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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, abril 2019

Dilluns 1
 20 h • Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Inauguració de l’exposició 
i conferència: ‘Joan Brossa, 
guerriller armat de paraules’.

+     P.7

Dimarts 2

� 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Socis i sòcies [8 €] no socis [12 €]

Taller familiar: Crea el teu conte, a 
càrrec de Montse Famadas
Amb motiu del Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil, la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues, proposa als infants d’entre 5 i 
7 anys que creïn el seu propi conte, en un 
taller greatuït. El Dia Internacional del Llibre 
Infantil se celebra des del 1967, coincidint 
amb la data del naixement de Hans Christian 
Andersen (autor de llibres tan coneguts com 
’L’aneguet lleig’ o ‘ El soldadet de plom’. La 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues s’afegeix 
a la celebració d’aquesta efemèride literària 
amb l’objectiu d’inspirar amor pels llibres i la 
lectura, i reivindicar la lectura infantil i juvenil.

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Inici de la fase de votació del 
Pressupost Participatiu 2019
Presentació de les 10 propostes fi nalistes del 
Pressupost Participatiu 2019.

 20 h
Inauguració, veredicte del jurat i 
lliurament de premis: Exposició de les 
obres del concurs de fotografi a dels 
Tres Tombs 
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

Dimecres 3
 De 10 a 12 h

Parc de la Solidaritat (Mercat Ambulant) 

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019.

 18.30 h
CIRD Vil·la Pepita   (c. Sant Francesc Xavier, 1)

Visionat dels dos vídeos del procés 
participatiu Quina Feinada! 
La (in)visibilitat del treball femení 
als mitjans de comunicació
A càrrec de les membres del Consell de Dones 
d’Esplugues i altres municipis.
Organitza: Observatori de les Dones en els Mitjans 
de Comunicació

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Presentació del llibre Xocolata espessa
Es tracta del primer llibre publicat pel col·lectiu Verum 
Fictio. És un recull de contes i històries curtes.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

Dijous 4
 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Xerrada- Taller: Intel·ligència emocional, 
a càrrec de la directora de The Family Language 
d’Esplugues, Nes Bentaleb. Voleu ajudar als vostres 
fi lls a estar més tranquils quan tenen exàmens? A 
superar les difi cultats? A voltes us fan perdre els 
estreps? No ho dubteu, veniu al taller!

 18 h • Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït. No socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Algunes refl exions sobre el 
confl icte Catalunya-Espanya’, a càrrec 
de l’economista i polític, Antoni Castells. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

ABRIL LITERARI
Xerrada:’Centenari Joan Brossa’ 
Proclama de Sant Jordi: Joan M. Puiggròs. 
Biografi a i lectura de poemes: Santi Campo i 
Montserrat Crosas. Actuació musical: Miquel 
Casals Agustí i Miquel Casals Crosas.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

 20 h • Espluga Viva  

ABRIL LITERARI
Presentació llibre: Orgull xirucaire
Amb la seva autora Elisenda Rovira Olivé.
Gràcies al moviment escolta, diverses generacions 
de catalans i catalanes han forjat una forma 
d’entendre la vida i una altra manera de veure 
el món.

Divendres 5
� 20.30 h

Església de Santa Magdalena  

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
‘Les quatre estacions’, a càrrec de 
Salvat Ensemble amb el director, Ahmet 
Süleyman. S’interpretaran obres de Tomaso 
Albinoni i Antonio Vivaldi.
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena
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Dissabte 6
� De 10 a 20 h • Parc dels Torrents  

Marató de combos del Baix 
Llobregat
Participen combos de música moderna i jazz de 
diferents escoles de música del Baix Llobregat 
que pertanyen a l’ACEM, Associació Catalana 
d’Escoles de Música.
Organitza: Zona 3 de l’ACEM i l’Escola Municipal 
de Música

� 11 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

SUPERMES
Gimcana al Museu Can Tinturé
‘El misteri de la rajola 
desapareguda’ 
El senyor Tinturé ha perdut una rajola molt 
valuosa, i ningú sap què ha passat... Sereu els 
detectius que han d’esbrinar el misteri de la rajola 
desapareguda. Infants de 7 a 12 anys. Inscripció 
prèvia. 2 hores de durada.

�  11 h • Lloc de trobada: Espluga Viva

ABRIL LITERARI
Ruta matinal per l’Esplugues 
Agrícola, amb Josep Florenza amb qui 
coneixerem com era Esplugues, no fa tants 
anys, i com ha estat la seva transformació.
En acabar farem un vermut i podrem comprar el 
llibre. Activitat gratuïta, imprescindible inscripció 
prèvia a la   secretaria de l’Associació.
Organitza: Espluga Viva

� 12 h
C/ J. Anselm Clavè, 6- 12 (zona vianants) 

MasterClass Gratuita d’Spinning, 
a càrrec Eva García, reconeguda a nivell 
internacional.
Oraganitza: Anytime Fitness Esplugues

� De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [2 €] No socis [3 €] 

Ball per a la Gent Gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i 
l’Ajuntament

� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Olor del conte, a càrrec de Santi Rovira

Diumenge 7
� De 10 a 13 h

Deixalleria de la Fontsanta (c/Àngel Guimerà 
cantonada amb av. Baix Llobregat) 

Taller d’Horts Urbans
En aquest taller es durà a terme un petit hort 
per al balcó.

� D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
Civisme al parc de Can Vidalet
Activitat de sensibilització a la qual mitjançant un 
joc de proves al parc de Can Vidalet es tracta el 
tema del civisme i la convivència a la ciutat.

� D’11.30 a 13.30 h • Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Benvinguda Primavera
Dibuixem el parc. Eixos de sostenibilitat que s’hi 
treballen: medi ambient, civisme i ciutadania 
responsable.

� D’11 a 13 h
Festa de les Rodes (c/ Andreu Amat)  

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019
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+ XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

El barroc i la lírica posen la banda 
sonora al mes d’abril
La primavera ens ha portat el bon temps, la vitalitat i la 
bona sintonia. I justament, és en aquest sentit que el primer 
dels concerts que ens proposen aquest mes els Amics de 
la Música de Santa Magdalena no podia ser més adient. 
Divendres 5 d’abril esteu convidats al viatge evocador i 
sensitiu de Les quatre estacions d’Antonio Vivaldi. A més 
de la popular peça del compositor barroc, i com a comple-
ment, també podreu gaudir d’un adagio del compositor ita-
lià, també  barroc, Tomaso Albinoni. Tot plegat, interpretat 
per l’orquestra de corda Salvat Ensemble, sota la batuta del 
director de renom Ahmet Süleyman Bilgin, un vell cone-
gut del Festival, que en l’edició anterior vamveure dirigint el 

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA 
CLÀSSICA I TRADICIONAL

Divendres 5, a les 20.30 h
Les Quatre Estacions
Salvat Ensemble. Ahmet Süleyman Biling, director

Divendres 26, 20.30 h
Gala Lírica
Josep Fadó (tenor), Júlia Farrés (soprano), 
Olga Kobékina (piano) Olga Kobékina

Cor de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i el Cor Deutsche 
Schule Barcelona.

El divendres 26 d’abril, el Festival baixarà de revolucions però 
no d’intensitat, en un concert de petit format. El tenor Josep 
Fadó i la soprano Júlia Farrés, acompanyats al piano per Olga 
Kobékina oferiran diferents àries d’òperes conegudes, alternades 
amb passatges de sarsueles populars. Un concert íntim en què el 
virtuosisme vocal s’endurà gran part del protagonisme.

Sens dubte, dos concerts ben suggerents, que posaran la banda 
sonora perfecta a un mes d’abril apas sionant.

Josep Fadó

� De 10 a 14 h 
Carrer Andreu Amat, Institut La Mallola i parc 
d’skaters   

FESTA DE LES RODES
� De 10.30 a 14 h • Carrer Andreu Amat 

- Circuits d’habilitats amb bicicletes 
- Zona ludoteca, miniesport, tallers per als 
més menuts i circuit de patins i patinets 
- Circuit de karts amb pedals
- Zones biketrial 
- Activitat sensibilitzadora amb cadira de 
rodes, a càrrec de l’entitat Esplugues Sense 
Barreres
- Estand BICIBOX (bicicletes elèctriques) 
- Estand amb escuts solidaris de la Policia 
Local per al projecte Petits Valents

� D’11 a 14 h • Parc d’skaters 
Exhibicions de joves skaters 

� A partir de les 13 h • Institut La Mallola 
Exhibició patinatge artístic 
A càrrec de l’Esplu Artístic Club Patí 

Passejades urbanes (casc obligatori) 
Circuit petit  (1.500 metres aprox.) 
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Institut 
La Mallola a les 10.15 h 
Circuit destinat als més menuts, acompanyats 
d’adults, aconsellat per a infants fi ns als 9 anys 
Circuit gran (8 Km) 
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Institut 
La Mallola a les 10.30 h. Edat mínima 9 anys. 
Per a bicicletes amb marxes 
Col·laboren: Esplu-Artístic Club Patins,  
Motoclub Esplugues (secció bicicletes), Creu 
Roja d’Esplugues, Esplugues Sense Barreres i 
Movement Barcelona (Bicibox) 
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�A les 17:30 h i a les  19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

3r concert de Música de cinema 
de ‘L’Esplufònica’, agrupació musical 
formada per la Banda Jove i l’Orquestra 
OCELL de l’Escola Municipal de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música.

Dimarts 9
� 17 h • Escola Can Vidalet  (c. Cedres 37-49)

CICLE DE XERRADES I TALLERS PER A 
FAMÍLIES 
‘Viure i sobreviure a les pantalles 
en família: tòpics i pànics!’, a càrrec 
del consultor pedagògic Juanjo Fernández.
Us convidem a aquesta sessió gratuïta perquè tots 
plegats aclarim idees, desfem tòpics i mesurem 
les nostres pors sobre les pantalles i les TIC 

Salvat Ensamble

Júlia Farrés

Ahmet Süleyman
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(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) 
que ocupen tantes hores dels nostres fi lls. 
 Després d’un recorregut per algunes eines i 
aplicacions (jocs online, youtube, whatsapp, 
instagram, facebook...), oferirem un decàleg 
en clau positiu per a tractar les pantalles en 
família. 
Si voleu assistir a aquesta xerrada podeu apuntar-
vos telefonant al número gratuït 900 300 082 
o adreçant-vos a qualsevol Punt d’Atenció al 
Ciutadà de la ciutat. 
Aquesta xerrada per a families és una activitat 
del ‘Pla educatiu d’Entorn 0-20 anys’ del qual 
Esplugues ha estat escollida per participar-hi, 
producte d’un acord entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament. El seu objectiu 
és aconseguir l’èxit educatiu per a tots els nois 
i noies, treballar per la convivència i la cohesió 

social i aconseguir una xarxa educativa que 
doni resposta global, integral i efi caç als reptes 
educatius. En aquesta concepció educativa, la 
implicació de les famílies en l’educació dels fi lls 
i fi lles i la participació en la vida escolar esdevé 
un dels seus objectius principals. 

Dimecres 10
� De 10 a 12 h

Esplai de Gent Gran Centre La Plana 

MES DE LA GENT GRAN
Obertes les incripcions per la Visita 
Girona en fl ors i dinar, del 16 de maig
Preu 35€, inclou visita a Girona, dinar, passeig i 
transport. Places limitades.

� De 10 a 12 h
Mercat La Plana (Mercat Ambulant)  

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019.

� 19 h • Biblioteca pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Johannes Brahms. Selecció 
d’audiovisuals i comentaris a càrrec de Josep 
Izquierdo.
Organitza: Club de Música Clàssica

+  Convocats els X Jocs Florals 
d’Esplugues
Els Jocs Florals són, sens dubte, un dels certàmens que millor 
contribueixen a difondre i transmetre el prestigi de la llengua i la cultura 
catalanes. La seva llarga tradició ha permès la descoberta de grans noms 
de la literatura, a més de convertir-se en un referent de debats ideològics 
plurals  i necessaris.

Esplugues vol retre homenatge a aquest certamen literari amb els 
seus particulars Jocs Florals, celebrats de forma bianual, en què vosaltres 
podeu ser els i les protagonistes. Si voleu participar-hi, teniu temps fi ns 
al 23 d’abril a les 24 h.  Es lliuraran fi ns a sis premis tres d’ordinaris (Flor 
natural al millor poema de tema lliure; Englantinad’or al millor poema 
de tema patriòtic, històric o cívic; i Viola d’or i argent al millor poema de 
tema religiós, espiritual o moral) i tres premis especials (al millor poe-
ma en llengua castellana, al millor poema en llengua anglesa i al millor 
poema sobre Esplugues o la seva gent). Tots sis estan dotats amb 400 
euros.L’acte de lliurament de premis i reconeixements tindrà lloc el 19 de 
maig a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

Podeu lliurar el material de manera presencial a la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues o a la Biblioteca La Bòbila, o de forma telemàtica a 
b.esplugues.pm@diba.cat. Consulteu les bases i la convocatòria del 
certamen a http//jocsfl oralsblogh.blogspot.com.
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De quina manera els Jocs Florals contribueixen avui 
dia a la promoció i difusió de la llengua i la cultura?
Els Jocs Florals pouen de la tradició trobadoresca tot bes-
canviant la lluita d’armes per la confrontació de la paraula. 
A partir de valors antics es potencien els valors més actuals: 
la tolerància i la democràcia. A més, en estar dotats econò-
micament, és un incentiu a la creació literària, a expressar i 
compartir allò que cada un de nosaltres porta dins.

Quin nivell de participació espereu enguany?
A l’edició del 2017 vam rebre 137 poemes a concurs. Aquest 
any s’ha convocat una mica més tard, però esperem una 
bona participació.

Com s’explica aquesta vigència i rellevància? La poesia 
està de moda?
La poesia sempre està de moda! És un mitjà sintètic per 
expressar allò que sents i que d’una altra manera podria ser 
molt difícil d’explicar. Sabeu allò d’una imatge val més que 

mil paraules? Doncs això mateix 
es podria aplicar a un poema. 
Un poema, com la música, 
arriba directament a l’ànima i és 
capaç de provocar tota mena 
d’emocions. És com fer petits 
pessics a l’ànima.

Quina projecció té aquest 
certamen de cara al futur?
Aquest certamen vol interpel·lar 
la ciutadania d’Esplugues, per això es va incloure un premi espe-
cial “Ciutat d’Esplugues” destinat al millor poema sobre la ciutat o 
la seva gent. Però els Jocs Florals d’Esplugues també han aconse-
guit posar el nom de la ciutat al mapa, pel que fa a la poesia. Hem 
rebut obres de tot el Principat, de la resta dels Països Catalans i 
àdhuc de la resta d’Espanya. A l’edició del 2017 una de les perso-
nes guardonades es va desplaçar des d’Irlanda expressament per 
recollir el seu premi.

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

 Narcís Fluvià
Director de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
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 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural 

Presentació del llibre: Els camins de la 
llum, de Coia Valls.
Valls parlarà de les seves obres i, especialment, 
s’endinsarà en aquesta última. Els camins de 
la llum, és la història d’una revolució, portada 
a terme des de l’anonimat, sense més arma 
que un punxó i protagonitzada per un nen. La 
commovedora història del sistema Braille, una 
impressionant novel·la de superació. Entrada 
gratuïta.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i La Llibreria 
Esplugues

Dijous 11
� 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Dins del forat, a càrrec d’Ada Cusidó. Per 
a infants d’entre 24 i 28 mesos, acompanyats 
d’una persona adulta. Places limitades, cal 
inscripció prèvia.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘Construir Catalunya 
des dels Ajuntaments’’, a càrrec de 
l’exconsellera de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya Montserrat Tura. Més informació 
a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 20 h
Espluga Viva  

ABRIL LITERARI
Presentació del llibre: L’aventura de volar, 
de Betsabé Garcia
Biografi a de la primera aviadora catalana, una 
vida de pel·lícula. Ma Pepa Colomer, nascuda a 
Barcelona el 1913, i que amb només 17 anys va 
obtenir el títol de pilot d’avió. Ens acompanyarà 
l’autora del llibre.
Organitza: Espluga Viva

Divendres 12
� De 17 a 19 h • Mercat de Pagès (Can Tinturé)
  (CEM Les Moreres)

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019.

Dissabte 13
� Fins al dimarts 30 • Espluga Viva   

ABRIL LITERARI
Intercanvi de llibres: ‘T’emportes un llibre 
i en deixes un altre’
Aquesta activitat s’adreça a totes les edats i tots 
els estils i té per objectiu intercanviar llibres de 
manera lliure i gratuïta.
Organitza: Espluga Viva 

+

Salut, ecologia, sostenibilitat i diversió estan cada 
vegada més unides. Un bon exemple n’és la Festa de 
les Rodes. Una celebració molt familiar que pretén gaudir 
a l’aire lliure de tots els elements que en ofereix la natura 
sense malmetre-la. Enguany aquesta festa, dedicada a 
la mobilitat saludable i sostenible, se celebrarà el proper 
diumenge 7. Patinets, bicicletes, monopatins, karts o 
patinets elèctrics es donen cita al carrer Andreu Amat 
(davant l’Institut La Mallola) en una jornada lúdica i plena 
d’activitats sensibilitzadores i respectuoses amb el medi que 
ens envolta. A més, hi haurà espais habilitats per passejar 
amb skates, bicicletes o karts de pedals.  Podeu participar 
en les dues passejades urbanes amb bicicleta, gaudir de les 
exhibicions de joves skaters o d’una exhibició de patinatge 
artístic, a càrrec de l’Esplu-Artístic Club Patins. Veniu a la 
Festa de les Rodes i mobilitzeu-vos pel medi ambient!

La Festa de les 
Rodes reivindica la 
mobilitat sostenible

FESTA DE LES RODES
Diumenge 7, de 10 a 14 h
Sortida i arribada al c/Andreu Amat 
(davant de l’Institut La Mallola)

PASSEJADES URBANES AMB BICICLETA 

 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

 CIRCUIT B
(1.500 metres aprox.)
Sortida des del carrer Andreu Amat,

a les 10.30 h

Aconsellat per a infants fi ns als 9 anys, acompanyats 
d’un adult
És obligatori l’ús del casc en ambdós circuits

 19.30 h
’Avenç Centre Cultural

Presentació del llibre: Els camins de la 
lum, de Coia Valls.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Festaa ded  less RRododese  i mmobbillittzzzzzezzzzzezezzzzzzz u-uu vovovosss pepepepepp ll l mememm di ambieientntnt!!!

FE
DiDiu
SoSo
(d(da

SORTIDA AARRIBADA A

SORTIDA B



 �Fins al dimarts 30 d’abril
Espluga Viva   

ABRIL LITERARI
Concurs Literari         +     P.7

Tema lliure. Categories infantil, juvenil, adults. 
Demaneu les bases a la Secretaria de l’Espluga 
Viva. 

    
� D’ 11 a 13 h

Parc Pompeu Fabra (Finestrelles)  

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019.

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
AUUUUUUU!! Torna el llop, a càrrec 

de Blai Senabre.

� De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [2 €] No socis [3 €] 

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

Diumenge 14
� D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Qui viu a l’estany?
Activitat que dona a conèixer la importància 
dels punts d’aigua naturalitzats per fomentar 
la biodiversitat urbana. Amb l’observació i la 
pràctica, s’identifi quen les característiques de 
l’aigua i l’entorn així com la presència d’amfi bis 
i invertebrats.

D’11.30 a 13.30 h • Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Els contes del parc
Activitat activa i relacional de sensibilització al 
parc de la Fontsanta.

Dilluns 15
� 19.30 h • Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Cafè tertúlia: Vull editar el meu llibre
Compartirem experiències amb persones que 
s’han autoeditat els seus llibres i amb llibreters i 
editors que ens ajudaran a valorar-ne els pros i 
contres i ens donaran pautes per fer-ho.
Organitza: Espluga Viva

+     P.7

Dimarts 16
� Tot el dia

Obertes les inscripcions per a la IX 
Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
– Hospital Sant Joan de Déu
El diumenge 12 de maig al matí, la ciutadania 
d’Esplugues té una cita als carrers  de la ciutat, 
una nova oportunitat de gaudir d’una activitat 
esportiva oberta a tothom i alhora de donar 
suport, alhora, al projecte Hospital Amic de 
l’Hospital Sant Joan de Déu. Inscripcions a 
partir del 16 d’abril i fi ns al 8 de maig en línia i 
presencials. 

+     P.8

Dimecres 17
� De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 

Socis i sòcies [2 €] No socis [3 €] 

Ball per a la Gent Gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i 
l’Ajuntament

Dimarts 23

DIADA DE SANT JORDI
� D’11 a 20 h • Plaça Santa Magdalena  

Fira del llibre i de la rosa
Parades de llibres i roses organitzades per les 
entitats de la ciutat:

� D’11 a 20 h • Plaça Santa Magdalena   

Espai de llibres infantils
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� D’11 a 12 h
Plaça Santa Magdalena  

Lectura de textos en llengua 
catalana. Amb motiu de Sant Jordi, 
patró de Catalunya.
Organitza: Servei Local de Català d’Esplugues

� D’11 a 20 h • Plaça Santa Magdalena

Taller: Elaboració de punts de llibres
Venda i signatura de llibres
A la paradeta de l’Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues trobareu el seu llibre Ball de lletres. 
Al llarg de tot el dia també hi trobareu diferents 
autors i autores que signen exemplars.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

� De 17 a 20 h • Plaça Santa Magdalena  

Tallers infantils: Roses amb amor
Organitza: Escola Municipal de Ceràmica 
d’Esplugues de Llobregat.

� 18.15 h 
Petit parc de l’Amistat     

Exhibició/concert de l’alumnat de 
l’Espai de les Arts 
L’Alumnat de les escoles Municipals de Música 
i de Ceràmica i dibuix faran activitat oberta a 
la ciutadania al parc amb motiu de la Diada 
de Sant Jordi. Música i pintura inspirats per 
la Banda infantil de l’Escola Municipal de 
Música. 
 

� 18 h • Plaça Santa Magdalena  

Contacontes: Contes de capçalera
Hi ha contes que no poden faltar en l’imaginari 
dels infants, son els que anomenem “contes de 
sempre” però això sí, explicats com mai. A càrrec 
de Blai Senabre.

� 19 h • Pista de L’Avenç Centre Cultural   

Ballada de sardanes
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

+     P.7

 D’11 a 13 h
Plaça Santa Magdalena (Fira Sant Jordi)  

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019.

Dimecres 24
� De 10 a 12 h

Esplai de Gent Gran Centre La Plana

MES DE LA GENT GRAN
Obertes les incripcions per la Visita 
Girona en fl ors i dinar, del 16 de maig
Preu 35€, inclou visita a Girona, dinar, passeig i 
transport. Places limitades.

� 18 h • Saló de Plens de l’Ajuntament  
Plaça Santa Magdalena, 5-6  

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

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  
 (CEM Les Moreres)

SANT JORDI A ESPLUGUES
Presentació: ’Flors de trencadís’
El trencadís modernista característic de l’obra 
d’Antoni Gaudí, s’ha convertit en una icona del 
mateix Gaudí, del modernisme català i de la ciutat 
de Barcelona. Mireia Freixa i Marta Saliné ens 
proposen una passejada per les fl ors de trencadís 
que podem trobar en les gran i petites joies 
modernistes del nostre entorn.
Durant l’acte tindrà lloc la presentació del llibre 
Gaudí i el trencadís modernista, que recentment 
han publicat amb Triangle Editorial. 

+     P.7

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Louis Armstrong: l’essència del 
Jazz. Selecció d’audiovisuals i comentaris a 
càrrec de Manel Fabregat.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 25
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

SANT JORDI A ESPLUGUES
Taller familiar: ‘Taller de punts de llibre’, 
a càrrec de Montse Famadas.
Places limitades. Cal inscripció prèvia. Per a 
infants a partir de 5 anys.

 De 18 a 20 h • CEM La Plana  

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Jerusalem’, a càrrec de 
l’historiador d’art, Joan Astorch. Més informació 
a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18 h
Sala d’actes de la Biblioteca La Bòbila  
Conferència sobre el llibre de Miriam Hatibi, 
Mira’m als ulls

Divendres 26
� 10.30 h • Edifi ci Municipal Puig Coca  

DIADA DE SANT JORDI
Recital poètic de la Gent Gran amb la col·laboració 
d’escoles d’Esplugues.

� 20.30 h • Església de Santa Magdalena   

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Gala Lírica, a càrrec de la soprano Júlia 
Farrés; el tenor Josep Fadó i la pianista Olga 
Kobékina. S’interpretaran obres de  Georges 
Bizet, Gaetano Donizetti, Anton Dvorák,                             
Giacomo Puccini, Ruperto Chapí, Pablo 
Sorozábal, Federico Moreno, Eduard Toldrà, 
Franz Léhar i d’altres autors.   
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena

+     P.3

� 18 h
Sala infantil de la Biblioteca La Bòbila  

STORYTIME
Hora del conte en anglès per a infants de 3 a 8 
anys. A càrrec de Kids and us.

6  L'AGENDA - abril 2019



7  L'AGENDA - març 20197 L'AGENDADADA - marmarmarma ççç 22020 2019

+

La cultura, els llibres i les fl ors són protagonistes d’un mes 
carregat d’activitats. Com ja és habitual, Esplugues celebra 
el Sant Jordi amb un bon grapat d’activitats enriquidores i 
diverses. Algunes d’elles prèvies, d’altres posteriors a la gran 
cita del dimarts 23. Tot seguit detallem les propostes més 
destacades:

PRESENTACIONS I CONFERÈNCIES
El mes d’abril és ideal per presentar, exposar i descobrir 
llibres, i algunes entitats i equipaments n’aprofi ten l’ocasió. 
És el cas del Museu Can Tinturé, que el dimecres 24, a 
La Masoveria, ens proposa, de la mà de Mireia Freixa i 
Marta Saliné, una passejada per les fl ors del trencadís, tan 
present en les joies modernistes del nostre entorn, i alhora 
ens presenten el seu llibre Gaudí i el trencadís modernista, 
que recentment han publicat amb Triangle Editorial. També 
L’Avenç acollirà, el proper dimecres 10, la presentació del 
llibre de Coia Valls, Els camins de la Llum, la commove-
dora història de superació del creador del sistema Braille. 
D’altra banda, el Grup d’Estudis d’Esplugues presenta 
un acte a l’entorn de la fi gura de Joan Brossa, en l’any del 
seu centenari, amb diverses lectures i l’actuació musical del 
fantàstic duo Miquel Casals (pare i fi ll).

ABRIL LITERARI
El cicle dedicat als amants de les lletres, que organitza 
Espluga Viva, s’encarrega d’anar fent boca els dies pre-
vis a la Diada. Així, enceta el mes amb la inauguració de 
l’exposició  i conferència ‘Joan Brossa, guerriller armat de 
paraules’. Més endavant, us proposa participar en l’intercanvi 
de llibres de segona mà; en el cafè tertúlia ‘Vull editar el 
meu llibre’ on podeu compartir experiències amb per-
sones que s’han autoeditat els seus llibres, i amb llibreters 
i editors que us donaran pautes; o en la Ruta matinal per 
l’Esplugues Agrícola de la mà de Josep Florenza.

A més,  fi ns el 8 d’abril teniu temps per presentar les vos-
tres narracions breus o micro relats, i poesies al Concurs 
Literari que organitza l’entitat. Recordeu que han de ser 
textos escrits en llengua catalana i cada guardonat serà pre-
miat amb un lot de llibres i un diploma acreditatiu. Dimarts 
30 es donaran a conèixer els guardonats d’enguany.

Un dels plats forts del cicle són les seves presentacions i 
conferències, de les quals destaca la presentació del llibre 
Beneïda sigui la serp, de Sònia Moll, que anirà a càrrec  
del periodista, activista social i exdiputat del Parlament de 
Catalunya per la CUP, David Fernàndez. I per aquells 

La festa del llibre i la rosa impregna 
els carrers d’Esplugues

nostàlgics de cau no us perdeu la presentació, el dijous 4, d’Orgull 
xirucaire, d’Elisenda Rovira, també a la seu d’Espluga Viva. 

FIRA DEL LLIBRE I LA ROSA
La Diada de Sant Jordi té el seu epicentre en la Fira del Llibre i la 
Rosa. Al llarg del dimarts 23 (d’11 a 20 h), la plaça Santa Magda-
lena s’omplirà de paradetes de llibres i roses, de colors, de gent 
passejant amunt i avall, i de molta germanor. Entitats, associa-
cions, agrupacions i ciutadania en general s’agermanen en un 
dels dies més bonics del calendari, amb l’objectiu que tots plegats 
ens empeltem de cultura i amor i els visquem a l’aire lliure en una 
jornada molt especial. Es farà lectura de textos en català, hi haurà 
molta presència de llibres per als infants i sessió de contacontes 
amb Blai Senabre. A la tarda, els nens i nenes podran gaudir de 
tallers impartits, tant per l’Espai Municipal de les Arts com 
de l’Escola Municipal de Ceràmica. L’Escola Municipal 
de Música d’Esplugues ha preparat un concert especial per 
a tota la família. Finalment, la Secció Sardanista us oferirà la 
tradicional ballada de sardanes a la pista de L’Avenç.

LA CONTINUITAT DE LA DIADA
A Esplugues, Sant Jordi es viu més enllà de la Diada. Divendres 
26, al Centre Municipal Puig Coca, gaudirem del recital poètic de 
la Gent Gran, amb la participació de diverses escoles. Per la seva 
part, els Cargolins s’afegiran a les festa amb la seva Diada Castelle-
ra de Sant Jordi, dissabte 27. Consulteu totes les activitats del Sant 
Jordi a Esplugues al Dia a dia.
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Dissabte 27
 D’11 a 13 h

Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

SUPERMES
Taller: 
‘El jardí ceràmic de La Rajoleta’
Dels forns de la fàbrica Pujol i Bausis va sortir gran 
part de la ceràmica modernista . Moltes peces 
estaven inspirades en fl ors. L’Escola Municipal 
de Ceràmica i els Museus d’Esplugues  es 
proposen crear El jardí ceràmic de la Rajoleta, 
i per això necessiten la col·laboració de tots 
vosaltres. Abans de fl orir, haureu de sembrar 
i plantar: us conviden a un taller de ceràmica 
adreçat a grans i petits en el qual cada un de 
vosaltres farà la seva rosa de Sant Jordi. Aquestes 
fl ors formaran part d’una instal·lació artística a 
La Rajoleta, que plantareu el proper 11 de maig 
per poder-la gaudir i visitar. 

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Flors i violes
Activitat  sobre els prats fl orits del parc de la 
Fontsanta.

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de mOn Mas.

 18 h
Plaça Pare Miquel d’Esplugues 

DIADA DE SANT JORDI
Castellers d’Esplugues
Hi participen: Les colles de Castellers de Lleida. 
Castellers de Terrassa i Castellers d’Esplugues.
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues

�  De 18 a 20 h
Rafael Sebastià Irla, s/n local 1 

I Exposició Inclusiva Pintura Ciutat 
d’Esplugues. Montse Garcia, estudiant 
d’Història del Art, explicarà la seva visió del 
quadre de Las Meninas de Velázquez.
Organitza: Esplugues Sense Barreres

� 20.30 h
Parc Pou d’en Fèlix 

SANT JORDI A ESPLUGUES
Gran Espectacle Musical La 
Llegenda de Sant Jordi
El foc serà el gran protagonista d’aquesta vuitena 
edició, dotant la posada en escena de moments 
realment espectaculars i aclaparadors. A més, 
s’hi podran veure noves escenes i coreografi es, 
millores i novetats tècniques, amb participacions 
externes que de ben segur contribuiran a fer més 
rica aquesta posada en escena. Hi intervindran 
l’Escola de Dansa i Arts Escèniques-A Escena, 
que juntament amb el Drac Fal·lera de la Colla 
de Geganters d’Esplugues, seran els grups 
convidats a l’espectacle de Sant Jordi.
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

+     P.9

Diumenge 28
 D’11 a 13 h

Parc de Can Vidalet  

PRESSUPOST PARTICIPATIU 2019
Punt de participació mòbil
Vine a informar-te’n i a prioritzar les propostes 
del Pressupost Participatiu Municipal 2019.

 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  

JUGATECAMBIENTAL
La Festa del Parc
Es tracta d’un conjunt de jocs, un taller de 
maquillatge de motius naturals i un photocall 
per donar suport a la festa de la Jugatecambiental 
del parc.

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL
Dia de conscienciació sobre el 
soroll; ‘ No fem xivarri: una gimcana 
sobre el soroll’
Activitat  sobre els prats fl orits del parc de la 
Fontsanta.

Dilluns 29
 18 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CINEFÒRUM GENT GRAN

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Inauguració de l’Exposició de pintures 
de Mariona Vinyoles
També s’hi podran veure obres de Joan Romo. 
Es farà una performance de poesia i dansa.     

 20 h • Espluga Viva  

ABRIL LITERARI

Diàleg i presentació del llibre: Beneïda 
sigui la serp, primer recull de columnes 
publicades des del 2015 a La Directa per Sònia 
Moll (autora del llibre, fi lòloga, poeta, professora 
i assessora lingüística). Farà la presentació en 
David Fernàndez (exdiputat del Parlament de 
Catalunya per la CUP que va participar en la 
creació de La Directa, mitjà de comunicació 
amb el qual encara col·labora).
Organitza: Espluga Viva   

+     P.7

Dimarts 30
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES
The Incredible Book Eating Boy, by 
Oliver Jeff ers. By Patricia McGill, storyteller.

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

ABRIL LITERARI
Lliurament de premis del cinquè 
Concurs Literari
Organitza: Espluga Viva

+     P.7
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+  CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT D’ESPLUGUES - 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU 

Se abren las inscripciones 
para participar en la carrera 
más solidaria e inclusiva
La Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues - Hospital Sant Joan de Déu 
abre sus inscripciones para participar en este evento solidario que se 
celebrará el domingo 12 de mayo. La organización quiere seguir incre-
mentando la participación que el año pasado sobrepasó los 1.500 corre-
dores y corredoras, entre las tres competiciones: Mini-Cursa, Cursa de 
Promoció y Cursa Solidària.

Además del carácter solidario del evento, también cabe destacar su 
labor inclusiva con la iniciativa, ya presente el año pasado, de 
añadir la categoría de niños y niñas con diversidad fun-
cional a las dos carreras infantiles: Mini-Cursa y 
Cursa de Promoció.

La Cursa Solidària Ciutat 
d’Esplugues, dona sus ingresos 
al programa Hospital Amic, que 
tiene como objetivo prioritario 
mejorar la calidad de vida de los 
niños y niñas y sus familiares, a lo 
largo de su ingreso sanitario en el 
hospital de nuestra ciudad.

Os podéis inscribir a partir del 
martes 16 de abril y hasta el 8 de 
mayo, de manera online en www.
cursasolidariaesplugues.cat o de 
forma presencial en el CEM La Plana.
También quedan abiertas las inscripciones 
para colaborar como voluntario.
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Divendres 3 de maig
 10 h

Ajuntament d’Esplugues 

Sortida guiada a l’edifi ci històric de 
la Universitat de Barcelona
Preu socis [2,5€]. No socis [5€]. Reserves a: 
adee.escriptores@gmail.com
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

CURSOS i TALLERS 
� Dilluns 8, de 18  a 21 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Escola de Mares i Pares d’Esplugues 
Deseducar-nos per educar
Canviar el no pel sí
Tot creant espais de confi ança, 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.

 Tots els dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva  

Taller: Marxa nòrdica
Sortida amb la monitora titulada Carme Cervera. 
Cal inscripció prèvia. Socis [20€ al mes] No socis 
[25€ al mes].
Organitza: Espluga Viva

 Tots els divendres, 19 h • Espluga Viva  

Taller: Tastet de poesia
Taller de poesia obert i lliure. Gaudireu de poesia, 
recitareu, n’aprendreu i comentareu. Sessions 
improvisades amb la guia i orientació del mestre 
Pep Moreno. Organitza: Espluga Viva

� Cada dijous, de 18.30 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural  

Trobades grups de conversa: ‘Xerrem’
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o 
al local de l’Espluga Viva. Organitza: Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua – CAL

� Cada dimecres, de 10 a 11.30 h 
CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a catalana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones. 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE) 

� Cada dijous, de 10 a 12 h • CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a castellana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE). 

� Cada dimarts, de 19 a 20 h 
L’Avenç Centre Cultural  

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament 
segons el nivell. Inscripcions a la seu de la secció 
a L’Avenç Centre Cultural.
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

� Cada dijous • CIRD Vil.la Pepita  

Classes d’informàtica, nivell zero
Per  a  més  informació  i  inscripcions,  truqueu  
al  690  728  714.  Places  fi ns  a  12  persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores  
d’Esplugues (ADEE)

� Dissabtes a la tarda • CEM Les Moreres  

Classes de ball 
Classes d’una hora. Diversos estils a escollir

� De 17.30 a 18.30 h • Ball en línia (no cal parella)

� De 18.30 a 19.30 h 
Tango argentí, merengue, salsa...

+ GRAN ESPECTACLE MUSICAL DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI

L’actuació celebra la seva majoria d’edat 
amb l’edició més espectacular
Ja fa 18 anys que l’Esbart Vila d’Esplugues s’encarrega de 
teatralitzar i musicar la llegenda de Sant Jordi en un espec-
tacle de dansa que, un any més, ens sorprendrà en molts 
aspectes: un guió inèdit, vestuaris originals i divertits, efec-
tes especials, pirotècnia i una escenografi a impressionant.

El foc serà el gran protagonista d’una edició que promet 
ser “la més espectacular de totes les que hem fet”, en 
paraules del director de l’espectacle, Sergi Castro. També 

Dissabte 27, a les 20.30 h
Parc Pou d’en Fèlix 

es podran veure noves escenes i coreografi es, novetats tècniques i 
canvis en la disposició escènica que permetran una millor pers-
pectiva a l’espectador.
Pel que fa a la resta, es manté com altres anys.  Així, hi haurà 
la participació de l’escola de dansa i arts escèniques A Esce-
na, i la participació entranyable del Drac Fal·lera, gràcies a la 
col·laboració de la Colla de Geganters d’Esplugues.
La pista Pou d’en Fèlix serà l’escenari on la llegenda cobrarà vida, 
gràcies a la dedicació i la il·lusió de l’Esbart i totes les entitats que 
hi contribueixen. En cas de mal temps, l’acte es traslladarà a la 
pista coberta Conxita Udina del mateix parc. 
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� De 19.30 a 20.30 h • Balls de saló  

Inscripcions obertes al 670 771 161 (Toñi).
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues

� Divendres 5 i dimecres 12, de 18 a 19.30 h
Biblioteca La Bòbila   

Curs de Narració de Contes
Trobar un moment cada dia per llegir o per 
explicar un conte als més petits fills és trobar 
un moment únic i íntim per teixir el vincle amb 
els nostres infants. Trobar moments per a la 
lectura de contes i poemes,i per contemplar 
llibres il·lustrats, és una excusa per sistematitzar 
una estona exclusiva en família amb temps de 
qualitat.  Taller de dues sessions per aprendre 
a explicar contes als nens i nenes (fins a 4 
anys). A càrrec de Rubén Martínez.       
Cal inscripció prèvia a la biblioteca o al web 
http://www.bibliotequeslh.cat/ 

SORTIDES
� Diumenge 7, a les 7 h

Sortida: de Riells a Santa Fe del 
Montseny (Vallès Oriental)
El Montseny més màgic i misteriós en estat pur. 
Aquesta travessa ens portarà des de l’ermita de 
Riells del Montseny fi ns a Santa Fe, travessant el 
clot de l’infern, la roureda verda, el turó de Morou 
i el pantà de Santa Fe, per camins poc transitats 
fi ns a la part fi nal, boscos, fagedes i rieres que 
ens faran volar la imaginació. Apta per a tothom 
que no tingui por de bruixes, dimonis i dones 
d’aigua. 10,5km 850m D+.
Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues

� Diumenge 7 d’abril, a les 11 h 
Sortida: plaça Mireia 

Itinerari: Les bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir. 
Amb  un cop  d’ull  podreu  entendre  per què  
aquest  cim  va  ser  controlat  des  de  ben  antic  
per  francesos,  bandolers,  i  republicans! Activitat 
gratuïta prèvia inscripció al telf: 93 470 02 18  o al 
c/e: museu@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

� Diumenge, 28 d’abril, a les 11 h
Museu Can Tinturé (  CEM Les Moreres)  

Itinerari: De la mà d’Esplugues
Endinsa’t per l’Esplugues més desconeguda i 
atractiva. Un recorregut sorprenent en el temps 
i en l’espai d’alguns racons més emblemàtics. 
Sabíeu que hi ha un claustre gòtic que ha 
itinerat un parell de vegades? O que hi una de 
les residències d’estiueig del famós Baró de 
Malda?... Vine i descobriràs moltes més coses. 
[3€]. Cal inscripció prèvia.

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
Esplugues ciutat ceramista

� 11 i 13 h • Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’
� 12 h • Museu Can Tinturé    

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.
A partir de [3€]. El 6 de gener no hi ha visites.

� Tot el mes d’abril
Espluga Viva   

ABRIL LITERARI
Exposició: ‘Joan Brossa, guerriller 
armat de paraules’
Inauguració: dilluns 1 d’abril, a les 20 h,
Organitza: Espluga Viva

� Del 29 d’abril al 10 de maig
Casal de Cultura Robert Brillas     

Exposició de pintures de Mariona 
Vinyoles
També s’hi podran veure obres de Joan 
Romo. Inauguració: dilluns 29 d’abril, a les 19 
h, amb una performance de poesia i dansa.

Del 2 al 9 d’abril

Exposició de les obres del concurs 
de fotografi a dels Tres Tombs
Inauguració, veredicte del jurat i lliurament de 

premis, dimarts 2 d’abril, a les 20 h.
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

ESPAIS DE LLEURE
� Tots els dilluns, de 17 a 19 h 

Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)

Espai Familiar d’1 a 4 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament  i retorn pedagògic. 
Prèvia inscripció al telèfon 93 473 39 09  
i a secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: Espluga Viva

� De dilluns a divendres, de 17 a 19 h 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)
Amb opció de recollida a l’escola

Espai de Tarda de 3 a 10 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament i retorn pedagògic.
Cada dia també es fan propostes noves que 
enriqueixen la tarda. Fbk=@esplugaviva, Insta=@
espaidetarda, Tw=@espluga_viva, Web= 
esplugaviva.cat.
Organitza: Espluga Viva

BIBLIOTEQUES 
Per a inscriure-us a les activitats que 
requereixen inscripció (Clubs de Lectura, 
Grups de Conversa, ...) adreceu-vos a: 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES
Carrer d’Angel Guimerà, 106-108
Tel.: 93 371 91 19 o a/e: 
b.esplugues.pm@diba.cat

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Pl. Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934032655 o a/e:
biblabobila@l-h.cat

ABRIL LITERARI 
ESPLUGA VIVA 

Bases Concurs Literari

• L’objecte d’aquest concurs és promoure  
 la creació literària i l’afi ció per la lectura.

• Hi hautrà una única modalitat, que   
 abastarà els següents gèneres literaris: 

Narració breu o microrelat• 
Poesia • 

 Els treballs han de ser originals i inèdits,  
 escrits en llengua catalana. Cada partici - 
 pant només pot presentar un únic treball.

• La participació és oberta a tothom.
 Hi ha diverses categories.

• Del 20 de febrer al 8 d’abril, es poden   
 entregar els treballs per via electrònica  
 o presencial.

• Trobareu les bases completes a: 
http://abrilliterari.blogspot.com.es/
Més informació a Espluga Viva (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9 - tardes) i al telèfon 
93 473 39 09 73 39 09 

TALLERS DE DONES ABRILTALLERS DE DONES ABRIL
CIRD CIRD VIL·LA PEPITAVIL·LA PEPITA

  Tots els dilluns, de 9.45 a 11.15 h. 
A partir del dilluns 29
CIRD Vil·la Pepita
Taller d’Iniciació Pilates
8 sessions.

  Tots els dilluns, d’11.30 a 13 h. A 
partir del dilluns 29
CIRD Vil·la Pepita
Taller d’Iniciació Hatha Ioga
8 sessions.

  Tots els dimarts, de 9.30 a 11.30 
h. A partir de dimarts 30
CIRD Vil·la Pepita
Escriure i compartir relats
8 sessions.

  Totes els dimarts de 12 a 13.30 h. 
A partir de dimarts 30
CIRD Vil·la Pepita
Esplugues Pensa
8 sessions.

  Dijous, de 16 a 17.30 h. A partir 
de dijous 25
CIRD Vil·la Pepita
Creixement Personal (1r torn)
10 sessions.

  Dijous, 17.30 a 19 h. A partir de 
dijous 25
CIRD Vil·la Pepita
Creixement Personal (2n torn)
10 sessions.

Inscripcions: de l’1 al 12 d’abril a:
• Punt d’Atenció a la Ciutadania 
(PAC) Central (plaça Santa 
Magdalena, 24)
• Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) 
Can Vidalet (Rambla Verge de la 
Mercè, 1)
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CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

Camp Municipal d'Esports Salt del Pi 
Camp Municipal de Futbol El Molí 

E S P O R T STrobareu tota la informació dels partits que disputin les entitats 
esportives locals, cada cap de setmana a l'apartat de 
"Esports-Competicions esportives-Partits cap de setmana" de l'Ajuntament d'Esplugues i més concretament 
al següent link: http://www.esplugues.cat/ambits/temes/esports/competicions-esportives 

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gemma Vilallonga
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 667 560 933
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS 91 S.L. • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: Alpha Printing

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

   

�� Dijous 25, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Taller de Risoteràpia
Saps com de benefi ciós és el riure? 
Vine a passar una bona estona i a 
oblidar-te de la resta de problemes 
amb aquesta dinamització! Et petaràs 
de riure! Dinàmica adreçada a joves 
de 12 a 18 anys.

�� Dijous 11, de 18 a 19h
Espai Jove Remolí  
Origami de St. Jordi
Coneixes la quantitat de figures 
d’origami que es poden fer? Vine a 
descobrir com fer el teu propi drac de 
St. Jordi. Dinàmica adreçada a joves 
de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA
�� Dimarts 30, de 18.30 a 20 h

Espai Jove Remolí  
Autodefensa
Taller d’autodefensa en que es treba-
llaran diferents tècniques i moviments 
útils a l’hora d’afrontar situacions de 
risc.  Adreçat a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït. Cal reservar plaça(*)

�� Dimarts 23, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Pa i pastís de St.Jordi
En aquestes dates no podia faltar un 
taller gastronòmic per aprendre a fer 
el teu propi pa o pastís de St. Jordi. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït. Cal reservar plaça(*)

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimecres 10, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí  
Tatuatges de Henna
La henna (de l’idioma àrab) és un tint 
natural de color vermellós que s’empra 
en una tècnica de coloració de la pell 
anomenada mehndi. Taller gratuït, 
adreçat a joves de 12 a 18 anys. 

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 26, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Cuina escocesa
La gastronomia escocesa és molt sem-
blant a la cuina anglesa, però té carac-
terístiques i receptes pròpies. Molts dels 
seus plats típics reben infl uències de 
terres estrangeres, com la francesa, 
així com de pobles del passat.
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït. Cal reservar plaça.(*)

TIC FORMACIÓ

� �Dimarts 9, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí         
Aprèn a fer un CV atractiu
Vols tenir un CV atractiu per poder-te  
donar a conèixer a les entrevistes de 
feina? Vols que el teu CV contingui 
la màxima informació possible però 
que estigui ben ordenat? Vine al taller 
‘Aprèn a fer un CV atractiu” i aprendràs 
a dissenyar el teu CV personal de ma-
nera senzilla i amb un resultat molt 
professional.

�� Dilluns 29, 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Aprèn a fer un treball de 10
Tens una entrega important i et preocu-
pa que el teu professor o professora 
no valori la teva feina a causa d’un 
mal disseny del treball? Vine al taller 
‘Aprèn a fer un treball de 10” i aprendràs 
quines eines pots utilitzar en el Word 
i què has de tenir en compte a l’hora 
de fer un bon treball.

TIC SERVEIS
� Durant tot el mes, de 19 a 20 h 

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el par-
ticipant ha de portar el seu ordinador 
portàtil amb el programari instal·lat. 
Més informació al 93 372 97 06. No 
requereix inscripció prèvia. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys 

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

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 24, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació 

Postre rus: Oladi
L’Oladi són unes postres tradicionals 
russes semblants a les creps, fetes a 
partir de farina, ous, sucre i llet. Tenen 
un gust diferent de les creps  perquè 
se’ls afegeix soda o llevat a la massa. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça(*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dimarts 30,  de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Com fer un bon currí-
culum? Destaca els teus 
punts forts!
Per diferenciar-nos de la resta de can-
didats hem de saber defi nir el nostre 
perfi l i ressaltar les nostres competèn-
cies. Vine a descobrir com mostrar el 
millor de tu al currículum.
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Cal 
reservar plaça (*)

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

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

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!

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

www.esplujove.net, trucant al 93 372 
97 06 (de dl. 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.   

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats del 
15 al 22 d’abril.

PUNT TEMÀTIC: 
Del Saló de 

l’Ensenyament 
a casa

� Oficina Jove d’Emancipació 
i Espai Jove Remolí
El Saló de l’Ensenyament és un 
gran expositor on es pot obte-
nir tota la informació necessària 
per orientar els joves en propos-
tes d’estudis: batxillerats, graus 
universitaris, estudis superiors, 
complementaris, de formació 
professional, art i idiomes.
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