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MES DE LES DONES

La cantante Lucrecia se une a la celebración 
del mes que reivindica la igualdad 
entre mujeres y hombres

Brockovich, el viernes 3, y La Modista, 
el miércoles 15. 

El Museu Can Tinturé también se une a 
la celebración con dos actividades. Una es 
la visita semi-teatralizada ‘La Magdalena 
a la fàbrica’ que invita a conocer el recin-
to de la antigua Pujol i Bausis de la mano 
de una de sus trabajadoras. La otra, la 
conferencia ‘Angelina Alós, treballado-
ra de l’art de la cerámica’, en la que el 
ceramólogo Emili Sempere explicará la 
vida y obra de esta maestra de ceramis-
tas, y así también inaugurará los actos 
conmemorativos del centenario del naci-
miento de la ceramista valenciana. 

Podéis consultar los detalles de la pro-
gramación del Mes de les Dones en el Dia 
a Dia. ● 

L
a desigualdad entre mujeres 
y hombres sigue, lamentable-
mente, lastrando a nuestra so-
ciedad. Uno de los indicadores 
más fl agrantes que muestran la 

falta de igualdad entre géneros es la brec-
ha salarial que, según los últimos estu-
dios de la UGT y el Indicador d’Igualtat 
de Gènere de Catalunya, se sitúa entre 
el 19 y el 25%. La cifra viene a decir que 
las mujeres todavía ganan menos que los 
hombres,  ya sea porque acceden a emple-
os peor remunerados o porque perciben 
sueldos más bajos. 

Con el fin de reflexionar sobre ello y rei-
vindicar una plena igualdad entre ambos 
géneros, Esplugues ofrece un mes lleno de 
actividades, organizadas sobre todo por 
las entidades de mujeres. El programa se 
extiende más allá del Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, el miércoles 8, 
cuando se hace la tradicional lectura del 
manifiesto conmemorativo en la plaza 
Santa Magdalena. 

Este año la programación viene mar-
cada por la asistencia de la cantante 
Lucrecia, que actuará el viernes 10, a 
las 20.30 horas, poco antes de la habitu-
al Cena de las Mujeres. Aparte de esta 
actuación estelar, también encontraréis 
talleres, proyecciones de películas y con-
ferencias de lo más interesantes. 

El mismo miércoles 8 por la tarde hay 
una charla informativa sobre la acogida de 

víctimas de violencia de género impar-
tida por Mossos d’Esquadra d’Esplugues, 
y una conferencia sobre la barbarie que 
han sufrido las mujeres yazidíes, escla-
vizadas sexualmente por los terroristas 
de Estado Islámico en Irak. Además, el 
miércoles 22, tenéis la oportunidad de 
conocer la situación de supervivencia que 
viven las mujeres refugiadas de la mano 
de dos voluntarias de Esplugues, Kinda 
Marrawi i Maria Banal, de las entidades 
Islam Relief y la Comissió Catalana d’Ajut 
al Rrefugiat, respectivamente. 

Respecto a los talleres, hay una mas-
ter class de zumba y una clase de 
defensa personal. Y en cuanto a las 
películas, que irán acompañadas de 
una tertulia posterior, se proyectan Erin 
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Un sopar en clau femenina 
on es conflueixen la diver-
sió i l’esperit de lluita
Les quatre associacions de dones d’Esplugues dedi-
quen esforços i il·lusions a lluitar pel canvi social que 
necessitem per arribar a la igualtat plena entre dones 
i homes. És una feina constant que, per un dia, es per-
meten deixar a banda per trobar-se totes al Sopar de les 
Dones, una celebració tant lúdica com reivindicativa. 

A l’acabar l’actuació de la cantant Lucrecia, que 
inaugurarà la jornada d’activitats del divendres 10, 
al Complex Esportiu Les Moreres, desenes de dones 
es reuneixen a les 21.30 hores en una mateixa taula 
per compartir experiències viscudes, reptes assolits 
i animar-se les unes a les altres a per seguir treba-
llant per la igualtat. Els dos actes, organitzats per les 
entitats que treballen a casa nostra per potenciar la 
participació i l’emprenedoria femenina, estan oberts 
a totes les dones de la vila. 

Les persones que vulguin assistir-hi poden inscriure-
s'hi fins al 8 de març a les diferents seus de les asso-
ciacions:
• Associació de Dones de La Plana. C. Bruc, 40, 
dimarts, de 18 a 19 h
• Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet,
Centre Mpal. Molí, dilluns, d’11 a 12 h i de 19 a 20 h
• Associació de Dones del Gall. C. Josep Argemí, 
48-52,
dimecres, de 17.30 a 19 h.
• Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues,
telèfon: 661 04 16 91 i  xde.esplugues@gmail.com.

DIVENDRES 10
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

ACTUACIÓ MUSICAL DE LUCRECIA
20.30 h. Aforament limitat, entrada gratuïta

SOPAR DE LES DONES D’ESPLUGUES
21.30 h. Preu: [17 €]

La fira fa bategar els 
moviments de “resistència” 
i solidaritat
 Sota el lema  “Bategant resistències”, la XXI Fira de 

la Solidaritat i el Suport Mutu s’anticipa al que serà 
la Primavera Solidaria el mes vinent i ofereix amb dues 
jornades plenes d’activitats. Vivim en un temps en què la 
solidaritat i la cooperació estan a l’ordre del dia i, per 
tot això, una vintena d’entitats uneixen esforços amb el 
Grup Ayllu per organitzar aquesta festa on la reflexió es 
combina amb la diversió. 

Si ve la fira arrenca el divendres 24, amb un cinefòrum 
al Centre Cultural La Bòbila sobre la pel·lícula La estra-
tegia del caracol, que narra la bretxa entre pobres i rics 
a Bogotà; el gruix d’actes es concentren el dissabte 25. A 
la rambla Verge de la Mercè trobareu tallers per a nens i 
nenes, una classe de zumba i actuacions de les Abuelas 
cantoras, d’Atabalats o de la formació Pepe Vacas, 
MiMa i Lidia Uve, entre d’altres.●

XXI FIRA DE LA SOLIDARITAT I EL SUPORT MUTU 
Divendres 24 i dissabte 25 

Rambla Verge de la Mercè

Gòspel a L’Avenç de la mà 
dels Blackiblanc

 Després de l’èxit de la prime-
ra actuació del cor a L’Avenç 
Centre Cultural l’any passat, el 
cor de gòspel BlackiBlanc torna 
a Esplugues el diumenge 19, a les 
18 hores, amb un repertori format 
per èxits de la música espiritual 
afroamericana de tots els temps, 
així com per hits del pop adap-
tades a aquest gènere o cançons 
pròpies de la formació. 

Aquesta serà una nova oportu-
nitat per descobrir, o per recordar, la música d’aquest 
conjunt barceloní de pells blanques i música negra, 
com evoca el seu nom. En aquesta ocasió, a més, el cor 
estrenarà nous temes propis compostos pel músic letó 
i director del cor, Gunars Kalnins, i clàssics del gòspel 
nord-americà tornaran a omplir L’Avenç amb prop de dues 
hores de concert.●

CONCERT DEL COR DE GÒSPEL BLACKIBLANC
Divendres 19   18 h • L’Avenç Centre Cultural
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Encara que a les noves generacions els és 
difícil de creure és ben cert que hi havia un 
temps no tant llunyà en què els cavalls i els 
cotxes compartien la calçada. A Esplugues 
tenim la sort de comptar amb la Colla dels 
Tres Tombs, que cada any s’encarrega de 
recuperar part d’aquesta memòria histò-
rica, i de lluir-la pels carrers de la ciutat. 
Aquest any, la Festa dels Tres Tombs 
que, a part de funcionar com a record dels 
inicis del transport, també honora el patró 
Sant Antoni Abad, se celebra el dissabte 
11 i el diumenge 12.  

Pel que fa a la programació de la celebra-
ció, que ja supera els vint anys d’història, 
aquesta es manté fidel a la d’altres anys. El 
que sí que canvia, com en cada nova edició, 
són els noms escollits per formar el cos de 
la bandera i el pregoner. L’organització ha 
decidit concedir els honors a Lluís Tarrés, 
com a banderer, i a Jordi Udina, com a 
pregoner; mentre que la Sílvia Udina i 
la Marta Grau seran les cordonistes i la 
Sílvia Ràmia, la capitana de bandera. Els 
actes del relleu de la bandera i el pregó, 
prèvia passejada a cavall per la vila, mar-
quen l’inici de les activitats més solem-
nes el dissabte a la tarda i culminen amb 
l’actuació de la Big Band Jove de l’Es-
cola Municipal 
de Música 
d’Esplugues. 

L’acte cen-
tral tindrà lloc 
el diumenge, 
amb la con-
centració de 
carruatges i 

cavalls 
al carrer 
Andreu Amat, 
des d’on començarà 
a desfilar la cavalcada 
pel carrer de l’Església, 
tot fent parada a la plaça 
de Les Moreres, on els 
animals rebran la bene-
dicció com estableix el 
patró dels animals. Els 
Tres Tombs, que donen 
nom a la festa, es faran 
com és habitual, a l’en-
torn del parc Pou d’en Fèlix. 
Tot plegat finalitzarà amb un 
dinar de germanor i ball a 
L’Avenç Centre Cultural. La Gran Banda 
de l’Escola Municipal de Música d’Es-
plugues també participarà a la cercavila 
que recorrerà els carrers de la ciutat.

Tanmateix, cal esmentar que, paral-
lelament a la festa, el parc Pou d’en Fèlix 
acull la VII Fira d’Alimentació Artesanal. 
A més a més, aquells que vulguin fer les 
millors fotografies de la celebració podran 
participar al 19è Memorial Carles Garcia i 
Royo, les bases del qual trobareu a www.
trestombs.com. ●

DISSABTE 11 DE MARÇ
• De 10 a 14 i de 17 a 19 h

VII Fira d'Alimentació Artesanal

Plaça vermella del parc Pou d'en

Fèlix

• 17.30 h

Passejada a cavall per la vila i recollida 

de la bandera i del cos de bandera

• 18.30 h

Cerimònia d’entrega de la bandera  

i pregó de festa

Casal de Cultura Robert Brillas

DIUMENGE 12 DE MARÇ
• De 10 a 14 h

VII Fira d’Alimentació Artesanal

Plaça vermella del parc Pou
d’en Fèlix

• De 8 a 11 h

Concentració de carruatges i cavalls.

Esmorzar d'escalfament [5 €] socis 
gratuït. C. Andreu Amat

• 11.45 h

Sortida dels Tres Tombs pels carrers 

d’Esplugues

Benedicció a la plaça de Les Moreres

• 15 h

Dinar de germanor de socis, amics  

i veïns, i ball de fi de festa

L’Avenç Centre Cultural
(vegeu tota la informació i recorregut 
al Dia a dia)

El 18è Sopar de la Fam 
està dedicat a la crisi 
de les persones refugiades

Agermanament Solidari us convida al 
Sopar de la Fam, que organitza cada any 
amb la voluntat de reunir al voltant d’una 
mateixa taula persones compromeses amb 
qüestions socials. Aquesta 18a edició té 
l’honor de comptar amb la presència de 
l’advocat d’estrangers, presos i menors 
Josetxo Ordóñez Etxeberria, que com-
partirà el seu coneixement i la seva experi-
ència amb la finalitat d’entendre la crisi de 
les persones refugiades a través de “pre-
guntes òbvies i respostes no tan òbvies”. 

L’entitat vol compartir amb els veïns i 
veïnes d’Esplugues un sopar de pa, oli i 
aigua, on espera la vostra presència i col-
laboració, el divendres 24, a les 20.30 h.● 

SOPAR DE LA FAM
Divendres 24  20.30 h

L’Avenç Centre Cultural

Carruatges i cavalls marquen el pas 
de la tradició pels carrers d’Esplugues

Esplugues es posa en marxa
Arriba la segona edició del cicle de sortides de marxa nòrdi-

ca a Esplugues: un esport on es camina amb l’ajuda de bastons. 
Els recorreguts, de diferents distàncies, segons la dificultat, 
ressegueixen els anomenats “camins saludables” que recor-
ren part del municipi i els seus voltants. Aquesta primavera 
no us quedeu a casa, l’Ajuntament d’Esplugues, amb la col-
laboració de Bendhora, us ofereixen fins a sis sortides, des del 
març fins al maig. 

Per començar, els qui encara no ho heu provat mai, podeu apun-
tar-vos al test d’iniciació que es fa el dissabte 11, de 10 a 12 hores. 
Caminareu uns tres quilòmetres aproximadament, i recordeu 
que cal portar roba i calçat còmode. Allà mateix us deixaran els 
bastons, a qui no en tingueu de propis. La segona sortida està 
programada per al dissabte 25, a la mateixa hora.  

Per a més informació i inscripcions: podeu accedir al web www.
esplugues.cat o presencialment al CEM Les Moreres (que també 
és el punt de trobada de les passejades), de dilluns a  divendres, 
de 10 a 20 h.●

DISSABTE 11 • Test iniciació marxa nòrdica

DISSABTE 26 • Sortida marxa nòrdica  De 10 a 12 h 

Punt de trobada: CEM Les Moreres

Fragment del 
punt de llibre 

commemoratiu 
elaborat per 

Eugeni de Haro
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Arriba una nova edició del Festival de 
Música Clàssica i Tradicional amb vuit 
propostes que complementen un progra-
ma ben variat, per tal d’adaptar-lo a tots 
els gustos, tant pel que fa al repertori com 
també als autors i a l’època de les obres. 
Així, viatjareu musicalment des del segle 
XVIII fins al segle XXI i hi trobareu des de 
corals o conjunts de cambra fins a vetllades 
líriques que combinen sarsueles, sonates i 
musicals.  Tot plegat porta el segell de qua-
litat dels Amics de la Música Clàssica de 
Santa Magdalena, que per aquestes coses 
tenen bon olfacte o, més ben dit, bona oïda. 
Un criteri que han anat afinant al llarg dels 
20 anys que fa que munten el cicle. 

Als que sou assidus al festival us sona-
ran els noms del programa d’aquesta tem-
porada, ja sigui perquè la majoria repeteix 
d’altres anys o perquè són artistes nascuts 
a casa nostra. És el cas del pianista Jordi 
Humet, que vindrà acompanyat del Trio 
Pedrell; la mezzosoprano Dida Castro que 
posarà veu a les peces interpretades per 
l’Ensemble Le Tendre Amour; la Maria 
Busqué (clavicèmbal) i la seva Dianthus 
Ensemble o la Montse Pujol-Dahme 
(piano), que proposa una Gala Operística 
per al 28 d’abril. 

El concert inaugural, del divendres 31, 
està protagonitzat per un “bon amic” del 
festival, com diu l’organització. El director 
Esteve Nabona, un incondicional del cicle 
des dels seus inicis, portarà el Cor Jove 
de l’Orfeó Català, formació que dirigeix 
actualment des de l’Escola Coral de l’Or-

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Arrenca una nova edició del cicle de música 
que busca adaptar-se a tots els gustos

feó Català, amb seu al Palau de la Música 
Catalana. El cor, format per cantaires de 16 
a 25 anys, va ser fundat el 1986; Nabona 
n’és el seu director, des de 2003, i Pau 
Casan, el pianista. “Vénen a Esplugues 
amb un programa espectacular, sobretot a 
la segona part, en què interpreten sis esce-
nes de Des de les Terres Altes de Bavaria, 
de Edward Elgar”, recomana el president 
dels Amics de la Música, Joan Ribas. 

A les pròximes edicions de L’Agenda troba-
reu la informació dels concerts de cada mes, 
però si voleu anar fent boca, podeu consultar 
tota la programació al nou web del festival: 
http://festival-musica-esplugues.cat ●

m
os

a 
AL

cicle 
els g s

Quina aportació fa el festival a la cul-
tura d’Esplugues?
Des del principi la idea del festival ha estat 
portar a Esplugues un tipus de música i 
de formacions, orquestres, conjunts de 
cambra, grups corals, cantants lírics, etc. 
que d’una altra manera no tindríem. La 
nostra voluntat és complementar i ampliar 
una oferta musical que ja existeix, gràcies 
a les corals i escoles de casa nostra, amb 
altres propostes que ens portin música 
clàssica dels últims segles. 

Què destacaria d’aquesta edició?
És la primera vegada que fem vuit con-
certs, fins ara el màxim havien estat set. 
Per tant, serà una temporada ben intensa. 

Se’m fa difícil destacar-ne un per sobre 
dels altres. Potser ressaltaria l’Orquestra 
de Cambra de Terrassa 48, un habitual del 
festival, que ens porta un concert titulat 
'Postals a Enric Granados', un homenatge 
al compositor català que el 2016 va marcar 
el centenari de la seva mort.  

També destacaria els noms de casa. 
La Dida Castro, que ens porta obres de 
Händel i Vivaldi; i el Trio Pedrell, amb 
Jordi Humet, que a la segona part es con-
vertiran en un quintet i tocaran una peça 
de Schubert molt coneguda. 

Més enllà del festival quines activitats 
feu des de l’entitat?
Ja fa tres anys que vam inaugurar un cicle 

que es diu concerts familiars, que fem a 
la tardor i en què aquest any, a part de 
programar a L’Avenç Centre Cultural, hem 
afegit el Centre Cultural La Bòbila.  

Quin futur li preveus al Festival de 
Música Clàssica i Tradicional?

Crec que el futur és bo perquè te accep-
tació i el públic interessat en aquest tipus 
d’espectacles creix, no només a casa nos-
tra, sinó arreu. És un tipus d’expressió 
cultura que crida l’atenció i agrada a cada 
vegada més gent. La gràcia està en saber 
combinar i adaptar el festival a tots els 
gustos.

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Joan Ribas 
President dels Amics de la Música Clàssica 
de Santa Magdalena

“  Enguany el festival 
compta amb vuit concerts, 
serà una temporada ben 
intensa”

Esteve Nabona

DIVENDRES 31  21 h
Cor Jove de l’Orfeó Català

Obres de Gregorio Allegri, 

Henry Purcell i Edward Elgar 

No socis, col·laboració de [8 €] 
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Dia
a Dia

Març 2017

1 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
Let's play the tale by Patricia McGill    
Come and join in the stories through 
objects and visual aids as well as songs. 
Playful and interactive storytelling in 
English for children aged.           

 De 17.45 a 19 h • Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMECRES DE CENDRA
L’enterrament de la sardina
Espactacle pel barri de Can Vidalet i acte simbòlic 
d’enterrament de la sardina. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

2 DIJOUS
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Leonard Bernstein, el músic total'
A càrrec de Pere-Andreu Jariod
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

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

  19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas   

Xerrada: 'El Tibet: El conflicte silenciat'
A càrrec d'Albert Carrasco Guasques. Historiador, 
poeta i responsable de l'ONG Suport Tibet.
Presenta: Lídia Verdier Guasques 
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

3 DIVENDRES
 

 17 h
Associació de Dones de La Plana c/Bruc 40 

MES DE LES DONES
Cinefòrum: Erin Brockovich 
Dirigida per Steven Soderbergh i protagonitzada por 
Julia Roberts
Organitza: Associació de Dones de La Plana

 17 h • Associació de Dones del Gall  
C/Josep Argemí, 48-52

Conferència sobre acolliment de les 
víctimes de violència de gènere
A càrrec dels Mossos d’Esquadra d’Esplugues
Organitza: Associació de Dones del Gall

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Conferència: ‘Dones yazidis, víctimes 
de l’Estat Islàmic’
A càrrec de Carme Villarroya, activista d’Amnistia 
Internacional de Catalunya i integrant de la Xarxa de 
Gènere del Secretariat estatal
Organitza: Grup Pla del Llobregat  - Amnistia 
Internacional de Catalunya

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER INFANTIL D'ANGLÈS
I love English, by Mary Hidalgo  
Stories and games in English for children
6 years and up. Places limitades. 
Cal reserva prèvia.                   

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

DISCOFÒRUM
Rachmaninov, a càrrec de Francesc Ventura
 

9 DIJOUS
 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Els contes de la Rita: peix, peixet i 
peix peixot , a càrrec de Sara Fuentes
Per a infants entre 2 i 3 anys, acompanyats d’una per-
sona adulta.Places limitades. Cal reserva prèvia

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Aproximació personal a Arnau de 
Vilanova', a càrrec d’Oriol Pi de Cabanyes. 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

Contesplai
En col·laboració amb el Grup Indi del Club d’Es¬plai 
Pubilla Cases - Can Vidalet

 18 h • Associació de Dones del Gall 
C/Josep Argemí, 48-52  

MES DE LES DONES
Masterclass de zumba
Organitza: Associació de Dones del Gall

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

10 DIVENDRES
 20.30 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

MES DE LES DONES
Actuació musical de Lucrecia
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Per a més infor-
mació podeu trucar al CIRD, tel. 93 371 33 50 - ext. 
2190.

 21.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

MES DE LES DONES
Sopar de les Dones d’Esplugues
Preu: [17 €]. Aforament limitat. Inscripcions obertes 
fins al 9 de març.  Per a més informació, truqueu al CIRD, 
tel. 93 371 33 50 - ext. 2190.  A LA PÀGINA 3

 21 h • Saló de Plens de l'Ajuntament  

DÍA DE ANDALUCÍA
Elecció de l'andalús de l'any 

 22 h • Casal Robert Brillas  
Vi d'honor
Organizació: ACAE i C.C.A. Plaza Macael

4 DISSABTE
A partir de les 10.30 h • Plaça Catalunya

DÍA DE ANDALUCÍA
Festival andalús

 10.30 h • Sardinada popular
 10.30 h • Jocs infantils i inflables
 11 h • Actuació dels quadres de ball, coros i 

cançó espanyola 
 13 h • Actuació del cantante de copla Diego 

Benjumea, andaluz del año 2016
 14 h • Repartiment de migues populars

Organizació: ACAE i C.C.A. Plaza Macael A LA PÀGINA 9

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Miau! Va de gats!, a càrrec de mOn Mas

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

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

 18 h 
L'Avenç Centre Cultural  

Mostra de tallers de L’Avenç  
Activitat gratuïta per a tots els públics
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

5 DIUMENGE
Diversos llocs i horaris segons recorregut

Barcelona Magic Line 
La Magic Line és una caminada solidària que organit-
za Sant Joan de Déu en favor de les persones que es 
troben en situació vulnerable. Hi ha cinc modalitats, de 
10, 15, 20, 30 i 40 km. Les persones interessades a for-
mar part d’aquesta causa solidària es poden inscriure 
al web: http://www.magiclinesjd.org/ca  
Organitza: Obra Social Sant Joan de Déu

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Arbres singulars al parc de Can 
Vidalet’
Taller per conèixer els arbres més antics del parc. 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

 A partir de les 12 h
Plaça Blas Infante i Edifici Cadí

DÍA DE ANDALUCÍA
 12 h • Ofrena floral al monument a Blas Infante
 12.30 h • Elecció de l'andalús d'Esplugues
 13 h • Vi d'honor 
 14 h • Clausura 

Organizació: ACAE i C.C.A. Plaza Macael

 14 h • L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [15 €] no socis [20 €] 
Menors de 12 anys [12 €]  

Calçotada de L’Avenç
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

8 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar

 12 h • Plaça Santa Magdalena  

MES DE LES DONES
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Lectura del manifest commemoratiu 
del Dia internacional de les Dones
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 18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

32è Musicoral
Un concert on participen unes 40 corals de la comarca 
Participen les corals: L'Adinoi de l'Hospitalet, 
Ars Nova de Martorell, Luovyn de Martorell i 
Catalònia de Cornellà
Organitza: S.C.C. La Coloma

13 DILLUNS
 9.45 h • Patronat de Cornellà    Preu: [7 €]

Teatre: La casa de Bernarda Alba
Inscripcions: 6 de març, de 10 a 12 h al Casal de Gent 
Gran Centre la Plana (c/Rafael Sebastià Irla, s/n bxs.) o 
el 8 de març, de 10 a 12 h, al Casal de Jubilats de Can 
Clota (c/la Pau, 10)
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
Transeduca

 De 19 a 20 h • Sala d'actes Baronda  

Presentació Pacte per la Convivència 
i el Civisme
Activitat oberta a la ciutadania

14 DIMARTS
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

HORA DEL CONTE
Imaginem, imaginem... 
Amb Gisela Llimona
En aquesta maleta, els més menuts podran somiar i fer 
volar la imaginació.

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada-taller: 
‘Esplugues ciutat cardioprotegida’
Informació de la instal·lació dels desfibril·ladors 
externs automàtics i com actuar en cas d’emergènca.  A LA PÀGINA ANTERIOR

 11.45 h • Plaça de les Moreres   

Sortida dels Tres Tombs pels carrers 
Benedicció dels animals a la plaça de Les Moreres
Recorregut: C. Andreu Amat, c. de l'Església, c. Laureà 
Miró, avda. de Cornellà, avda. Isidre Martí (enllaç amb 
els Tres Tombs), c. Josep Rodoreda, c. Doctor Turró, 
c. Àngel Guimerà, c. Sant Francesc Xavier i c. Vicenç 
Bou. Tornada pel c. Nou, c. Laureà Miró i c. Nord, fins a 

l’arribada al punt de concentració, al c. Andreu Amat

 15 h • L'Avenç Centre Cultural 
Dinar de germanor de socis, amics i 
veïns i ball de fi de festa. Inscripcions: 
fins al dimecres 8 de març, al mercat de la Plana, a 
les parades: Tocineria-xarcuteria Milà (93 473 13 52) i 
Pesca Salada Júlia (93 473 76 80). Preu: [25€]

19è Concurs fotogràfic memorial 
Carles Garcia i Royo
Les obres s'hauran de lliurar a Bovés Bricolatge, 
c/Mestre Joan Corrales 24, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores, 
fins al 2 de maig, amb la inscripció del portador en 
l'acte del lliurament. Consulteu les bases al web: 
www.trestombs.com
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
  A LA PÀGINA 5

 A les 11 i 13 h • "La Rajoleta"

MES DE LES DONES
Visita semiteatralitzada:
 ‘La Magdalena a la fàbrica’
La Magdalena Serra, una de les treballadores de “La 
Rajoleta”de principis del s.XX, us acompanyarà pel 
recinte de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, tot explicant-
vos algunes de les seves vivències. Activitat gratuïta. 
Punt de trobada: Museu Can Tinturé
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 De 12 a 13 h • Casal de Cultura Robert Brillas 
Concert: coral Teen Star Voices i cor 
Kwaya, de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues
Organitza: Escola Municipal de Música d'Esplugues

11 DISSABTE
 De 10 a 12 h 

Sortida del CEM Les Moreres   

Tast d’iniciació a la marxa nòrdica 
(intensitat baixa) 
Una ruta pels carrers del municipi
Inscripcions: presencialment al CEM Les Moreres, de 
dilluns a divendres, de 10 a 20 h, o per Internet, al web: 
www.esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  i Bendhora A LA PÀGINA 4

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Qui vola en aquesta escombra?
A càrrec de Sandra Rossi

XXI FESTA DELS TRES TOMBS
 De 10 a 14 i de 17 a 19 h

Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella   
7a Fira d'Alimentació Artesana

 17,30 h
Inici al carrer Nou
Passejada a cavall per la vila i recolli-
da de la bandera i del cos de bandera
Recorregut: Carrers Nord, Nou, Àngel Guimerà, Sant 
Francesc Xavier, Doctor Manuel Riera, Sant Albert 
Magne, Mestre Joan Corrales, avda. Cornellà, Mossèn 
Cinto Verdaguer i Casal de Cultura Robert Brillas

 18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Cerimònia d’entrega de la bandera i 
pregó de la festa
• Pregó a càrrec de Jordi Udina
• Cerimònia d'entrega del banderer, per part del 
banderer de 2016, Tomàs Blanco, impulsor de la 
festa, al banderer de 2017, Lluís Tarrés. 
• Actuació de la Big Band Jove de l'Escola 
Municipal de Música d'Esplugues
• Parlaments i refrigeri

19è Concurs fotogràfic memorial 
Carles Garcia i Royo
Les obres s'hauran de lliurar a Bovés Bricolatge, c/
Mestre Joan Corrales, 24, de 10 a 14 i de 17 a 20 hores, 
fins al 2 de maig, amb la inscripció del portador en 
l'acte del lliurament. Consulteu les bases al web: 
www.trestombs.com
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
  A LA PÀGINA 5

 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 DIUMENGE
 De 10 a 14 h

El Torrent sota del Pont d’Esplugues

VII Dia de la Moto Activa 
Copa Catalana de Trial per a nens i nenes i fèmines
Organitza: Motoclub Esplugues amb el suport de 
l’Ajuntament

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Qui viu a l’estany?’’
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

XXI FESTA DELS TRES TOMBS
 De 10 a 14 h

Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella   
7a Fira d'Alimentació Artesana

 De 8 a 11 h • C. Andreu Amat (la Mallola)  
Concentració de carruatges i cavalls
Recepció i esmorzar d’escalfament per als veïns d’Esplugues. 
Preu esmorzar [5€] gratuït per als socis i sòcies Xerrada: ‘ESPLUGUES CIUTAT CARDIOPROTEGIDA’ 

Dimarts 14   19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Esplugues, ciutat protegida contra les 
cardiopaties

 La ciutat acaba d’instal·lar desfibril·ladors externs automàtics (DEA), 
que serveixen per reanimar les persones que han patit una aturada cardio-
respiratòria, en deu punts estratègics de la vila i en dos cotxes patrulla de la 
Policia, que se sumen als dos que ja existien als complexos esportius de La 
Plana i Les Moreres. Tot i que no es requereix formació prèvia per fer-los servir 
-ja que el  funcionament està ben explicat a les instruccions dels aparells-, 
l’Ajuntament ha organitzat una xerrada-taller, el dimarts 14, a les 19 hores, 
per parlar del projecte ‘Esplugues, ciutat cardioprotegida’, on es donarà 
informació sobre l’ús dels DEA i de com actuar en cas d’emergència. 

De moment podeu anar prenent nota dels deu punts on trobareu instal·lades 
les diferents unitats de desfibril·ladors: 

• Plaça Santa Magdalena

• Casal de Cultura Robert Brillas

• Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

• Mercat Municipal de La Plana (rambla del Carme) 

• Plaça Catalunya (c. Alegria cantonada c. Sebastià Irla)

• Camp Municipal de Futbol Salt del Pi (c/ Severo Ochoa)

• Camp Municipal de Futbol Molí (c/ Molí)

• Edifici Cadí (rambla Verge de la Mercè)

• Davant l’escola Folch i Torres

• Carrer Josep Anselm Clavé
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24 DIVENDRES
 19.30 h • Centre Cultural La Bòbila 

Cinefòrum: La estratègia del caracol
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni 
en el Lleure

 20.30 h • L’Avenç Centre Cultural  

Sopar de la fam 
Xerrada: ‘Per entendre la crisi dels refugiats: 
preguntes òbvies i respostes no tan òbvies’, a 
càrrec de Josetxo Ordónez Etxeberria, llicenciat 
en dret i filosofia i advocat d´estrangers, de presos i 
menors, entre altres càrrecs. Compartireu el sopar de 
pa, oli i aigua.
Organitza: Agermanament Solidari A LA PÀGINA 4

25 DISSABTE
 D'11 a 20 h  • Rambla Verge de la Mercè

XXI Fira de la Solidaritat i el Suport 
Mutu

 11 h • Inici Fira
 D'11 a 20 h • Cafeteria solidària 

Organitza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni 
en el Lleure

 D'11 a 13 h • Tallers per a nenes i nens 
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni 
en el Lleure i Colla de Castellers d’Esplugues

 13 h • Abuelas cantoras 
Organitza: Grup d’Àvies de Sant Antoni-Santa 
Gemma-Sant Enric

 13.30 h • Percussió amb el grup Atabalats
 14 h • Dinar solidari Organitza: Grup Oberts a 

Tothom de la Parròquia de Sant Antoni
 16 h •  Cafè musical: Música en viu amb Pepe 

Vacas, MiMa i Lidia Uve
 18 h • Zumba 

Organitza: Associació Dones Can Vidalet “El Taller”
 19 h •  Actuació grup musical per determinar
 20 h • Comiat

Entitats que hi participen o col·laboren: Ajuntament 
d’Esplugues, Arrels, Associació Dones Can Vidalet “El 
Taller”, Associació d’Aturats d’Esplugues, Atabalats, 
Ateneu Esplugues, Colla de Castellers d’Esplugues, 
Comissió de Pensionistes i Jubilats d’Esplugues i 
L’Hospitalet, Escola Social, Esplai Pubilla Cases-Can 
Vidalet, Grup d’avis i àvies, Grup de Joves en el lleure 
i Grup Oberts a tothom de les Parròquies de Santa 
Gemma-Sant Antoni-Sant Enric, Grup Ayllu, Migra 
Studium, Patchwork Solidari, PAH d’Esplugues, 
PAH de L’Hospitalet, Rebelión Bellvitge (sanitat) i 
Plataforma Tanquem els CIEs

 De 10 a 12 h • Sortida del CEM Les Moreres   

Sortida de marxa nòrdica 
Ruta 2 dels camins saludables. Inscripcions: presenci-
alment al CEM Les Moreres, de dilluns a divendres, de 
10 a 20 h, o per Internet, al web: www.esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  i Bendhora A LA PÀGINA 4

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Contes màgics, 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

26 DIUMENGE
 De 9 a 14 i de 15 a 21 h

Poliesportiu Can Vidalet  

V Trofeu Ciutat d'Esplugues de 
Patinatge Artístic Individual i 
Parelles
El V Trofeu Ciutat d'Esplugues aplega totes les edats, 
des dels patinadors i patinadores més petits fins a 
patinadors/es en categoria nacional.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘L’hort del balcó’
A partir d'una gimcana amb diferents preguntes i pro-
ves aprendreu moltes coses sobre els productes de pro-
ximitat, de temporada, i acabareu plantant un petit test 
amb plançó d'alguna de les varietats de temporada.
Organitza: Fundesplai

 18 h 
L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [8 €] No socis [10 €] 

Actuació del cor de gòspel 
Blackiblanc
Temes propis compostos pel músic letó i director 
del cor, Gunars Kalnins, i clàssics del gòspel nord-
americà de tots els temps tornaran a omplir l’Avenç 
amb prop de dues hores de concert. Més info a www.
blackiblanc.com A LA PÀGINA 3

20 DILLUNS
 19 h

Espai Jove Remolí  

ÀGORA DE GÈNERE 
Sessions formatives: 'Pornografia’
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions i més 
informació a info@dias.cat Organitza: DIAS

22 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER INFANTIL D'ANGLÈS
I love English, by Mary Hidalgo      
Stories and games in English for children
6 years and up. Places limitades. 
Cal reserva prèvia.                   

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Duke Ellington, a càrrec de Manel Fabregat

 19 h 
La Masoveria de Can Tinturé  

MES DE LES DONES
Conferència: ‘Dones refugiades’
A càrrec de les voluntàries espluguines Kinda 
Marrawi (Islam Relief) i Maria Banal (Comissió 
Catalana d'Ajuda al Refugiat)

 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Xerrada sobre seguretat
Organitza: AV Centre

23 DIJOUS
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Raimon, la nota, el crit i el so', a càrrec de 
Jordi Amat Fuste 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

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

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

 20 h
Local de l'Espluga Viva  

MES DE LES DONES
DIÀLEGS SOTA LA SORRA
Xerrada: ‘Dones en conflicte’
Diàlegs organitzats amb la voluntat de retrobar l'espai 
de llibertat, reivindicació i denúncia. 
Organitza: Espluga Viva

15 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar

 17 h • Edifici Cadí   
Rambla Verge de la Mercè, 57

MES DE LES DONES
Projecció de la pel·lícula: La Modista
Dirigida per Jocelyn Moorhouse
Organitza: Associació de Dones “El Taller” de Can 
Vidalet

 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
El desierto de los tártaros
De Dino Buzzati
Coordinador: Luis Fernández Zaurín

16 DIJOUS
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Castells i Castellers', a càrrec de Pep Ribes 
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

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

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

18 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L'HORA DEL CONTE
Contes a dojo, a càrrec de l’Ós Mandrós

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

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

19 DIUMENGE
 11 h

Plaça Mireia
Joc de pistes: ‘La muntanya de Sant 
Pere Màrtir en família’
Veniu a conèixer la història, la natura i els misteris 
de la muntanya de Sant Pere Màrtir, a través d’un 
joc de pistes familiar. De 7 a 12 anys. Activitat gra-
tuïta. Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o enviar c/e a: 
museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
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 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

MES DE LES DONES
Conferència: 'Angelina Alós, treballado-
ra de l’art de la ceràmica’
De la mà del ceramòleg Emili Sempere, s’encetaran 
els actes commemoratius del centenari d’Angelina 
Alós. En aquesta xerrada us apropareu a un personat-
ge carismàtic des de diferents vessants d’artista, dona, 
mestra i ceramista. 

30 DIJOUS
 De 16 a 19 h 

Casal de Cultura Robert Brillas  

MES DE LES DONES
10a edició del taller d’autoprotecció i 
defensa personal per a dones
A càrrec del Servei de Policia Local. Inscripcions 
al Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) 
Vil·la Pepita (c. Sant Francesc Xavier 1, tel 93 371 33 50 
- ext. 2190). Per a la seva realització caldrà un nombre 
mínim d’inscripcions

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Periodisme enganyós i periodisme 
compromès', a càrrec de Vicens Lozano 
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

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

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

 20 h
L'Avenç Centre Cultural  
Conferència: 
‘Ateneus: Cultura i llibertat’
Activitat gratuïta
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

 20 h
Local de l'Espluga Viva
C/Sant Francesc Xavier, 7-9
PATI BLAU
La Catifa vermella. Dones en prime-
ra línia de la política Institucional
Es tracta d’un assaig que dóna la paraula a dones que 
van tenir càrrecs importants a la vida política catalana 
als darrers 30 anys. Tertúlia en la qual les autores que 
escriuen en català tenen un espai per compartir els 
seus llibres. Organitza: Espluga Viva

31 DIVENDRES
 21 h

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

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Cor Jove de l’Orfeó Català
'Des de les Terres Altes de Bavaria'
Pau Casan, piano i orgue, i Esteve Nabona, direcció. 
Programa: Gregorio Allegri: Miserere; Henry Purcell: 
Funeral Sentences i Edward Elgar: Des de les Terres 
Altes de Bavaria, 6 escenes. Més informació a http://
www.festival-musica-esplugues.cat
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A  A LA PÀGINA 4

 De 7.30 a 11.15 h 
De Pedralbes a Sant Pere Màrtir

Trail Pedralbes Antena Solidària 
Cursa de muntanya solidàira pels camins de 
Collserola. Tres modalitats: mitja marató (21,5 km.), 
trail (10 km.), caminada popular (8 km.). També hi ha 
dorsal zero, per si es vol col·laborar sense participar. 
Per a més informació i inscripcions (fins al 19 de 
març o a l'arribar a 500 participants): web www.
antenasolidaria.cat o, presencialmente, a la botiga 
Intemperie (c/Villarroel, 184-186, Barcelona). 
Els beneficis de la cursa es destinen a la tasca de 
Nasco ICT, una ONG que educa els nens de Ghana en 
les noves tecnologies i  ls proporciona material tecno-
lògic (ordinadors, smartphones, tablets...)

  11 h 
C/Laureà Miró

Volta ciclista a Catalunya
La 7a etapa de la 97ª Volta Ciclista a Catalunya passarà 
pel carrer Laureà Miró d'Esplugues sobre les 11 hores.
La Volta és una cursa inclosa en la màxima categoria 
ciclista mundial, la World Tour. Comporta un moviment 
d'uns 200 corredors, 70 cotxes i 20 motos. 

 11 h
Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Preu: [3 €]
Itinerari i ruta històrica: 
‘De la mà d’Esplugues’
Endinseu-vos 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 una de les residències d’estiueig 
del famós Baró de Malda? Veniu i descobrireu moltes 
coses més. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al 93 
470 02 18 o enviar c/e a: museus@esplugues.cat

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

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

 11.30 h 
Parc del Pou d’en Fèlix pista Conxita Udina  
Ballada de sardanes
Cobla: Baix Llobregat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Calendari de llunes’
Amb una maqueta lunar entendreu de manera pràc-
tica les diferents fases de la lluna i així podrem com-
prendre les dites i creences populars que vinculen les 
fases de la lluna a la sembra, la collita, la poda dels 
arbres i la major part de les tasques de pagès.
Organitza: Fundesplai

28 DIMARTS
 19 h 

Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Los milaneses matan en sábado
De Giorgio Scerbanenco. Coordinador: Jordi Canal

29 DIMECRES
 10 h

Complex Esportiu Les Moreres  
Plaça de les Moreres, s/n

Caminada pel parc Cervantes
La ruta per a gent gran: des del poliesportiu de 
Moreres fins al parc Cervantes, tornant per l’Hotel 
Juan Carlos I i pel parc de can Rigal i Can Vidalet
[no adaptada]
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

 12 h
Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar

La actuación del cantante Diego 
Benjumea, novedad en el Día de 
Andalucía

 En Esplugues, la cultura andaluza 
se expresa en su máximo esplendor 
durante las celebraciones del Día de 
Andalucía, que este año se concen-
tran en el fin de semana que va del 
viernes 3 al domingo 5. Si bien el mes 
pasado ya os adelantamos el progra-
ma completo, que encontraréis tam-
bién en el apartado Día a Día de esta 
Agenda, en este artículo os avanza-
mos una novedad de última hora. El 
cantante de canción española Diego 
Benjumea protagonizará los actos del 
sábado con una actuación, que prome-
te ser estelar, a las 13 horas, en la plaza Catalunya.

Benjumea, nombrado Andaluz del Año 2016, es un artista nacido en 
Trigueros (Huelva), que de pequeño vivió en Sevilla, y ya hace casi veinte 
años que se inició en el mundo del espectáculo cuando tenía 19 años. A 
lo largo de su carrera ha grabado al menos tres discos en solitario, donde 
ofrece su versión más sentida de la copla, su especialidad, aunque también 
tiene influencias flamencas.●

DÍA DE ANDALUCÍA • ACTUACIÓN DEL CANTANTE DIEGO BENJUMEA
Sábado 4   13 h • Plaza Catalunya 
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CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h 
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29 

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 dimecres, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  
Trobades dels grups 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.

Dilluns, 13 de febrer, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

A COR OBERT. EDUCADORS DESPERTS
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
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. 

TALLERS A L’AVENÇ CENTRE CULTURAL
Informació i inscripcions: c/Àngel Guimerà, 27
Tel: 93 513 54 45 • centreculturalavenc@gmail.com

- TEATRE EN ANGLÈS+ 16 anys
Dilluns, de 18.30 a 20h
[28€/mes] Professor: Xavier López (627 351 254)
- CONVERSA EN ANGLÈS + 18 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Divendres, d’11.30 a 12.30 h
[22€/mes] Professor: Xavier López (627 351 254)
- TEATRE de 13 a 15 anys
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Socis [25€/mes] no socis [28€/mes]
Professora: Ruth Estrada
- TEATRE ADULTS + 18 anys
Dimarts, de 20 a 22 h
Socis [32€/mes] no socis [37€/mes]
Professor: Òscar Bosch
- FLAMENC de 6 a 12 anys
Divendres, de 18 a 19 h
[22€/mes] Associació Amics de les Sevillanes
Informació: 627947748 Loli Gómez
- BALL INFANTIL de 6 a 10 anys
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Socis [18€/mes] no socis [22€/mes]
Professora: Míriam Lara
- FITNESS + 16 anys
Dilluns i dijous, de 21 a 21.30 h
Socis [12€/mes] no socis [14€/mes]
Professora: Míriam Lara
- FUTBOL BOTONS + 16 anys
Divendres, de 17 a 19 h
Esplugues Futbol Botons Associació
Informació: 673366493 Carlos García
- CAPOEIRA de 5 a 7 anys
Dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30 h
[30€/mes] Professor: Teles Renato 698327317
- CAPOEIRA de 8 a 12 anys
Dimarts i dijous, 18.30 a 19.30 h
[30€/mes] Professor: Teles Renato 698327317
- PILATES + 18 anys
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Socis [18€/mes] no socis [22€/mes]
Professora: Marisol Ferraris
- IOGA + 18 anys
Dimarts, de 17.45 a 18.45 h
Socis [18€/mes] no socis [22€/mes]
Professora: Marina Yeste
- GUITARRA + 16 anys
Dilluns, de 18.30 a 19.30 h
[20€/mes] Professor: Edgar López 

SORTIDES
Dissabte 4, a les 8 h 
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

Sortida a les catedrals del vi
Una sortida per conèixer dos exemples significatius 
de construccions de cooperatives, conegudes com a 
catedrals del vi. Al matí, es visitarà el celler de Pinell 
de Brai (Terra Alta), decorat amb aplicacions cerà-
miques de Xavier Nogués i Teresa Lostau, fetes a la 
fàbrica Pujol i Bausis d’Esplugues, i a la tarda el celler 
del Sarral (Conca de Barberà). Per a més informació i 
inscripcions, truqueu al 93 470 02 18. 
Organitza: Amics dels Museus i el Patrimoni d’Esplu-
gues de Llobretat

Diumenge, 5 de març i 2 d'abril, 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia
Itinerari: 
La bateria de Sant Pere Màrtir
Fareu una petita excursió per la muntanya de Sant 
Pere Màrtir, veritable mirador del pla del Llobregat i de 
la ciutat de Barcelona. Descobrireu alguns aspectes de 
la defensa antiaèria durant la Guerra Civil espanyola 
i altres temes històrics relacionats amb aquest indret 
estratègic. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al 93 
470 02 18 o enviar c/e a: museus@esplugues.cat

Diumenge, 5 de març, a determinar
Sortida: informació Espluga Viva 

EXCURSIONS EN BICICLETA
Una volta pel Lluçanès
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues. Per a més informació 
i inscripcion truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre 
Excursionista Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9, 
secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 12 de març, 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Seguint les petjades d’en 
Serrallonga (Osona)
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’ac-
tivitat 'Excursions en bicicleta'. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 26 de març, a determinar
Sortida en cotxes particulars

SORTIDA PETJADES I CAMINS
Monestir de Poblet
L’alzinar de la Pena
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’ac-
tivitat “Excursions en bicicleta”. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
Del 13 al 20 de març, a l'Edifici Molí
Exposició: ‘Consum, com som?’
Amb motiu del Dia Internacional del Consumidor, el 
dimecres 15, s’organitza aquesta exposició relaciona-
da amb el tema. 

IX JOCS FLORALS
ESPLUGUES, PRIMAVERA 2017 
HOMENATGE A NATÀLIA HERNÁNDEZ DE 
AVILÉS, BIBLIOTECÀRIA D'ESPLUGUES
Premis dotats en 400 euros
Diplomes a tots els participants 

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

PREMIS ORDINARIS (en català) 

“Flor Natural” a la millor composició poètica de tema 
lliure, anomenat tradicionalment ‘d’honor i cortesia’
“Englantina d’Or” a la millor composició poètica de 
tema patriòtic, històric o cívic
“Viola d’Or i Argent” a la millor composició poètica 
de tema religiós, espiritual o moral

PREMIS ESPECIALS JOCS FLORALS
A la millor composició poètica en llengua castellana
A la millor composició poètica en llengua angles

PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES 
A la millor composició poètica sobre la ciutat o la seva 
gent, en català o en castellà

LLIURAMENT DE PREMIS ATORGATS PER 
L’AJUNTAMENT
Lliurament d’un diploma commemoratiu als partici-
pants guardonats i d’una menció honorífica a cadas-
cun dels accèssits, cedits per la Unió de Botiguers i 
Comerciants d’Esplugues.

BASES 
Edat mínima: 16 anys. Els treballs que optin als guar-
dons han de ser inèdits i no poden haver estat premiats 
en cap altre certamen. Se n’hauran de trametre vuit 
exemplars, a doble espai i en format Din A4, fins al dia 
23 d'abril de 2017 en algun dels següents llocs:

- Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
 C. Àngel Guimerà, 106-108 • Tel. 93 371 91 19 
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
 Pl. Macael, local 4 •  T. 93 372 51 01 
- Asociación Cultural Andaluza de Esplugues  
 (ACAE) C. Josep Anselm Clavé, 90 • Tel. 93 372 85 52 

- Els treballs han d'anar encapçalats per un lema i 
sense cap indicació de la identitat de l'autor.
- Es presentaran acompanyats d'una plica tancada. 
A l'exterior del sobre de la plica cal indicar el títol i 
el lema de l'obra.  Dins de la plica tancada s'ha de 
consignar el títol de l'obra, el nom i els cognoms, el 
telèfon, l'adreça electrònica i l'adreça postal de l'autor 
o de l'autora.
-També es poden presentar a l'adreça de correu elec-
trònic: b.esplugues.pm@diba.cat. Per cada treball 
presentat cal enviar un missatge amb dos fitxers 
separats en format Word, Open office o PDF. Un fitxer, 
amb el nom PLICA, contindrà les dades d'identificació 
i l'altre fitxer, el treball.

El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic 
el diumenge, 28 de maig, a la Biblioteca Pare 
Miquel d'Esplugues.
Podeu consultar tota la informació al bloc dels jocs: 
http://jocsfloralsblog.blogspot.com  

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 7  18 h
Club de lectura Cordèlia
Joana E, de M. Antònia Oliver

Dijous 16  19 h 
Club de lectura Carpe Diem
El món per un forat, d'Eulàlia Sariola

Dimarts 21  19 h
Club de lectura Novel·la negra
Mort a la Fenice, de Donna Leon

Dijous 30  19.30 h 
Club de lectura Històries compartides
La Casa de los amores impossibles, de 
Cristina López Barrio 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia



Trobareu 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 

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

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 S
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Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 93 473 64 11 - 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: Editorial MIC

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
Dimecres 29, de 19.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Defensa personal
Vols tenir nocions de 
defensa personal per 
moure’t amb més 
seguretat? 

Guanyar 
confiança i ser 
conscient de les 
teves capacitats i limitacions? 
Taller dirigit a joves 
de 18 a 35 anys. 
Gratuït, cal reservar plaça (*)

Dijous 30, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Bunyols de quaresma
Els bunyols de Quaresma són dolços 
fets a partir d’una base de farina que es 
fregeix en oli i després s’ensucra. També 
són anomenats bunyols de vent, perquè 
tenen una massa especialment flonja, 
com si fossin buits per dins i es solen 
menjar per Quaresma i Setmana Santa. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dimecres 22, de17.30 a 18.30 h 
Espai Jove Remolí   
Bijuteria amb fimo
Aprèn a fer joies divertides i acolorides 
amb fimo. Dirigit a joves de 12 a 18 anys. 
Dirigit a joves de 12 a 18 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit

Divendres 24, de 21 a 23 h 
Espai Jove Remolí   
Dolços marroquins
Els dolços marroquins són molt cone-
guts. Molts d’ells estan preparats amb 
una pasta que denominen banya de 
gasela, i en ells abunden els dàtils i la mel 
com edulcorant. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TIC formació

Dimarts 21, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia en blanc i negre
El blanc i negre permet crear un espai 
íntim i proper entre l’espectador i la 
fotografia. No t’ho pensis més! Vine i et 
donarem uns consells per fer les fotogra-
fies perfectes! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Dimarts 28, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Retrata la primavera
Aquesta estació, amb la seva llum, explo-
sió de vida i color, és tot un poema visual. 
Després del fred d'hivern, aprofita el bon 
temps i treu la teva càmera de l’armari, 
surt a descobrir i retratar tot un món de 
colors. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.  
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

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

(*) 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.   

TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 28, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Vols deixar de 
fumar?'
No és fàcil alliberar-se del tabac ja que 
fumar ha passat a formar part de la teva 
vida i de la forma de relacionar-te amb 
l’entorn. Deixar de fumar pot ser difícil i 
implica un esforç, però no és impossible. 
Malgrat que no hi ha cap fórmula mira-
culosa per aconseguir-ho, en aquest taller 
et donem algunes claus que et poden 
ajudar. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 27,de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: Servei de Voluntariat 
Europeu (SVE)
T’agradaria conèixer de prop altres cultu-
res d’arreu d’Europa mentre fas un volun-
tariat internacional de mitja o llarga dura-
da? T’explicarem en què consisteix el pro-
grama de Servei de Voluntariat Europeu, 
com funciona, quines temàtiques pots 
trobar entre els projectes oferts, a on pots 
dur a terme aquest període de voluntariat 
becat i tot el que ofereix aquest programa 
d’Erasmus+. Dirigit a joves de 17 a 30 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Divendres 31, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller de banghra
El bhangra és un ball folklòric tradicio-
nal de la regió del Panjab que es troba 
al nord de l’Índia. L’origen d’aquesta 
dansa radica en els balls que realitzen els 
homes i les dones festejant l’arribada de 
la primavera i el temps de collita. En el 
taller s’aprendran el passos bàsics! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, 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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

 A L’Agenda d’abril podreu 
consultar la nova oferta de 
tallers trimestrals. 
Les inscripcions seran del 
24 d'abril al 4 de maig i els 
tallers començaran la set-
mana del 8 de maig

Esplujove informa!




