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E
ls dies són més llargs i càlids, 
els arbres, verds i fl orits, la pri-
mavera fa goig a Esplugues i 
per celebrar-ho la ciutat s’omple 
de propostes per convidar-vos a 

sortir al carrer: itineraris, caminades, acti-
vitats sobre rodes, mostres de fl ors, nits de 
museus i màgia, dansa a l’aire lliure, fi res 
d’entitats... Un munt d’activitats nodrei-
xen l’agenda cultural del mes perquè 
cada cap de setmana aprofi tem l’arribada 
del bon temps. Aquí podeu fer-ne una pri-
mera ullada: 

DIUMENGE 1 CRUZ DE MAYO
Com cada any, la celebració de la popular 

Cruz de Mayo, al barri de Can Vidalet, 
inaugura les festes primaverals de la ciutat. 
El Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
s’encarrega de seguir la tradició amb la 
missa, la processó i la mostra de quadres 
de ball que conformen aquest acte que 
commemora la troballa de la creu de Crist 
al mont Calvari per part de Santa Elena. 

DISSABTE 7 I DIUMENGE 8
El segon cap de setmana del mes el pro-

tagonisme recau en el ric teixit associatiu 
de la ciutat. Gairebé noranta associaci-
ons que treballen a casa nostra mostren 
la tasca cultural i social que duen a terme 
de forma incansable durant tot l’any a la 
Fira d’Entitats de la Rambla del Carme. 
L’esdeveniment inclou entitats relaciona-
des amb la salut, a la Fira de la Salut, i 
entitats vinculades a la cooperació, que 
veureu a la 16a Festa de la Solidaritat i 
la 13a Festa del Comerç Just (més infor-
mació en pàgines següents). A més a més, 
també hi trobareu actuacions, tallers i xer-
rades d’allò més interessants. 

Per cert, recordeu que dissabte teniu la 
jornada de portes obertes a la seu dels 
Geganters d'Esplugues. 

DISSABTE 14 I DIUMENGE 15
Com és habitual en aquestes dates l’Esbart 

Vila d’Esplugues s’uneix a les festes amb el 
Festival de Dansa d’Esplugues. La mostra 
de balls inclou danses catalanes i d’altres 
procedents de l’Índia i Geòrgia. Un tast inter-
cultural que arrencarà amb una cercavila per 
la ciutat la tarda de dissabte 14. I, l'endemà 
al migdia, teniu una cita amb Musicòrum al 
Concert de Primavera Quan siguem grans.

DISSABTE 21 I DIUMENGE 22
La màgia i la cultura es donen cita el ter-

cer cap de setmana del mes. La Nit dels 
Museus i la Nit Esotèrica coincideixen el 

dissabte al vespre amb portes obertes, cor-
refocs i concerts, entre d’altres activitats que 
us detallem a la pàgina 6. Estalvieu energia, 
perquè l’endemà, diumenge, la Festa de les 
Rodes us convida a agafar patins, bicicletes, 
skates i sortir a recórrer els carrers de la ciu-
tat, així com a participar als tallers i circuits 
del carrer Andreu Amat.  

DISSABTE 28 I DIUMENGE 29 
L’últim cap de setmana del mes Esplugues 

ret el seu particular homenatge al símbol 
de la primavera per excel·lència. La fra-
gància floral inundarà la ciutat gràcies a 
l’activitat de Flors al carrer, on podreu 
veure guarnicions florals des del carrer 
Mossèn Jacint Verdaguer fins al Museu 
Can Tinturé. El Museu també se suma a la 
festa tot exposant una catifa floral inspira-
da en el model núm. 15 del catàleg de “La 
Rajoleta” i ofereix portes obertes i visites 
guiades gratuïtes a Can Tinturé. De fet, el 
diumenge, s’organitza la Ruta Històrica 
‘De la mà d’Esplugues’, on descobrireu 
els secrets que amaga el centre històric 
de la ciutat. 

D’altra banda, als Jardins de Can Tinturé 
es fa la XXXVI Trobada de Col·leccionistes 
de Rajola Catalana i Ceràmica antiga, 
el diumenge al matí. Hi podreu localitzar i 
adquirir peces de ceràmica antiga així com 
veure demostracions de tècniques de cerà-
mica com el Rakú o la trepa. ● 

FESTES DE PRIMAVERA 

Gran Fira d'Entitats a la rambla del Carme

FESTES DE 
PRIMAVERA

FINS AL 29 

DE MAIG
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FESTES DE PRIMAVERA 

Más de un millón de personas que 
huyen de su hogar, países pobres o en 
conflicto, han llegado a Europa por el 
mar Mediterráneo para pedir asilo desde 
enero de 2015, según datos de ACNUR. 
El número de refugiados aumenta por 
momentos; sólo en Siria hay más de 4,8 
millones de desplazados fuera del país y 
6,6 millones dentro de él. 

La crisis migratoria actual es la mayor 
vivida de la historia contemporánea des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. De 
ahí que gran parte de las actividades de 
la Primavera Solidaria de este año se 
centren en abordar este tema conocien-
do sus causas, la situación actual y qué 
se puede hacer desde la cooperación. La 
iniciativa, que arrancó en abril con la cele-
bración de la 20ª Fira de la Solidaritat i del 
Suport Mutu, continúa este mes a través 
de varias actividades que culminan con la 
16ª Festa de la Solidaritat y la 13ª Festa 
del Comerç Just, el domingo 8, en la 
Rambla del Carme. 

Durante toda la jornada habrá distintas 
actividades así como una muestra de los 
proyectos que llevan a cabo las entidades 
de cooperación locales.  Además, a las 
18 horas la entidad ComSoc organiza el 
espectáculo de sensibilización Cooperem 
o competim?, que aborda el tema de la 
migración. 

Más allá de las fiestas, el jueves 5, tiene 
lugar la mesa redonda ‘Crisi dels refu-

La Primavera Solidaria 
de este año centra 
su atención en la crisis 
humanitaria de los refugiados

LA SEMANA DE LA SALUD PONE EL FOCO 
EN LA ALIMENTACIÓN

Una alimentación equilibrada es sinónimo de salud si se combina con hábitos tam-
bién saludables. Por eso, la 18ª edición de la Semana de la Salud pone el foco en 
este tema en varias de las actividades que se organizan del lunes 2 al domingo 8, 
día en que se organiza la Fira de la Salut. Allí podremos ver una muestra de las 
entidades locales vinculadas al bienestar físico y mental de las personas. 

Hay tres talleres en las que aprenderemos a comer bien para estar sanos: 
‘Examina tu alimentación’, ‘Diabetes y dieta mediterránea’ y ‘Descubre como 
cocinar i comer saludablemente’.  Por otro lado, también tienen lugar una charla 
sobre el Alzheimer y otra sobre efecto de la mente sobre la salud física.  

Como en las pasadas ediciones, el Institut Oftalmològic Tres Torres pone a 
disposición durante toda la semana una unidad móvil en la plaça la Bòbila de Can 
Vidalet para detectar o prevenir el glaucoma. Además, se llevará a cabo un taller 
de primeros auxilios en la Asociación de Vecinos El Gall. 

Consultad todas las actividades en el apartado del Día a Día de la Agenda. 

SEMANA DE LA SALUD
Del 2 al 8 de mayo. Diferentes espacios de la ciudad

giats’ que cuenta con la participación del 
coordinador autonómico de la Creu Roja en 
Catalunya, Enric Morist, la responsable de 
America Latina del Fons Català de Cooperació 
i Desenvolupament, Victòria Planas y la con-
cejala de cooperación de Esplugues, Mariber 
Peláez. Además, el sábado 7, se organiza una 
visita a la Plataforma Humanitària i Magatzem 
de Cooperació Internacional de la Creu Roja, 
en la comarca de L'Anoia. ●

PRIMAVERA 
SOLIDARIA

16ª Festa de la Solidaritat 

13ª Festa del Comerç Just

Domingo 8  a partir de las 11 h

Rambla del Carme
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 Ja ha arribat el bon temps i les ganes de 
sortir a passejar pels carrers de la vila es 
fan cada dia més presents. La Setmana 
de la Gent Gran vol aprofitar aquestes 
energies per oferir-vos un ventall de pro-
postes interessants i divertides del dilluns 
9 al dissabte 14. Hi haurà moments per a 
tot i activitats per a tots els gustos. Podreu 
participar a una gimcana lúdica, aprendre 
a diferenciar l’envelliment de la demèn-
cia, fer un taller de ceràmica, practicar tai-
txi, ballar fins que no us aguanti el cos o 
esbargir-vos en una visita multisensorial al 
Museu Can Tinturé. 
Tot plegat, culminarà amb l’habitual fide-
uada popular del dissabte, que l’acompa-
nyarà un ball per tancar la festa a bon ritme 
i envoltats d’amics i veïns. 
Podeu consultar la informació de totes les 
activitats programades a la revista especial 
que heu rebut a casa o també a la web www.
esplugues.cat. Bona setmana a tothom! ●

Esport, tallers, visites i xerrades fan 
atractiva la Setmana de la Gent Gran 

IV MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL

Joves actors i actrius participen 
a la quarta edició de la Mostra 
 Els nens i nenes i joves de casa nostra tornen a pujar a l’escenari 

a la quarta edició de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que 
organitzen L’Avenç Centre Cultural i l’Ajuntament. Després 
de setmanes d’assajos, estudis de guió i disseny dels vestuaris, 
els alumnes de les escoles i insti-
tuts de la ciutat, d’edats compre-
ses entre els 3 i els 18 anys, es 
posaran a la pell de professionals 
del teatre per demostrar-nos que 
en el món de la interpretació no 
importa l’edat que es tingui.  
Aquest any el festival de teatre 
se celebra durant 4 dies. El diven-
dres 27, a les 17.30 hores, actuaran 
els joves de 4 d’ESO de l’Institut 
Joanot Martorell, amb l’obra Les bacants d’Eurípides. El dissabte 
28, a les 17.30 hores, els alumnes d’ESO i Batxillerat de l’Institut 
Severo Ochoa representaran Historias necias. De cara al juny, el 
divendres 3, actuaran tres grups de primària de l’Escola Folch i 
Torres, amb Els tres porquets, Les set cabretes i el llop i Alicia al país 
de les meravelles. L’últim dia, el divendres 10 de juny, serà el torn de 
l’Escola Isabel de Villena (La perruqueria de la medusa) i l’Institut 
Joanot Martorell, que s’atreveixen amb Macbeth. La cloenda de la 
mostra es convoca l’endemà, dissabte 11, a les 18 hores.●

L'Avenç Centre Cultural 

Divendres 27  17.30 h 

Dissabte 28  17.30 h

Divendres 3 de juny  a les 17.30, 18 i 18.30 h

Divendres 10 de juny  a les 17.30 i 18.30 h

Cloenda: Dissabte 11 de juny  18h

17è FESTIVAL DE DANSA D’ESPLUGUES

El festival ofereix una mostra 
de danses georgianes, orientals 
i catalanes 
 L’Esbart Vila d’Esplugues 

us convida a una nova edi-
ció del Festival de Dansa 
d’Esplugues el proper 
dissabte 14. Aquest 
any, com a novetat, la 
convocatòria s’avança 
mitja hora i proposa un 
cercavila per la ciutat. El 
recorregut serà pels car-
rers Àngel Guimerà, Isidre 
Martí, Vicenç Bou, Santiago 
Rusiñol, Jacint Verdaguer i 
Àngel Guimerà de nou fins al 
parc Pou d'En Fèlix, on comen-
çarà el festival, a les 19 hores. 
Al festival, hi trobem, un cop 
més, una fusió de danses tra-
dicionals d’arreu del món. A 
banda del Cos de Dansa de 
l'Esbart d'Esplugues, el qual 
estrenarà nous balls, entre els 
quals, Dimonis! Hi actuaran dos 
grups convidats: l’Associació Ortodoxa 
Georgiana Sant Jordi i el grup Bollywood 
Esplugirls Masala BCN. Aquest últim està format per les alum-
nes dels tallers de bollywood i danses hindús que es fan al Casal 
de Cultura Robert Brillas i al Centre Municipal Cadí.●

Parc Pou d’en Fèlix  19 h

Cercavila des del carrer Àngel Guimerà 18.30 h

SETMANA DE LA GENT GRAN

Del 9 al 14 de maig 

Diversos indrets de la ciutat

SETMANA DE LA GENT GRAN
Dilluns 9 i dimarts 10  De 10 a 12 h 
Parc de Can Vidalet
Gimcana lúdica!

Dilluns 9  D'11.30 a 12.30 h
Parc de la Solidaritat

Tai-txi, equilibri cos i ment!

Dimarts 10  De 10 a 11 h 
Centre Municipal Puig Coca  
Xerrada: 'L’art de repartir el pastís' 

Dimarts 10  17.30 h • Divendres 13  10 h
Museu de Can Tinturé   
Visita multisensorial al Museu 

Dimecres 11   De 10 a 11 h 
Centre Municipal Puig Coca 
Xerrada: 'Diferències entre l’enve-
lliment normal propi de l’edat i la 
demència'

Dimecres 11   D'11 a 12.30 h
Centre Municipal Puig Coca  
Taller de ceràmica: 
'Fes el teu propi penjoll o rajola!'
Inscripcions del 2 al 6 de maig al PACs, Central i de 
Can Vidalet

Dimecres 11   De 16 a 19 h

Visita al dipòsit clausurat de la 
Vall d’en Joan: explotació i 
restauració, Gavà.

Dijous 12   De 10 a 11 h • Plaça Blas Infante

Ballem tots junts! (coreografies)

Dijous 12  11 h
Esplai Municipal Gent Gran – Centre

Torneig de billar interesplais

Dijous 12  11.30 h
Centre Municipal Puig Coca 
Xerrada: 'Seguretat a dins i a fora 
de la llar' 

Divendres 13   De 10.30 a 11.30 h  
Complex Esportiu Municipal les Moreres 
Gimnàstica abdominal i del sòl 
pelvià

Divendres 13   11 h
Edifici Municipal Puig Coca 
Educar-nos per educar els més 
joves

Dissabte 14  14 h • Parc pou d’en Fèlix  

Gran fideuà popular i ball
Inscripcions del 2 al 6 de maig al PACs, Central i de 
Can Vidalet
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Les propostes d’aquest mes del 20è 
Festival de Música Clàssica i Tradicional 
coincideixen en donar el protagonisme a la 
veu. Per una banda, trobem el concert del 
divendres 6, Viatge pel Barroc Europeu, 
que compte amb la presència de la sopra-
no espluguina Marta García Cadena i, 
per l’altra, el divendres 20, s’hi fa la Gala 
Lírica amb l’actuació de tres tenors. 

Pel que fa al primer concert, junt amb 
García Cadena actuarà el grup Inegal 
Consort, format per l’espluguí Carles 
Vallès, a la flauta de bec i al fagot, la 
Maria Roca, al violí, el Xavier Roig, 
al violoncel, i la Tomoko Matsuoka, al 
clavicèmbal. La primera part del progra-
ma compta amb peces de compositors 
italians, com Falconieri, Monteverdi o 
Merula. Vallès explica que en aquesta 
primera part les peces estan composades 
per a veus greus i agudes, i que aques-
tes últimes podien ser interpretades per 
qualsevol instrument d’aquest timbre, en 
aquesta ocasió, serà el violí i la flauta de 
bec. La segona part, en canvi, on tenen 
protagonisme els compositors alemanys 
(Telemann i Haendel), les partitures estan 
escrites expressament perquè la flauta de 
bec acompanyi la veu.  

És bastant excepcional tenir en 
Carles Vallès tocant a casa nostra, ja 
que gran part de la seva activitat profes-
sional com a concertista la desenvolupa 
a Europa. De fet, un dels propers pro-
jectes al qual li fa més il·lusió participar 
serà a Polònia, on per primera vegada a 
la història una orquestra tocarà en un 
sol dia les nou simfonies de Beethoven. 

Quant al repertori del segon concert, 

Un mes líric al Festival de Música 
Clàssica i Tradicional

la Gala Lírica amb Tres Tenors, cal 
destacar que estarà format per àries 
de òperes reconegudes per tothom 
(Carmen, Aida o Tosca, entre d’altres) i 
sarsueles, així com cançó napolitana. ●

Què destacaries del repertori del 
concert?
El repertori és preciós. A vegades hi 
ha el prejudici que la música barroca 
d’entrada no és atractiva a la gent, 
però personalment crec que és men-
tida. 

Què té d’especial el Barroc enfront 
d’altres moviments? 
És un estil de música que et permet 
improvisar dins de la partitura escrita. 
En aquest sentit no és el Classicisme 
o Romanticisme que has de ser més 
fidel a la melodia. Et permet ser més 
creatiu, per a tots els instruments.

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Marta García Cadena
Soprano

Què representa per a tu actuar a 
Esplugues? 
Em sento molt ben rebuda sempre. Actuar 
a casa, saber que hi serà la família i els 
amics, és molt més especial. 

Quins projectes tens entre mans?
Ara mateix estic preparant el meu projec-
te del final de màster que es diu Oniria 
i que presentaré al juliol a la Capella de 
l’Esperança, a Barcelona. Agafa part del 
repertori d’aquest concert i li dóna un con-
cepte més contemporani. També cantaré 
el Carmina Burana al Palau de la Música i 
participaré al cor Intermezzo al Turandot 
del Festival de Peralada. 

“  El Barroc et permet 
improvisar, ser més creatiu”

20È FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Divendres 6  21 h. Viatge pel Barroc Europeu

Divendres 20  21 h. Gala Lírica Tres Tenors

Església de Santa Magdalena. Col·laboració a l’entrada, no socis:

a partir de [8 €]. Amics de la Música de Santa Magdalena

Carles Vallès
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 Els Museus d’Esplugues se sumen a la 
festa internacional de la Nit dels Museus 
amb un ventall de propostes per a tots els 
públics. Des de les set de la tarda i fins 
a la una de la nit del dissabte 21 podreu 
visitar-los de forma gratuïta. A Can Tinturé 
trobareu tallers de Rakú, una tècnica mil-
lenària per treballar la ceràmica procedent 
del japó, i taller familiar de mandales, on 
podreu pintar les composicions creades 
per Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i 
Cadafalch convertides en aquestes repre-
sentacions espirituals que utilitzen al 
Budisme i Hinduisme. 

I quan caigui la nit, la música amb aires 
místics us acompanyarà en un passeig 
per les sales del Museu Can Tinturé. Serà 
a càrrec del grup Burruezo & Bohèmia 
Camerata, format per una guitarra, una 

El misteri i la saviesa oculta de les brui-
xes marcaran la pauta de la Nit Esotèrica. 
Per unes hores, la raó donarà pas a l’es-
piritualitat i podreu deixar-vos endur per 
forces inexplicables. Tot plegat es con-
centra al centre històric de la vila: jar-
dins de Can Tinturé, carrer de l’Església, 
plaça Pare Miquel d’Esplugues i carrer 
Montserrat.

Els balls de foc i els diables donaran 
el tret de sortida de la vetllada. Primer, 
ho farà el Correfoc Infantil a càrrec dels 
Boiets i Toc de Foc i, després, el Correfoc 
de Primavera de Boc de Biterna. Un cop 
hagin petat totes les carretilles, comen-
çarà la Nit Esotèrica com a tal: a les diver-
ses parades de numerologia, runes, 
tarotistes... podreu maquillar-vos, i fer 
vitralls de cromoteràpia o amulets de 
la sort.

Paral·lelament, hi haurà un planetari i 
un espectacle amb un faquir a la plaça 
Pare Miquel d’Esplugues. A més a més, 
també hi haurà música de la mà de grups 
de música celta i tradicional. Recordeu 
que es posa a disposició un servei de bar 
allà mateix per aquells que no vulguin 
allunyar-se de la zona protegida per la 
màgia. I, com és habitual, els joves de 
la ciutat tindran la seva pròpia festa al 
parc de les Tres Esplugues, on es farà 
el Concert Jove organitzat pel Boc de 
Biterna. ● 

viola i un teclat. A ‘La Rajoleta’, per la seva 
part, s’hi farà una representació teatral: 
Francesc Quer i els “alegres” anys 20, a 
través de la qual descobrireu de quina 
manera va canviar el món amb l’arriba-
da d’aquesta dècada, també a l’Antiga 
Fàbrica Pujol i Bausis. 

D’altra banda, cal destacar que uns dies 
abans, el dimecres 18, Dia Internacional 
dels Museus, hi haurà una visita lliure i gra-
tuïta al Museu Can Tinturé. Tot plegat serà 
abans de les 19 hores, quan s’organitza la 
conferència ‘Les flors al Modernisme: de 
la natura a la representació artística’, a 
càrrec de la doctora en Història de l’Art i 
membre del Grup de Recerca GRACMON, 
Fàtima López Pérez.  

pas a a l’l’eeeesessseesssss----
endndurur pppppppppppppppppppeeeererererrrrreeererrrereereerreeeererrrrererrreeeeereeeer 
atatt e es ccccooooooooooooonnnnnnnnnnn-n--nnnnnnn-nn-nnnnnnn

vila: jjjaaaaaaaaaaaajaaaaaaaajaaaaaaajaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrr-rr--r--rr---r-r-rr-rrrrrr---rrrrrr--r--rrrrrrrrrrrrrrrr
’Esglééééssssiiiiiiiisisiissssiiss aaaaaaaaa,,aaaaa,a,a,  
s i caarrrrrrrrrrrrrrrreeeererrrrrrrrreerrererrrr 

 donarraaaaannnnnnnannnnnna  
a. Primeerrrr,rr,r,r,rr  
àrrec delss 
Correfoc 

na. Un cop 
s, comen-
les diver-

a runes

Dissabte 21

NIT ESOTÈRICA
 21 h

Correfoc Infantil

C. Àngel Guimerà

 22 h

Correfoc de Primavera

Inici jardins del Casal Brillas

 A partir de les 22 h

NIT ESOTÈRICA

Runes, tarotistes, tallers  

de maquillatge, de vitralls 

de cromoteràpia i d'amu-

lets de la sort

C. Montserrat, c. Església i

jardins Museu Can Tinturé

Planetari 

Pl. Montserrat Roig

Espectacle amb faquir

Jardins de Can Tinturé

 22.30 h

Concert

 00.30 h

Concert

Plaça Pare Miquel   

d’Esplugues

 23.30 h

Concert Jove

Parc de les Tres Esplugues

El misteri i la sasaaviesesa a oocultata ddee
xes marcaran nn l la papaututa de llaa NiNit E

ee les bruii--
Esotèriccaaaaa.aaaaa.a... 

Diss

NIT
2

Cor

C À

LA NIT ESOTÈRICA: deixeu-vos endur 
per l’espiritualitat, el foc i la superstició

LA NIT MÉS MÀGICA I CULTURAL 
Música, tallers i ceràmica als Museus d’Esplugues 

Dissabte 21

NIT DELS MUSEUS
Dissabte 21  De 19 a 01 h

Museu Can Tinturé i ‘La Rajoleta’
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Avís a tots els amants de les rodes sense 
motor! El vostre dia ha arribat. Agafeu el 
casc i animeu a amics i família a passar 
un dia rodant, fent esport i sense conta-
minar ni una mica l’aire que respirem.  A 
la Festa de les Rodes, del diumenge 22, 
descobrireu que hi ha moltes maneres de 
passar-s’ho bé i moure’s per la ciutat que 
són més respectuoses amb el medi ambi-
ent que les motos, els cotxes, els camions... 
Hi trobareu espais habilitats per passejar 
amb bicicleta, patins, skates o karts 
de pedals; activitats sensibilitzadores en 
l’ús de les cadires de rodes i també l’ha-
bitual exhibició de patinatge artístic que 
cada any ens brinda el Club de Patinatge 
Artístic d’Esplugues. 

El nucli de la festa està situat al car-
rer Andreu Amat (davant de l’Institut La 
Mallola). Allà comencen els tres circuits 
que recorren la ciutat, ja sigui en bicicleta 
o sobre patins. La primera passejada urba-
na, que surt a les 10.15 h, és per a infants 
de fins a 9 anys (acompanyats d’un adult) 
i recorre 1,5 km. La segona, de les 10.30 h, 
és per a majors de 9 anys amb bicicletes 
de marxes i recorre 8 km.  La tercera, i últi-
ma, és una sortida amb patins també per 
a majors de 9 anys i de 8 km. de recorre-
gut. Per cert! No oblideu portar el vostre 
casc, perquè el seu ús és obligatori. 

Paral·lelament, hi haurà també tallers 
de patinatge amb eslàlom i salts, circuits 
de bicicleta i patins, de karts de pedals i 
de bicicleta de trial, així com activitats 
lúdiques per als més menuts de la casa. 
A més, al Parc d’Skaters es faran tallers 
d’iniciació a l’skate, exhibicions i tallers de 
graffitis. ● 
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Diversió i esport en família 
a la Festa de les Rodes 

CIRCUIT A (8 km aprox.)

Sortida des del carrer Andreu 
Amat, a les 10.45 h
Consells: edat mínima 9 
anys. Per a bicicletes amb 
marxes. Casc obligatori

CIRCUIT B (1.500 metres aprox.)

Sortida des del carrer Andreu Amat, 
a les 10.30 h. Circuit destinat als 
més menuts, acompanyats d'adults. 
Aconsellat per a infants fins als 
9 anys. Casc obligatori

CIRCUIT C AMB PATINS (8 km aprox)
Sortida des del C/Andreu Amat, davant 
IES Mallola a les 12 h
Consells: edat mínima 9 anys.
Casc obligatori

FESTA DE LES RODES
Diumenge 22  de 10 a 14 h

Activitats, tallers, 

exhibicions,…

Passejada urbana 

amb sortida i arribada 

al carrer Andreu Amat
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CAMINADA D’ESPLUGUES A COLLSEROLA 

Aquest any la Caminada 
ofereix dos recorreguts: 
un d’11 km i l’altre, 
de 18 km 

L’afició a la muntanya és estesa a tot arreu, però encara 
més als indrets que tenen la sort d’estar situats a tocar 
d’un paisatge natural tan agradable com és la Serra de 
Collserola. Esplugues és una de les ciutats afortunades i 
per recordar-nos-ho el Centre Excursionista Esplugues 
d’Espluga Viva organitza cada primavera la Caminada 
d’Esplugues a Collserola. Una activitat que convida tota 
la ciutadania, des de petits a grans i persones de totes 
les condicions físiques. La lleugeresa del recorregut, d’11 
kilòmetres i poc desnivell, permet que tothom s’hi pugui 
apuntar. A més, aquest any, com a novetat hi ha un segon 
recorregut destinat a aquelles persones que volen més 
dificultat: serà de 18 kilòmetres i una mica més intens. 
Arribareu fins a la Font de la Budallera, situada a l’ombra 
del cim del Tibidabo, a tocar de Vallvidrera. 

Recordem que el preu de la inscripció (de 9 euros per als 
adults i de 5 euros per als menors de 12 anys) inclou una 
samarreta tècnica, esmorzar, avituallament i un quadern 
de camp. Podeu inscriure-us a la Secretaria de l’Espluga 
Viva (c/ Sant Francesc Xavier 5-7, tel. 93 47 39 09 o secre-
taria@esplugaviva.cat, de 17 a 20 hores) o bé per Internet 
a: www.caminadaesplugues2015.blogspot.com. 

CAMINADA D’ESPLUGUES 
A COLLSEROLA 
Diumenge 29  8.30 h. Sortida de la plaça Mireia 

XVIII TROBADA D’ESCOLES D’HANDBOL 
DE CATALUNYA

Una gran festa de l’handbol 
que prioritza la diversió 
enfront els resultats
 Per 18è any consecutiu, el Club 

Handbol Esplugues organit-
za la Trobada d’Escoles 
d’Handbol de Catalunya 
que concentra més 36 
equips, 375 esportistes, 85 
partits i una jornada plena 
d’activitats paral·leles. Tot 
plegat servirà per transme-
tre els valors de l’esport, 
i l’handbol en particular, 
que, més enllà dels resul-
tats, potencia “el respecte 
pels altres, el treball en equip, 
la capacitat de sacrifici i, sobretot, 
la diversió”, reivindica l’organització. 

És per això que a part de les competicions, durant tot el dia hi 
haurà altres activitats: un espai de lleure (amb jocs i inflables), 
la visita de professionals de l’handbol (jugadors i jugadores del 
FC Barcelona i el BM Granollers), partits entre pares i mares i 
exjugadors d’Esplugues, una mostra fotogràfica i també es farà 
una recollida d’aliments no peribles (cada participant aportarà 
un quilo de menjar). 

No us perdeu la gran festa que organitza el club de casa nostra, 
que el formen una gran família de 200 jugadors i jugadores de 4 
a 38 anys, dividits en 13 equips. ●

cuibany
Elements decoratius

CUINA I BANY

● REFORMA COMPLETA ●
Cuines, Banys, Portes, 

Calefacció, Terres…

Pressupost sense compromís

C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)

Tel. 93 371 82 42

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dissabte 21  De 9 a 20 h

XVIII TROBADA D’ESCOLES 
D’HANDBOL DE CATALUNYA
Complex Esportiu Municipal Les Moreres 

HANDBOL ESPLUGUES amb la col·laboració de 

l’Ajuntament d’Esplugues. Hi participen escoles 

i clubs de arreu de Catalunya i en diferents cate-

gories: benjamí, aleví femení i aleví masculí. 
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1 DIUMENGE
 10 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

FESTES DE PRIMAVERA
Celebració de la Cruz de Mayo
Missa (10 h). processó (11 h) i festival de ball (12 h)
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
Taller: L'hotel d'insectes
A partir del conte de l’eruga, es potenciarà la imagina-
ció alhora que aprendreu com és la vida de l’eruga i el 
cicle de les papallones.
Organitza: AMB i Fundesplai 

2 DILLUNS
 De 10 a 14 i de 15 a 18 h 

Plaça de La Bòbila de Can Vidalet  Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Determinació gratuïta de la tensió ocular per descartar 
el glaucoma, malaltia silenciosa que al començament 
no presenta cap símptoma i que, si no es tracta, 
produeix una pèrdua irreversible de la visió a causa 
de l'afectació del nervi òptic. A càrrec de l’Institut 
Oftalmològic Tres Torres (IOTT).

3 DIMARTS
 De 10 a 14 i de 15 a 18 h 

Plaça de La Bòbila de Can Vidalet  Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu més informació a l'activitat del dilluns, 2 de 
maig. A càrrec de l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres (IOTT).

 De 10.30 a 12 h  
Associació de Dones El Taller de Can Vidalet 
Edifici Molí-Cadí, rambla Verge de la Mercè

SETMANA DE LA SALUT
Xerrada: ‘Examina la teva alimentació’
Avaluar els propis hàbits, com interpretar les etiquetes 
i fer una compra saludable, com planificar un menú 
setmanal segons els nostres gustos i característiques, 
amb idees, exemples i propostes per millorar els nos-
tres hàbits alimentaris.  A càrrec de: Raquel Derch, 
dietista-nutricionista. 

Dia
a Dia

Maig 2016
 18 h

Sala d’actes del Casal de Cultura Robert Brillas 
Carrer  Àngel Guimerà, 38  

SETMANA DE LA SALUT
Xerrada: ‘Diabetis i dieta mediterrània’
Degut al sobrepès, augmenten els casos de Diabetis. La 
Diabetis tipus 2, que afecta el 14% de la població major 
de 18 anys, creix especialment en infants i adolescents. 
Xerrada per animar a recuperar l’alimentació equilibra-
da, com és la dieta mediterrània i els hàbits saludables. 
Beneficiarà molt la nostra salut i la dels nostres fills. A 
càrrec de: l’Associació de Diabètics de Catalunya

4 DIMECRES
 De 9 a 20 h

Institut Severo Ochoa c. Severo Ochoa, s/n 

SETMANA DE LA SALUT
Marató de donació de sang 
Organitzada pels alumnes de l’Institut Severo Ochoa 
amb l’objectiu de conscienciar  la població que 
d’aquest petit gest de donar sang un dia en pot 
dependre la nostra vida.  A càrrec de: Banc de Sang i 
Teixits de Catalunya

 De 10 a 14 i de 15 a 18 h 
Plaça de La Bòbila de Can Vidalet  Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu més informació a l'activitat del dilluns, 2 de 
maig. A càrrec de l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres (IOTT).

 12 h
Biblioteca La Bòbila  
GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de L’Hospitalet

 18 h • Sala d’actes de l’Edifici Cadí 
Rambla Verge de la Mercè  

SETMANA DE LA SALUT
Xerrada: ‘Recursos sanitaris per al 
pacient crònic complex’
Quan coincideixen diverses patologies en una mateixa 
persona de vegades és difícil saber on i a qui ens hem 
d’adreçar per comptar amb tot allò que ens és neces-
sari per tractar-lo. A càrrec de Teresa Julià i Carme 
Pallarés, infermeres del CAP Can Vidalet.

5 DIJOUS
 De 10 a 14 i de 15 a 18 h 

Plaça de La Bòbila de Can Vidalet  Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu més informació a l'activitat del dilluns, 2 de 
maig. A càrrec de l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres (IOTT).

 D’11 a 12.30 h  
Sala d’actes de l’Edifici Puig Coca c. Vallerona, 25 

SETMANA DE LA SALUT 
Xerrada: ‘Com afecten  la ment i les 
emocions a la salut’
Xerrada per conèixer millor tot allò que està al nostre 
abast per millorar o conservar la nostra salut. A càrrec 
de la Dra. Imma Nogués, del CAP Lluís Millet.

 De 16 a 17.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Àngel Guimerà 38, 1r pis

SETMANA DE LA SALUT
Taller: ‘Descobreix com cuinar i men-
jar saludablement’
Taller teoricopràctic per aprendre les bases d’una dieta 
equilibrada. A càrrec de Cristina Viader , dietista. 
Organitza: Associació d’Alzheimer del Baix Llobregat

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Coordina: Manel Bonillo. Amb la col·laboració del 
CPNL d’Esplugues

 18 h
Biblioteca Pare Miquel   
Rambla Àngel Guimerà 106-108

SETMANA DE LA SALUT
Inauguració de l’exposició: 
‘Memòria de l’Alzheimer’ 
Mostra de quadres de l’artista  Jordi Bretxa, membre 
del CADE (Cercle Artístic d’Esplugues). L’exposició es 
farà del 2 al 13 de maig.  El 50% de les vendes seran 
cedides a l’Associació d’Alzheimer del Baix Llobregat. 
Al finalitzar se servirà un refrigeri.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L’escola de la República'
A càrrec de Salomò Marquès
Més informació a aauge@yahoo.es 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
Xerrada taula-rodona: ‘Crisi dels refugiats’
Amb la participació d’Enric Morist, coordinador 
autonòmic de la Creu Roja a Catalunya, Victòria 
Planas, responsable de l'àrea d'Amèrica Llatina del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 
Mariber Peláez, regidora de cooperació al desenvo-
lupament.  A LA PÀGINA 3

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conchi Estévez

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada: ‘El còctel de la longevitat’ 
A càrrec de la famacèutica experta en nutrició Anna 
Vilaseca Casas
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

6 DIVENDRES
 De 10 a 14 i de 15 a 18 h 

Plaça de La Bòbila de Can Vidalet  Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu més informació a l'activitat del dilluns, 2 de 
maig. A càrrec de l’Institut Oftalmològic Tres 
Torres (IOTT).

 D’11 a 12.30 h
Associació de Dones La Plana c. Bruc, 40 

SETMANA DE LA SALUT
Xerrada: ‘Examina la teva alimentació’
Avaluar els propis hàbits, com interpretar les etiquetes 
i fer una compra saludable, com planificar un menú 
setmanal segons els nostres gustos i característiques, 
amb idees, exemples i propostes per millorar els nos-
tres hàbits alimentaris. A càrrec de: Raquel Derch, 
dietista-nutricionista. 

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“EL POLAR SEGONS CLAUDE CHABROL”
El carnicero (1970)

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de [8 €] 

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Viatge pel Barroc europeu
Inégal consort: Carles Vallès, flauta i fagot; 
Maria Roca, violí; Xavier Roig, violoncel i Tomoko 
Matsuoka, clavicèmbal; i Marta García Cadena, 
soprano. Amb obres d’autors italians i alemanys. Hi 
destaquem Claudio Monteverdi, Andrea Falconieri, 
Georg P. Telemann i Georg F. Haendel.
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A LA PÀGINA 5
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 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Petits i eixerits, a càrrec de Sara Fuente
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una 
persona adulta. Places limitades. Cal reserva prèvia

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Coordina: Manel Bonillo. Amb la col·laboració del 
CPNL d’Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Viatge pel Barroc Europeu', a càrrec de 
Xavier Chavarria
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conchi Estévez

13 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE
“EL POLAR SEGONS CLAUDE CHABROL”
El grito de la lechuza (1987)

14 DISSABTE
 De 10 a 14.30 h

Plaça Catalunya, Esplugues de Llobregat  

II Recollida d’aliments: 
‘Entrega el millor de tu’
Recollida d’aliments no peribles (llegums, oli, sucre, 
llet, pasta, farina, arròs, llaunes de conserva, etc.) desti-
nats al programa d’aliments de la Creu Roja. Activitats 
paral·leles: Circuit d’educació vial, exposició de moto-
cicletes i vehicles d’emergència, exhibició d’arts mar-
cials i taller de flamenc. 
Organitza: Angeles Guardianes APM Bcn

 12 h • Biblioteca Pare Miquel  

HORA DEL CONTE
RRRevolució!, a càrrec de mOn Mas
Conte de l’autora Núria Homs. Versió d'Una revolta 
d'estar per casa.  

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

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

 A partir de les 18.30 h
Parc Pou d’en Fèlix  

FESTES DE PRIMAVERA
17è Festival de Dansa d'Esplugues

 18.30 h •
Cercavila per la ciutat 

 19 h • Festival amb actuacions del Cos de Dansa 
de l’Esbart Vila d’Esplugues, l’Associació 
Ortodoxa Georgiana Sant Jordi i Bollywood 
Esplugirls Masala BCN. 
Organitza: L’Esbart Vila d’Esplugues
+ info pàg 4

15 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
El gran arbre i l'itinerari dels grans 
arbres del parc del Mar
Realitzareu un viatge imaginat amb el conte del Gran 
arbre per apropar-vos als arbres, i prendre consciència 
de la seva importància.
Organitza: AMB i Fundesplai 

 De 10 a 20 h • Rambla Verge del Carme 

SETMANA DE LA SALUT
Fira de la salut 
Mostra d’entitats vinculades a la salut i a les activitats 
que desenvolupen en benefici de tothom:
AAFT (Associació d’Amics i Familiars de 
Toxicòmans)
ACC (Associació de Lluita Contra el Càncer)
AFA (Associació de Familiars d’Alzheimer del 
Baix Llobregat)
AFMM (Associació de Familiars de Malalts 
Mentals del Baix Llobregat)
ALCER (Assoc. de Lluita Contra la Malaltia Renal)
ARE (Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues)
Banc de Teixits i Trasplantaments de 
Catalunya‐Donació de sang
Institut Català de la Salut (CAP Lluís Millet i 
CAP Can Vidalet) A LA PÀGINA 3

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
Taller: ‘La Fauna del Parc. Taller de 
petjades’
A partir del conte dels Animals del Bosc, i les fitxes 
dels seus rastres, descobrireu quins sons fan els princi-
pals animals dels nostres boscos, i quins rastres deixen 
pels lloc per on han passat.
Organitza: AMB i Fundesplai

9 DILLUNS
SETMANA DE LA GENT GRAN 
Del dilluns 9 fins al dissabte 14 
Totes les activitats a la revista que heu rebut a 
casa o a Internet: www.esplugues.cat A LA PÀGINA 4

 18 h
Biblioteca La Bòbila  
Taller:'Aprendre a explicar contes als 
teus fills'
Fins a 4 anys, amb Rubén Martínez. 
Cal inscripció prèvia.

11 DIMECRES
 De 10 a 12 h

Local d'Asproseat Proa  Av. Miranda, 11-19  
Xerrada - taller: 
'Tots som consumidors, i què?'  
Xerrada sobre consum per a persones discapacitades. 
Organitza: Fundació Finestrelles i Asproseat Proa 

 12 h
Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de L’Hospitalet

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
El Barber de Sevilla, de Rossini
Selecció audiovisual i comentaris: Josep M. Busqué. 
Durada aproximada: audició i comentaris 50 minuts 
amb col·loqui posterior
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca 
Pare Miquel d'Esplugues

12 DIJOUS
 9.30 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE “CINEMA I EDUCACIÓ”
Azur i Asmar, de Michel Ocelot
Activitat per a escoles. Cal inscripció prèvia

7 DISSABTE
 10 h

Punt de trobada, a determinar

PRIMAVERA SOLIDÀRIA 
Visita a la Plataforma Humanitària 
i Magatzem de Cooperació 
Internacional de la Creu Roja (Anoia) 
Caldrà inscripció prèvia: Punt d’Atenció a la 
Ciutadania, 900 30 00 82 o al c.e. (tgomez@esplu-
gues.cat)  o a Creu Roja a Esplugues – Severo Ochoa, 
14 – 93 371 82 02.

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
A determinar
a càrrec de Santi Rovira 

 A partir de les 11 h
Local de la Colla   
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

FESTES DE PRIMAVERA
Portes obertes Colla de Geganters 
d'Esplugues 

 D'11 a 14 h • Portes obertes 
Jocs per a infants, tallers, espectacles, música...

 13.15 h • Festa de colores
Recomanacions: portar vestit de blanc i ulleres per 
protegir-se els ulls

 19 h • Concert The Harahendels 

 21.30 h
L’Avenç Centre Cultural   
Preu: [5,5 €]
Concert: We will rock you
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

8 DIUMENGE
FESTES DE PRIMAVERA

 De 10 a 20 h • Rambla Verge del Carme 

Fira d'Entitats
Fira de les entitats i associacions. Al llarg del dia ens 
mostraran les seves activitats i podreu conèixer la 
tasca cultural i social que duen a terme: 
Escenari 1: E1- costat Mercat La Plana
Escenari 2:  E2 -costat C/ Sant Antoni M. Claret 

 11 h • Percussió a càrrec de Drums (E1)  
 11.30 h • Diables Inf. Boiets Esquitxafocs (E2) 
 12 h • Taller Flamenco (E2)
 12.30 h • AV La Plana (E2)
 13 h • Coral Musicorum (E2) 
 13.30 h • Percussió a càrrec d'Atabalats (E2)
 17 h • Virgen de Gracia de Carmona (E2) 
 17.30 h • Colla de Bastoners d’Esplugues (E2)
 19 h • Esbart Vila d’Esplugues (E2) 

 A LA PÀGINA 2

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
16a Festa de la Solidaritat
13a Festa del Comerç Just

 11 h Inici amb actuació de percussió (E1)
 12 h Lectura del manifest del Comerç Just (E1)
 13 h Lliurament de premis als guanyadors 

del 9è concurs de dibuix sobre Comerç Just i 
Cooperació (E1)

 18 h Espectacle de sensibilització ‘Cooperem 
o competim?’, a càrrec de l’entitat Comsoc, 
Comunicació Social (E1) 
Durant tot el matí a la Carpa Solidària: 
- Exposició dibuixos 9è concurs de dibuix sobre 
Comerç Just i Cooperació 
-  Exposició  “La Cooperació a Esplugues”
Organitza: Consell Municipal de Cooperació / 
Fundació Santa Magdalena.
Entitats participants a la Festa: Agermanament 
Solidari, Amizade, Junts amb Moçambic, Aministia 
Internacional, Creu Roja, DIAS, Escola Isidre Martí, 
Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris, 
Fundació Santa Magdalena, Fundació Vicente Ferrer, 
Fundació Juan Ciudad, Fundació Pau i Solidaritat i 
Institut Joaquim Blume – Global Humanitaria A LA PÀGINA 3
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19 DIJOUS
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Coordina: Manel Bonillo. Amb la col·laboració del 
CPNL d’Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L’Espanya dels Reis Catòlics, Isabel 
i Ferran. 1479-1516' 
A càrrec de Xavier Gil Pujol. 
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  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conchi Estévez

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

UNA ESTONA AMB... Paco Camarasa
Per què Agatha Christie no és novel·la negra? Si la sang 
és vermella, per què li diem ‘negra’ a la novel·la negra? 

 20 h • L'Avenç Centre Cultural  
Xerrada-col·loqui: ‘Ella i ell i viceversa. 
La relació de parella’
Xerrada-col·loqui a càrrec dels psicoterapeutes Laura 
Blanco i Carlos Carbonell sobre les relacions de pare-
lla. S'explorarà en quin escenari es troba el concepte 
'parella' avui dia: quines són les expectatives que es 
desperten, per quins motius pot generar frustració o 
benestar... Oberta a tothom, amb un espai dedicat a 
l'intercanvi de comentaris i preguntes. 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i Psicoterapiabcn

20 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

L’HORA DEL CONTE
Storytime for Babies (1 i 2 anys)
Amb la col·laboració de Kids & Us

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“EL POLAR SEGONS CLAUDE CHABROL”
La ceremonia (1995)

 20 h • Escola Gras i Soler  

Concert solidari amb Coverkings i Combos 
de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues
La recaptació es destinarà a la investigació contra el 
càncer infantil de l'Obra Social de Sant Joan de Deú 
i a la campanya de beques d'estiu de Fundesplai. 
Organitza: AMPA Gras i Soler i Grup d'Esplai Espurnes

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de [8 €] 

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Gala lírica tres tenors
Alex Vicens, Josep Fadó i Albert Deprius, tenors 
i Marta Pujol, al piano. Amb àries de famoses òperes i 
sarsueles i també cançó napolitana. 
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena  A LA PÀGINA 5

21 DISSABTE
 De 8.30 a 20 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XVIII Trobada d’Escoles d’Handbol 
de Catalunya
Organitza: Handbol Esplugues amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Esplugues. A LA PÀGINA 8

 De 10 a 12 h
Sortida i arribada: CEM Les Moreres 

Marxa nòrdica a Sant Pere Màrtir
Aquesta sortida té una intensitat alta i un recorregut 
d’uns 8 km aprox. Places limitades i dirigit a perso-
nes que ja hagin realitzat alguna sortida amb pals de 
marxa nòrdica. Inscripcions al CEM Les Moreres, fins 
al 19 de maig , de dll. a dv., de 10 a 21 h.Activitat per 
majors de 16 anys . Organitza: Ajuntament d’Esplu-
gues , amb el suport tècnic de BENDHORA i l’Associ-
ació Esportiva Nòrdic Walking Catalunya

 12.30 h
Pista vermella del Parc Pou d'en Fèlix  

FESTES DE PRIMAVERA
Concert de Primavera de les corals Musicorum: 
Quan siguem grans 
Participen les corals Musicorum, El cor de la nit i 
SOM·night, amb les corals convidades de les esco-
les Canigó, de Sant Just, i Folch i Torres i Isidre 
Martí, d'Esplugues.

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 
[10 €]  [Socis i sòcies 8 €] 

Després de la pluja
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

17 DIMARTS
 10 h

Ajuntament d’Esplugues  

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LES-
BOFÒBIA, LA HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA 
Y LA TRANSFÒBIA 
Acte institucional

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Contes de l'àvia, amb Nona Umbert

 19 h
Masoveria Can Tintaré  

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LES-
BOFÒBIA, LA HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA 
Y LA TRANSFÒBIA
Xerrada

18 DIMECRES
 12 h

Biblioteca La Bòbila   

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de L’Hospitalet

 De 17 a 20 h 
Museu Can Tinturé i "La Rajoleta"   
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Visita lliure gratuïta al Museu Can Tinturé i visita guia-
da especial a "La Rajoleta" a les 17.30 h.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Let's play the Tale, 
with Patricia McGill      
Stories in English                  

 18 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 Municipal

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
A cada uno, lo suyo, de Leonardo Sciascia. 
Coordina: Luis Fernández Zaurín

19 h  
La Masoveria del Museu Can Tinturé   
FESTES DE PRIMAVERA
Conferència: 
‘Les flors al Modernisme: de la natu-
ra a la representació artística’  
Fàtima López Pérez, doctora en Història de l’Art i 
membre del Grup de Recerca GRACMON, us parlarà 
de la importància de les flors i la natura en les arts 
decoratives del Modernisme, i de la simbologia de les 
flors i plantes més populars. Entrada lliure
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

Tarda de gòspel amb el cor BlackiBlanc
 Els amants del 

gòspel tenen una 
cita el dissabte 21 
a L’Avenç Centre 
Cultural. El cor bar-
celoní BlackiBlanc, 
pujarà a l’escenari 
del centre per inter-
pretar temes del 
clàssics del gòspel, 
com també del pop 
i el folk en clau d’aquest gènere originari de la música espiritual afroame-
ricana. La formació va debutar a la primavera del 2013 cantant una versió 
pròpia de la cançó Porrera de Lluís Llach durant la presentació 
de la ruta ‘Món Porrera’ que es va fer al Priorat en presència 
del mateix cantant. 

Des de llavors, el cor format per vint-i-cinc membres, 
ha actuat en diversos indrets sota la batuta del pianista, 
cantant, compositor i arranjador Gunars Kalnins. A la 
vetllada també hi podreu escoltar temes inèdits, compos-
tos pel director del cor. 

Us espera un gran dissabte de gòspel amb BlackiBlanc! ●

BLACKIBLANC – GREAT GOSPEL SATURDAY
Dissabte 21  18 h • L’Avenç Centre Cultural • Preu: 8 € general, 6 € socis
Venda d’entrades a L’Avenç Centre Cultural i a la Llibreria Esplugues i Annexa
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 18.30 h 
Saló de plens de l'Ajuntament   

Consell de Nova Ciutadania 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
Resurgiendo en tu mirada
De Paula Guzmán i Luis Endrino

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
CLUB DE MÚSICA CLÀSSICA
Richard Strauss: l'últim gran sinfo-
nista alemany
Selecció audiovisual i comentaris: Francesc Ventura. 
Durada aproximada: audició i comentaris 50 minuts 
amb col·loqui posterior

26 DIJOUS
 De 17.30 a 20.30 h 

Casal de Cultura Robert Brillas (2a planta) 
2a Sessió d'acollida: El reglament 
d'estrangeria i legislació laboral 
Inscripcions: telf. 900 30 00 82 o correu electrònic 
acollida@esplugues.cat 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues 

 18 h  
Casal de Cultura Robert Brillas 

DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT DE 
LES DONES 
Taller d'art teràpia 
Organitzen: els departaments de Dones i Salut

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Coordina: Manel Bonillo. Amb la col·laboració del 
CPNL d’Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L’Art Nouveau a Paris: arquitectura i 
joieria' A càrrec de Xesco Ramos. 
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  

L’HORA DEL CONTE
Contesplai, a càrrec del Grup Indi del Club d’Es-
plai Pubilla Cases – Can Vidalet

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conchi Estévez

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

LLETRES EN VIU
Una estona amb... Care Santos
Care és autora d'una extensa producció literària que 
abasta la literatura infantil, juvenil i la novel·la. Ha con-
reat estils literaris ben diversos, ha rebut gran quan-
titat de premis i les seves obres han estat traduïdes a 
diverses llengües. Desig de xocolata, és una novel·la 
dolça i intensa, amb un punt de picant i un xic de 
misteri, que reclama ser assaborida amb calma, com la 
bona xocolata.

 20 h • Espluga Viva   

PATI BLAU
Amb Agnès Vidal
Presenta Fem safareig
Pati blau és una tertúlia literària en la qual les autores 
expliquen la seva obra i, potser, també els seus dubtes. 
En acabat hi ha l’opció d’unir-se a un sopar senzill, 
prèvia inscripció i per un preu de [5 €]
Organitza: Espluga Viva 

22 DIUMENGE
 De 10 a 14 h 

Carrer Andreu Amat, Institut La Mallola i parc 
d’skaters  

FESTES DE PRIMAVERA
Festa de les Rodes

 De 10.30 a 14 h • Carrer Andreu Amat
- Circuits d'habilitats amb bicicletes i patins
- Zona ludoteca, miniesport, tallers per als més 
menuts i circuit de patins i patinets
- Zones biketrial
- Activitat sensibilitzadora amb cadira de rodes, 
dinamitzada per F. ECOM
- Estand BICIBOX (bicicletes elèctriques)

 De 10.45 a 14 h • Carrer Andreu Amat
- Taller de patinatge amb eslàlom, velocitat i salts
- Circuit de karts amb pedals

 D’11 a 14 h • Parc d’skaters
Taller d’iniciació a l’skate i exhibicions. 
Taller de graffitis

 De 12.30 a 13 h  • Institut La Mallola 
Exhibició patinatge artístic
A càrrec del Club Patinatge Artístic
PASSEJADES URBANES (casc obligatori)
Circuit petit (1.500 metres aprox.)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Ins-
titut La Mallola a les 10.15 h
Circuit destinat als més menuts, acompanyats
d'adults, aconsellat per a infants fins als 9 anys
Circuit gran (8 Km)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Ins-
titut La Mallola a les 10.30 h. Edat mínima 9 anys. 
Per a bicicletes amb marxes
Circuit amb patins (8 km)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Ins-
titut La Mallola a les 12 h. Edat mínima 9 anys.
Col·laboren: Freedom Sports, Club Patinatge Artístic
Esplugues, Motoclub Esplugues (secció bicicletes),
Federació ECOM i Creu Roja d'Esplugues. 
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 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
Taller de caixes-niu
Els participants construiran una caixa‐niu amb la 
reutilització d'un bric i elements naturals (fulles, 
branquetes,...).Organitza: AMB i Ajuntament

23 DILLUNS
 19 h

Centro Cultural Andaluz Macael 
Plaça Macael

Sessió de Taula de Convivència de 
Can Vidalet

24 DIMARTS
 De 17.30 a 20.30 h 

Casal de Cultura Robert Brillas (2a planta) 

1a Sessió d'acollida: 
Coneixement de l'entorn 
Inscripcions: telf. 900 30 00 82 o correu electrònic 
acollida@esplugues.cat 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues 

25 DIMECRES
 12 h

Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de L’Hospitalet

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

HORA DEL CONTE
Per llepar-se els dits, a càrrec d'Ull Distret
Entre plats i tovallons, repassarem els moments dia-
ris que dediquem a menjar, contarem culleres, gots i 
alguns contes. A l'entorn del menjar hi ha molta teca! 

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

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

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[8 €]  [Socis i sòcies 6 €]

Concert de gòspel amb BlackiBlanc 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i AAVV de centre A LA PÀGINA 11

 De 19 a 1 h • Museu Can Tinturé   
Museu de ceràmica “La Rajoleta”  

FESTES DE PRIMAVERA
NIT DELS MUSEUS
Museu Can Tinturé

 De 19 a 1 h • Portes obertes 
Exposició permanent: 'Can Tinturé, col·lecció de rajola 
de mostra Salvador Miquel'.

 De 19 a 21 h 
Taller familiar: taller de mandales
Pintareu de mil colors les composicions creades per 
Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch con-
vertides en mandales

 De 20.30 a 23.30 h • Taller de rakú
Amb la col·laboració de l’Escola Municipal de 
Ceràmica. Els visitants podran experimentar amb el 
fang i descobrir la mil·lenària tècnica japonesa.

 De 22 a 24 h • Misticísssimus, la músi-
ca que acompanya la ceràmica
Peces d’aires místics que van des de la tradició fins 
a la modernitat i ens acompanyaran en el nostre pas-
seig per les sales del Museu Can Tinturé .Guitarra, 
viola, teclat i veu a càrrec de Burruezo & Bohèmia 
Camerata 
Museu de ceràmica “La Rajoleta”:

 De 19 a 1 h • Portes obertes 
Exposició permanent: 'La ceràmica i els forns del 
Modernisme'

 De 22 a 24 h 
Teatre: Les ombres de la fàbrica
Francesc Quer i els “alegres” anys 20. El món va canvi-
ar amb l’arribada dels anys 20, i també la Fàbrica Pujol 
i Bausis.  A LA PÀGINA 6

FESTES DE PRIMAVERA
NIT ESOTÈRICA

 21 h • Carrer Àngel Guimerà (davant biblioteca) 

FESTES DE PRIMAVERA
Correfoc infantil
Organitzen: Colles de Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs, Toc de Foc de la Bòbila i colla convidada.
  22 h • Jardins Casal de Cultura Robert Brillas  

Correfoc de primavera
Recorregut: Casal de Cultura, Àngel Guimerà, Laureà
Miró, Església i Les Piles. Organitza: Boc de Biterna

 A partir de les 22 h • Carrer Montserrat i 
Jardins del Museu Can Tinturé   
Numerologia, runes celtes, tarotistes

 22 h • Plaça Montserrat Roig 
Planetari 

 22 h • Jardins de Can Tinuré 
Espectacle amb un faquir 
Tres espectacles, cada 45 minuts. 

 22 h • Carrer de l'Església
Tallers de maquillatge, de vitralls de 
cromoteràpia i d'amulets de la sort 

 22.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues
Concert  00.30 h • Plaça Pare Miquel d'Es-
plugues
Concert  A LA PÀGINA 6

 23.30 h • Parc de les Tres Esplugues  

FESTES DE PRIMAVERA
Concert jove de primavera
Organitza: Boc de Biterna
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27 DIVENDRES
 17.30 h

L'Avenç Centre Cultural  

IV MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL
Les bacants d'Eurípides
Institut Joanot Martorell (4t. d'ESO)
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i l’Ajuntament

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
“EL POLAR SEGONS CLAUDE CHABROL”
Borrachera de poder

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CLUB DE MÚSICA CLÀSSICA
Naixement i evolució del jazz
Selecció audiovisual i comentaris: Manuel Fabregat. 
Durada aproximada: audició i comentaris 50 minuts 
amb col·loqui posterior

28 DISSABTE
 Tot el dia    

C. Mossèn Jacint Verdaguer i c. de l'Església

FESTES DE PRIMAVERA
Flors al carrer 2016

 12 h • Passejada inaugural (flors, música, art...)
Inici al carrer Mossèn Jacint Verdaguer cantonada av.
de Cornellà fins al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé   
Rajoles de flors, flors de rajoles 
A l’interior del Museu trobareu una catifa floral inspi-
rada en el model núm. 15 del catàleg de “La Rajoleta”. 
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h • Entrada gratuïta

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

HORA DEL CONTE
Lletraferits!, a càrrec de Sandra Rossi

 17.30 h
L'Avenç Centre Cultural  

IV MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL
Historias necias
Institut Severo Ochoa (ESO i Batxillerat)
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i l’Ajuntament

29 DIUMENGE
 Tot el dia    

C. Mossèn Jacint Verdaguer i c. de l'Església

FESTES DE PRIMAVERA
Flors al carrer 2016

 12 h • Passejada inaugural (flors, música, art...)
Inici al carrer Mossèn Jacint Verdaguer cantonada av.
de Cornellà fins al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé   
Rajoles de flors, flors de rajoles 
A l’interior del Museu trobareu una catifa floral inspi-
rada en el model núm. 15 del catàleg de “La Rajoleta”. 
De 10 a 14 h • Entrada gratuïta

 8.30 h
Sortida a la plaça Mireia

20a Caminada d’Esplugues a 
Collserola
Dos recorreguts d’11 i 18 km. Preu: [9 €] per a adults 
federats amb assegurança i [5 €] per a infants federats 
amb assegurança (si no teniu assegurança federativa 
heu d’afegir 2 €). Inscripcions a la Secretaria de l’Es-
pluga Viva:c/ Sant Francesc Xavier 5-7, tel: 93 47 39 09 
o al c/e: secretaria@esplugaviva.cat, de 17 a 20 h. 
També per Internet: www.caminadaesplugues2015.
blogspot.com. Recordeu que la inscripció inclou l’es-
morzar i una samarreta tècnica. 
Organitza: CEE – Espluga Viva
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 De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
Campionat de balls de saló
Organitza: Club Esportiu Balls de Saló d’Esplugues

 A PEU DE PÀGINA

 De 10 a 14 h
Jardins de Can Tinturé     
XXXVI Trobada de Col·leccionistes 
de Rajola Catalana i Ceràmica antiga
En col·laboració amb l’Associació Catalana de 
Ceràmica. Podreu localitzar i adquirir peces de cerà-
mica antiga.

 A partir de les 11 h
• Demostració de rakú a “La Rajoleta” a càrrec de l’Es-
cola Municipal de Ceràmica 

 12 h • Demostració de pintada de rajoles amb trepa 
a càrrec del Taller Sot
Portes obertes Can Tinturé i visites guiades gratuïtes.

 11 h
Museu Can Tinturé   
Itinerari guiat ruta històrica: 
La mà d’Esplugues
Sabíeu que a Esplugues hi ha un claustre gòtic? Heu 
vist mai la façana dissenyada per Antoni M. Gallissà? 
Us heu preguntat mai què signifiquen les formes del 
paviment que decoren el c. Montserrat? Veniu a des-
cobrir tots els secrets que amaga el centre històric 
d’Esplugues. 3 euros per persona
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

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

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

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
Construïm jocs sostenibles per a la 
Jugateca 
Construcció de jocs amb materials reutilitzats. 
Organitza: AMB i Fundesplai

 18.30 h
L'Avenç Centre Cultural  
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]  

Divines
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

31 DIMARTS
 18.30 h

La Masoveria   
Recerca: 
Identificació de ceràmica antiga
Sessió de descoberta i coneixement per als assistents 
que portin peces de ceràmica, a càrrec de l’Associació 
Catalana de Ceràmica.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Laidlaw, de William McIlvanney. 
Coordina: Jordi Canal

Dijous 2 de juny 
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

DIJOUS DE LES DONES 
Taula rodona: 'Reflexions entron a l'ex-
plotació sexual' 

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h 
L’Avenç Centre Cultural

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament: 
el ball de la sardana i també la tècnica de comptar i 
repartir. Inscripcions a L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

“Las mejores parejas de España” 
compiten en el 12º Torneo de Bailes 
de Salón de Esplugues

 El Campeonato de Bailes de 
Salón de Esplugues del próxi-
mo domingo 29 promete. Habrá 
mucho nivel. Y es que “las mejo-
res parejas de España”, según 
afirma la organización, se dan 
cita en la doceava edición del 
torneo. Competirán en los bai-
les de las modalidades de stan-
dard y latino. Estas incluyen, el 
tango, el vals inglés y vienés, el 
slow foxtrot y el quick step, en la primera modalidad; y la samba, el paso doble, 
la rumba bolero, el chachachá y el yive, de la segunda modalidad. 

El acto, organizado por el Club de Ball Esportiu d’Esplugues en colaboración 
con el Ayuntamiento, invita a toda la ciudadanía de Esplugues, que tendrán 
entrada gratuita si acreditan la residencia en la ciudad con el DNI. Además, 
habrá paradas de venta de complementos de baile, así como vestidos y CDs 
de música.●

CAMPEONATO DE BAILES DE SALÓN
Domingo 29  De 9 a 20 h • Complex Esportiu Municipal Les Moreres  
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Cada dimecres, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  

Trobades dels grup de conversa 'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Cada divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier, 7-9

Cau de dissabte
Els nens i nenes del cau es divideixen en unitats. Per a 
més informació, truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dimarts, 2 i 9 de maig, a les 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Taller: Introducció al mindfulness I
A càrrec de Julio Pereira. Julio Pereira és llicenciat 
en màrqueting i coaching professional.Mindfulness és 
la consciencia centrada en el present. Ser conscients 
de l'aquí i l'ara ens ajuda a fer una pausa, a actuar de 
manera més lliure i a reduir l’estrès. Cal portar roba 
còmoda (no cal xandall). Places limitades, cal reservar 
prèvia. 

Dimecres, 11 i 25 de maig, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per a millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, tot refor-
çant la seva tasca i donant-los eines. Places limitades 
a 15 persones.  Per a inscripcions i més informació 
contacteu amb els Serveis Socials Bàsics: 93 3713350 
(ext. 2439) Marta Fuertes

Dilluns, 9 de maig, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

EDUCAR-NOS PER EDUCAR
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
'Com parlar de sexualitat als nostres 
fills i filles'
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i conductes 
per gaudir, encara més, de l’experiència de ser mares 
i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. Inscripcions: 
900 300 082. Taller gratuït, places limitades. 

Dimarts, 3 de maig, de 18 a 21 h
Associació de Veïns El Gall (tel. 934737121)
Dijous, 5 de maig, de 18 a 21 h
Associació de Veïns La Plana (tel. 934736341)
Divendres, 6 de maig, de 18 a 21 h
Associació de Veïns Finestrelles (tel. 609672594)
Dimarts, 10 de maig, de 17 a 20 h
Associació de Can Clota- Can Cervera 
(tel. 934731070)

SETMANA DE LA SALUT
Taller de primers auxilis i suport 
vital bàsic (SVB) 
Qualsevol dia podem estar presents en un ennuega-
ment, una pèrdua de coneixement, una aturada cardí-
aca, etc., a casa, a la feina, al carrer o d’excursió. Saber 
com actuar ràpidament es vital, i podem mantenir amb 
vida aquella persona mentre arriba ajuda.
A càrrec de Salut pública de la Diputació de Barcelona

Centre Excursionista Espluga Viva 
c/ Sant Francesc Xavier, 7-9

Curs d’iniciació a la BTT
Dimecres 4 i divendres 6: sessions teòriques
Dissabte 7: taller de mecànica
Diumenge 8: sortida matinal d’iniciació (Garraf)
Organitza: CEE – Espluga Viva

Dissabte, 21 de maig, 7.45 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena 
[40 €] [Socis i sòcies 35 €]  

Sortida cultural al Monestir de Sant 
Pere de Rodes (Port de la Selva)
Inscripcions a la seu de l'AV Centre: c. Àngel 
Guimerà, 43 baixos (tel. 93.473.66.07).
Organitza: AV Centre

EXPOSICIONS 
A partir del 6 de febrer • Biblioteca La Bòbila 
Exposició virtual: ‘Barcelona Connection’
Es podrà visitar a través de l’adreça web: 
https://www.pinterest.com/bobila/barcelona-
connection/ 

Del 2 al 13 de maig
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Rambla Àngel Guimerà 106-108

SETMANA DE LA SALUT
Exposició: ‘Memòria de l’Alzheimer’ 
Exposició de quadres de l’artista Jordi Bretxa, mem-
bre del CADE (Cercle Artístic d’Esplugues). Inauguració 
del dijous 5, a les 18 h. El 50% de les vendes seran cedi-
des a l’Associació d’Alzheimer del Baix Llobregat.

CALENDARI D’INSCRIPCIONS A 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
D’ESPLUGUES PER AL CURS 2016-2017 
Nous alumnes
Pre-inscripcions: de l’1 al 10 de juny 
Sorteig públic: dilluns 13 de juny a les 11 h a l'Es-
cola Municipal de Música. 
Publicitat dels llistats amb els resultats del sorteig: 
dimecres 15 de juny. 
Matriculacions: del 27 de juny al 8 de juliol
Amb posterioritat a les dates de matriculacions, també 
s’acceptaran inscripcions, sempre que hi hagi places 
disponibles.

SORTIDES
Diumenges, 1 de maig i 5 de juny, a les 11 h
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la Bateria 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 antiaè-
ries existents. Es parlarà de la seva funcionalitat i del 
paper que hi van tenir. Activitat gratuïta prèvia ins-
cripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Diumenge, 8 de maig, a determinar 
Punt de trobada a determinar
PETJADES I CAMINS
Via Nicolau, entre Guardiola de 
Berguedà i Sant Joan de l’Avellanet 
(Alt Berguedà)
Sortida conjunta de les seccions.Cal inscripció prèvia. 
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista d’Es-
plugues, per a més informació truqueu al 93 473 39 09. 
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió. 
També podeu assistir a la preparació d’aquestes 
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h, 
al Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant Francesc 
Xavier, 7-9), secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 22 de maig, 7 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena
EXCURSIONS EN AUTOCAR  
De Port Lligat al Cap de Creus 
(Alt Empordà)
Informacions i inscripcions: consulteu l'activitat 
anterior. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

CICLES DE CINEMA NEGRE
EL POLAR SEGONS CLAUDE CHABROL

Els divendres 6, 13, 20 i 27  18 h
El carnicero (1970)

El grito de la lechuza (1987)

La ceremonia (1995)

Borrachera de poder

Dilluns 9   18 h
TALLER

Aprendre a explicar contes als teus fi lls

Dimecres 25   19 h 
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Resurgiendo en tu mirada
De Paula Guzmán i Luis Endrino

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

DIES DE CONTE  
Els dies 7, 12, 14, 21 i 28
(Vegeu informació al Dia a dia)

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès 
per a infants 

Els dies 11, 18 i 25
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

CUBS DE LECTURA 
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 3  18 h
CORDÈLIA
Una palabra tuya, d'Elvira Lindo

Dijous 12   19 h
CARPE DIEM
28 dies, de David Safi er

Dimarts 17   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
Headhunters, de Jo Nesbo

Dijous 26  19 h

L'AUTOR ENS VISITA: 

Una estona amb... 
CARE SANTOS
Es fa coincidir amb 
el Club de lectura, 
sessió oberta a tot 
el públic.
Desig de xocolata, és una 
novel·la dolça i intensa, amb 
un punt de picant i un xic de 
misteri. Places limitades. 
Cal reserva prèvia

Dijous 19  19 h
Una estona amb... 
PACO CAMARASA
Per què Agatha 
Christie no és 
novel·la negra?       
Si la sang és VERMELLA, perquè li diem 
NEGRA a la novel·la negra? 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
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TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda

 

Dijous 26, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Còctels refrescants
Caipirinha, mojito, san francisco... i altres 
còctels refrescants al taller que proposem 
aquest mes! Vine i refresca’t!  Dirigit a joves 
de 18 a 35 anys.Gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dimarts 24, de 17.30 a 18.30 h 
Espai Jove Remolí   
Tastet de hip hop
Vine a aprendre a ballar el ball urbà més 
de moda. Dirigit a joves de 12 a 18 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Dilluns 30, de 17.30 a 19 h 
Espai Jove Remolí   

Dansa jazz
La dansa jazz és un art popular, una 
barreja de dances etnològiques i socials. 
És folklore urbà. Els diferents tipus de 
jazz són: el tradicional, el gòspel, el funk 
i l'afrocaribeny. Vine i aprèn a ballar-ho! 
Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

TIC formació 

Dimecres 25, de 18 a 19.30h
Espai Jove Remolí   
Iniciació a la fotografia
T’han regalat una càmera reflex i no saps 
utilitzar-la? Vine i aprèn a treure-li el 
màxim profit! Cal portar la teva càmera 
reflex. Dirigit a joves de 12 a 18 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Dimecres 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia: retrats 
Fer retrats sembla senzill però no ho és 
tant, vine i aprendràs a fer retrats traient el 
màxim profit de la teva càmera reflex.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar 
plaça. (*)

Esplujove nit

Divendres 27, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
L’art de fer truites
Fer truites és tot un art, hi ha de tot tipus. 
Aprèn a cuinar-les amb diferents farcits. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït. 
Cal reservar plaça (*)

POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 7 19 h Futbol sala másculí  CCA PL Macael – CFS Castellvi

E S P O R T S  COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS  DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 1 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a – Fundació E. Atl. Vilafranca

Diumenge 8 17.45 h Futbol masc. Krill-Can Cervera C.F. 
– St. Vicenç dels Horts 2014 AE

Diumenge 22 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Vallirana CF

ESPORTS DE SALA

PAVELLÓ GROC

Dissabte 7 19 h Handbol masculí H. Esplugues – H. Lleida Pardinyes

Diumenge 8 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – Lima Horta Bàsquet

Diumenge 8 19.30 h Bàsquet femení  AEP Esplugues – Salle Ploms Reus

Dissabte 14 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues – Barceloneta FCE

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 7 18.15 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Fontsanta-Fatjo CD

Diumenge 15 12 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Marianao Poblet UD

Diumenge 29 12 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Torrelles UE

EXPOSICIÓ JOVE
Del 23 de maig al 30 de juny, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Fotografia viatgera
Exposició d’una jove espluguina que 
ens ofereix un agradable recorregut per 
Argentina a través de les seves imatges.

TALLER JOVE FORMATIU
Dijous 19, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Aliments que curen'
Aprendràs els efectes que tenen els ali-
ments, com poden actuar sobre l’organisme, 
curar-lo, i els canvis vitals que podem expe-
rimentar en consumir-los. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys. Gratuït. Cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Divendres 20, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Cuina thai
La cuina tailandesa es caracteritza per la 
increïble i harmoniosa mescla de sabors 
àcids, dolços, picants i salats. Descobreix 
la riquesa i varietat d'aqueta cuina en 
aquest taller! Una explosió de sabors, 
colors i aromes que aprendràs a dominar.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït. Cal 
reservar plaça (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 
www.esplujove.net, trucant al 661 
987 690 (de dll. a dv., de 17 a 20 h) o 

enviant un c/e a jove.emancipacio@
esplugues.cat indicant el taller, nom i 

cognoms, edat i telèfon. 

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

T’apropem tota la informació recopi-
lada al Saló de l’Ensenyament per a 
que puguis decidir el teu futur forma-
tiu. A més recorda que a la Oficina 
Jove tens un assessor especialitzat 
que et podrà ajudar. Informa-te'n!

T’apropem tota la informació recopi-

Del Saló de l’Ensenyament 
a Esplugues

Fins al 15 de maig, de 17.15 a 21 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Espai Jove Remolí  

 

 

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 

www.esplujove.net, trucant al 93 372 
97 06 (de dll. a dv., de 17.15 a 21 h) o 

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 
taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

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



 • NENS I ADOLESCENTS: 
• Expressió i comprensió ORAL i ESCRITA
• Activitats amb el suport de la més moderna TECNOLOGIA: pissarres digitals, … 
• Horaris de matí i tot el dia amb servei de MENJADOR inclòs. Possibilitat d'escollir PER SETMANES
• SORTIDA un dia a la setmana fora del centre. Potenciem la COMUNICACIÓ amb els professors amb activitats lúdiques

• ADULTS: 
• Ensenyament de QUALITAT amb professorat qualificat i amb recursos i instal·lacions excepcionals
• Enfocament acadèmic ACTIU i DINÀMIC . Progrés ràpid i EFICAÇ
• Programa EQUIVALENT als cursos oferts durant el CURS ACADÈMIC
• GRUPS REDUÏTS / horaris de tarda.

• F.C.E express i C.A.E. express: : 
• Preparació INTENSIVA per a l'obtenció dels exàmens FIRST Certificate in English i Certificate in ADVANCED English

CURSOS INTENSIUS CURSOS INTENSIUS  JULIOL 2016 JULIOL 2016

THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

✆ 93 470 01 16
 info@meetingpointschool.es • www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT SCHOOL OF ENGLISH

LET'S HAVE FUN
IN ENGLISH!


