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La Primavera 
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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, maig 2018

Dijous 3
 10 h

Pati de l’escola Isidre Martí c/ de les Piles, 2 

MES DE LA GENT GRAN
Ball intergeneracional
Si plou, l’activitat es farà el Complex Esportiu 
Les Moreres
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
i Escola Isidre Martí

 17.15 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Contes terrorífi cament divertits
Sessió de contacontes a càrrec de les mestres 
d’educació infantil de l’escola Gras i Soler, 
acompanyades pel mestre i amic Jaume 
Centelles. Coneixereu en Grufal i la història La 
Laura té por. Serà una tarda plena de sorpreses 
que no us podeu perdre!
Organitza: Escola Gras i Soler

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Cançons d’avui’, concert de la cantant 
vallesana Gemma Humet
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 

‘Les restes reials del Monestir de 
Santes Creus’
Estudi antropològic de l’obertura de les tombes, 
a càrrec de la doctora i antropòloga Núria 
Armentano, de la UB i Antropòlegs LAB Museu 
d’Arqueologia de Catalunya. Presenta: Miquel 
Casellas

Divendres 4
 11 h

Fundació Finestrelles c/ Melcior Llavinés, 15 

MES DE LA GENT GRAN
Veniu a fer la vostra samarreta per 
al Mes de la Gent Gran!
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
i Fundació Finestrelles

 18 h 
Biblioteca La Bòbila 

CINEMA NEGRE
“Los Angeles. Retorn al passat”
 Chinatown, de Roman Polanski

Dissabte 5
� 12 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

STORYTIME
Under the sea
A càrrec de Kids & Us d’Esplugues 
Hora del conte en anglès

� 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 6
� 10 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Celebració de la Cruz de Mayo
Missa (10 h), processó (11 h) i festival de ball 
(12.30 h)
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

� D’11.30 a 14 h 
Deixalleria de La Fontsanta 

Taller per posar a punt la bicicleta
A càrrec de Javier Sin. Taller per conèixer tots els 
elements de la bicicleta i quins s’han de revisar 
abans de sortir a rodar. Aprendreu el mètode de 
funcionament dels frens, canvis i mecanismes 
en general per ajustar-los. També aprendreu a 
reparar una punxada. 
Organitza: Reparat millor que nou i AMB 

� D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Punt de llibre sostenible per Sant 
Jordi amb scrapbooking
A partir d’elements naturals i reciclats elaborarem 
uns punts de llibre ben diferents i creatius pel dia 
de Sant Jordi fent servir la tècnica de srapbooking.
Organitza: Fundesplai

� D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Revisem les caixes niu del parc
Al parc hi ha diferents caixes niu per a ocells per 
tal de facilitar la seva nidifi cació. En revisareu 
algunes i si escau, anellareu els ous que trobeu.
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

 18 h
L’Avenç Centre Cultural 

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres”
Teatre: Maleïdes guerres (i aquell qui 
les va fer)
Carles Beltran, música; Lali Barenys, paraules; 
i Namina, cant; denuncien les guerres en totes 
les seves formes i aspectes, i ho fan amb la 
música, la veu i les paraules (seves i de testimonis, 
d’escriptors contemporanis, de poetes, de 
músics...). Volen compartir-les, per recordar-vos 
que lluitar ens fa estar vius i ser més lliures. 

Dilluns 7
 Fins al dissabte 12

Casal de Cultura Robert Brillas 

Lliurament d’obres del concurs de 
fotografi a 
Tema lliure. Exposició del 14 al 18 de maig. 
Lliurament de premis: diumenge 18, a les 19 h. 
Més informació al tel.: 655 94 14 52
Organitza: AV Centre

� De 10 a 12 h 
Parc Pou d’en Fèlix 

MES DE LA GENT GRAN
Jocs tradicionals
Si plou, l’activitat es farà el Complex Esportiu 
Les Moreres
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La primavera convida a sortir al carrer i a caminar entre fl ors, colors i sol, i gau-
dir del nostre municipi guarnit, com cal, per rebre la nova estació. Arrenca un 
mes carregat d’activitats diverses i enriquidores per a tots els públics. Hi tenen 
cabuda des de les activitats més solidàries (amb la Primavera Solidària i la 
Cursa); passant per les nits més culturals i misterioses; (Nit dels Museus i Nit 
Esotèrica) entre moltes d’altres sorpreses, tot plegat envoltat de fl ors i Moder-
nisme. Un mes on l’autèntic protagonisme se l’emporta la gent gran i el seu 
esperit de superació.

I entre esdeveniment i esdeveniment, passejar per la rambla del Carme té 
encara més al·licients. I és que diumenge 13, d’11 a 20 h, podeu conèixer de 
primera mà la riquesa del teixit associatiu d’Esplugues a la Fira d’Entitats. Com 
és habitual, l’espai inclou la Festa de la Solidaritat i la del Comerç Just. A 
més hi podreu trobar actuacions, tallers i xerrades molt interessants.

Sortiu al carrer i deixeu-vos emportar per l’oferta d’Esplugues!

La primavera els carrers d’Esplugues altera
Les entitats de la ciutat surten al carrer per mostrar la seva gran tasca 
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FIRA D’ENTITATS
Diumenge 13  D’11 a 20 h
Rambla del Carme
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“�� Estem immersos en 
un primer món ple de 
desigualtats”

Quina tasca feu des de la Fundació 
Santa Magdalena?
La FSM és una organització sense ànim 
de lucre que neix l’any 2000, en el sí de 
la Parròquia de Santa Maria Magdalena, 
per donar resposta a persones a l’atur 
i amb necessitats econòmiques i risc 
d’exclusió social. Es treballa per la re-
inserció laboral i els projectes socials, i 
cerca la implicació de voluntariat d’Es-
plugues. El nostre projecte més visible 
és Sastrinyols. Fem venda de roba de 
segona mà i objectes provinents de do-
nacions particulars a Caritas. Tenim un 
taller de creació pròpia d’articles de la 
llar, fem arranjaments i sastreria, tenim 
una secció de comerç just i una altra de 
bugaderia social.

De quina manera participeu a la 
Festa de la Solidaritat?

Enguany organitzem la 15a Festa del 
Comerç Just a Esplugues, junt amb la 
Festa de la Solidaritat, per visibilitzar i 
sensibilitzar més sobre el comerç just 
dins del municipi. Per onzè any conse-
cutiu, organitzem el concurs de dibuix 
per a escoles de primària del municipi, 
sempre al voltant d’una temàtica vincu-
lada al Comerç Just, que aquest any és 
l’”equitat de gènere”. També comptem 
amb un punt de venda dels productes 
de Sastrinyols.

Vivim un moment on la solidaritat és 
més necessària que mai?
La solidaritat és fonamental en una so-
cietat com la nostra. Estem immersos 
en un primer món ple de desigualtats 
que es volen ometre i arraconar, la nos-
tra funció és fer-les visibles i sensibilit-
zar la societat per reduir-les al màxim, 

especialment envers els col·lectius més 
desafavorits als quals ens adrecem. El 
fenomen de la globalització ha accele-
rat, ampliat i accentuat les necessitats 
de més col·lectius i ha provocat diferèn-
cies dins de la nostre societat.

Esplugues respon a les demandes de 
solidaritat?
La societat catalana i en especial l’es-
pluguina demostra sistemàticament 
la seva vessant solidària i en els últims 
anys, durant la crisi econòmica, ho ha 
tornat a fer. Fruit d’aquesta sensibilitat 
som moltes les entitats i fundacions que 
neixem i treballem per la solidaritat dins 
i fora del municipi. 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Antoni Rodríguez
Secretari General Fundació 
Santa Magdalena 

++++

A Esplugues l’arribada de la primavera és sinònim de bon 

temps, fl ors i moltes activitats lúdiques; però també és sinò-

nim de Solidaritat en majúscules. El Consell Municipal de 
Cooperació, amb la col·laboració de les entitats locals impul-

sen la programació de la Primavera Solidària, amb activitats 

diverses, divulgatives i necessàries.

La fi nalitat de la iniciativa és fer difusió de les activitats i pro-

jectes de les entitats locals i sensibilitzar la ciutadania envers 

els principis i valors de la solidaritat, el comerç just, la pau i 

els drets humans. Sota el lema ‘Sense murs, sense guerres, 
sense fronteres’ aquest any, de nou, la temàtica principal gira 

al voltant de la greu crisi humanitària de les persones refugi-

ades. Les diferents activitats miraran de donar respostes, exa-

minar les causes i  veure de quina manera es pot ajudar des 

de la cooperació.

Aquesta crisi humanitària segueix sent un problema mun-

dial de dimensions immenses. El 2018, les crisis humanitàries 

concentrades principalment a l’Àfrica i l’Àsia arriben al nom-

bre més alt de persones forçades a fugir des de la II Guerra 

Mundial. El Yemen, Líbia, Myanmar (èxode rohingya a l’anti-

ga Birmania) i Síria són les zones més damnifi cades (segons 

dades d’ACNUR) per aquesta greu crisi que sembla no tenir 

aturador.

Trobareu al Dia a Dia les activitats programades en aques-

ta Primavera Solidària, que van des d’exposicions, xerrades, 

teatre (Maleïdes guerres amb música de Carles Beltran, lletra 

de Lali Barenys i la veu de Namina) i un concurs de dibuix a les 

escoles, fi ns a les festes de la Solidaritat i del Comerç Just.

La primavera arriba ‘sense murs, 
sense guerres, sense fronteres’ a Esplugues 
amb l’esperança que s’estengui arreu

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
18a Festa de la Solidaritat
15a Festa del Comerç Just
Diumenge 13  D’11 a 20 h
Rambla del Carme

Consulteu totes les activitats 
al Dia a Dia
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Mayo es el mes que dedicamos a las personas mayores, con un 
programa cada año más extenso. Un mes lleno de actos en los 
que la experiencia tendrá mucho que decir y donde destaca el 
aumento de actividades intergeneracionales.

Podréis practicar trxikung entre los árboles, o bien disfrutar 
de charlas y talleres sobre salud y bienestar o sobre la sexuali-
dad en la edad madura. El deporte también es pieza clave para 
cualquier sociedad saludable y equilibrada, por eso caminatas, 
bailes, masterclass de música y movimiento e incluso el entra-
ñable baile intergeneracional (con la colaboración de la escuela 
Isidre Martí), coparán la programación. 

Con todas estas actividades, el culto al cuerpo parece cubierto, 
pero ya saben lo que dicen: Mente sana in corpore sano. Toca, 
pues, cultivar el espíritu y la agenda cultural: encontraréis visitas a 
varias exposiciones y a museos fuera del municipio, proyecciones 
de cinefórum de temática variada (desde la película Up! a la que 
podéis traer a vuestros nietos hasta el largometraje Vivir sin pa-
rar basada en la vida de Paul Averhoff , una leyenda como corre-
dor de maratones) o la obra de teatro musical a cargo del grupo 

de teatro Fem el que podem. La gastronomía también tiene un 
papel protagonista con la clásica fi deuá popular el sábado 26.

Ya veis, un mes enriquecedor, lleno de vitalidad, con unas 
propuestas que nos demuestran, una vez más, que la edad no 
tiene por qué ser sinónimo de limitación, pero tal vez sí, de 
superación.

MES DE LA GENT GRAN
Del 3 al 31 de mayo 
Más información: www.esplugues.cat

MES DE LA GENT GRAN

Vitalidad, experiencia 
y superación en el mes 
dedicado a las 
personas mayores

� 18 h
Biblioteca La Bòbila 

CINEMA NEGRE
“Los Angeles. Retorn al passat”
Gangster Squad, de Ruben Fleischer

� 21 h 
Església de Santa Magdalena 
XXII Festival de Música Clàssica i Tradicional
Col·laboració a l’entrada, no socis [8 €]

Rèquiem de Gabriel Fauré
Cor Deutsche Schule Barcelona, direcció 
Marta Garcia Cadena i Cor de la Facultat de 
Farmàcia, direcció Ahmet Süleyman. 
Solistes: Marta Garcia Cadena, soprano; Tomàs 
Maxé, baríton i Josep Mateu, orgue
Acompanyats per l’orquestra Oh!rquestra de 
Terrassa, director Jordi Colomer
Organització: Amics de la Música de Santa 
Magdalena
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Dissabte 12
Tot el dia 
C. Mossèn Cinto Verdaguer i Església 

PRIMAVERA A ESPLUGUES 
FLORS AL CARRER
‘El Modernisme als carrers’
El veïns i veïnes omplen els carrers de colors i 
formes inspirades en el Modernisme

Portes obertes i activitats al Museu 
Can Tinturé

� 11 h 
Taller familiar als Jardins de Can Tinturé

� A les 17.30 i 18.30 h 
Visita guiada gratuïta a l’exposició ‘El Mo-
dernisme i les fl ors’. Inscripció prèvia
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 
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Dimarts 8
� De 9 a 14 i de 16.30 a 20 h

Institut Severo Ochoa 
“ Jo dono. Tu dones. Ell viu”
Campanya de donació de sang
El lema d´aquest any és “ Jo dono. Tu dones. Ell 
viu”, un elogi a la vida sense distinció de races, 
gènere, religió...

� 9 h 
Punt de trobada: parada del TRAM Pont 
d’Esplugues

MES DE LA GENT GRAN
Visita al Museu Blau, Fòrum de Barcelona
Inscripcions: de dilluns a divendres, de 8.30 a 
18.30 h, al Punt d’Atenció a la Ciutadania
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Dimecres 9
� 11 h

Centre Municipal Puig Coca c/Vallerona, 25 

MES DE LA GENT GRAN
Xerrada: ‘Salut emocional’
A càrrec de la Dra. Imma Nogués, del CAP 
Lluís Millet

� 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES
Crazy hair
By Neil Gaiman & Dave McKean  
Places limitades. Cal inscripció prèvia

� 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
La conjunció del classicisme
Luigi Boccherini. Audiovisuals i comentaris, Josep 
Izquierdo
Organitza: Club de Música Clàssica

� 20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
‘Vides al mar. Naufragis del present’
Xerrada sobre la tasca de salvament de persones 
refugiades que desenvolupa Proactiva Open Arms 
al Mediterrani. Comentari amb un/a periodista
Organitza: Espluga Viva

Dijous 10
� 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Petits i eixerits, a càrrec de Sara Fuentes
El Nil és un nen petit i eixerit, com en Patufet, 
en Pau o l’Àfrica. Tots quatre tenen ganes de 
descobrir el món que els envolta i de provar de 
fer les coses per ells mateixos. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Fauré, Rèquiem i Cantique de Jean 
Racine’ Conferència a càrrec del musicòleg 
Xavier Chavarria vinculada al concert 
Rèquiem de Gabriel Fauré del divendres 11 a 
l’església Santa Magdalena. 
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 11
� 10 h • Parc del Torrent d’en Farrés

MES DE LA GENT GRAN
Txikung entre els arbres!
Punt de trobada: davant del Museu de Can 
Tinturé c/Església, 36



+

El Modernisme va ser un estil arquitectònic i decoratiu on les formes cur-
vilínies de motius fl orals i vegetals, extrets de la natura, van adquirir una 
important rellevància. A Barcelona, ben a prop de casa, en tenim molts 
exemples en l’obra d’Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch i altres autors.

Amb l’arribada de la primavera, els nostres museus es fan ressò d’aquesta 
estreta relació entre les fl ors i el Modernisme. Tant és així que, al Museu 
Can Tinturé, des de fa unes setmanes i fi ns al 23 de setembre, podeu veure 
l’exposició ‘El Modernisme i les fl ors. De la natura a l’arquitectura’, on 
es mostra aquesta simbiosi entre natura i arquitectura. A l’entorn d’aquesta 
exposició, dimecres 16, a la Masoveria, es fa la taula rodona ‘Recollir, con-
servar, destruir...’, per conscienciar de la necessitat de conservació del 
patrimoni arquitectònic modernista que és, a més a més, el nostre llegat 
històric.

La perfecta sintonia del binomi entre natura i arquitectura no quedarà de 
portes endins sinó que s’expandirà pels carrers d’Esplugues amb les Flors al 
carrer (dissabte 12 i diumenge 13) que enguany té el títol d’’El Modernisme 
al carrer’. Els veïns i veïnes del municipi convertiran el centre de la ciutat 
en una autèntica vila modernista (des del carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
fi ns als museus). Tallers, formes i colors vestiran els carrers i us faran viatjar 
en el temps. Després de la passejada, podeu gaudir de les portes obertes, 
els tallers i les visites guiades al Museu Can Tinturé.

En aquest mateix espai, del 27 de maig al 22 de juliol, podeu veure petites 
grans obres mestres del Modernisme com gerres o jardineres, entre d’altres,  
a l’exposició temporal ‘Modernisme subtil. La ceràmica de forma’, que 
compta amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Ceràmica.

Coincidint amb l’inici de la mostra, el cap de setmana del 26 i 27 de maig, 
el Museu de ceràmica “La Rajoleta” torna a encendre a la II Jornada 
Fang i Foc els forns en una nova fornada experimental. I diumenge 27, els 
Jardins de Can Tinturé es vestiran de gala a la Fira de ceràmica antiga 
i modernista (abans titulada Trobada de col·leccionsta de rajola i ceràmica 
antiga), on trobareu demostracions de tècniques per treballar aquest material 
així com venda de peces, també organitzada per l’Associació Catalana 
de Ceràmica. 

A més, els amants de la ceràmica tenen una cita el dimarts 30 on se ce-
lebrarà una sessió de descoberta i coneixement de les peces de ceràmica 
que portin els participants del taller.

Esplugues es vesteix 
de Modernisme i fl ors
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Tot el dia 
C. Mossèn Cinto Verdaguer i Església 

PRIMAVERA A ESPLUGUES 
FLORS AL CARRER
‘El Modernisme als carrers’
El veïns i veïnes omplen els carrers de colors i 
formes inspirades en el Modernisme

Portes obertes i activitats al Museu 
Can Tinturé. Visites guiades gratuïtes
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

+     P.5

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

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
‘El Gran Arbre’
Coneixereu els arbres més grans del parc i els 
reconeixereu amb els sentits: quina olor fan, 
com és l’escorça, com són les fulles, com són 
de grans. Cada família s’emportarà el Petit àlbum 
dels arbres del parc.
Organitza: Fundesplai

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

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
Fem paper reciclat
Fem servir el paper per a un munt de coses, 
però sovint el malbaratem. Amb aquest taller 
aprendreu a reciclar-lo i fer diferents manualitats 
amb aquest material
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

� De 9 a 23 h
Parc Pou d’en Fèlix - pista vermella  

Dia de la colla
Activitats obertes a tothom, adreçades als més 
menuts, joves i públic en general

� 9 h Esmorzar de germanor entre entitats 
d’Esplugues

� 10 h Olimpíada de jocs rurals: estirar la corda, 
llançament de pinyol d’olives, cucanyes, etc.

� 12 h Festa holi de benvinguda a la primavera 
pels més menuts

� De 18 a 20 h 
Diada castellera  amb Margeners de Guissona 
i Colla de Castellers d’Esplugues
Parc Pou d’en Fèlix - pista coberta  
Servei de bar durant tot el dia

� 13 h Vermut amanitzat amb música
� 14.30 h Dinar popular
� 16 a 17 h 

Cafè i campionat intersocial de botifarra
� 21 a 23 h Sopar popular

Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues

� 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Bertrana’s, dos contes i una Aurora
A càrrec de Titelles Naip
Adaptació lliure d’alguns dels contes dels Bertrana. 
Peikea, princesa caníbal, d’Aurora Bertrana i 
contes d’animals de Prudenci Bertrana. Edat 
recomanada: a partir de 5 anys

� 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 13

� De 9.30 a 13 h 
Pels carrers de la ciutat d’Esplugues  

8a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
- Hospital Sant Joan De Déu
Sortida carrer Alegria i arribada Plaça Catalunya 
(Esplugues)

� 9.30 h • Sortida Cursa Solidària (5 km)
� 10.45 h • Sortida Cursa de Promoció (1.200 m)
� 11 h  • Sortida Cursa Mini (850 m)

Inscripcions fi ns al 9 de maig a les 18 h, per 
internet: www.cursasolidariaesplugues.cat 
o al Complex Esportiu Municipal La Plana (plaça  
Catalunya, s/n), de 9 a 20 h, tel.: 93 480 27 18
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i Hospital 
St Joan de Déu
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+ VIII CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT D’ESPLUGUES-HOSPITAL 
SANT JOAN DE DÉU

Esplugues muestra su fondo en la 
carrera solidaria para el bienestar 
de los niños y niñas hospitalizados
Ya son ocho los años que Esplugues demuestra su gran 
solidaridad gracias a la Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues. 
El domingo 13, se dará el pistoletazo de salida a una carrera, 
que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida 
de los niños y las niñas ingresados en el Hospital Sant Joan 
de Déu a través de su programa Hospital Amic, una iniciati-
va que se emprendió en 2005.

Este año, la Cursa llega con un reto añadido: conseguir 
que todas las personas participantes corran con las pulseras 
de los Petits Valents, que se pueden adquirir tanto en la 
tienda del Hospital Sant Joan de Déu como, un día antes 
de la cursa, en la feria del deportista del CEM Les Moreres, .

Como novedad, se incluye una categoría de niños y niñas 
con diversidad funcional en la Mini Cursa y en la Cursa de 
Promoció. También hay variaciones en el orden de las carre-
ras: por vez primera, las personas adultas serán las primeras en 
correr en la Cursa Solidària, seguidas por la Cursa de Pro-
moció y cerrarán la fi esta solidaria las galopadas de los más 
pequeños. El recorrido será igual al de la edición anterior, con 
salida en la calle Alegria y llegada en la plaza Catalunya.

Os podéis inscribir en la Cursa de forma presencial hasta el 
miércoles 9, a las 18 h, en el Complex Esportiu Municipal 
La Plana u online en wwww.cursasolidariaesplugues.cat. 

C. Verge de G
uadalupe

C
. D

oc
to

r M
an

ue
l R

ie
ra

C
. M

es
tre

 J
oa

n 
C

or
ra

le
s

C. Josep Miquel Quintana

C
. d

e 
la

 V
al

le
ro

na

C
. V

ic

C. L
leialta

t

C. J
ose

p Anse
lm

 C
lavé

C.Enrique Tierno Galván

A
vi

ng
ud

a 
C

iu
ta

t d
e 

l’H
os

pi
ta

le
t

A. Gaudí 

C
. d

el
 M

ol
í

C. d
el 

M
ol

í

Rbla. Verge de la Mercè Se
rra

 d
el

 C
ad

í

C. dels Cedres

C. Narcís
Monturiol

R
am

bl
a 

de
l C

ar
m

e

SORTIDA
ARRIBADA

Pl. de
Catalunya

CEM
La Plana

Ajuntament
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CURSA POPULAR
5 km
CURSA PROMOCIÓ
1.200 m
MINI-CURSA 850 m

CURSA
POPULAR
SOLIDÀRIA
CIUTAT
D’ESPLUGUES

Plaça de 
Sant Lluís 
Gonzaga

VIII CURSA SOLIDÀRIA
Domingo 13
Inscripciones hasta 
el miércoles 9, a las 18 h
Más información en 
www.cursasolidariaesplugues.cat

¡Recordad que también podéis 
haceros voluntarios/as!
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� De 10 a 20 h 
Rambla del Carme 

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Fira d’Entitats
Fira de les entitats i associacions d’Esplugues. 
Al llarg del dia ens mostraran les seves activitats 
i podreu conèixer la tasca cultural i social que 
duen a terme.
Actuacions:
• Escenari 1: costat Mercat La Plana

� 11.30 h  Percussió a càrrec de Drums 
• Escenari 2: costat c/ Sant Antoni M. Claret

� 12.30 h  Taller Flamenco 
� 17 h Actuació de Teatre i punt
� 17.30 h  Colla de Bastoners d’Esplugues 
� 18 h  Esbart Vila d’Esplugues 

• Activitats fora de l’escenari
� 12 h  Cercavila a càrrec del Grup de Percussió 

Atabalats  
� 13 h  Cercavila a càrrec de  Geganters 
� 13.30 h  Cercavila a càrrec de Diables Inf. 

Boiets Esquitxafocs
� 19 h Actuació del Club De Gimnàstica 

Artística Les Moreres

+     P.2

� D’11 a 20 h
Rambla del Carme 

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres”
18a Festa de la Solidaritat 
15a Festa del Comerç Just

� 11.30 h 
Tabalada amb el grup Drums 

� 12 h 
Lectura del Manifest de Comerç Just 

� 12.15 h  • Lliurament de premis 
11è Concurs de dibuix comerç just i solidaritat
Dinar conjunt de les entitats del Consell de 
Cooperació 

� 16.30 h • Xerrada Fiare
Sobre fi nances ètiques

+     P.3

Dilluns 14
� 11 h 

CEM Les Moreres  

MES DE LA GENT GRAN
Cinefòrum: Vivir sin parar
Pel·licula basada en la vida de Paul Averhoff , una 
llegenda com a corredor de maratons. Dirigida per  
Kilian Riedhof. 

Dimarts 15
� 19.30 h 

Casal de Cultura Robert Brillas 

Recital poètic: ‘Primavera-estiu a dues 
veus, masculina i femenina’
Poesia entre roses. La poeta Soletat Gascó, 
acompanyada amb la guitarra de Josep Maria 
Vaqué. Maridatge amb una copa de cava. Us 
conviden a escriure poesia i compartir-la amb el 
públic. Tothom qui hi assisteixi rebrà una rosa.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d´Esplugues (ADEE) 

Dimecres 16
� 11 h

Centre Municipal Puig Coca c/Vallerona, 25 

MES DE LA GENT GRAN
Xerrada: ’La sexualitat en la maduresa’
A càrrec d’Helena Caro, terapeuta i facilitadora 
de treball de processos.

� 18 h
Saló de Plens Ajuntament 
Pl. Santa Magdalena, 5-6  

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

� De 19 a 21 h   
CIRD Vil•la Pepita d’Esplugues  

Xerrada: ’Mamà professional, pren-te 
un respir per cuidar-te’
A càrrec d’ Elena Stepanova i Lucia Ceja, 
psicòlogues i investigadores en temes de benestar 
i integració del treball i la vida personal.  
Inscripcions a: xde.esplugues@gmail.com 
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues

� 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

 (CEM Les Moreres)

PRIMAVERA A ESPLUGUES
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Taula rodona:
‘Recollir, conservar, destruir...’
A l’entorn de l’exposició: ‘El Modernisme i 
les fl ors’, es farà un debat sobre la necessitat 
de la conservació del patrimoni arquitectònic 
modernista, i la realitat en què els professionals 
de l’arquitectura i l’urbanisme es troben

+     P.5

Dijous 17
� 19 h 

Jardins del Casal de Cultura Rober Brillas  

DIA MUNDIAL CONTRA LA HOMOFÒBIA
Concert i performances

� 9 h
Punt de trobada: plaça de Catalunya

MES DE LA GENT GRAN
Visita a la fàbrica de xocolata 
Torras, dinar a Banyoles i passeig 
per l’estany
Inscripcions: 7 de maig, a l’Esplai Gent Gran 
Centre-La Plana, c/ Rafael Sebastià Irla, s/n, 
bxs., de 10 a 12 h. Preu: [35 €]

+ NIT DELS MUSEUS

En mayo los museos cobran vida
En el marco de la celebración del Dia Internacional dels Museus, un año 
más, Esplugues se une a una de sus actividades principales, que se realiza tam-
bién en diversos lugares de Europa: la Nit dels Museus. El próximo sábado 19, 
los museos de la ciudad cobran vida para explicarnos el pasado y acercarnos al 
universo cerámico a través de unas actividades muy interesantes. 

El Museu Can Tinturé ofrece el taller familiar ‘Flors, fl ors i més fl ors’, a 
partir de las 19 h, donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de crear su 
propio azulejo de fl ores en los jardines del museo. Más tarde, a las 21 h, se puede 
realizar la visita sensorial ‘Amb cinc sentits’. En dicha aventura, 
los asistentes pondrán a trabajar los cinco sentidos para redescu-
brir la colección de azulejos de muestra del museo.

Por otro lado, el Museu de Ceràmica “La Rajoleta” abrirá 
sus puertas de forma gratuita de 19 a 1 horas de la madru-
gada. A las 22 h, en la oscuridad de la noche, dentro de la 
antigua fábrica Pujol i Bausis, sucederá un encuentro 
inesperado entre Eusebi Güell, gran mecenas del Moder-
nismo, y una fl orista de La Rambla, en la misteriosa activi-
dad teatralizada ‘Les ombres de la fàbrica’. Un choque 
de realidades que promete ser muy instructivo y que se 
alargará hasta media noche.

Ambos museos abrirán sus puertas de forma gratuita de 19 
a 1 horas de la madrugada. ¿Os lo perderéis?
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� 18 h
Residència La Mallola 
Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Viatge a Nova York’ , a càrrec de 
l’especialista i comentarista en cinema Albert 
Beorlegui. Més informació: aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18,30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas

Cinefòrum: Cuidado resbala 
Documental que analitza el treball domèstic, un 
àmbit on la desigualtat i el tracte discriminatori 
estan a l’ordre del dia. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues, Fundació 
Surt, Ateneu del Baix Llobregat amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social

Divendres 18
� 17 h 

L’Avenç Centre Cultural 

VI MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL
Siete en el autobús Institut La Mallola

El rei lleó Escola Isabel de Villena

Entrecontes Escola Isabel de Villena

Celes Tina Escola Isabel de Villena
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

+     P.11

� De 17 a 20 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

� 18 h 
Biblioteca La Bòbila 

CINEMA NEGRE
“Los Angeles. Retorn al passat”
Mulholland Falls, de Lee Tamahori

� 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 

Lliurament de premis del concurs 
de fotografi a
Tema lliure. Entrega d’obres participants del 7 al 
12 de maig. Exposició del 14 al 18 de maig. Més 
informació al tel.: 655 94 14 52
Organitza: AV Centre

Dissabte 19

 
� A partir de les 10 h 

Poliesportiu Can Vidalet 

Copa Catalunya Futbol Botons
Un torneig de caire federatiu i el més prestigiós 
dels que es disputen anualment. Entrada lliure.
Organitza: Esplugues Futbol Botons

� 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Ni blaus ni gripaus
A càrrec de Rosa Pinyol
Qui s’ho creu, que si fas un petó a un gripau es 
converteix en un príncep blau? I que tots els 
prínceps que s’amaguen dins els gripaus són blaus? 
Segur que no n’hi ha d’altres colors? Pensem, 
pensem... que potser ho descobrirem

� De 18 a 2 h
Parc de les Tres Esplugues 

Concurs de DJ’s i Picnik Electrònik
Us agrada punxar? Apunteu-vos fi ns al dia 
10 de maig i guanyeu suculents premis amb 
la vostra actuació... Inscripcions al correu: 
festamajordesplugues@gmail.com
Bases del concurs:
concursdegrupsbaixllobregat.wordpress.com
Organitza: Assamblea de Festes d’Esplugues

� 19 h 
Parc Pou d’en Fèlix – pista vermella 

19è Festival de Dansa d’Esplugues
Amb la participació de l’Esbart Dansaire de 
Molins de Rei, el grup de dansa Terra del Sol 
de Prades (França) i l’Esbart Vila d’Esplugues. 

� 20.30 h • Ballada del Ball del Babau
Obert a la participació de tothom
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

+     P.8

LA NIT DELS MUSEUS
� De 19 a 1 h

Portes obertes als Museus
� De 22 a 24 h

Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 (CEM Les Moreres)

Activitat teatralitzada: 
‘Les ombres de la fàbrica’
Una trobada inesperada a la fàbrica Pujol i Bausis 
entre Eusebi Güell i una fl orista de La Rambla.

� De 19 a 21 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Taller familiar: ‘Flors, fl ors i més fl ors’
Els més petits crearan la seva pròpia rajola de 
fl ors al Jardí de Can Tinturé

� De 20.30 a 24 h

Visita sensorial:‘Amb cinc sentis’
Posareu a treballar els cinc sentis per redescobrir 
la col·lecció de rajola de mostra al Museu Can 
Tinturé. Places limitades
Organitzen: Museus d’Esplugues de Llobregat 

+     P.7

Diumenge 20
� D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
‘Bioblitz metropolità. Mussols a 
Esplugues’
Amb aquest taller descobrireu com són els 
mussols: la seva fi sonomia, què mengen (a través 
de l’observació de les egagròpiles), com parlen, i 
amb els més menuts, realitzareu una manualitat 
d’un mussol per emportar-vos cap a casa. 
Organitza: Fundació Sigea

� D’11.30 a 13.30 h 
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
Bioblitz metropolità
Mitjançant un testing de biodiversitat intentareu 
descobrir el màxim nombre d’éssers vius que 
habiten al parc de l’Ermita
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

Prop de cinquanta ballarins 
participen al Festival de Dansa 
d’Esplugues 

El proper dissabte 19, a 
les 19 hores, el cos et 
demanarà moure’s, i no 
és d’estranyar perquè 
és el dia escollit perquè 
arrenqui el 19è Festival 
de Dansa d’Esplugues. 
L’Esbart Vila d’Esplugues 
organitza una vetllada 
on dansa tradicional i de 
creació es barregen en 
perfecta comunió.

Els convidats, en 
aquesta ocasió, són 
l’Esbart Dansaire de 
Molins de Rei i el grup de dansa Terra del Sol de Prades, de França. Amb el 
grup de ballarins francesos, a més, l’Esbart de casa nostra farà un intercanvi 
cultural que durà els membres del Cos de Dansa a viatjar a terres franceses.

A les 20.30 h es culminarà la gran festa amb el Ball del Babau, una dansa 
oberta a tot aquell que s’hi animi. Un cop acabada la ballaruca, es procedirà a 
recuperar forces amb un sopar de germanor per a tots els grups participants 
de l’acte.

19è FESTIVAL DE DANSA D’ESPLUGUES
Dissabte 19  19 h
Parc Pou d’en Fèlix - pista vermella 
En cas de mal temps, l’acte es farà a la pista coberta del mateix parc

+
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+ XXII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Espectacularitat vocal 
i intimisme instrumental 
a la festa de la música clàssica
Encetem el penúltim mes de concerts del Festival de Mú-
sica Clàssica i Tradicional, i ho fem amb dos plats forts. 
L’església de Santa Magdalena acollirà dos concerts emo-
tius i inoblidables pensats tant per a melòmans, com per a 
un públic menys avesat a la música clàssica.

Divendres 11, els Amics de la Música de Santa Magda-
lena han programat un concert espectacular, dedicat prin-
cipalment al compositor francès Gabriel Fauré, considerat 
un dels millors compositors de la seva generació. La coral 
del Col·legi Alemany, també coneguda com el Cor Deuts-
che Schule Barcelona, i el Cor de la Facultat de Farmàcia, 
acompanyades per l’orquestra Oh!rquestra de Terrassa, 
seran els encarregats d’interpretar peces tan elevades del 
compositor francès com el seu cèlebre Rèquiem. Per si això 
no fos prou al·licient, els assistents tindran la grata sorpresa 
d’escoltar una de les millors veus que ha donat Esplugues: la 
de la soprano Marta Garcia Cadena, així com la interpre-
tació del baríton Tomàs Maxé o l’organista Josep Mateu. El 
conjunt de veus eriçaran la pell del públic.

És molt probable que després d’assistir al primer con-
cert, encara en voldreu més. Doncs esteu de sort, perquè 
el divendres 25 l’església es torna a vestir de gala i sensi-
bilitat. En aquest cas, per oferir dos quintets per a clarinet 
i un quartet de corda. No és habitual trobar concerts per a 
lluïment del clarinet dins el repertori clàssic, però si un d’ells 
l’ha escrit Wolfgang A. Mozart, i l’altre Johannes Brahms, 
el lluïment es converteix en difi cultat, dedicació i màgia. 
Victor de la Rosa farà brillar el seu clarinet juntament amb 
el Quartet Gerhard. 

Divendres 11  21 h 
Rèquiem de Gabriel 
Fauré
Cor Deutsche Schule 
Barcelona, direcció Marta 
Garcia Cadena i Cor de 
la Facultat de Farmàcia, 
direcció Ahmet Süleyman. 
Solistes: Marta Garcia 
Cadena, soprano; Tomàs 
Maxé, baríton; Josep 
Mateu, orgue
Orquestra Oh!rquestra de 
Terrassa, director Jordi 
Colomer

Pavana per una infanta 
difunta de Maurice Ravel
Pavana de Gabriel Fauré
Cantique de Jean Racine 
de Gabriel Fauré
Rèquiem de Gabriel Fauré

Divendres 25  21 h 
Quintets per a clarinet i 
quartet de corda

Victor de la Rosa, clarinet. 
Quartet Gerhard

Quintet per a clarinet de 
Wolfgang A. Mozart
Quintet per a clarinet de 
Johannes Brahms 

Església de Santa 
Magdalena
Tota la informació a: 
www.festival-musica-
esplugues.cat
Col·laboració amb 
l’entrada, no socis 8 €

Cor de la Facultat de Farmàcia Quartet Gerhard

Víctor de la Rosa
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Torna la màgia i el misteri, 
torna la Nit Esotèrica
Els carrers del nucli de la vila (jardins de Can Tinturé, carrer 
de l’Església, plaça Pare Miquel d’Esplugues i carrer Montse-
rrat) seran testimoni d’excepció de bruixes, dimonis, tarotis-
tes i d’altres forces ocultes de la naturalesa, el dissabte 26, a 
partir de les 22 hores. 

Com és habitual, el foc serà el protagonista previ a la Nit 
Esotèrica. Boiets Esquitxafocs, Toc de Foc i colles de foc 
infantils convidades primer, i els dimonis de Boc de Biterna 
després, il·luminaran la nit amb un correfoc sempre sorpre-
nent. L’infantil arrenca a les 21 h davant la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues i l’espectacle correfoc de Boc a les 22 h 
als jardins del Casal Robert Brillas.   

Per a aquells que vulgueu conèixer el vostre esdevenir, 
estigueu atents perquè d’entre les fl ames i el fum, trobareu 
tarotistes, runes celtes i parades de numerologia per satis-
fer la vostra curiositat. Si, per contra, sou més de viure el 
present; podeu gaudir del planetari i d’un espectacle  teatral 
i de circ a càrrec de Don Hueso, als jardins de Can Tinturé. 
Però potser sou dels que necessiteu passar a l’acció; la nit té 
contemplades totes les opcions,  podreu experimentar amb 
els tallers de geometria sagrada, on descobrireu símbols sa-
grats, o el de traços ocults, on podreu crear missatges ocults 
amb tinta invisible. 

Si, en canvi, sou més de ballar, no patiu perquè a la plaça 
Pare Miquel d’Esplugues, la Barcelona Bluegras Band 
ofereix un concert de música celta i composicions pròpies. 
Per acabar d’arrodonir la vetllada, el grup Nancy Whiskey, 
acompanyats pel grup de dansa irlandesa Delorgan, us 
faran viatjar a Irlanda amb la seva música evocadora.

Si entre el més enllà, el foc, les actuacions i  la música us sentiu 
assedegats tindreu a la vostre disposició el servei de bar fi ns a la 
una de la matinada. 

Però l’oferta no queda aquí en aquesta nit intensa. La quarta 
edició de Tapes de Primavera coincideix amb la Nit Esotèrica i 
s’allarga fi ns al diumenge 27 (i el 2 i 3 de juny). La campanya con-
sisteix en oferir una tapa i beguda pel mòdic preu de 2 euros. La 
ruta gastronòmica et portarà, si ho vols, per fi ns a 66 establiments. 
Consulteu el llibret que heu rebut a les vostres bústies.

+

Dissabte 26 
CORREFOCS 

 21 h Correfoc Infantil
Inici davant de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

 22 h Correfoc de Primavera
Inici jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

NIT ESOTÈRICA
 A partir de les 22 h

Jardins de Can Tinturé, carrer de l’Església, 
plaça Montserrat Roig, plaça Pare Miquel d’Esplugues
 i carrer Montserrat

Dissabte 26 i diumenge 27 
TAPES DE PRIMAVERA

 De 12 a 15 i de 18 a 22 h
(també el 2 i 3 de juny)
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Dimecres 23
� 9 h

Punt i hora de trobada: 
Parada de Tram Pont d’Esplgues

MES DE LA GENT GRAN
Masterclass de música i moviment a 
la FiraGran 2018
A les Drassanes Reials, Barcelona
Inscripcions al Punt d’Atenció a la Ciutadania 
Central (pl. Santa Magdalena, 24) i al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de Can Vidalet (Rbla. 
Verge de la Mercè, 1), de 8.30 a 18.30 h

� 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Johannes Brahms (II)
Audiovisuals i comentaris: Francesc Ventura
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 24
� De 10 a 12 h • Parc de Can Vidalet 

MES DE LA GENT GRAN
Exposició sobre els escarabats i 
‘Mou el cos per a la salut ambiental’
Punt de trobada: davant de l’edifi ci de l’Escola 
Ofi cial d’Idiomes
Inscripcions al Punt d’Atenció a la Ciutadania 
Central (pl. Santa Magdalena, 24) i al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de Can Vidalet (Rbla. 
Verge de la Mercè, 1), de 8.30 a 18.30 h

� 17 h • L’Avenç Centre Cultural 

VI MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL
Hamlet Institut Joanot Martorell

The spot: La mancha Institut Severo Ochoa
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

+     P.11

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘García Márquez y Vargas Llosa, dos 
veïns de Barcelona’
A càrrec del periodista català i investigador del 
boom de la literatura llatinoamericana Xavier 
Ayen. Més informació: aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres”
Inauguració i xerrada: ‘A pie de valla’
Presentació de la problemàtica de les persones 
que intenten passar la tanca, amb un marc 
general de drets humans, coneixen les situacions 
concretes i en especial del confl icte que tenim 
tan a prop a la frontera sud.  Selecció de 54 
fotografi es fotoperiodista José Antonio Semper. 
Mostra oberta fi ns al 8 de juny 
Col·labora: Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris i Amic

+     P.3

Divendres 25
� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CINEMA NEGRE
“Los Angeles. Retorn al passat”
L.A. Confi dential, de Curtis Hanson

� 21 h • Església de Santa Magdalena 

XXII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Col·laboració a l’entrada, no socis [8 €]

Quintets per a clarinet i quartet de 
corda. Victor de la Rosa, al clarinet, i el 
Quartet Gerhard
Organització: Amics de la Música de Santa 
Magdalena

+     P.9

Dissabte 26
� De 10 a 14 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 (CEM Les Moreres)

II JORNADES FANG I FOC 
Cocció de raku nu demostració de raku

VI Encenem el forn 
Fornada de refl ex metàl·lic: encesa i 
col·locació de peces. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat amb 
la participació de l’Escola Municipal de Ceràmica 
i l’Escola Illa de Sabadell 

� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Contes a la vora del foc
A càrrec de Santi Rovira
Si observes una llarga estona el groc, taronja i 
vermell de les fl ames mai no les veuràs iguals. Això 
és el que fa que les històries al caliu d’una llar de foc 
siguin màgiques. Un espectacle familiar de contes 
i cançons per omplir de calor qualsevol espai.

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h
Diversos establiments de la ciutat  

Tapes de Primavera
Quarta edició de la ruta de tapes per 66 bars i 
restaurants de la ciutat
Una tapa més beguda per [2 €]

� 14 h • Parc Pou d’en Fèlix - pista coberta  

MES DE LA GENT GRAN
Gran fi deuà popular
Inscripcions al Punt d’Atenció a la Ciutadania 
Central (pl. Santa Magdalena, 24) i al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de Can Vidalet (Rbla. 
Verge de la Mercè, 1), de 8.30 a 18.30 h

� 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

� 19 h • L’Avenç Centre Cultural 

VI MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL
Cloenda 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

+     P.11

PRIMAVERA A ESPLUGUES 
CORREFOCS

� 21 h • Correfoc Infantil, a càrrec de Boiets 
Esquitxafocs, Toc de Foc i colles de foc infantils 
convidades. Inici davant de la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues

� 22 h • Correfoc de Primavera, a càrrec 
de Boc de Biterna
Inici jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

PRIMAVERA A ESPLUGUES 
NIT ESOTÈRICA 

� De 22 a 01 h • Jardins de Can Tinturé, c/ de l’Església, 
pl. Montserrat Roig, pl. Pare Miquel d’Esplugues
 i c/ Montserrat   (CEM Les Moreres)

Servei de bar
Amb la col·laboració d’Espluga Viva

Parades amb productes esotèrics
Food trucks 
Amb diversitat de productes per poder fer un 
mos durant tota l’activitat

� 22 h 
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Espectacle amb Don Hueso
Tècniques teatrals i de circ. 
Tres espectacles cada 45 minuts

� 22.15 h • plaça Pare Miquel  

Concert de Barcelona Bluegras Band 
Ingredients de música celta i composicions 
pròpies

+ L’Avenç Centre Cultural, mostra el talent 
teatral més jove d’Esplugues
Fer teatre té un ventall de factors positius. El teatre convida a la introspec-
ció -necessari per entendre’s i conèixer les pròpies necessitats reals-, convi-
da a la refl exió -a fugir de veritats inamovibles-, també a l’empatia -a través 
de posar-se en la pell d’un altre- i un llarg etcètera.

És per això, que és important apropar aquest art al jovent. Això és, preci-
sament, el que fan des de L’Avenç Centre Cultural a través de la Mostra 
de Teatre Infantil i Juvenil.

Divendres 18,  dijous 24 i la cloenda dissabte 26 permetran a tot aquell 
qui ho vulgui gaudir d’espectacles com El rei lleó,  Hamlet o Celes Tina 
entre d’altres. Tot plegat, interpretat i produït pel futur d’Esplugues: els nens 
i nenes, nois i noies de l’Escola Isabel de Villena, l’Institut La Mallola i 
l’Institut Severo Ochoa. 

MOSTRA 
DE TEATRE 
INFANTIL 
I JUVENIL 
D’ESPLUGUES
Divendres 18  17 h
Dijous 24  17 h
Dissabte 26  18 h 
Cloenda
L’Avenç Centre 
Cultural
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� A partir de les 22 h
c/ de l’Església  

Tallers esotèrics, de maquillatge i 
perruqueria

� A partir de les 22 h 
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Taller: ‘Geometria sagrada’
Escolliu quin és el símbol que més us agrada, 
coneixeu el seu signifi cat i el dibuixareu sobre 
la cartolina

Taller: ‘Traços ocults’
Escriu, dibuixa, crea un missatge ocult, i amb 
l’ajuda de la tinta el farem visible
Organitza: Espai Municipal de les Arts

� A partir de les 22 h 
Carrer Montserrat i Jardins del Museu Can Tinturé 

  (CEM Les Moreres)

Parades de numerologia, runes 
celtes i tarotistes

� A partir de les 22 h
Plaça Montserrat Roig  

Planetari
� 00.30 h • Plaça Pare Miquel  

Concert Viatge a Irlanda     +     P.10

Amb el grup Nancy Whiskey acompanyats per 
Delorgan, composició de dansa irlandesa

Diumenge 27
� 8.30 h • Plaça Mireia 

Caminada d’Esplugues a Collserola
Dos recorreguts: curt (10 km) o llarg (20 km)
Preus: Adult [10 €], infants menors de 12 anys [6 
€] més assegurança de 2 €
Inscripcions a la secretaria de l’Espluga Viva: c/ 
Sant Francesc Xavier 5-7, tel.: 93 47 39 09, 
secretaria@esplugaviva.cat, de 17 a 20 h. 
www.caminadaesplugues2015.blogspot.com 
Organitza: Espluga Viva

+     P.12

� De 9 a 22 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  

Balls de saló 
Organitza: Club Esportiu Balls de Saló 
d’Esplugues

+     P.13

� De 10 a 15 h
Jardins de Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Jornada: 
Fira de ceràmica antiga i modernista
Una jornada per gaudir, descobrir i viure la 
ceràmica a Esplugues:
• Venda de peces organitzada per l’Associació 
Catalana de Ceràmica
• Demostració de pintada de rajoles amb trepa 
a càrrec del Taller Sot
• Sorteig de peces
• Vermut a la food truck La Vermutera

+     P.5

� De 10 a 14 h • Museu de ceràmica“ La Rajoleta” 
 (CEM Les Moreres)

II JORNADES FANG I FOC
Desfornat de refl ex metàl·lic
Desfornada de les peces ceràmiques
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat amb 
la participació de l’Escola Municipal de Ceràmica 
i l’Escola Illa de Sabadell 

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

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

� 11 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Ruta: ‘De la mà d’Esplugues’
Descobriu tots els secrets que amaga el centre 
històric d’Esplugues. Preu a partir de [3 €]. 
Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o al correu: 
museus@esplugues.cat

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

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
La Festa del Medi Ambient i jocs 
sostenibles i familiars al parc
Celebreu el Dia del Medi Ambient tot jugant en 
família a jocs ben moguts ambientals.
Organitza: Fundesplai 

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

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
Cloenda i Dia del Medi Ambient
On hem de llençar els nostres residus?
Participareu en un jornada per tenir cura de la 
vinya. Coneixereu els ceps, emparrareu i si cal 
espampolareu.
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

� 11.30 h • Pista coberta Conxita Udina 

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Vila d’Olesa
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç 

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h
Diversos establiments de la ciutat 

Tapes de Primavera
Quarta edició de la ruta de tapes per 66 bars i 
restaurants de la ciutat
Una tapa més beguda per [2 €] 

� 18 h 
Casal de Cultura Robert Brillas
Entrades: [6 €] Atrapalo.com

Teatre: Boeing, boeing
La companyia Teatre i Punt tanca les 
representacions del seu primer espectacle, que 
ha superat els 1.100 espectadors en total, segons 
apunta el grup teatral. 
Organitza: Teatre i punt 

Dilluns 28
� 17 h • Biblioteca La Bòbila pl. la Bòbila, 1 

MES DE LA GENT GRAN
Cinefòrum intergeneracional: Up! 
Vine amb els teus nets! Aforament limitat

Dimarts 29
� 9.30 h 

Punt de trobada: CEM Les Moreres
Plaça de les Moreres, s/n 

MES DE LA GENT GRAN
Caminada per la nova via entre 
Esplugues i Barcelona fi ns al parc 
Cervantes
També es commemora: 

28 MAIG - DIA INTERNACIONAL 
D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES 

� 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

 (CEM Les Moreres)
Recerca: 
‘Identifi cació de ceràmica antiga’
Sessió de descoberta i coneixement per als 
assistents que portin peces de ceràmica, a càrrec 
de l’Associació Catalana de Ceràmica
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

+

Caminar és una pràctica altament recomanable i necessària per a una bona salut 
i per a la prevenció de malalties. Però si, a més dels benefi cis corporals, afegim un 
paisatge meravellós com és el de la Serra de Collserola i la companyia de persones 
de totes les edats l’experiència pot ser inoblidable.

Un any més, i ja en són 22, el Centre Excursionista d’Esplugues de l’Espluga Viva 
organitza la Caminada d’Esplugues a Collserola. Es tracta d’una activitat apta per a 
totes les condicions físiques i edats que permet gaudir de la natura, dels paisatges i de la 
companyia de veïns i veïnes, tot mantenint, alhora, el cor i l’esperit saludable.

Com l’any passat, la caminada torna a comptar amb dos recorreguts: un de 10 
km, menys exigent, i un altre de 20 km, un xic més intens.

El preu de la inscripció és de 10 euros per a adults federats amb assegurança i 6 
euros per a infants federats amb assegurança. En cas de no tenir assegurança federa-
tiva, heu d’afegir 2 euros. La inscripció inclou l’esmorzar i una samarreta tècnica.

Us podeu inscriure a la Secretari de l’Espluga Viva (c/ Sant Francecs Xavier 5-7. Tel. 
93 473 39 09 o secretaria@esplugaviva.cat, de 17 a 20 h) o bé per internet a: 
www.caminadaesplugues2015.blogspor.com.

CAMINADA D’ESPLUGUES A COLLSEROLA
Diumenge 27  8.30 h • Sortida de la plaça Mireia

Coneixences i natura en 
la caminada més saludable



La clase está asegurada en el 
XIV Trofeo de Balls de Saló 
“Ciutat d’Esplugues”

+

Este mes trae consigo elegancia, 
movimiento, clase, ritmo, algo de 
brillantina y mucho baile. Ya está 
todo preparado para poder disfru-
tar del XIV Trofeu Balls de Saló 
Ciutat d’Esplugues donde se dan 
cita algunas de las mejores parejas 
de bailarines del territorio, muchas 
de las cuales están acostumbradas 
a competir en los mejores escena-
rios del país.

El público asistente podrá ver 
bailar a las habilidosas fi guras a rit-
mo del apasionado tango, el inquieto slow foxtrot, la sensual samba, el simpá-
tico chachachá o la elegancia de la rumba, entre otras disciplinas.

Si queréis vivir una experiencia única y gozar de la maestría de grandes pro-
fesionales del baile, no dudéis en acercaros al Complex Esportiu Les Moreres. 
Recordad que la entrada es gratuita para toda la ciudadanía de Esplu-
gues; tan solo tenéis que mostrar vuestro DNI en la entrada. 

XIV TROFEU DE BALLS DE SALÓ CIUTAT D’ESPLUGUES
Domingo 27  De 9 a 22 h • CEM Les Moreres
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Dimecres 30
� 18 h

Casal de Cultura Robert Brillas  
C/ Àngel Guimerà, 38

MES DE LA GENT GRAN
Teatre social i musical: La Gran Via
A càrrec del grup de teatre Fem el que Podem

Dijous 31
� De 10 a 12 h 

Plaça Blas Infante s/n 
Davant del Casal de Gent Gran de Can Vidalet 

MES DE LA GENT GRAN
Ballem tots junts!
Els alumnes de l’escola Utmar i l’escola Can 
Vidalet us acompanyaran a ballar i acomiadar 
el Mes de la Gent Gran

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Maig del 68, la recerca de llibertats’
A càrrec periodista, historiador, fi lòleg i crític 
literari Jordi Amat
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 20 h • Espluga Viva 

PATI BLAU
Amb l’escriptora Teresa Costa- 
Gramunt, sobre poesia
Pati Blau és una tertúlia literària en la qual les 
autores que escriuen en català tenen un espai 
per compartir els seus llibres i els seus dubtes
Organitza: Espluga Viva

Divendres 1 de juny

� De 18 a 21 h • CEM Les Moreres  

We ShareHandball
I Fòrum de Clubs d’Handbol d’àmbit estatal. Els 
clubs convidats en aquesta ocasió com a experts 
són BM Anaitasuna, BM Alcobendas, BM 
Ademar de León, BM Mislata, BM Granollers 
i FC Barcelona, però l’activitat està oberta a tots 
els clubs i interessats. Aquestes jornades estan 
obertes a tots els estrats de qualsevol club: 
tècnics, gestors i famílies. Per a més informació 
podeu accedir al web: www.wesharehandball.
com. (vegeu l’article a El Pont) 
Organitza: Club Handbol Esplugues

� 20 h
Monestir de Montsió

Sopar de la fam
Xerrada de sensibilització sobre els problemes del 
Tercer Món. Tot seguit, compartireu un intercanvi 
d´impressions amb el sopar de pa oli i aigua. 
Organitza: Agermanament Solidari

Dissabte 2 de juny

� De 9 a 19 h • CEM Les Moreres  

We ShareHandball
(Vegeu llegenda al divendres 1). Per a més informació:  
www.wesharehandball.com. 
Organitza: Club Handbol Esplugues

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h
Diversos establiments de la ciutat 

Tapes de Primavera
Quarta edició de la ruta de tapes per 66 bars i 
restaurants de la ciutat
Una tapa més beguda per [2 €]

� De 21 a 3 h 
Parc de les Tres Esplugues 

Concerts (grups a confi rmar)
� De 21 a 22 h Sopar popular
� De 22 a 3 h Dos concerts amb orquestres i 

acabament amb Dj
Organitza: Colla de Castellers d’Esplugues

Diumenge 3 de juny

Diumenge 3 de juny 
� De 9 a 19 h

CEM Les Moreres  

20a Trobada d’Escoles d’Handbol 
de Catalunya
Uns 40 equips, al voltant de 450 esportistes i 100 
partits tenen lloc en una trobada que inclou una 
competició però també infl ables a l’àrea lúdica, 
clínics amb jugadors i jugadores professionals, 
visita de jugadors i jugadores del FCB i BM 
Granollers o l’exposició fotogràfi ca ‘L’handbol, 
escola de vida’, entre d’altres. 
Organitza: Club Handbol Esplugues
Vegeu més informació a El Pont

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h
Diversos establiments de la ciutat 

Tapes de Primavera
Quarta edició de la ruta de tapes per 66 bars i 
restaurants de la ciutat
Una tapa més beguda per [2 €]

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 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 dijous, de 18.30 a 20 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. Or-
ganitza: Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua – CAL

� Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txikung 
La disciplina terapèutica oriental més completa

� Dissabtes, de 17 a 21 h 
CEM Les Moreres  

Classes de ball 
Diversos estils Professors: Toñi i Andrés, de 
Sibiempi Dance. Informació al tel. 670 771 161 
(Toñi). Preu: [15 €] al mes. Matrícula gratuïta
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues
Dilluns, 9 i 16 d’abril, i dimecres, 18 d’abril

� Dilluns, 7, 14 i 28 de maig, a les 18 h 
Biblioteca La Bòbila  
Curs gratuït: 
Protecció dels dispositius mòbils
Telèfons intel·ligents o tauletes, entre d’altres
Més informació al tel. 934 032 655 o al c/e:    
biblabobila@l-h.cat  
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Dimecres 9, 16, 23 i 30 de maig i 6 de juny
� D’11 a 12.30 h 

Preu: socis i sòcies [35€] no socis [40€]
Seminari d’història de la música
‘Músiques i vides: la música i els 
seus signifi cats’
Les obres d’art no es poden desvincular del 
món que les envolta, i la música s’entén millor 
si es coneix el context en què es va crear, tant 
el biogràfi c com l’històric. Conèixer tots aquests 
elements enriqueix l’escolta, ens dóna una 
nova dimensió, i ens ajuda a gaudir i entendre 
millor la música. A càrrec del musicòleg Xavier 
Chavarria. 
Sessions d’1,5 h. Places limitades. Més informació 
i inscripcions a aaugge@yahoo.es. Telèfons 
d’informació: 639 345 441 - 607 220 360 - 933 
717 160
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE 

Dimecres, 16 i 23 de maig i 6 de juny
� De 16 a 20 h 

Edifi ci Puig Coca, Petit Parc de l’Amistat, s/n 

Curs: Mindfulness en l’empresa. 
Reducció de l’estrès i lideratge
Dirigit a persones empresàries, professionals i 
autònomes. Formació gratuïta. Inscripcions: 
correu electrònic a serveiempresa@esplugues.
cat amb les dades: nom, cognoms, correu 
electrònic, telèfon, nom empresa o activitat i 
nom del curs que es vol fer.

� Dilluns, 14 de maig, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

ESCOLA DE MARES I PARES 
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

SORTIDES
� Diumenge, 6 de maig, a les 11 h

Sortida de la plaça Mireia

Itinerari: la bateria antiaèria de Sant 
Pere Màrtir
La muntanya de Sant Pere Màrtir, un mirador cap a 
la història del Baix Llobregat i la ciutat de Barcelona.  
Activitat gratuïta prèvia inscripció al tel. 93 470 02 
18 o al c/e: museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

� Diumenge, 3 de juny, a les 11 h
Sortida de la plaça Mireia
Itinerari familiar: 
‘Les històries de Sant Pere Màrtir’
Pujareu fi ns a les bateries de Sant Pere Màrtir en 
família. Activitat gratuïta prèvia inscripció al tel. 
93 470 02 18 o al c/e: museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

EXPOSICIONS
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé  
 (CEM Les Moreres)

Visita comentada que inclou l’exposició 
permanent ‘Can Tinturé, col·lecció de rajola de 
mostra Salvador Miquel’.

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 (CEM Les Moreres)

Visita comentada a l’exposició permanent  ‘La 
ceràmica i els forns del Modernisme’, que inclou 
cinc tipologies de forns i altres elements d’interès 
de la que va ser la principal fàbrica de ceràmica 
modernista de Catalunya. [A partir de 3 €]

� Fins al 23 de setembre
La Masoveria •   (CEM Les Moreres)

Exposició temporal:  ‘El Modernisme i les 
fl ors. De la natura a l’arquitectura’
Una nova manera d’aproximar-vos a l’arquitec-
tura modernista amb la natura com a fi l con-
ductor, tot reivindicant el paper fonamental 
que van tenir les arts aplicades a l’arquitectura, 
els tallers i les fàbriques en la consolidació de 
l’art total que va propugnar l’ideari modernista
Inauguració: dijous 12, 19 h 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

Fins al 23 de juny  
� Diumenges, d’11.30 i les 13.30 h
� Dijous, de 17.30 a 20 h 
� Dissabtes, d’11.30 a 13.30 h 

Aula d’Educació Ambiental
Parc de Can Vidalet   

SETMANA VERDA DE LA UE 
Exposició: ‘Escarabats insòlits’
Esplugues és un dels municipis adherits a 
la iniciativa impulsada en l’àmbit europeu 
Setmana Verda de la Unió Europea que, del 
21 al 25 de maig, explora formes en què la UE 
està ajudant a les ciutats a ser més respectu-
oses amb el medi ambient. Entre les activitats 
de l’Aula d’Educació Ambiental d’Esplugues 
per involucrar persones en l’ecologia urbana 
verda, trobareu l’exposició dedicada als esca-
rabats, que recopila exemplars dissecats i vius 
per tal de conèixer com viuen.

� Del 2 al 13 de maig 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres”
Exposició: ‘Els Murs de la Vergonya’
De Grup Eirene. Visites guiades amb escolars 
de la ciutat prèviament concertades

� Del 2 al 19 de maig
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

� Del 22 de maig al 2 de juny
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició: ‘A dues veus. Retrats de 
converses en català’
Exposició sobre els valors del Voluntariat per la 
llengua i la contribució social i cultural que fan 
les persones que hi participen. 
Organitza: Consorci per a la Normalització 
Lingüística 

� Del 7 a l’11 de maig, de 15 a 22 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició de pintura: 
‘Expressant sentiments’
Exposició de pintures a l’oli, creta i aquarel·les 
d’Elena Yáñez Serra. La pintura com a art 
ajuda a transcendir gràcies a l’expressió del 
sentiment de l’artista. L’autora mostra el motiu 
de la seva obra a través d’aquestes paraules: 
“Solem passar de llarg davant les evidències i 
no obstant això, moltes vegades s’hi amaguen 
principis fonamentals per a la vida”.
Amb el suport de l’Ajuntament

 
� Del 14 al 18 de maig

Casal de Cultura Robert Brillas  

Concurs de fotografi a i exposició 
Tema lliure. Presentació de fotos del 7 al 12 de 
maig. Lliurament de premis: diumenge 18, a 
les 19 h. Més informació al 655 941 452
Organitza: AV Centre

� Del 14 de maig al 31 de maig 
Vestíbul CEM Les Moreres  

Exposició: ‘Panteres grogues’ 
Les Panteres Grogues és una associació sense 
afany de lucre, que té per objectiu oferir un espai 
on la comunitat de lesbianes, gais, transsexuals 

i bisexuals (LGTB), puguin desenvolupar una 
activitat esportiva de forma lliure i distesa

� Del 22 de maig al 8 de juny 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
“Sense murs, sense guerres, sense fronteres”
Exposició: ‘A pie de valla’
Selecció de 54 fotografi es del fotoperiodista 
Jose Antonio Semper sobre les persones que 
arrisquen la seva vida per intentar saltar la tanca 
ubicada al nostre país, a la cerca d’una vida millor. 
Inauguració i xerrada: dilluns 24, a les 18 h  
Col·labora: Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris i Amic

� Del 27 de maig al 22 de juliol 
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Exposició temporal: 
‘Modernisme subtil. La ceràmica de 
forma’
Els Museus us conviden a descobrir petites grans 
obres mestres del Modernisme: gerres, jardineres 
i altres atuells que destaquen per la seva bellesa 
i originalitat. Mostra produïda en col·laboració 
amb l’Associació Catalana de Ceràmica.

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

ESCOLA DE MÚSICA
CALENDARI D’INSCRIPCIONS 
PER AL CURS 2018-2019
Escola Municipal de Música 
d’Esplugues 

Alumnes en curs: maig
• Del 2 al 8 de maig: inscripcions a Formació 
Musical Bàsica: alumnes de 6 a 8 anys en el 2018 
(nascuts del 2012 al 2010)
• Del 9 al 15 de maig: inscripcions a Formació 
Musical Bàsica: alumnes de 9 a 11 anys en el 
2018 (nascuts del 2009 al 2007)
• Del 16 al 22 de maig: inscripcions a Música Jove: 
alumnes de 12 a 17 anys en el 2018 (nascuts del 
2006 al 2001)
• Del 23 al 29 de maig: inscripcions a Pràctica 
Musical: alumnes majors de 18 anys en el 2018, 
nascuts abans de 2001.

Del 2 al 29 de maig:
• Música per als més petits: alumnes actuals 
nascuts després del 2015.
• Música i moviment: alumnes de 3 a 5 anys en 
el 2018 (nascuts del 2015 al 2013)
El sorteig per al repartiment de les noves places 
d’instrument per als actuals alumnes de 6 anys 
(nascuts el 2011), es farà el dimecres 9 de maig 
a les 17.30 h a l’aula Mozart.

Nous alumnes: juny
Pre-inscripcions: de l’1 al 12 de juny
Sorteig públic: dimecres 13 de juny a les 11h a 
l’Escola Municipal de Música.
Publicitat dels llistats amb els resultats del sorteig: 
dilluns 18 de juny.
Matriculacions de nous alumnes: del 25 de juny 
al 6 de juliol.
Amb posterioritat a les dates de matriculacions, 
també s’acceptaran inscripcions, sempre que hi 
hagi places disponibles.
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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: Gina Tosas i Gemma Vilallonga
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

ESPLUJOVE DE TARDA
� Dijous 17, de 18.30 a 20.30 h

Espai Jove Remolí  
Cuina veneçolana 
Descobreix la gastronomia veneçolana, 
un món de sabors, colors i aromes ino-
blidables! No t’ho perdis! Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys. 

� Dimarts 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Dieta i nutrició conscient
Els mesos previs a l’estiu tenim tendèn-
cia a cuidar més la dieta per tal de lluir. 
En aquest taller t’ensenyarem a tenir 
cura de l’alimentació sense oblidar 
els nutrients necessaris per al nostre 
organisme i per a la nostra salut. Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE NIT
Divendres 25, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Fideuà
La fi deuà és un plat típic de la cuina 
de la Safor, originari de la ciutat de 
Gandia. Està feta a base de suc de peix 
complementada amb marisc al gust 
del consumidor i uns fi deus específi cs 
més grossos que els normals, corbats 
i amb un foradet al mig. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA
(12- 18 ANYS)
Dimecres 9 , de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Posa a punt la teva bicicleta
S’acosta l’estiu i podem gaudir de la 
bicicleta, un bon mitjà de transport. 
Vine al Remolí, on aprendrem com 
arreglar les diferents avaries que tingui 
la teva bicicleta i com fer-li una bona 
posada al punt!  Dirigit a joves de 12 

a 18 anys.

TIC FORMACIÓ
� Dijous 8, 

de 19 a 20.30 h       
Espai Jove Remolí   
Creació de pàgines 
web amb Wix
Wix.com és una plataforma online 
que permet crear pàgines webs i llocs 
mòbil de manera gratuïta, i pensada 
per a aquells usuaris que no tenen un 
coneixement extens del llenguatge 
HTML. Vine al Remolí i aprèn a fer la 
teva! Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

� Dimarts 15, 
de 18 a 19.30 h  
Espai Jove Remolí  
Com fer un 
bon treball           
En aquest taller us ensenyarem les 
eines bàsiques per poder desenvolupar 
un bon treball escrit. Vine al Remolí i 
descobreix-les! Dirigit a joves de 12 
a 18 anys.

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. 

DINAMITZACIONS JUVENILS 
(12-18 ANYS)

� Dilluns 7, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Cinema fòrum: Ús i abús de 
les TIC
En la societat actual la infl uencia de les 
noves tecnologies és molt àmplia i avui 
en dia tothom les fem servir. En aquesta 
activitat parlarem dels diferents usos que 
es pot donar a les TIC i de la seva re-
percussió en diferents àmbits. Dinàmica 
dirigida a joves de 12 a 18 anys

� Dimecres 16, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Decoració de primavera
Vols decorar el Remolí al teu gust? 
Vine i col·labora en la decoració de 
primavera del centre! Dinàmica dirigida 
a joves de 12 a 18 anys. 

PUNT TEMÀTIC
� A partir del 14 de maig

De 17 a 20 h
Ofi cina Jove d’Emancipació  
De 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí  

‘Viatgeteca’
T’apropem tota la informació de la B-
Travel de Barcelona per a preparar les 
vacances d’estiu. A més, recorda que 
a l’Ofi cina Jove tens una assessora es-
pecialitzada en mobilitat internacional 
que et podrà ajudar. Informa-te’n! 

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

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!

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

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 30, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Cuina baixa en calories
Taller per aprendre a combinar pro-
ductes amb poques calories i obtenir 
uns resultats deliciosos. Menjar bé no 
ha de ser avorrit! Dirigit a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 24, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Xerrada: ‘Treballar a l’estiu’
Vols treballar aquest estiu? En aquest 
taller veurem diferents feines pròpies 
de la temporada d’estiu i com presentar 
la nostra candidatura. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT
INTERNACIONAL 

� Dilluns 28, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació   
Taller: ‘Xarxa Eures: el por-
tal europeu de la mobilitat 
professional’
T’agradaria fer pràctiques o treballar 
arreu d’Europa i no saps per on co-
mençar? En aquest taller t’explicarem 
en què consisteix la xarxa Eures (el 
portal europeu de la mobilitat profes-
sional), i farem una refl exió de què s’ha 
de tenir en compte abans de marxar. 
Dirigit a joves de 17 a 30 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça (*)

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

(*) 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 el 
dimarts 1 i dilluns 21 de maig
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