelló, Sant Sadurní d’Anoia, Vilanova i la Geltrú, 

Terrassa, Àreu, Esparraguera, Ripoll i Esplugues de Llobregat, que no surt a la sèrie perquè 

aquesta es va realitzar abans de la seva incorporació ala Xarxa.

TELEVISIÓ  

Amb la fi de la temporada d’esquí, Límits pren el relleu del pro-

grama de neu a la graella. L’espai, que es va revelar com un dels 

èxits de la temporada passada, enceta aquest mes una segona 

etapa farcida de novetats. El programa vol diferenciar-se 

d’altres espais del gènere apostant fort pels esports urbans. Així, 

per exemple, l’equip de Límits entrevista Vicki Gómez, el campió 

del món de flatland, una nova modalitat de ciclisme acrobàtic 

que té la ciutat com a escenari. L’skateboard o el longboard són 

altres de les especialitats que abordarà el programa. Tanmateix, 

i seguint  la línia encetada l’any passat amb l’expedició al 

Kilimanjaro, Límits traspassa fronteres: en el primer programa 

de la temporada, l’espai ofereix les imatges més espectaculars 

del raid d’Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs.  

LÍMITSVOLTES

Tornen a ETV els esports al límit

BIBLIOTECA PARE MIQUEL 
D’ESPLUGUES

Poesia amb 
Jaume Arnella

El romancer català Jaume Arnella 
recitarà Veus eixa Mar, un mun-
tatge del grup de teatre Marduix 
entorn el poema èpic l’Atlàntida 
de Mossèn Jacint Verdaguer. Serà 
en l’acte inaugural de l’Esplugues 
Literària i Musical 2008. Es tracta 
d'un treball visual on es reciten 
i canten els poemes, mentre els 
personatges i elements principals 
del text es van modelant amb 
fang. 
Arnella, que va formar part 
de la programació del passat  
Correllengua celebrat a Esplugues, 
treballa des de la dècada dels 
seixanta la tradició i recuperació 
del cançoner. Va cofundar, entre 
d’altres,  l’Orquestrina Galana, 
amb l’espluguí Marcel Casellas. 
La vetllada, a més, constarà d’una 
lectura dels poemes guardonats 
en la darrera edició dels Jocs 
Florals. En el marc d’aquesta 
activitat organitzada per la 
Comissió dels Jocs Florals, es 
presentarà el Quadern de Cultura 
número 5. 

Dijous 8 20 h

Dissabte  21 h

Divendres  20 h Diumenge  24 h

Yolanda Viñals

Mercè Aguilar
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2Divendres
22 h
Actuació: Duet Musical E-2
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç, sala annexa al bar 

   3Dissabte
7.15 h
Sortida amb bicicleta
Esplugues - Sant Llorenç Savall
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

12 h
L’hora del conte: "Contes de branques i 
fulles", a càrrec de Kristinoshka
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

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

4Diumenge
10 h
Día de la Cruz de Mayo: missa i processó
Recorregut processó: 
Plaça Macael, Ciutat de l’Hospitalet, Jocs Florals, 
Molí, Maladeta, Menta, Cadí, Cedres, Eucaliptus, 
Verge de la Mercè, plaça Macael. 
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
La processó és a les 11 h. 
Sortida des de la plaça Macael

12 h
Día de la Cruz de Mayo: Festival de ball
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael

6Dimarts
18 h
Club de lectura Cordèlia. Comentari de l’obra 
Ángeles y demonios de Dan Brown,
a càrrec de M. Rosa Moreno
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

20 h
Inauguració de l’exposició de pintures 
"Cinc camins pictòrics"
La mostra presenta una sèrie d’obres centrades 
en els temes del Diari d’Ana Frank i els poemes de 
Joan Salvat Papasseit.
Casal de Cultura Robert Brillas

7Dimecres
19 h 
Lectura del Diari d’Ana Frank 
dins de l’exposició "Cinc camins pictòrics"
Col·labora: Associació de Dones de La Plana
Casal de Cultura Robert Brillas

8Dijous
17:30 h
Contes menuts: "Animals que neden" 
a càrrec d’Ada Cusidó
Per a infants de 2 a 4 anys. Cal inscripció prèvia. 
Els infants han d’anar acompanyats
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19 h
Col·loqui: 
Les dones d’Esplugues a la Guerra Civil
Organitza: Consell de les Dones
Masoveria del Museu de Can Tinturé

19 h
Inauguració exposició de fotografi a: 
"Cúpules de Barcelona" del Sr. Antoni Llamas
Fins al 26 de maig en horari de biblioteca
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19 h
Cicle de cinema negre: La sol·litud de l’assassí a 
sou. El cuervo de Frank Tuttle
Biblioteca La Bòbila

19 h
Participa en la creació d’un quadre (performance) 
dintre de l’exposició "Cinc camins pictòrics".
Casal de Cultura Robert Brillas

19.30 h
Conferència-col·loqui:
"La vida
quotidiana
a Esplugues 
durant la
guerra
i la postguerra"
Organitza: 
Grup d’Estudis
d’Esplugues
Casal de Cultura
Robert Brillas

20h
Presentació del llibre: Aliments que fan 
bategar el cor  A càrrec de Pilar Senpau
Les propietats per a la salut de la cuina catalana
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç, Sala 75è aniversari

20 h
Esplugues Literària i Musical 2008
Acte inaugural: Presentació del Quadern de Cultura 
núm. 5  -  especial Jocs Florals
Es farà lectura dels poemes guardonats i un recital 
poètic a càrrec de Marduix i Jaume Armella
Organitza: Comissió organitzadora dels Jocs Florals
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

9Divendres
19 h 
Lectures de  Poemes amorosos de Joan 
Salvat Papasseit dins l’exposició "Cinc camins 
pictòrics"
Col·labora: Associació de Dones de La Plana.
Casal de Cultura Robert Brillas

21 h
Festival de Música Clàssica i Tradicional 
d’Esplugues. Actuació del Cor Vivaldi, 
Petits Cantors de Catalunya
[5€] [socis i un acompanyant, entrada gratuïta]
 Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena

22 h
Teatre: actuació del Mag Lari amb 
l’espectacle Magiacadabra
Casal de Cultura Robert Brillas  [6€]

maig 
2008
La Primavera a 
Esplugues arriba 
plena de foc, màgia, 
teatre, música, 
dansa i esports. 
Ara que els dies 
s'allarguen i els 
vespres són més 
càlids, és el millor 
moment per sortir 
de casa i gaudir de 
tota aquesta oferta. 

Si voleu rebre les 
pàgines del Dia a 
Dia al vostre correu 
electrònic, només 
cal que ho sol·liciteu
al web
esplugues.cat  



10Dissabte
7.30 h
Sortida amb bicicleta: 
Esplugues - Sant Pere de Riudebitlles
Esports pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

12 h
L’hora del conte: "Contes dels cinc conti-nens"
a càrrec de José Luis Guerrero
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

De 18 a 20 h
Actuació com a Saló de Te 
(comentaris sobre el Diari d’Ana Frank)
Col·labora: Les Salonnières, un col·lectiu de cinc 
dones artistes llicenciades en Belles Arts, format per 
Laura Cardona, Ester G. Mecías, Cèlia Prats, Meritxell 
Romanos i Marta Xibillé, que s’interessen per crear 
relacions en els espais expositius, dins  de l’exposició 
"Cinc camins pictòrics". 
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h
IX Festival de Dansa 
d’Esplugues amb l’actuació de l’Esbart 
Barkeno de Barcelona, Esbart Dansaire de Sant 
Adrià del Besòs i Esbart Vila d’Esplugues
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues
Parc Pou d’en Fèlix

22 h
Cine fòrum. "12 curts de Segundo Chomón"
Organitza: Centre Cultural L’Avenç, Cine Club Imatge 74
Centre Cultural L’Avenç                       

11Diumenge
Excursions en família: 
Calçada Romana Vall de Bianya
Cal fer inscripció prèvia. Tel. 93.473.39.09
Organitza: C. Excursionista d’Esplugues - Espluga Viva
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9

12 h
Teatre infantil: Peret Pintor 
Companyia Factoria Mascaró
Casal de Cultura Robert Brillas  [3€ 2x1]

19 h
Actuació del grup de dansa "Enface"
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç                   

13Dimarts
18 h
L’hora del conte amb Núria Clemares
Biblioteca La Bòbila

19 h 
Lectura del Diari d’Ana Frank
 dintre de l’exposició "Cinc camins pictòrics"
Col·labora: Associació de Dones de La Plana
Casal de Cultura Robert Brillas

14Dimecres
19 h
Presentació del llibre de Pepe Rodríguez Orwell 
dedicat a Víctor Rodríguez
Biblioteca La Bòbila

21 h
Audiovisual: Walata
Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9

15Dijous
16.30 h
Conferència alimentació saludable: Les carns
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Club Sant Jordi  C. Mestre Joan Corrales, 59-61

15Dijous
19 h
Cicle de cinema negre: La sol·litud de l’assassí a sou. 
El silencio de un hombre
de Jean-Pierre Melville
Biblioteca La Bòbila

19 h 
Lectures de Poemes amorosos de Joan Salvat 
Papasseit, dins l’exposició "Cinc camins pictòrics"
Col·labora: Associació de Dones de La Plana
Casal de Cultura Robert Brillas

16Divendres
17.39 h
Festa de primavera: 
ludoteca, música i dansa amb el grup 
"Arreplegats" i fi  de festa
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes
Plaça Gandhi

20.30 h
Teatre: El caso de la mujer asesinadita 
a càrrec de Teatre Nazaret
Organitzen: Centre Cultural L’Avenç i teatre Nazaret
Centre Cultural L’Avenç                    

22 h
Actuació "Miranda swing" 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç 
Centre Cultural L’Avenç, sala annexa al bar    

17Dissabte
7.30 h
Sortida amb bicicleta: 
Esplugues - Sant Pau d’Ordal
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

12 h
L’hora del conte: 
"La ratolina Maisy"
a càrrec de Sara Fuentes
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

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

18 h 
Festival de Jotes 
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues 
Plaça Macael 

18Diumenge
7 h
Sortida de la plaça Sta. Magdalena
Excursió amb autocar: L’altiplà de Pratformiu
[socis 14€ - no socis 17€]  
Cal fer inscripció prèvia. 93 473 39 09
Organitza: C. Excursionista d’Esplugues- Espluga Viva
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9

10 h
28a Trobada de Col·leccionistes
Dia Internacional dels Museus
Jornada de portes obertes amb visites guiades 
gratuïtes en l’horari habitual.
Organitza: Museu Can Tinturé i Associació de
Ceràmica Decorada i Terrissa
Als jardins i a la Masoveria del Museu Can Tinturé

12 h
Ballada de sardanes amb cobla Baix 
Llobregat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç
Rambla Verge de la Mercè

20Dimarts
15 h
XIX Trobada de Corals Sant Jordi a 
l’Auditori de Barcelona
Informació al mateix club
Organitza: Fundació Viure i Conviure
Club Sant Jordi, C. Mestre Joan Corrales, 59-61

22Dijous
19 h
Cicle de cinema negre: La sol·litud de l’assassí a sou. 
Ghost Dog, el camino del samurai
de Jim Jarmusch
Biblioteca La Bòbila

23Divendres
22 h
Teatre: La Cinta 
a càrrec de la Companyia de Ferro
Casal de Cultura Robert Brillas  [6€]

22h
Teatre: No me castres
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç                   

24Dissabte
7 h
Sortida amb bicicleta:
Esplugues - pantà de Foix
Vegeu Esports, pàg. 23
Organitza: Club Ciclista Esplugues

12 h
Els dissabtes a La Bòbila:
La mar i la Mediterrània
Viatges per la Mediterrània amb la companyia 
Enfaulats
Biblioteca La Bòbila

12 h
L’hora del conte: "Contes de la mar salada"
a càrrec de Blai Senabre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

24Dissabte
8 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Campionat de petanca
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

18.30 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

"Tarda de bastons"  amb les colles Bastoners de 
Pallejà del Poble Nou i Colla de Bastoners d’Esplugues
Organitza: Colla de Bastoners d’Esplugues
Rbla. del Carme, av. Isidre Martí, parc Pou d’en Fèlix

21 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Correfoc infantil
Organitza: Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxa-
focs i Colla de Diables Infantils Toc de Foc de La Bòbila
C. Àngel Guimerà, davant de la biblioteca

22 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Correfoc de Primavera
Organitza: Boc de Biterna
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas

22 h
"Poesia + piano" amb Clara Segura i 
Florenci Ferrer
Organitza: Centre Cultural L’Avenç 
Centre Cultural L’Avenç   [socis, 2€]  [no socis, 6€]

22 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Vetllada Flamenca
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Local C. C. Andaluz Plaza Macael. pl. Macael, local 4

22 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES 
Nit Esotèrica. Concert de música celta
Plaça Pare Miquel

22.30 h
Nit Esotèrica. Degustació de plats 
esotèrics, bar esotèric, música...
Festa sostenible.
Organitza: Espluga Viva
Plaça Pare Miquel d’Esplugues

22.30 h
Nit Esotèrica. Vine a descobrir el teu futur: 
numerologia, runes celtes i tarotistes
Carrer Montserrat i jardins de Can Tinturé

22.30 h
Nit Esotèrica. Parades de productes 
esotèrics, gemmes diverses, llibres...
Carrer Església

22.30 h
Nit Esotèrica. Taller dels horòscops: vine a 
conèixer a grans trets els signes zodiacals
Descobriràs les característiques generals del teu signe 
Masoveria del Museu de Can Tinturé

22.30 h
Nit Esotèrica. Tens ganes de tenir un penjoll 
amb el teu signe del zodiac? Vine a fer-te el 
teu signe zodiacal en ceràmica i emporta-te’l
Jardins de Can Tinturé

22.30 a 01 de la matinada
Nit Esotèrica. Vine a veure els estels des 
del telescopi instal·lat al terrat del Museu
Coincidint amb la Nit Esotèrica es podrà visitar el Museu
Museu Can Tinturé

23 h
Nit Esotèrica. Espectacle d’animació itinerant 
"El carro de los curanderos" de la companyia 
Tartaruga Teatre. Espectacle de carrer dinàmic, 
interactiu i en clau d’humor que ens trasllada a l’època 
en què la medicina era un compendi de remeis i doctrines
Carrer de l'Església



24Dissabte

00.30 h
Nit Esotèrica 
Concert de
 Quico el Celio, 
el Noi i el 
Mut de Ferreries
Plaça Pare Miquel

25Diumenge
16 h
Sortides amb BTT: Comarca de l’Alt Penedès 
(per confi rmar). Tel. 93.473.39.09
Organitza: C. Excursionista d’Esplugues - Espluga Viva
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9

De 9 a 22 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Campionat de balls de saló  "Ciutat d’Esplugues"  
i  "Open Memorial Mariona Cortés"
Organitza: A.C. Espluball [10€]
Complex Esportiu Municipal La Plana

12 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Fira d’art al carrer  Exposició i venda d’obres 
d’artistes locals
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
Zona vianants C. Àngel Guimerà

12 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Festival infantil
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

12 h
Teatre Infantil: "MonNinots" 
de la Companyia Sinilos Produccions
Casal de Cultura Robert Brillas  [3€ 2x1]

18 h
Cinema: Sigo como Dios del director Tom Sádica, 
amb Steve Carell i Morgan Freeman
Centre Cultural L’Avenç

19 h
Teatre: La Mamma amb teatre Les Corts
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç  [socis, 3€]  [no socis, 6€]              

26Dilluns
De 17 a 22 h
1es Jornades sobre la formació dels 
esportistes d’handbol. Jornades per tractar 
diferents aspectes de la formació dels joves jugadors 
d’handbol en el seu itinerari esportiu a l’elit.
Org.: Club d’Handbol Esplugues i l’Aj. d’Esplugues
Masoveria de Can Tinturé

27Dimarts
19 h
Trobada d'Identifi cació de Ceràmica
Organitza: Museu Can Tinturé i Associació de Ceràmi-
ca Decorada i Terrissa
La Masoveria del Museu Can Tinturé

28Dimecres
De 17 a 21.30 h
1es Jornades sobre la formació dels 
esportistes d’handbol
Jornades per tractar diferents aspectes de la formació 
dels joves jugadors d’handbol en el seu itinerari 
esportiu a l’elit.
Org.: Club d’Handbol Esplugues i Aj. d’Esplugues
Masoveria de Can Tinturé

19 h
Club de lectura de novel·la negra: tertúlia coordina-
da per Minerva Alvarez entorn la novel·la de Cormac 
McCarthy "No es país para viejos".
Biblioteca La Bòbila

29Dijous
19 h
Cicle de cinema negre: la sol·litud de l’assassí a sou. 
Fallen Angels de Wong Kar Wai
Biblioteca La Bòbila

19.30 h 
Conferència: 
El meu fi ll vull que sigui mes alt. 
Quina talla tindrà? 
A càrrec de Dr. Rubén Diaz, endocrí.
Cal confi rmar prèviament l’assistència, trucant al te-
lèfon 93 253 21 30 o enviant un missatge a l’adreça: 
auladepediatria@hsjdbcn.org. Les conferències són 
gratuïtes i tenen una durada de 60 minuts
Auditori de l’Hospital de Sant Joan de Déu

19.45 h
Club de lectura Històries Compartides.
Comentari de l’obra "La conjura de los necios"
de J. Kennedy Toole, a càrrec de M. Àngels Fernández
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

30Divendres
De 9 h a 20 h
Campionat de Catalunya d’Handbol Infantil 
Finals Nacionals 
Organitza: Club d’Handbol Esplugues, Consell Espor-
tiu del Baix Llobregat, Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, Consell Català de l’Esport i Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.
Complex Esportiu Municipal La Plana

21 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Festival de Música Clàssica i Tradicional 
d’Esplugues. 
Actuació d’Arcattia Collage Quartet 
[5€]  [Socis i un acompanyant, entrada gratuïta] 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena

22 h
Cinema: "August Rush, el triunfo de un 
sueño" del director Kirsten Sheridan, amb Freddie 
Hghmore, Keri Russell, Jonathan Rhys Meyers...
Centre Cultural L’Avenç

22.30 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Ball amb l’Orquestra Millenium
Organitza: AV La Plana, Amics del Ball
Rambla del Carme

31Dissabte
De 9 h a 20 h
Campionat de Catalunya d’Handbol Infantil 
Finals Nacionals
Organitza: Club d’Handbol Esplugues, Consell Espor-
tiu del Baix Llobregat, Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, Consell Català de l’Esport i Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.
Complex Esportiu Municipal La Plana

De 17 a 21 h
Marató Solidària
Organitza: Agermanament Solidari de la Parròquia 
Sta. Magdalena
Casal de Cultura Robert Brillas

De 18 a 1 h
PRIMAVERA A ESPLUGUES

Sarau de Primavera Amb música i balls d’arrel 
tradicional. Servei de bar i entrepans.
Festa sostenible.
Organitza: TIC- Espluga Viva
Parc dels Torrents

22 h
Teatre: "Hop! Era", de Toni Albà i J. Puntí
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç  [socis, 3€]  [no socis, 6€]                

1de juny Diumenge
De 9 h a 14.30 h
Campionat de Catalunya d’Handbol Infantil 
Finals Nacionals
Participació dels equips masculins i femenins de 
Barcelona, Barcelona-comarques, Girona, Lleida i Tar-
ragona que han estat campions de la fase territorial. 
Organitza: Club d’Handbol Esplugues, Consell Espor-
tiu del Baix Llobregat, Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, Consell Català de l’Esport i Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat.
Complex Esportiu Municipal La Plana

d'11 a 20 h
Fira d'Entitats
Més informació a la propera agenda
Rambla del Carme

EXPOSICIONS

Exposició: Cossos+Gestos
Pintures de Gina Conesa
de l'1 al 31 de maig
Express-@-te Cafeteria  
Laureà Miró, 208

Exposició de fotografi a :"Cúpules de 
Barcelona" del Sr. Antoni Llamas
Del 8 al 26 de maig en horari de biblioteca
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Exposició: Cinc camins pictòrics
Del 6 al 17 de maig de dilluns a dissabte de 18 h a 21 h
Sales d’exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas

Exposició: Centro Cultural de Baile de Salón 
Standard Latino
De l’1 al 24 de maig en horari de biblioteca
Exposició que commemora  els 
10 anys de l’entitat
Organitza: Centro Cultural de Baile de Salon Standard Latino
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CURSOS i TALLERS
Aula de música: contrabaix, baix elèctric, 
piano, gralla i tarota
Tots els dimarts i divendres de 16 a 20 h

Tai-txi, mètode chen
Tots els dimarts de 19:30 a 21.30 h

Ludoteca diària i recollida a l’escola
De dilluns a divendres de 17 a 19 h

Taller de danses
Divendres 9 i 23 a les 21 h

Rocòdrom
Els dimarts i dijous de 20 a 21:30 hores

Inscripcions al mateix local o al telèfon 93 473 39 09 
de 16 a 20 hores
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9

CONCURSOS i MOSTRES
Concurs de fotografi a: La teva postal del Baix 
Llobregat. 5è concurs fotogràfi c de Primave-
ra Fotogràfi ca del Baix Llobregat
Amb l’objectiu de potenciar i difondre els atractius 
de la comarca, aquest concurs et proposa fotografi ar 
indrets del Baix Llobregat que convidin a ser visitats: 
un camí d’un bosc, un racó de la vila, una panoràmi-
ca o qualsevol altra imatge que pugui servir com a 
postal de la comarca.
Per a més informació: podeu consultar a 
www.elbaixllobregat.net o trucar al Consorci 
de Turisme del Baix Llobregat 93.685.24.00

Mostra Internacional de Films de Dones de 
Barcelona del 6 al 15 de juny
Tot el que et pugui suggerir el tema dels pecats 
ara ho pots enregistrar i participar en "El video del 
minuto: un espacio propio".
Per a més informació:
http://mostra.dracmagic.es o al telf. 93.215.35.19
Filmoteca de Barcelona i Espai Francesca 
Bonnemaison C. Sant Pere més Baix, 7 Barcelona

SORTIDES  
Dissabte 24 de maig – 8 h

Excursió a les Fonts de Sant Quintí de 
Mediona
Inscripcions fi ns a exhaurir places al  Club Sant Jordi
C. Mestre Joan Corrales, 59-61
Organitza: Fundació Viure i Conviure

Dimarts 6 de maig – 9 h

Trobada de Sardanes Clubs Sant Jordi a 
Tarragona. Inscripcions al  Club Sant Jordi
C. Mestre Joan Corrales, 59-61
Organitza: Fundació Viure i Conviure

Dissabte 17 i diumenge18 de maig

Excursió a Marina d’Or
Inscripcions fi ns al 14 de maig al c. Maladeta, 55-59. 
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 18 a 20.30 h. 
telèfon: 93.473.67.08
Organitza: Centro Extremeño Muñoz Torrero



14 L'agenda cultural i d'activitats d'Esplugues  Núm.4 MAIG 2008

maig 2008

Nou Punt d’Informació al Robert Brillas
Ei Jov@! Esplugues posa al teu servei un nou Punt 
d’Informació Juvenil: el Punt Jove Robert Brillas  
Així que, ja saps, si necessites informació sobre 
habitatge, treball, associacionisme juvenil, viatges, 
salut... o simplement vols conèixer tota la programació 
que l’Ajuntament d'Esplugues posa al teu abast, només 
cal que t’apropis al c. Àngel Guimerà, 38, de dilluns a 
divendres, de 17 a 20 h.

Apropa’t i comprova-ho tu mateix!

 Nits joves 
amb molt 
d’art!
Monòlegs àcids i desternillants 
per Alba Rubio
Divendres 9 de maig a les 21h
Monòlegs humorístics sobre els temes de més 
actualitat.
Espai Jove Remolí

Concert Jove: “Jam Session”
Divendres 16 de maig a les 21h
Et deixem un escenari perquè exhibeixis el teu art... 
t’hi atreveixes?
Espai Jove Remolí

Concert Jove: “Bartok” i “Mussaranya”
Divendres 23 de maig a les 22 h
www.myspace.com/bartokweb i www.myspace.com/
musaranya
Sala Cadí

Concert Jove: 
“Con dos cajones” 
i “Rumba de 9”
Divendres 30 de maig a les 21.30 h
Rumba, fl amenc, reggae i fusió i a gaudir tota la 
nit
www.myspace.com/condoscajones i www.myspace.
com/rumbade9
Casal de Cultura Robert Brillas

Exposicions

Exposició jove: 
“I desprès de l’ESO què?”
Del 30 d’abril al 13 de maig
Dimecres i dissabtes, de 10 a 14 h
De dilluns a divendres, de 17 a 21h
Aquesta exposició pretén donar suport als muni-
cipis en la seva tasca d’informació i orientació 
als joves estudiants sobre què i com continuar 
estudiant després de fi nalitzar l’ensenyament 
secundari obligatori, l’hagin aprovat o no.
http://www.diba.cat/plajove/eso.asp
Cedida per la Diputació de Barcelona

Espai Jove Remolí  

Exposició Jove: ” Trazos “ de Manu Banfi 
De l’14 al 31 de maig
Dimecres i dissabtes, de 10 a 14h.
De dilluns a divendres, de 17 a 21h
Recull d’esbossos d’il·lustracions de les millors 
obres de l’artista.
Espai Jove Remolí

Parlem-ne!
Espai de refl exió : “L’habitatge a debat”
Dijous 15 de maig a les 19 h
Espai participatiu i obert sobre un dels temes que 
més preocupa als joves, amenitzat per monòlegs 
sobre el tema.
Espai Jove Remolí

Recrea't 
espai per a 
joves creadors
Presentació curtmetratge Jove: 
"ETREUS"
Dissabte 17 de maig a les 18 h
T’has parat a pensar que vol dir “ETREUS”? 
Desprès de 6 mesos de feina, per fi  arriba la 
presentació del curtmetratge “Etreus” (la paraula 
“SUERTE” al revés), realitzat per l'alumnat del ta-
ller de cinema jove programat al Casal de Cultura 
Robert Brillas. Estàs convidat a l’estrena!
Casal de Cultura Robert Brillas

 

Un any més arriben les activitats d’estiu del Baixa-
ventura 2008! Si t’agraden els esports d’aventura 
corre a reservar la teva plaça a qualsevol dels dos 
punts d’informació juvenil de la ciutat!

Baixaventura 
2008
Curs de catamarà  [60€]

1r torn: 5 i 6 de juliol

2n torn: 12 i 13 de juliol

Paintball  [32€]

1r torn: 5 de juliol

2n torn: 12 de juliol

Ràfting, escalada i piragüisme  [60€]

20 de juliol
Ponts (Lleida)

Immersió  [75€]

19 de juliol
Tossa de Mar (Girona)

Caiac i tir amb arc  [16€]

27 de juliol
Castelldefels (Canal olímpic) 

Descens de barranc  [60€]

6 de juliol
Ponts (Lleida) 

Muntar a cavall  [55€]

26 de juliol
Viladecans  

Curs de surf a Zarautz  [135€]

1r torn: 20, 21 i 22 de juny

2n torn: 27, 28 i 29 de juny
Zarautz (Guipúscoa)

**  activitats exclusives per a joves d’entre 15 i 35 
anys, excepte activitats amb pernocta que són 
per a joves entre 18 i 35 anys

INSCRIPCIONS: a partir del 28 d’abril a qual-
sevol dels dos punts d’informació juvenil:
·  Punt Jove Remolí (plaça Blas Infante, s/n)

93.372 97 06
·  Punt Jove Robert Brillas (c/ Àngel Guimerà, 38)

93. 480 31 94
· Per a més informació: http://www.cebllob.cat/ 
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S'obre el període d'inscripcions per als 
casals i les activitats dels infants

Els infants 
d'Esplugues podran 
aprendre música i 
balls tradicionals, 
practicar esports, 
fer excursions a la 
natura, o rutes en 
bicicleta. Ara toquen 
les inscripcions.

CASALS D'ESTIU

.Com les plantes a la primavera, 
a l'estiu floreixen les activitats 
dedicades als més menuts de la 

casa. L'oferta d'aquest any ve carrega-
da d'iniciatives per aprofitar el temps 
durant les vacances escolars i passar 
uns dies lluny de casa, en plena natura. 

El Casal d’Estiu municipal, enguany 
es realitzarà del 25 de juny a l’1 d’agost 
(6 setmanes ininterrompudes) a les 
següents escoles d’Esplugues: CEIP 
Isidre Martí, CEIP Folch i Torres, CEIP 
Gras Soler, CEIP Joan Maragall i CEIP 
Can Vidalet. El centre d’interès que 
es treballarà serà “La Mediterrània”, 
en què els infants podran conèixer 
les diferents cultures que envolten 
aquest mar i alhora es consciencien 
d’un bon ús de l’aigua. I el Casal Jove 
que ja vàrem iniciar el darrer any torna 
a repetir edició! Es realitzarà a l'Espai 
Jove Remolí del 30 de juny al 25 de 
juliol i va destinat a joves de 13 a 16 
anys. Les dates d’inscripció dels Casals 
d’Estiu i del Casal Jove seran del 13 al 
16 de maig.

Aquest estiu també es repetiran els 
casals esportius per a infants de 3 a 12 
anys, on qui s’apunti podrà gaudir de 
jocs pre-esportius, activitats aquàti-
ques, iniciació esportiva, excursions 
temàtiques, tallers didàctics i activi-
tats a la natura, amb torns que duren 
del 23 de juny a l’1 d’agost. 

També hi haurà campus de futbol, 
futbol sala, voleibol, gimnàstica artís-
tica, bàsquet, patinatge artístic i han-
dbol, organitzats pels diferents clubs 
de la ciutat d'aquestes especialitats. 
L'oferta es completa amb els tallers 
de l'Escola Municipal de Música, del 
30 de juny a l'11 de juliol. Els infants 

d'entre 4 i 11 anys tindran una opor-
tunitat única per tenir una experièn-
cia en la pràctica musical amb tallers 
de gòspel, de música moderna i jazz, 
d'orquestra, de percussió o de guita-
rra clàssica. Per inscriure’s no cal tenir 
cap coneixement previ i es faran dife-
rents grups depenent de l'edat i del 
nivell d'aquests músics menuts.

El Grup d'Esplai Espurnes proposa 
fer campaments i rutes a l'entorn del 
Ripollès a finals de juny i principis 
de juliol, segons els grups d'edat. 
L'Agrupament Escolta Espluga Viva 
farà ruta per Menorca del 28 de juny 
a l'11 de juliol, a cop de pedal, amb 
els nens i nenes de 12 a 14 anys; i per 
a qui vulgui moure el cos, però sense 
marxar d'Esplugues, us aconsellem 
el seu Taller del Babau, els diumenges 
13 i 20 de juliol, on aprendreu el Ball 
Pla d'Esplugues, tingueu l'edat que 
tingueu.

Si els més petits voleu anar a 
Vilanova de Sau, el Club d'Esplai 
Pubilla Cases – Can Vidalet es mourà 
fins a les Guilleries durant els dies 25 
i 29 de juny. Si ja teniu deu, onze o 
dotze anys passareu uns dies en plena 
natura a Can Santoi, a Molins de Rei 
del 29 de juny al 6 de juliol. Aquest 
esplai també ha organitzat uns cam-
paments a La Pineda de Camarasa, a 
La Noguera, i una estada a Mallorca. 
Finalment, els nascuts entre el 1993 i 
1994 faran el camí de Sant Jaume en 
bicicleta i els més grans de tots aniran 
a un camp de treball al Pirineu. Les 
activitats continuen amb el Grup de 
Joves de Santa Gemma - Sant Antoni 
en el Lleure, que anirà a la Casa de 
Colònies de Montgat.

Joan Garcia
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VISITEM

Pintura i literatura 
juntes a 
l’exposició Cinc 
camins pictòrics
Ana Frank i Salvat Papasseit com a 
font d’inspiració
El diari d’Ana Frank i els poemes 
de Salvat Papasseit troben la seva 
expressió més plàstica a l’exposició 
de pintura Cinc camins pictòrics 
presentada al Casal de Cultura 
Robert Brillas del 2 al 17 de maig.
Els visitants no només podran 
contemplar els quadres resultants 
d’aquesta unió artística, sinó que 
també s’ha programat sessions de 
lectura dels textos d’ambdós autors 
amb la col·laboració de l’Associació 
Dones de La Plana, una sessió inte-
ractiva que convida als espectadors 
a formar part del procés artístic de 
creació d’un quadre i finalment un 
Saló de te o lectura comentada de 
l’obra d’Ana Frank.
L'exposició s'inagurarà el dimarts 
6  i tots els actes seran a les 19 hores 
al Casal de Cultura Robert Brillas, 
excepte el Saló de te del dia 13, que 
començarà una hora abans.
A mode de cloenda, per a aquells 
que s’ho van perdre la primera 
setmana, dimarts 13 i dijous 15 tor-
narem a gaudir de lectures de Anna 
Frank i de Salvat Papasseit respec-
tivament.

TROBADA D’IDENTIFICACIÓ DE CERÀMICA
D’altra banda, el dimarts 27, es durà a terme una Trobada d’identificació de ceràmica, una 

activitat en què els especialistes de l’Associació miraran d’establir la cronologia i la 
procedència dels objectes de ceràmica que la gent porti aquell dia de casa seva. 

Ja ho sabeu, si voleu saber quina història hi ha darrera del gerro vell que 
vàreu heretar de l’avi o voleu esbrinar si la ceràmica que us van portar els 

veïns del viatge a la Xina no és tan exòtica com sembla, teniu cita amb la gent de 
l’Associació de Ceràmica Decorada i Terrissa a partir de les 19 hores a La Masoveria 

del Museu Can Tinturé.

Els jardins de Can Tinturé aco-
lliran el diumenge 18 de maig, 
Dia Internacional dels Museus, 

la XXVIII edició de la Trobada de 
Col·leccionistes de rajola catalana 
i ceràmica antiga que organitza 
anualment l’Associació de Ceràmica 
Decorada i Terrissa. Salvador 
Miquel, primer president d’aquesta 
associació, havia estat el promotor 
d’aquesta fira que, tradicionalment, 
s’havia celebrat a Vallromanes i 
que, des de l’any passat, té lloc a 
Esplugues. La seva col·lecció de 
rajola de mostra, exposada al Museu 
Can Tinturé, és un exemple de 
l’esperit de recuperació i conserva-
ció d’un col·leccionista que va ini-
ciar corrents d’estudi i coneixement 
fins aleshores inexistents.

XXVIII 

Trobada de
col·leccionistes
de rajola antiga
La jornada coincidirà amb una dia de portes obertes 
al museu i visites guiades gratuïtes Joan Garcia

Mercè Aguilar 

Es tracta d’un dia per gaudir dels 
nostres museus i l’espai que els 
envolta, amb una fira de ceràmica 
que començarà a les 10h, un taller 
de demostració de com es pinta 
una rajola utilitzant la tècnica de la 
trepa, a càrrec de Manel Diestre del 
Taller de Ceràmica Sot, a les 11:30h, 
i altres propostes, com la interpreta-
ció de la coral La Coloma a les 12h o 
el sorteig de lots oferts pels diferents 
col·laboradors, a la 13:15h.
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EL BUSCADOR DE TRESORS PUBLICITAT

És Primavera
Amb la Primavera arriben les comunions i les 
fetes a l’aire lliure i per això, la botiga de 
talles grans Geym’s ens fa aquestes dues 
propostes, d’estils diferents, per tal d’anar a la 
última moda en totes aquestes celebracions! 

A Geym’s també hi trobareu roba casual i 
divertits complements!

A Prisma Òptica tot és a punt perquè puguis 
anar-hi a provar-te en exclusiva les novetats 
d'aquesta temporada en ulleres de sol de les 
millors marques i coneguis les noves tendències. 
En Xavier González (a la imatge, amb Agatha 
Ruiz de la Prada) ens proposa tres ulleres de 
D&G, Prada i TAG-HEUER.

 Aquest estiu atreveix-te a lluir mirada amb la 
màxima protecció.

Viu la moda!

Ho trobareu a 
Prisma Òptica 

AV. CORNELLÀ, 67
ESPLUGUES
Tel. 93 371 86 02

À. GUIMERÀ, 35
ESPLUGUES 
Tel. 93 371 68 15

BONAVISTA, 92
SANT JUST 
Tel. 93 371 17 98

Gràcies mare!
Què hem de dir del que significa una mare…
Aquest 4 de maig, Dia de la Mare, digues-li 
tot el que te l'estimes amb una joia. Visita 
Moya Torres Joiers, hi trobaràs moltes 
idees i suggeriments. Ella s'ho mereix! 

Ho trobareu a 
Geym’s Talles Grans  

SANT FRANCESC XAVIER, 10 · ESPLUGUES
TEL. 93 371 44 02

Ho trobareu a 
Moya Torres

Joiers
LAUREÀ MIRÓ, 249
ESPLUGUES 
Tel. 93 473 27 33

FOLGUERA, 2
BARCELONA
Tel. 93 434 00 84
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Quan entres i t’asseus al 
Mendía et sents com a casa. 
Potser per això, hi ha famí-
lies que cada dia van a fer 
l’àpat del migdia en aquest 
restaurant, regentat per un 
"sevillano" molt espluguenc: 
en Joan Mendía.

L’any 1959 va arribar a Esplugues i, des 
d’aleshores, sempre ha estat vinculat a la 

restauració. La seva dona encara se sorprèn que 
li agradi tant cuinar, ja que de jove no era gaire 
amant del menjar. Fins a migdia sempre el troba-
reu a la cuina, preparant els aliments que a pri-
mera hora del matí ha anat a comprar a mercat. 
Tot fresc, aquesta és una de les seves garanties. Els 
clients més habituals esperen amb impaciència 
el bon temps per poder gaudir del salmorejo, l’ajo 
blanco i el gazpacho, especialitats andaluses que 
ell domina tan bé. Però aquestes no són les úni-
ques especialitats de la carta d’un restaurant que 
sempre busca innovar i sorprendre. No us per-
deu l’arròs de muntanya, la paella o la fideuà, el 
llenguado farcit al Mendía o el rellom en salsa de 
trufes. Sempre ben acompanyats per uns escollits 
vins del Penedès, de Rioja o de Ribera de Duero. 

Cada dia passen pel Mendía al voltant de 90 
comensals. Es pot menjar a la carta, però el millor 
és entregar-se a les dues opcions de menú, un 

ELS NOSTRES FOGONS

T’agrada cuinar? I menjar? Ens vols explicar la recepta d’un plat 
que has tastat en algun viatge? El teu preferit? 
Els canelons de l’àvia? Un cuscús del teu país? Aquesta secció 
vol ser un espai de cohesió i convivència de totes les persones 
que vivim a Esplugues. Participa-hi enviant la recepta i una mica 
de la seva història a agenda@esplugues.cat. 
Cada mes en triarem una per publicar-la.

RESTAURANT MENDÍA Un tracte familia

En un bol gran prepareu la mace-
ració i poseu la carn d’isard, 
prèviament neta, tallada en trossos 
grossos (daus). Incorporeu-hi les 
pastanagues, les cebes, els porros 
tallats a trossets i hi afegiu el 
pebre, el llorer, la farigola i el bran-
quilló de canyella. Ofegueu-ho 
amb el vi rosat. Deixeu-ho macerar 
durant 24 hores en un lloc fresc.
Passat aquest temps, coleu-ho tot i 
separeu la carn de les verdures.
Enfarineu la carn i, en una paella 
amb oli calent i a foc lent, deixeu 
daurar els trossos de carn donant-
hi voltes perquè es daurin tots per 
igual. Quan estigui tota la carn 
daurada, reserveu-ho en una cas-
sola de terrissa.

Poseu una altra vegada la paella 
al foc i, en el mateix oli poseu-hi 
tots els elements de la maceració 
excepte el vi. Deixar-ho coure.
Passats uns 15 minuts, afegiu-hi el 
vi de la maceració i removeu-ho 
constantment amb una espàtula de 
fusta. En un cassó a part, poseu-hi 
el caldo al foc.
Quan estigui calent, afegiu-hi tot el 
de la paella i deixeu-ho bullir uns 
15 minuts més.
Retireu-ho del foc i passeu-ho tot 
per un colador xinès. Incorporeu-
ho a la cassola de terrissa on hi 
ha la carn d’isard, assaoneu-ho, 
i deixeu-ho a foc lent fins que la 
carn estigui tendra.
Serviu-ho en la mateixa cassola.

CIVET D’ISARD
Per a 6 persones
Temps: 2 hores més la maceració

CAL SABER…

MENDIA

Emili Juncadella, 21 · ESPLUGUES 

Tel: 93 371 33 92

MENÚ: 11,80€ · MENÚ ESPECIAL (migdia i nit): 20€ + IVA

CARTA: 45-50€ aprox.

HORARIS: Dilluns a divendres 13-16h i 20.45-23.30h

TANCAT: Dissabte nit, diumenge i festius

més especial que l’altre, que es repeteixen al mig-
dia i al vespre. En ambdós casos hi ha quatre plats 
a escollir. L’especial es canvia un cop a la setmana, 
mentre que l’altre es renova a diari. Cada tarda es 
pensen els plats de l’endemà. 

Un espai agradable i càlid, decorat amb pintu-
res del Pirineu de Lleida, tret del racó d’Esplugues, 
on es poden apreciar aquarel·les de Domingo 
Rubies, pintor espluguenc que va plasmar les 
masies de la ciutat. El Restaurant Mendía, un 
antic magatzem de  galetes, va obrir les seves por-
tes un 17 de maig de 1995, i és, per a molts, un dels 
millors restaurants de la ciutat.

FO
TO

 M
EN

DIA

EL RACÓ D'ESPLUGUESEL RACÓ D'ESPLUGUES
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PUBLIREPORTATGE

 Cuina italiana
 Arrosos i pizzes

MENÚ: 12,60€

CARTA: 20-25€ aprox.

TANCAT: nits de diumenge i dilluns

LA NONNA
Un excel·lent italià 
al cor de la ciutat, 
amb un menú 
ben presentat i cuidat

P Laureà Miró, 223  · ESPLUGUES
☎ 93 372 69 13

 Cuina mediterrània
 Sales per a grups

MENÚ: 10,65€

CARTA: 25-35€ aprox.

TANCAT: les nits de diumenge a dimecres

EL PESCADITO D'ESPLUGUES
Gran Terrassa.

Menús a mida. 
Especialistes en
carns a la brasa,
fregits, arrossos

 i  marisc

P
Av. Cornellà, 108 · ESPLUGUES

☎ 93 473 86 04

www.elpescadito.es

 

gratuït

 Cuina casolana i de mercat
 Formatgeria, fondues i bacallans

MENÚ: 10,10€

MENÚ FESTIU: 15,55€

CARTA: 20-30€ aprox.

TANCAT: diumenge

LA ROSELLA

Laureà Miró, 330 · ESPLUGUES
☎ 93 473 89 50 

L’art de convertir un vell 
bar en un agradable  
espai de conversa i  
gastronomia 

 Cuina de mercat
 Cargols a la llauna

MENÚ: 9,80€

BUFFET LLIURE: 20-25€

             Nens 12€

TANCAT: nits de diumenge i dilluns

CAN PALOU
Uns veritables 
especialistes del 
buffet lliure i de les 
grans celebracions

C/ Montesa, 15 · ESPLUGUES
☎ 93 473 07 45 - 630 037 480

www. canpalou. com

ar i afable

INGREDIENTS

•  2 ½ kg de carn 

d’isard

•  ¼ l d’oli

•  1 l de caldo d’au

•  Farina

•  Sal

•  Pebre

Per a la maceració

•  2 pastanagues

•  2 cebes

•  2 porros

•  ½ l de vi rosat de 

bona qualitat

•  Branquilló de 

canyella

•  Pebre negre en gra

•  Llorer

•  Farigola 

Joan Mendia 
Propietari del Restaurant Mendía

Aquest mes el nostre cuiner 
convidat és aquest professio-
nal dels fogons, del qual us 
parlem en aquesta pàgina.

Ens presenta aquest deliciós 
plat que sovint, en temporada 
de caça, incorpora al seu menú.

I ara, pels matins
Gustavo Mendia 

ens ofereix esquisits esmorzars 
de dilluns a divendres

de 8 a 13 h

 Cuina de masia
 Carns a la brasa

MENÚ: 10€ 

CARTA: 20-25€ aprox.

TANCAT: dissabte migdia i les nits
  de diumenge a dimarts

EL FOGONET D'ESPLUGUES
No us perdeu els calçots, 
els cargols i els espàrrecs 

verds amb salsa de 
calçot

Gaspar Fàbregas, 21 · ESPLUGUES
☎ 93 473 01 54

www.elfogonet.com 

Aquest és la nostra selecció
de la millor gastronomia de la ciutat,

on la qualitat sempre és
la principal recepta de qui cuina. 

 Cuina de mercat
 Sales per a grups

MENÚ MIGDIA: 15€

MENÚ CAP DE SETMANA i CARTA: 28€

TANCAT: dimarts

TRES MOLINOS

Servei de menú i carta diari migddia 
i salons de celebracions

P
Av. Països Catalans, 89 · ESPLUGUES

☎ 93 371 03 35

www.restaurante3molinos.com

 

gratuït

 Cuina de mercat
 Menú migdia i nit tota la setmana

MENÚ: 25€

CARTA: 35-45€ aprox.

TANCAT: obert tots els dies

AMALUR - ABBA GARDEN
Especialistes en 
celebracions 
 i grups grans

P
Santa Rosa, 33 · ESPLUGUES

☎ 93 530 54 54

www.abbagardenhotel.com 

gratuït
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L a Colla de Bastoners d’Esplugues de Llobregat es va fundar l’any 1985. 
Apadrinada pels Bastoners de Terrassa, aquesta entitat va dissoldre’s quatre 
anys després. Una dècada més tard, una colla de persones amb ganes de 
recuperar la cultura popular i tradicional la van tornar a posar a funcionar. 

Era als voltants de Sant Joan de 1995. De mica en mica, es van anar posicionant. I 
l’any 2001 ja van ser els organitzadors de la XXVI Trobada Nacional de Bastoners. 
Una aposta amb resultats guanyadors. Tant és així que, l’any següent, la Colla va 
ser escollida per apadrinar la Colla de Bastoners de La Palma. Les activitats i els 
compromisos anaven augmentant, donant a conèixer la Colla d’Esplugues arreu. 
Al 2003 van participar a la Fira de l’Espectacle de 
Manresa; al 2004, van fer la 1a Matinal Bastonera 
en el marc de les Festes de la Primavera 
d’Esplugues i, a l’estiu, van formar part del 
Fòrum Universal de les Cultures, amb l’espectacle  
“De la guerra a la pau a través del ball de bastons” 
muntat per la Coordinadora de Ball de Bastons.

I MOSTRA DE BALL DE BASTONS DEL BAIX LLOBREGAT

Amb motiu del 20è aniversari de la fundació de la 
Colla de Bastoners d’Esplugues, aquesta entitat 
va organitzar la I Mostra de Ball de Bastons del 
Baix Llobregat. El mateix dia que van presentar 
l’obra musical Xiab a Baix, del músic i composi-
tor Jordi Meda, composada per l’aniversari de la 
Colla, amb coreografia pròpia.

El 2005 també va portar guardons, gràcies a les carrosses de Carnestoltes. Però, 
potser, el més destacat va ser l’ intercanvi cultural que va realitzar amb 
el grup de Paloteo de Villanubla (Valladolid). 

Els més petits també tenen un paper fonamental a la Colla. I per a ells 
es va organitzar al 2007  la Tarda de Bastons Infantil. Durant aquest any, 
també es va participar a la Trobada Nacional de Bastoners i han organitzat 
la XII Diada Bastonera.  

www.bastoners-esplugues.com
647404803 (Toni Fontova)

657197875 (Elvira Becares)
 
 

Dies d’assaig: 
Dimarts de 19.30 a 22.00 h

als bucs musicals del camp de 
fútbol municipal del Salt del Pi

L'ENTITAT

BASTONERS, 
Més de 20 anys 
fent ball de bastons

 

2008, MÉS I NOUS PROJECTES
La Colla està organitzant la Tarda de Bastons per 
a aquest maig, una festa que enguany es portarà 
a terme al barri de la Plana, on tindrà lloc una 
cercavila fins al parc Pou d’en Fèlix, amb una 
demostració dels diferents balls, amb les actua-
cions de les colles convidades Bastoners de Poble 
Nou i Bastoners de Pallejà.

La Diada Bastonera, en el marc de la Festa 
Major de Sant Mateu, comptarà amb la parti-
cipació d’altres colles i grups convidats. Aquest 
dia, després de la cercavila per alguns carrers del 
poble, s’ha organitzat un sopar popular.

És una de les entitats de 
cultura popular més arrelada 
i participativa a les festes 
d'Esplugues. Reconeguda 
amb un molt bon nivell en el 
món bastoner, ha apadrinat 
diverses colles. Aquest juny 
ho farà amb la Colla de 
Bastoners de Gavà

CO
LLA DE BASTO

N
ERS D'ESPLUGUES

Yolanda Viñals 
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BALLS DE SALÓ

Mercè Aguilar

L a nueva edición del cam-
peonato de bailes de salón 
“Ciutat d’Esplugues” y “Open 

Memorial Mariona Cortés”, uno de 
los más destacados del calendario 
de Esplugues, está organizada por 
la Asociación Cultural Espluball 
con la ayuda del Ayuntamiento de 
Esplugues y es una cita ineludible 
en la programación catalana de 
competiciones de la Asociación 
Española de Baile Deportivo y de 
Competición.

El evento, volverá a lle-
nar de ritmo el Complex 
Esportiu Municipal La 
Plana en el marco de 
Primavera a Esplugues, 
a lo largo del domingo 25.

Este año se espera la 
participación de alrede-
dor de 350 parejas, aun-
que todavía no se puede 
confirmar el listado de 
participantes, ya que la 
inscripción en el tor-
neo no está cerrada. 

El campeonato 
está organizado en ocho 
categorías que van desde la 
Junior 1 (destinada a para 

los bailarines más jóvenes 

de tan sólo 8 años) hasta la Senior 3 
(para demostrar que los mayores de 
55 años no han perdido el lustre en 
sus zapatos de baile). Cada catego-
ría cuenta con dos tipos de baile: el 
estándar y el latino. Las categorías 
inferiores deben demostrar su habili-
dad en dos coreografías de cada tipo, 
hasta llegar a los niveles superiores, 
que deben cumplir con las cinco 
danzas comprendidas en cada tipo: 
vals inglés, foxtrot, slow, tango, vals 
vienés y quickstep por un lado para 
el estándar y por otro pasodoble, 
samba, cha-cha-cha, rumba bolero, 
y jive para los latinos.

Los bailarines llegarán a nues-
tra ciudad desde todo el Estado: 
Andalucía, Baleares, Euskadi o 
Canarias son algunas de las comu-
nidades autónomas de origen de las 
parejas.

Está prevista la participación de 
parejas de Esplugues, por lo que 
la organización anima a todos los 
espluguenses a asistir a la compe-
tición para apoyarles. Los bailes no 
pararán desde de las 9 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, por lo que 
se trata de una jornada completa. El 
precio de la entrada es de 10 euros y 
los jubilados y los niños menores de 
12 años tienen entrada gratuita.

Campeonato 
de bailes de 
Salón
Primavera a Esplugues 
cuenta una vez más con 
uno de sus principales 
eventos deportivos, 
la cuarta edición del 
Campeonato de bailes 

de Salón “Ciutat 
d’Esplugues”
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ESPORTS

JUAN GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DEL CLUB D'HANDBOL D'ESPLUGUES

“El balonmano 
de la ciudad
saldrá 
reforzado  
con esta 
competición”

Esplugues acogerá las finales 
nacionales del Campionat de 
Catalunya d'handbol infantil
 Joan Garcia

E 
splugues acogerá 200 niños y niñas 
de doce equipos de balonmano infan-
til que vendrán de todo Catalunya 

para participar en las finales masculinas 
y femeninas del Campionat de Catalunya, 
durante el último fin de semana de mayo. En 
total participarán los seis equipos masculinos y 
seis equipos femeninos, que ganen las fases terri-
toriales de la ciudad de Barcelona, las comarcas de 
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

La competición, que tendrá lugar en el 
Complex Municipal Esportiu La Plana, empe-
zará el viernes 30 con los primeros partidos 
correspondientes a la fase de clasificación, 
de 9 a 20 horas, y seguirá el sábado con los 
mismos horarios. El domingo, 1 de junio, 
se jugarán los partidos de las finales desde 
las 9 hasta las 14.30 horas. Aprovechando el 
acontecimiento deportivo, en los exteriores 
de las pistas y en la plaza Catalunya también 
habrá actividades lúdicas y deportivas relaciona-
das con este deporte.

FORMACIÓN DE DEPORTISTAS DE ÉLITE
Como preámbulo al fin de semana deportivo, y durante los dias 26 y 28, a 
partir de las 17 horas, el Ayuntamiento y el Club Handbol Esplugues han 
organizado unas jornadas para hablar de diferentes aspectos en la formación 
de los jóvenes jugadores en su itinerario para llegar a ser deportistas de élite 
con la participación de profesionales. 

La sala de actos de la Masoveria de Can Tinturé será el escenario para reci-
bir a profesionales como la seleccionadora femenina catalana Anabel Gràcia, 
el ex entrenador del FC Barcelona Xesco Espar, y el actual, Manuel Cadenas, 
su ayudante Toni Gerona, el entrenador de porteros Xavier Pasqual, y los 
entrenadores Frédéric Bougeant, Ambrós Martín, Manel Montoya, Anà C. 
Pérez, Josep Mesa y Gabriel Daza. 

¿Qué representa para una entidad como la vuestra acoger el Campionat de Catalunya 
infantil?
El balonmano de la ciudad saldrá reforzado con esta competición. 
Podemos clasificar a alguno de nuestros equipos. Además, podemos 
continuar con la promoción del balonmano femenino en nuestra 
ciudad. También servirá para promoción, a nivel de Catalunya, de 
la ciudad de Esplugues como organizadora de este campeonato de 
balonmano.

¿Supone mucho trabajo organizar un campeonato como éste?
Un evento de estas dimensiones implica cuestiones logísticas como 
buscar hospedaje, desplazamientos y comidas para los clubes; con-
tactar con los proveedores para los regalos y trofeos; buscar la espon-
sorización del campeonato; organizar la parte de competición y 
buscar los colaboradores necesarios para el perfecto funcionamiento 
del campeonato. Es una tarea que estamos coorganizando el Club, el 
Consell Esportiu Escolar y el Ayuntamiento, entre otras instituciones.

¿Cuál es el estado del Club en estos momentos? 
El Club Handbol Esplugues cuenta con 185 jugadores con licencia en 
diferentes equipos y categorías. Tenemos equipos senior masculino 
en 1ª estatal,  senior femenino en Lliga Catalana y juveniles y cadetes 
en máxima categoría.
En el resto de categorías prevalece la formación deportiva de los juga-
dores. 

¿Qué perspectivas de futuro tiene el Club Handbol Esplugues?
Nuestro objetivo es mantener deportivamente las categorías existen-
tes y completar la línea de equipos femeninos. Aprovecharemos para 
presentar la página web (www.handbolesplugues.cat)  durante el 
campeonato y para inaugurar el local social del Club.
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FORMACIÓN DE ELITE 
De izquierda a derecha: 
Xavier Pascual "Pasqui", 
entrenador de porteros 

FC Barcelona; Manuel 
Montoya ex-entrenador

BM Granollers; Toni 
Gerona, 2º entrenador 

FCB y Xesco Espar
ex-entrenador FCB

JORNADAS SOBRE LA FORMACIÓN DE DEPORTISTAS DE BALONMANO 
Lunes 26, de 17 a 22 h. - Miércoles 28, de 17 a 21:30 h.

MASOVERIA DE CAN TINTURÉ

CAMPIONAT DE CATALUNYA D’HANDBOL INFANTIL

Viernes 30 y Sábado 31, de 9 a 20 h. - Domingo1, de 9 a 20 h.
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA
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Sortim pel carrer de Dalt del poble 
d’Albarca (774 m) al costat del Refugi 
Montsant del C.E. de Tarragona. Seguim 

els senyals del GR 171 que enllaça amb la 
pista que transcorre en direcció a la serra del 
Montsant. Prenem el camí de la dreta, el de 
les ermites i Ulldemolins. Acabada la pujada 
i després de planejar un tros, es deixa la pista 
i es va a la dreta pel corriol 0.50 h MARE DE 
DÉU DE MONTSANT (1.040 m). Deixem 
l’ermita a l’esquerra i es va de pla per un 
camí de balcó. Tenim la cinglera al damunt, 
a la nostra esquerra. Baixem fent ziga-zaga 
en direcció nord i NO, per una terra ocren-
ca. Arribem a l’ermita de Santa Magdalena 
(720 m). Els xiprers centenaris ens donen la 
benvinguda a aquest indret de pau. Una font 
de buit brocs ens permetrà refrescar-nos. 
Partim en direcció NO pel camí dels xiprers. 
Ens apropem a l’ERMITA DE STA BÀRBARA 
I ST ANTONI DE PÀDUA (600 m) amb una 
font d’aigua amb propietats medicinals i 
taules on podem aturar-nos. Continuem per 
una pista que baixa fent ziga-zaga, seguint la 

torrentera seca. 2.24 h (pal indicador) Sender 
del Congost de Fraguerau, Sant Bartomeu, 
Cadolles Fondes, Margalef. 2.39 h Mirador 
CADOLLES FONDES. Seguim el camí que 
indica l’ermita de Sant Bartomeu a la dreta. 
Creuarem un pont de fusta i ens posarem 
a l’altra costat del riu. El camí segueix la 
direcció NO. Divisem L’ERMITA DE ST 
BARTOMEU (550 m) a la nostra dreta. És un 
indret sobri que invita a la contemplació. Un 
indicador senyala VENTA SERRA DE LLENA. 
Seguim aquest camí en direcció NE. A 5 min. 
passem pel TANCAT DE ST BARTOMEU, un 
sostre de roca totalment plana fent de cova 
que segueix l’orografia de la muntanya 3.40h. 
El GR es converteix en un caminal que ens 
mena entre bancals i feixes de terrasses de 
cultiu d’arbres fruiters abandonats i que va 
ascendint seguint l’escalonat dels horts 4.05 h 
COLL DELS LLADRES. Arribem a la carretera 
C-242, final de l’excursió. Hi ha un rètol que 
indica Ulldemolins-Venta de la Serra de la 
Llena. Ermita de Sant Bartomeu. (aproxima-
dament haurem fet uns 15.000 m). AC/mm

FUGIM

DURADA: 4.05 hores
DESNIVELL:  + 600 – 510 metres
DIFICULTAT: Lleugera. En general el 
recorregut es realitza per camins fressats, 
amb  alguna petita dificultat en la 
desgrimpada de la cinglera, que es pot 
abordar fàcilment.
ACCESSOS:

Des de Reus, Tarragona, Barcelona, per la 
N-420. Després agafarem, des de Borges 
del Camp, la C-242, que passa per 
Cornudella de Montsant, Albarca, 
Ulldemolins i que continua en direcció a 
Lleida. Si venim des de Vimbodí per la 
N-240 agafem la TV-7004 i arribarem a 
Ulldemolins i Albarca. 
Ferrocarril: Línia ferroviària 
Barcelona-Madrid. Abaixadors a Pradell 
de la Teixeta, Marçà-Falset, Capçanes i 
els Guiaments.
OBSERVACIONS: Atès que es tracta d’un 
itinerari lineal, no circular, cal preveure la 
tornada: Tenim la població d’Ulldemolins a  
una bona distància a peu.

FITXA TÈCNICA

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS 
(CATEGORIA SENIOR)

COMPETICIONS CAP DE SETMANA 3 I 4 DE MAIG 2008

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Diumenge 4 de maig  19.00 h  Bàsquet masculí AB Esplugues “B”- CEB St.Jordi “A

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Dissabte 3 de maig 17.30 h Bàsquet masculí  AB Esplugues “C”- Gasso de Ripollet

COMPETICIONS CAP DE SETMANA 9,10 I 11 DE MAIG 2008

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Divendres 9 de maig 21.00 h  Bàsquet masculí  AB Esplugues “A” – Gestiberica Vigo

Dissabte  10 de maig 21.00 h Handbol masculí  H.Esplugues C – Safa Catalonia

Diumenge 11 de maig 19.00 h Bàsquet femeni AB Esplugues – St. Josep Obrer

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Dissabte 10 de maig 19.00 h  Hoquei masculí  HC Esplugues – CP Congres

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 11 de maig 12.00 h Espluguenc F.A “A” – Sant Ildefons, UE “A”

CAMP DE FUTBOL EL MOLI

Diumenge 11 de maig 12.00 h Can Vidalet, C.F.”A” – Base Espirall-Les Clotes, CF “A”

COMPETICIONS CAP DE SETMANA 17 I 18 DE MAIG 2008

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Dissabte 17 de maig 20.30 h Bàsquet masculí  AB Esplugues “C” – Posit Sinera

COMPETICIONS CAP DE SETMANA 24 I 25 DE MAIG 2008

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Dissabte 24 de maig 19.00 h  Hoquei masculí  HC Esplugues –CP Vilafranca

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 25 de maig 12.00 h Espluguenc F.A “A” – Sant Joan Despí, U.E “A”

CAMP DE FUTBOL EL MOLI

Diumenge 25 de maig 12.00 h Can Vidalet, C.F.”A” – Pª Barc.Cinco Rosas “A”

El massís del Montsant, amb una alçada màxima de 1.166 més visible pràcticament des de 
tota la comarca del Priorat. Forma part de la serralada prelitoral que s'estèn des de Margalef 
a Albarca i de la Llena a les Vilelles. El Montsant té uns 20 km de llargada i uns 5  d’amplada. 
Per la seva cara nord hi passen els rius Montsant i Siurana, que neixen a les muntanyes de 
Prades. La Serra la Llena limita el Montsant pel NO, les muntanyes de Prades per llevant i 
l’engorjat del riu Montsant per ponent. L’erosió mil·lenària ha esculpit els cims d’aquesta 
orografia conglomeràtica i ens ofereix formes de gran bellesa plàstica.

Resum de l’itinerari extret del llibre EXCURSIONS ESCOLLIDES 
PER CATALUNYA 30 itineraris d'una jornada editat pel CENTRE 
EXCURSIONISTA D'ESPLUGUES  que trobareu a les llibreries, a 
la seu d'Espluga Viva i a les biblioteques de la ciutat

La Vall del Silenci i el Congost de Fraguerau

ACTIVITATS ESPORTIVES

DIUMENGE 11 DE MAIG
Excursions en família: Calçada Romana Vall de Bianya
Excursions per a famílies amb fills petits que vulguin gaudir de la natura i com-
partir sensacions amb altres famílies. Cal fer inscripció prèvia
Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues- Espluga Viva
Espluga Viva. Sant Francesc Xavier, 7-9

DIUMENGE 18 DE MAIG
Excursió amb autocar: L’altiplà de Pratformiu
93 473 39 09 Preu: socis 14,00 €- no socis 17,00 €– cal fer inscripció prèvia
Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues- Espluga Viva
Espluga Viva. Sant Francesc Xavier, 7-9

DIUMENGE 25 DE MAIG
Sortides en BTT: Comarca de l’Alt Penedès (per confi rmar)
Al voltant dels 20 quilòmetres
Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues - Espluga Viva
Espluga Viva. Sant Francesc Xavier, 7-9

SORTIDES AMB BICICLETA (Organitza: Club Cicliste Esplugues)

DISSABTE 3 – 7.15 h
Esplugues - Sant Llorenç Savall
Sortida de la plaça Sta. Magdalena.
Itinerari: Molins, Rubí, Terrassa, Castellar, Sant Llorenç. 
Quilòmetres: 103

DISSABTE 10 – 7.30 h
Esplugues - Sant Pere Riudebitlles
Sortida de la plaça Sta. Magdalena.
Itinerari: Molins, Martorell, Gelida, Sant Sadurní, Sant Pere Riudebitlles. 
Quilòmetres: 100

DISSABTE 17 – 7.30 h
Esplugues - Sant Pau d'Ordal
Sortida de la plaça Sta. Magdalena.
Itinerari: Molins, Martorell, Gelida, Sant Sadurní, Sant Pau d'Ordal.
Quilòmetres: 92

DISSABTE 24 – 7 H
Esplugues - Pantà de Foix
Sortida de la plaça Sta. Magdalena.
Itinerari: Molins, Ordal, Avinyonet, Vilafranca, Monjos,l’Arboç, Castellet.
Quilòmetres: 92




