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S
i bien durante todo el año es im-
portante recordar que la desi-
gualdad entre géneros todavía 
existe en muchos ámbitos de la 
sociedad, es en el mes de marzo 

cuando todo el mundo reivindica el pa-
pel de las Mujeres en su día internacional: 
el 8 de marzo. En Esplugues, además de 
hacer la habitual lectura del manifi esto en 
la plaza Santa Magdalena el martes 8, va-
mos más allá y dedicamos el mes entero a 
esta cuestión a través de un gran número 
de actividades organizadas por las asocia-
ciones de mujeres y otras entidades de la 
ciudad. Son citas que permiten refl exionar 
sobre el camino que aún queda por recorrer 
para alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

De entre todos los actos organizados, 
cabe destacar la presencia de la cantante 
y actriz Elena Gadel, quien actuará el vier-
nes 11 en el Complex Esportiu Les Moreres 
para presentar algunos de los temas de su 
último disco Delicada. Gadel, que se hizo 
famosa por su aparición en la segunda edi-
ción del programa de televisión “Operación 
Triunfo”, combina su carrera en solitario 
como cantante con el trabajo en musicales 
como El Petit Príncep, cuya interpretación 
le valió el premio Butaca a Mejor Actriz de 
Musical en 2015.  Su actuación dará paso, 
después, al inicio de la Cena de las Mujeres 

MES DE LES DONES

LA ACTRIZ Y CANTANTE ELENA GADEL SE UNE 
A LA CELEBRACIÓN DEL MES DE LAS MUJERES

de Esplugues, de la que hablamos en la 
página siguiente. 

Más allá de la participación estelar de 
Gadel, hay muchas otras actividades que 
merecen ser mencionadas. Por un lado, 
encontraréis dos exposiciones, ‘Imatges 
per pensar’ y ‘Dones mares de la Terra’, 
organizadas por el Observatori de les 
Dones en els Mitjans de Comunicació y la 
Associació de Ceramistes de Catalunya y 
Amnistía Internacional, respectivamente. 
Ambas muestras irán acompañadas de su 
presentación correspondiente. 

Las conferencias y coloquios de cine ten-
drán también cabida en la programación. 
Así, por ejemplo, se proyectará Dios mío, 
¿pero qué te hemos hecho?, dirigida por 
Philippe de Chauveron y El Gran Hotel 
Marigold, de John Madden. Además, cabe 
resaltar la mesa redonda ‘Treballadores 
de la Cultura’, en la que participarán cua-
tro profesionales de la cultura que deba-
tirán sobre el papel de la mujer en este 

ámbito. Serán Carme Cluselles, directora 
del Museu d’Art de Girona, Mireia Freixa, 
catedrática de historia del arte de la UB, M. 
Luz Retuerta, directora del Arxiu Comarcal 
del Baix Llobregat, Pilar Parcerisses, peri-
odista y crítica de arte y la alcaldesa de 
Esplugues, Pilar Díaz, como moderadora. 

Tampoco faltará el baile, tanto en formato 
de charla (los beneficios del baile y la músi-
ca) como de taller (con una masterclass de 
zumba). 

Encontraréis todas las actividades del 
Mes de les Dones en el Dia a dia. ●
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Sopar de les Dones, 
una celebració reivindicativa 
en clau femenina

 Durant tot l’any les diverses associacions de dones 
d’Esplugues lluiten pel canvi social que ha de fer la societat 
per arribar a la igualtat de maneres molt diverses. Hi ha un 
dia, però, que ho fan mitjançant una celebració reivindicativa 
que permet posar en valor aquesta feina constant, i aquest és 
el del Sopar de les Dones. 

Així doncs, després de l'actuació d’Elena Gadel, les quatre 
associacions de la ciutat que treballen per potenciar la 
participació i l’emprenedoria del gènere femení organitzen 
aquest acte i el sopar posterior, que és obert a totes les 
dones, per passar una bona estona, celebrar els reptes 
assolits i animar-se les unes a les altres a seguir treballant 
per la causa. 

Les persones que vulguin assistir-hi poden inscriure’s  
fins al 9 de març a les diferents seus de les associacions:

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 c/e xde.esplugues@gmail.com.

a 

tat 
un
tiva 
st és

atre

n

Arriba una nova edició de la Cursa 
Solidària Ciutat d’Esplugues – Hospital 
Sant Joan de Déu amb la qual tindreu 
l’oportunitat de córrer per una bona causa. 
El programa Hospital Amic, al qual es 
destina la recaptació d’aquesta iniciativa, 
és un projecte que té la finalitat d’enri-
quir l’experiència dels nens i nenes hos-
pitalitzats. Es fa mitjançant recursos com 
la incorporació de l’escola a les sales de 
l’hospital perquè els pacients no perdin el 
fil educatiu, o l’acompanyament a través 
d’intervencions de gossos, teràpies amb 
música i arts plàstiques i la presència de 
pallassos, entre d’altres. 

Us hi podeu inscriure a la Cursa a par-
tir del 14 de març i fins al 20 d’abril de 
forma presencial a: 
• CEM Les Moreres - (horari: de dilluns a 
divendres de 17.30 a 22 h, dissabte de 9 a 
13 h i de 16 a 20 h i diumenge de 9 a 13 h. 
Telèfon: 93 473 18 99) 
• CEM La Plana - (horari de dilluns a 
divendres de 9 a 21 h, dissabte de 9 a 20 
h i diumenge de 9 a 13 h. Telèfon: 93 480 
27 18) 
• O per Internet al web:
www.cursasolidariaesplugues.cat
El preu de la inscripció és de 10 euros, per 
a les persones participants a la prova prin-

VI CURSA SOLIDÀRIA ESPLUGUES - SANT JOAN DE DÉU 

Córrer per una bona causa: millorar l’estada 
dels infants hospitalitzats

cipal (9 si es disposa del xip groc), i de 3, 
per a les de categories inferiors. Hi ha tres 
curses: dues per a atletes més joves (cursa 
de promoció, 1.200 metres, i mini-cursa, 
850 metres), que tenen un preu de 3 euros; 
i la Cursa Popular, de 5 quilòmetres, per 
a la resta de participants. Totes les curses 
inclouen diverses categories per edats. 

Veniu a córrer per una gran causa! 
Apunteu-vos-hi! ●

VI CURSA SOLIDÀRIA 
CIUTAT D’ESPLUGUES 
– HOSPITAL SANT 
JOAN DE DÉU

 Diumenge 24 d’abril 

Inscripcions del 14 de març 

fins al 20 d’abril, a les 18 h 

Més informació: www.

cursasolidariaesplugues.cat 

També podeu fer-vos 

voluntaris/àries!

Divendres 11 
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

ACTUACIÓ MUSICAL D'ELENA GADEL
 20 h. Aforament limitat, entrada gratuïta 

SOPAR DE LES DONES 
D’ESPLUGUES 

 21.30 h. Preu: [16€] 
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 El Festival de Música Clàs sica 
i Tradicional inaugura una 
nova edició, la vintena, el 
proper divendres, 1 d’abril. 
Des del juny de 1997, els 
Amics de la Música de 
Santa Magdalena han 
volgut cada any apropar 
aquest gènere musical a 
tots els veïns i veïnes de 
la comarca. Durant aquests 
anys, han assolit un total de 
120 concerts i una assistèn-
cia que va entorn de les 20.000 
persones. En aquest sentit, el pre-
sident del festival, Joan Ribas, desta-
ca la resposta “encoratjadora” del públic, 
“tant per l’assistència als concerts com 
pels missatges de satisfacció, de crítica 
constructiva, de demanda de continuació 
i de l’aportació de noves idees adreçades a 
seguir millorant la qualitat del festival”. 

Precisament, seguint aquesta voluntat 
de millorar en cada edició, els organitza-
dors del cicle han programat set concerts 
que presenten una oferta de nivell i molt 
variada quant a gèneres, formacions 
musicals i formats. A més, com és cos-
tum, conviden intèrprets de casa nostra, 
en aquesta ocasió en seran tres: la soprano 
Marta Garcia Cadena, la violista Tània 
Ortiz i el flautista Carles Vallès. 

Així doncs, el festival arrenca amb el 
concert del Cor Jove de l’Orfeó Català, 
acompanyat per l’Orquestra Jove de l’Or-
feó i Josep Buforn, al piano. Sota la batu-
ta d’Esteve Nabona, un convidat habitual 
del festival des dels inicis, el cor interpre-
tarà el Rèquiem de Gabriel Fauré, una 
peça que els amants de la música clàssica 

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL 

Arrenca el cicle amb un programa 
ple de propostes enriquidores 
i alguns intèrprets de casa nostra 

reconeixeran a l’instant. 
De cara al segon concert, 
el 15 d’abril, pugen a 

l’escenari de l’església 
de Santa Magdalena 
un trio de clarinet, 
acompanyat per la 
viola (Tània Ortiz) i 
el piano, amb peces 
de Bruch, Mozart i 

Schumann. 
El maig serà un mes 

dedicat a la lírica. Primer 
amb el concert Viatge pel 

barroc europeu, que compta 
amb la participació de Marta Garcia 

Cadena com a soprano i Carles Vallès a 
la flauta i al fagot. Després, amb la Gala 
lírica de tres tenors, que, com el seu 
nom indica, hi actuen tres tenors (Alex 
Vicens, Josep Fadó i Albert Deprius), 
acompanyats pel piano per Marta Pujol. 
Presenten una proposta que ha tingut molt 
d'èxit a festivals d’estiu com el Festival de 
Santa Florentina (Maresme). 

El Quartet Teixidor i l’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 són els encarregats 
d’oferir els concerts del mes de juny. Hi 
podreu escoltar melodies d’autors ben 
coneguts, com Beethoven, Mozart, Haydn 
i Granados. 

El punt i final el posarà el concert de 
cobla, tot un clàssic del festival. Aquest 
any serà a càrrec de la Cobla Jovenívola 
de Sabadell, que presenta una proposta 
ben innovadora en què combina la cobla 
amb la poesia. 

Fins aquí les set propostes del cicle: 
música per als àngels que us alimentaran 
l’esperit. Bon festival per a tothom! ●

PROGRAMACIÓ 2016
1 d’abril

Cor Jove de l’Orfeó Català, Orquestra de 
Cambra Jove de l’Orfeó Català, J. Buforn 
(piano i orgue), E. Nabona, director.
Obres de G. Fauré, E. Toldrá i C. Taltabull 

15 d’abril
Trio de clarinet (E. M. Ysla), viola (T. Ortiz) 
i piano (F. Soler). Obres de W.A. Mozart, 

R. Schumann, M. Bruch i F. Poulenc 

6 de maig 
M. García (soprano), C. Vallès (flauta i 
fagot) més violí, violoncel i clavicèmbal. 
Viatge pel barroc europeu amb obres 
de C. Monteverdi, A. Corelli, A. Vivaldi, 
J.S. Bach i altres autors. 

20 de maig
Tres tenors: À. Vicens, J. Fado i A. Deprius. 
Piano: M. Pujol. Àries d’òpera i sarsuela, 

cançons de casa nostra i cançó napolitana. 

El musical ‘Un 
món quasi ideal’ 
us presenta les 
princeses de conte 
com mai les havíeu 
vistes

L’Avenç Centre Cultural estrena 
aquest mes una obra original; escrita 
i dirigida per la professora de teatre 
del centre, Ruth Estrada. Es tracta 
d’un musical que presenta Un món 
quasi ideal, on les 'princeses de 
conte' apareixen d’una manera 
molt diferent de com les coneixem: 
més despistades, més divertides i 
més aventureres. 

Aquesta nova producció vol retre 
homenatge al món de la productora de 
dibuixos animats per excel·lència, però 
ho farà en clau d’humor; i fins i tot, de 
paròdia. Un repartiment format per 
nou actors i cantants, d’entre 17 i 30 
anys d’edat,  interpretaran dotze temes 
musicals ben coneguts per tots aquells 
que hagin crescut veient aquests tipus 
de films. En aquest aspecte, cal des-
tacar que la música ha estat arranja-
da per l’Escola Municipal de Música 
d’Esplugues, que també s’encarregarà 
de posar la banda sonora en directe els 
dies de la representació.

Anoteu-vos-ho a l’agenda, perquè els 
propers 12, 13 i 19 de març teniu una 
cita amb l’Alícia (Alícia al país de les 
meravelles), la Pocahontes, la Bella (La 
Bella i la Bèstia), la Yasmine (Aladín) i 
la Meg (Hèrcules). Totes elles, plega-
des, hauran de refer el Regne de les 
Meravelles, després de patir un dalta-
baix que farà perillar la seguretat del 
regne. ●

3 de juny
Quartet Teixidor. Amb obres 

d´E. Granados, E. Toldrà i L. van Beethoven 

17 de juny
Orquestra de Cambra Terrassa 48. 
Q. Termens, concertino i director. 
Viena, punt de trobada. Amb obres de 
W.A. Mozart, J. Brahms, J. Haydn i altres 
autors 

1 de juliol
Concert de cobla i poesia, amb la Cobla 
Jovenívola de Sabadell i el rapsode 
V. Maymó. Obres de J. Serra, R. Viladesau, 
E. Morera, L. J. Moraleda 
i altres autors.

Tots els concerts són a les 21 h a 

l’Església de Santa Magdalena.

Entrada gratuïta per a socis 
i un acompanyant. 
No socis, col·laboració de [5 euros]

TEATRE MUSICAL: 
UN MÓN QUASI IDEAL
Dissabte 12  a les 20.30 h

Diumenge 13  a les 19 h

Dissabte 19  a les 19 i 22 h

Preus: 10 € entrada general. 

8 € socis

Amb la col·laboració de 
L’Endoll Teatre de L’Avenç



Quina importància té aquesta festa 
per a la cultura popular d’Esplu-
gues?
És una festa que fascina la gent gran pel 
que ha viscut i la gent jove pel que des-
coneix. Remou sentiments, sobretot a la 
gent gran: alguns recorden els carros 
quan ells hi passejaven o treballaven. 
La gent jove se sorprèn perquè només 
coneix els vehicles de motor. Per això 
desperta sentiments molt macos. 

En què consisteix la feina de recu-
peració de carruatges que feu a la 
colla? 
Hem recuperat i restaurat carruatges 
que tenia l’Ajuntament i també un del 
meu avi, de transport de garrins, que va 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Albert Ejarque
president de la Colla dels Tres Tombs

venir des de Terol; i ara estem restaurant 
una tartana antiga que havia passejat per 
Esplugues. En total tenim sis carros, la majo-
ria són carros de pagès. Així doncs, tenim 
l’antiga bóta de rec d’Esplugues, que treien 
a passejar quan els carrers eren de sorra; 
un carro de trabuc de “La Rajoleta” i dos 
carros de pagès, un carregat amb bidons 
d’oli i un altre amb boga. 

Més enllà dels Tres Tombs, quines acti-
vitats feu a la colla?
Col·laborem a la Festa Major portant les 
persones en tartanes i ponis. Participem 
a la Cavalcada de Reis passejant la car-
bonera. I també visitem altres festes dels 
Tres Tombs que es fan a diversos pobles 
de Catalunya. 

“  És una festa que fascina 
la gent gran pel que ha viscut 
i la gent jove pel que desconeix”

Quin futur li preveus a la colla?
Nosaltres sempre estem oberts a nous 
membres. Espero que tingui molt futur 
i que la gent jove s’animi a unir-s’hi. 

 No fa tants anys que els cavalls i els 
carruatges passejaven per Esplugues. 
Algunes persones grans encara recor-
den aquella època en què el carro i els 
primers cotxes compartien la calçada. 
Precisament, la colla dels Tres Tombs 
s’encarrega cada any de portar-nos a la 
memòria els orígens del transport. Fa 20 
anys un grup d’amics va voler recuperar 
aquesta festa popular que s’estava cele-
brant a altres pobles de la comarca, com 
a Sant Joan Despí, però que a Esplugues 
s’havia deixat de fer feia uns quaranta 
anys. El Víctor Ibáñez, el Tomás Blanco 
i l’Enric Giner van ser els impulsors 

d’aquella iniciativa que s’ha acabat con-
solidant en una tradició imprescindible 
de casa nostra.
De fet, coincidint amb el vintè aniversa-
ri de la festa i la fundació de la Colla, 
el cos de la bandera d’aquesta edició 
està format pels seus fundadors i per 
Aina Amigó, en record de la seva mare, 
la Lali Pons, qui com a mestre de l’esco-
la Can Vidalet va ajudar a decorar, amb 
els seus alumnes, els primers carruatges 
amb molta entrega i dedicació.  
D’altra banda, aquest any la qualitat i 
la diversitat dels carruatges destacarà 
especialment. Prop de 40 exemplars pro-

20A FESTA DELS TRES TOMBS D’ESPLUGUES 

Prop de 40 carros passegen per 
Esplugues per celebrar els 20 anys 
dels nostres Tres Tombs

cedents de diverses poblacions passeja-
ran pels carrers de la vila. Com a novetat, 
es podrà veure una col·lecció dedicada 
al vi: carro de bótes de vi, de portado-
res, de premsa de raïm per fer vi, etc. 
D’aquesta manera, es recorda els camps 
de vinyes que envoltaven Esplugues i 
les antigues Caves Marguery, situades 
al soterrani del Casal de Cultura Robert 
Brillas. 

A més, amb motiu de l’efemèride, el 
mes passat es va fer una trobada dels 
banderers de les vint edicions dels Tres 
Tombs d’Esplugues. 

La qualitat i la diversitat 
de carruatges marquen 
l’aniversari de la festa, 
en què hi haurà una col·lecció 
dedicada al vi per recordar 
el passat vinícola de la vila

Pel que fa a la programació, cal recordar 
que el dissabte 12 se celebren els actes 
més solemnes amb el lliurament de la 
bandera al nou banderer (T. Blanco) i el 
pregó (a càrrec d’E. Giner). Així mateix, 
també se celebra una  festa infantil al 
Casal amb la col·laboració de l’Esbart 
Vila d’Esplugues. El diumenge 13 és 
el moment de veure circular per la vila 
els carruatges engalanats i la benedicció 
dels animals. Podeu consultar al Dia a Dia 
totes les activitats de la festa. ●

20a FESTA DELS TRES 
TOMBS D’ESPLUGUES
Dissabte 12 i diumenge 13
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2 DIMECRES
 De 10.15 a 11.15 h

Casal de Gent Gran de Can Vidalet 
Rbla. Verge de la Mercè, 57

Inscripcions per a la visita guiada al 
Museu d’Història de Catalunya
La sortida es farà el dijous 17, a les 17 h, a l’expo-
sició temporal: ‘T’estimo? Una història d’amor i del 
matrimoni’. 
Preu:[7 €] inclou autocar, entrada i la visita guiada

 12 h • Biblioteca La Bòbila 

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL l’H. Coordina: Josep Caba

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

MES DE LES DONES
Presentació de l’exposició:
‘Imatges per pensar’
A càrrec de Marta Selva, de l’Observatori de les 
Dones en els Mitjans de Comunicació. Exposició ober-
ta fins al dimecres 9

3 DIJOUS
 17 h

Associació de Dones de La Plana c/ Bruc 40  

MES DE LES DONES
Cinefòrum: 
Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?
Dirigida per Philippe de Chauveron.
Organitza: Associació de Dones de La Plana

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La vida quotidiana a l’Antic Egipte'
A càrrec de Jose Manrubia
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
Les mateixes estrelles, de Núria Martí 
Constans

19 h
Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

Dia
a Dia

Març 2016
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

MES DE LES DONES
Conferència: ‘Els drets de les dones’
A càrrec de Maria Cañadas, presidenta d’Amnistia 
Internacional de Catalunya. 
Organitza: Grup Pla del Llobregat  - Amnistia 
Internacional de Catalunya i Associació de Ceramistes 
de Catalunya

 19.30 h
L’Avenç Centre Culural  
Presentació del llibre: 

Can Vidalet, carrers de fang i de 
lluita. Reivindicacions veïnals a 
Esplugues de Llobregat, 1970-1979
Organitza: Grup de Recerca Històrica de Can Vidalet

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada: ‘El Papa Francesc: reformes i 
resistències’ 
A càrrec de Vicenç Lozano
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

MES DE LES DONES
Inauguració de l’exposició:
 ‘Dones – Mares de la Terra’
L’exposició es podrà visitar del 3 al 24 i del 29 i 30 de 
març, de dilluns a divendres de 18 a 21 h 
Organitzen: Associació de Ceramistes de Catalunya 
i Grup Pla del Llobregat -  Amnistia Internacional de 
Catalunya

4 DIVENDRES
 18 h

Centre Sociocultural Molí-Cadí, Edifici Cadí  

MES DE LES DONES
Conferència sobre els beneficis del 
ball i la música
Organitza: Associació de Dones “El Taller” de Can 
Vidalet

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
«TRIO DE DAMES»
Gloria, de John Cassavetes (1980)

5 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel  

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

6 DIUMENGE
 De 10 a 13 h

Camp Municipal “El Molí”  

MES DE LES DONES
Jornada dedicada a les dones d’Es-
plugues amb un sessió de zumba i 
un partit de futbol de dones i nenes
Organitza: C.F. Can Vidalet

 D’11 a 13 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
Taller: ‘El temps i el cel’
Taller per treballar les constel·lacions i els principals 
fenòmens meteorològics. identificar arbres. A través 
d’un itinerari pel parc descobrireu els tipus de núvols, 
la temperatura que fa en diferents llocs, com recollir 
l’aigua de pluja i com mesurar el vent. I molt més!
Organitza: AMB i Ajuntament d’Esplugues A LA PÀGINA SEGÜENT

 11 i 13 h • Museu de “La Rajoleta”  

MES DE LES DONES
Visita guiada semiteatralitzada: 

‘La Magdalena a la Fàbrica’
Visites semiteatralitzades al recinte de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis. Us acompanyarà Magdalena Serra, el 
personatge d'una treballadora de principis del s. XX 
que explicarà algunes de les seves vivències a la fàbri-
ca. Activitat gratuïta sense inscripció. Places limitades.
Organitza: MEL – Museus d’Esplugues de Llobregat

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[9 €]  [Socis i sòcies 8 €] de 3 a 6 anys [6 €]
(entrada gratuïta per a menors de 2 anys)
Teatre: La Sireneta
Organitza: Magatzem d’Ars

7 DILLUNS
 D’11.15 a 13 h

Casal de Gent Gran de Can Vidalet  
Rbla. Verge de la Mercè, 57

Inscripcions per a la visita guiada al 
Museu d’Història de Catalunya
La sortida es farà el dijous 17, a les 17 h, a l’expo-
sició temporal: ‘T’estimo? Una història d’amor y del 
matrimoni’
Preu:[7 €] inclou autocar, entrada i la visita guiada

 17.30 h • Associació de Dones del Gall 
c/ Josep Argemí, 48-52  

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

 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

MES DE LES DONES
Xerrada: ‘El masclisme mata’
Propostes actives per impulsar la igualtat de gènere
A càrrec de Cristina Bigordà, especialista en políti-
ques d'igualtat. En commemoració del Dia de la Dona 
Treballadora. 
Organitza: ICV Esplugues

8 DIMARTS
 12 h • Plaça Santa Magdalena  

MES DE LES DONES
Lectura del manifest commemoratiu 
del Dia Internacional de les Dones

 De 17.30 a 20.30 h
Escola d'Adults Eugeni d'Ors (2a planta) 

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

9 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL l’H. Coordina: Josep Caba

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

MES DE LES DONES
Projecció de la pel·lícula: 
El Gran Hotel Marigold
Dirigida per John Madden. A continuació es realitzarà 
un berenar - col·loqui sobre la pel·lícula.
Organitza: Associació de Dones del Gall

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 
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 De 18 a 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Xerrada debat: ‘Alzheimer o pèrdua de 
memòria? Com afrontar-ho. Que pot 
fer el cuidador’
A càrrec de Montse Guimerà, psicòloga especialista 
en adults i psicooncologia. www.psicosedna.com. 
En col·laboració amb l’Ajuntament i l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer Baix Llobregat-Esplugues. Al 
finalitzar l’acte hi haurà un refrigeri

 De 19.30 a 20.30 h
Esplugues Coworking - Sala de reunions
Edifici Molí, Rbla. Verge de la Mercè, 1

MES DE LES DONES
Taller gratuït de cuina tex-mex en anglès 
A càrrec de la xef mexicana Maria Fernanda Rubio.
Taller pensat perquè mares i filles gaudeixin cuinant 
platets mexicans mentre aprenen anglès. 
Reserva prèvia a www.mysecondlanguage.es
Organitzat: My second language

10 DIJOUS
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel  

CONTES MENUTS
El llop ferotge, a càrrec de Sara Fuente

 De 17.30 a 20.30 h
Escola d'Adults Eugeni d'Ors (2a planta) 

2a SESSIÓ D'ACOLLIDA
El reglament d'estrangeria i legisla-
ció laboral
Inscripcions: telf. 900 30 00 82 o correu electrònic 
acollida@esplugues.cat. 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'El temps yeyé. L’Espanya dels 60', a 
càrrec d’Ensemble Dialoghi
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Les mateixes estrelles, de Núria Martí 
Constans

 19 h Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  

MES DE LES DONES
Taula rodona: ‘Treballadores de la cultura’
Quatre professionals de la cultura debatran sobre el paper 
de les dones en el món cultural. A partir de la seva experi-
ència personal i laboral us oferiran una visió del paper que 
juga el factor de gènere en aquest sector. Hi participen: 
Carme Cluselles, directora del Museu d’Art d Girona, 
Mireia Freixa, catedràtica d’història de l’Art de la UB, 
M. Luz Retuerta, directora de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat, Pilar Parcerisas, periodista i crítica d’art i l'al-
caldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, com a moderadora. 
Organitza: MEL – Museus d’Esplugues de Llobregat

11 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CINEMA FAMILIAR
«ANY ROALD DAHL»
James y el melocotón gigante
De Henry Selick

 20 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

MES DE LES DONES
Actuació musical d’Elena Gadel
La cantant i actriu Elena Gadel oferirà una actuació 
amb temes del seu disc Delicada. Entrada gratuïta. 
Aforament limitat. Per a més informació 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: [16 €]. 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

12 DISSABTE
XX FESTA DELS TRES TOMBS

 De 9 a 20 h
Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella   
6a Fira d'alimentació artesana

 De 17 a 18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Festa infantil de Tres Tombs
Amb la col·laboració de l’Esbart Vila d’Esplugues

 18 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, Av. 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 d’Enric Giner, impulsor de la festa
• Cerimònia d'entrega del banderer, per part del 
banderer de 2015, Antoni Haro i Boada, president de 

l'Esbart Vila d'Esplugues, al banderer de 2016, Tomàs 
Blanco, impulsor de la festa. 
• Parlaments i refrigeri

18è 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 4 d’abril, amb la inscripció del portador en 
l'acte del lliurament.
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues
  A LA PÀGINA 5

 De 9 a 14 i de 15 a 21 h
Poliesportiu Can Vidalet  

IV Trofeu Ciutat d’Esplugues de 
Patinatge Artístic Individual i 
Parelles
S'hi apleguen totes les edats, des dels patinadors i 
patinadores més petits fins als que competeixen a la 
categoria nacional. Organitza: Club Patinatge Artístic 
Esplugues
  A LA PÀGINA 9

 De 10 a 14 h
Rambla Verge de la Mercè  

Mercat solidari de 2a mà
Alumnes voluntaris de l’INS Jonaot Martorell posaran 
una parada d’articles de 2a mà amb la finalitat de 
destinar els diners recaptats a la Richi Foundation. 
L'Institut Joanot Martorell col·labora amb el projecte 
Richi Talent, desenvolupat per la Richi Foundation. La 
seva missió és proporcionar a tots els nens que patei-
xen càncer l’oportunitat de tenir uns millors pronòstics 
i qualitat de vida. L’institut té dos objectius: recaptar 
diners per fomentar la investigació en oncologia 
pediàtrica i fomentar la creativitat i la innovació en 
els treballs de recerca de batxillerat participant en un 
certamen. Organitza: Institut Joanot Martorell 

 12 h • Biblioteca Pare Miquel  

HORA DEL CONTE
I això qui ho ha dit?, a càrrec de Sandra Rossi

JUGATECAMBIENTAL AL PARC DE CAN VIDALET 

Conèixer i aprendre del parc; té molt a 
ensenyar-nos!

 Després d’una petita pausa de tardor, tor-
nen les jugateques dels diumenges al parc de 
Can Vidalet. El projecte, impulsat per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Esplugues, té l’objectiu de 
promoure els valors del parc i alhora oferir un 
espai de joc i descoberta en família. 

Tots els diumenges del mes, fins al novem-
bre, s’ofereixen tallers amb elements natu-
rals, contes, jocs tradicionals, itineraris guiats, 
construccions , dibuix, experimentació amb 
olors i textures... Un ampli ventall de propos-
tes que ens endinsen en aquest entorn verd 
i esplèndid que és el parc de Can Vidalet. 
Aquest mes, per exemple, podreu aprendre a 
llegir els núvols i preveure el temps que farà, 
o descobrir els productes de proximitat i les 
verdures de temporada, així com plantar un 
plançó d’alguna de les varietats que creixen 
a l’inici de la primavera. 

Teniu diversió i aprenentatge prop de casa. No ho dubteu més, el parc us espera! ●

JUGATECAMBIENTAL AL PARC CAN VIDALET  
Parc de Can Vidalet - Zona de jocs infantils
Diumenge 6   a les 11 h · El temps i el cel  • Diumenge 20   a les 11 h · L’hort al balcó
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 19 h • Biblioteca La Bòbila 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
No somos culpables
De Francisco Fernández Martín

 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 
Inauguració exposició: 'Llibertat. La lluita 
pels dret socials i nacionals'
Exposició itinerant de la Fundació Josep Irla Oberta 
fins a l'11 d'abril. Més informació a: http://www.
irla.cat/expollibertat/index.html
Organitza: Esquerra Republicana de Catalunya

19 DISSABTE
 De 10 a 12 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres    

Sortida de marxa nòrdica
(alta inensitat)
Sortida des del CEM Les Moreres i es fa una ruta pels 
carrers del municipi. Intensitat alta i desnivell pro-
nunciat. Distància: 6 km. aprox. Inscripcions al CEM 
Les Moreres (plaça de les Moreres s/n) de dilluns a 
divendres, de 10 a 21 h. Organitzen: Ajuntament d’Es-
plugues  i l’entitat “Bendhora”

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

HORA DEL CONTE
Contes d'oficis, a càrrec de Blai Senabre

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

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

 19 i 22 h • L’Avenç Centre Cultural  
[10 €]  [Socis i sòcies 8 €] menors de 12 anys [6 €]
(entrada gratuïta per a menors de 2 anys)
Teatre musical: Un món quasi ideal
Produïda per L’Avenç amb guió i direcció de Ruth 
Estrada i amb música en directe de l’Escola 
Municipal de Música d’Esplugues
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració 
d’Endoll Teatre
  A LA PÀGINA 4

20 DIUMENGE
 D’11 a 13 h

Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)

JUGATECAMBIENTAL
Taller: ‘L’hort al 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: AMB i Ajuntament d’Esplugues
  A LA PÀGINA 7

 18 h
L’Avenç Centre Cultural 
[10 €]  [Socis i sòcies 8 €] 
Concert: Jazz Standards
Mujazzt New Talent Combo és un formació cre-
ada per l'Associació de Músics de Jazz de Terrassa 
(MuJazzT) amb la finalitat de donar a conèixer estu-
diants superiors i músics amateurs de la ciutat. Està 
integrada per les saxofonistes Haizea Martiartu 
i Marta Riba, els guitarristes Arnau Gil i Víctor 
Martínez, el contrabaixista Joan Humet i el bateria 
Sergi Torrejón. 
Organitza: L´Avenç Centre Cultural

21 DILLUNS
 De 10 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
Torneig de Futbol Sala Cadet ‘Ciutat 
d’Esplugues’
Equips regionals i nacionals de cadet femení i masculí. 
Organitza: A.E.Penya Esplugues Futbol Sala A LA PÀGINA SEGÜENT

14 DILLUNS
VI CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT 
D’ESPLUGUES - HOSPITAL DE SANT 
JOAN DE DÉU  
Obertura d’inscripcions, fins al 20 d’abril, a les 18 h
La cursa se celebra el diumenge 24 d’abril
Més informació: www.cursasolidariaesplugues.cat
Fes-te voluntari/a: www.cursasolidariaesplugues.cat

 A LA PÀGINA 3

15 DIMARTS 
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

L’HORA DEL CONTE
Ni prínceps, ni princeses
Amb Adriana Segurado

16 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila 

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL l’H. Coordina: Josep Caba

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

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

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

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
El día del juicio, de Salvatore Satta. 
Coordina: Luis Fernández Zaurín

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCO-FÒRUM
La Passió segons Sant Mateu
Una contemplació audiovisual dels principals fets de 
la passió i mort de Crist, basada en la immortal obra de 
Jahann S. Bach. Presentació: Francesc Ventura
Durada aproximada: audició i comentaris 50 minuts 
amb col·loqui posterior.
Organitza: Club Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

17 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Fronteres i migracions, Grècia', a càr-
rec de Luis Caelles 
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
Les mateixes estrelles, de Núria Martí 
Constans

19 h • Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                 
Cal inscripció prèvia.

18 DIVENDRES
 18 h • Centre Municipal Puig Coca  

Concerts de combos i bandes de jazz
Dues sessions: a les 18 h, grups infantils i joves, i a les 
20 h, grups de joves i adults.
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

 20.30 h • L’Avenç Centre Cultural  
[10 €]  [Socis i sòcies 8 €] menors de 12 anys [6 €]
(entrada gratuïta per a menors de 2 anys)
Teatre musical: Un món quasi ideal
Produïda per L’Avenç amb guió i direcció de Ruth 
Estrada i amb música en directe de l’Escola 
Municipal de Música d’Esplugues
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració 
d’Endoll Teatre.   A LA PÀGINA 4

13 DIUMENGE
 Fins al dijous 17

A les 17.30, 18.30 i 19.30 h
Centre Municipal Puig Coca 

Concerts de primavera 
A càrrec dels alumnes de l’Escola de Música.
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

XX FESTA DELS TRES TOMBS
 De 9 a 14 h

Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella   
6a 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’Es-
plugues. Preu esmorzar [5€] 

 11.45 h • Plaça de les Moreres   
Sortida dels Tres Tombs pels carrers 
d’Esplugues
Benedicció dels animals a la plaça de Les Moreres
Recorregut: C. Andreu Amat, c. de l'Església, c. 
Laureà Miró, av. de Cornellà (enllaç amb els Tres 
Tombs), av. Isidre Martí, c. Josep Rodoreda, c. Doctor 
Turró, c. Àngel Guimerà, c. Sant Francesc Xavier. 
Tornada pel c. Nou, c. Laureà Miró i c. Nord, fins a l’ar-
ribada al punt de concentració, al c. Andreu Amat

 15 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Dinar de germanor de socis, amics i 
veïns i ball de fi de festa. Inscripcions: 
fins al dimarts 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; o al tel. 609 670 718 
(Miquel). Preu: [25€]

18è 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 4 d’abril, amb la inscripció del portador en 
l'acte del lliurament.
  A LA PÀGINA 5
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

 11 h • Museu Can Tinturé  
Activitat familiar: ‘Peuades al Museu’ 
Descobrireu els mosaics hidràulics. Us heu fixat mai 
què és el que trepitgem? Sabeu com és el terra de 
casa nostra? El Museu us convida a una visita especial 
per a nens i nenes a l’exposició ‘Catifes de Ciment’ 
en la qual us apropareu a les rajoles hidràuliques i 
descobrireu els terres de Can Tinturé. Després, fareu 
el vostre mosaic imitant als modernistes.Activitat 
gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o museus@
esplugues.cat
Organitza: MEL – Museus d’Esplugues de Llobregat

  14 h • Pista de L’Avenç 
[20 €]  [Socis i sòcies 15 €] menors de 12 anys [12 €]

La calçotada de L’Avenç
Menú: calçots a la brasa amb salsa romesco, botifarra, 
cansalada i patates al caliu; pastís de xocolata; refresc, 
aigua, vi i cava. 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[10 €]  [Socis i sòcies 8 €] menors de 12 anys [6 €]
(entrada gratuïta per a menors de 2 anys)
Teatre musical: Un món quasi ideal
Produïda per L’Avenç amb guió i direcció de Ruth 
Estrada i amb música en directe de l’Escola 
Municipal de Música d’Esplugues
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració 
d’Endoll Teatre
  A LA PÀGINA 4
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DIVENDRES 1 D'ABRIL
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Xerrada: '1714, al Baix Llobregat'
Organitza: Esquerra Republicana de Catalunya

 21 h • Església de Santa Magdalena  
Entrada gratuïta per a socis i un acompanyant.
No socis, col·laboració voluntària de [5 - 10€] 

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Cor Jove de l’Orfeó Català
Amb l’acompanyament de l’Orquestra de Cambra 
Jove de l’Orfeó Català, Josep Buforn, al piano i 
orgue, i Esteve Nabona, com a director.
Rèquiem de Gabriel Fauré i obres d’Eduard Toldrà, 
Cristòfor Taltabull.
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena 

 A LA PÀGINA 4

DIMECRES 6 D'ABRIL
  De 16 a 19 h

Gimnàs de l'Escola Eugeni d'Ors c/ Cedres, 38

MES DE LES DONES
9è Taller d’autoprotecció i defensa 
personal per a dones
A càrrec del Servei de Policia Local, d’Esplugues. 
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 realitzaci cal-
drà un nombre mínim d’inscripcions. 

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

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

Cada dimecres, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  

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

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

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

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

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

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

Dimecres, 2, 16 i 30 de març, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per a millorar la 

22 DIMARTS
 De 10 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
Torneig de Futbol Sala Cadet ‘Ciutat 
d’Esplugues’
Equips regionals i nacionals de cadet femení i masculí. 
Organitza: A.E.Penya Esplugues Futbol Sala A PEU DE PÀGINA

23 DIMECRES
 De 10 a 21 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
Torneig de Futbol Sala Cadet ‘Ciutat 
d’Esplugues’
Equips regionals i nacionals de cadet femení i masculí. 
Organitza: A.E.Penya Esplugues Futbol Sala A PEU DE PÀGINA

24 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L’esclavisme i la lluita per la seva 
abolició' A càrrec de Miquel Sarries i Griño
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

27 DIUMENGE
Tot el dia • Pel carrer Laureà Miró

Volta Ciclista a Catalunya
La setena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya passa 
per Esplugues. La “volta” està inclosa en la màxima 
categoria ciclista mundial, la World Tour, perquè com-
porta un moviment aproximat de 200 corredors.
Organitza: Volta Ciclista a Catalunya

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

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

 12 h  
Pista Conxita Udina - Parc del Pou d’en Fèlix  

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Baix Llobregat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

30 DIMECRES
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

DISCO-FÒRUM
Gustav Mahler, II part. Els simfonis-
me de "l'últim romàntic" a debat
Interpretació de l'Orquestra Filarmònica de Viena, diri-
gida per Leonard Bernstein. Selecció musical i comen-
taris: Ramon Cervera; presenta: Josep Izquierdo 
Durada aproximada: 50 minuts amb col·loqui posterior
Organitza: Club Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

31 DIJOUS
 20 h • Local de l'Espluga Viva 

C/Sant Francesc Xavier 7-9  

EL PATI BLAU Amb Gemma Aguilera
I la novel·la Agent 447. L’home que va detenir 
el President. Pati Blau és una tertúlia literària en la 
qual les autores expliquen la seva obra i, potser, també 
els seus dubtes. En acabat hi ha l’opció d’unir-se a un 
sopar senzill, prèvia inscripció i per un preu de [5 €]  
Organitza: Espluga Viva

 Juntament amb la primavera, tam-
bé arriben dos tornejos Ciutat d’Es-
plugues a la ciutat. És moment de 
demostrar el treball que els nostres 
esportistes estan fent durant tota la 
temporada a dues competicions fetes 
a casa nostra. És el cas dels membres 
dels equips cadets masculí i femení 
de futbol sala i també dels patina-
dors i les patinadores. Els dos clubs 
tenen cites importants aquest mes. 

Per una banda, i en vista de l’èxit de la primera edició, l’Associació Es-
portiva Penya Esplugues repeteix amb l’organització del seu propi tor-
neig Ciutat d’Esplugues, amb el suport de l’Ajuntament. Durant tres dies, 
el 21, 22 i 23 de març, el Complex Esportiu Municipal Les Moreres acollirà 
alguns dels equips de futbol sala més potents en la categoria cadet de 
l’àmbit regional i, fi ns i tot, estatal. Una competició de nivell que posarà a 
prova els jugadors i les jugadores locals. 

D’altra banda, el dissabte 12, el Club Patinatge Artístic Esplugues con-
voca patinadors i patinadores de totes les edats, des dels més petits fi ns a 
competidors de les categories nacionals, al IV Trofeu Ciutat d’Esplugues 
de Patinatge Artístic Individual i en Parelles, que se celebra al Poliespor-
tiu de Can Vidalet. La competició promet ser una festa de l’esport sobre 
rodes.●

Un març molt esportiu acull dos 
tornejos Ciutat d’Esplugues

IV TROFEU CIUTAT D’ESPLUGUES DE PATINATGE ARTÍSTIC INDIVIDUAL I PARELLES 
• Dissabte 12  De 9 a 14 i de 15 a 21 h • Poliesportiu Can Vidalet

TORNEIG DE FUTBOL SALA CADET FEMENÍ I MASCULÍ CIUTAT D’ESPLUGUES
 • Del dilluns 21 al dimecres 23  De 10 a 21 h • Complex Esportiu Municipal Les Moreres 
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¿VOLS LLEGIR UN POEMA a la 
FIRA DE SANT JORDI a la plaça 
Santa Magdalena? 
El dissabte, 23 d'abril, entre les 
12 i les 13h i les 18 i les  19 h
Envia'ns un correu electrònic a:  
fcastillo@esplugues.cat 
Participa-hi!

¿VOLS LLEGIR UN POEMA a la 

FIRA DE SANT JORDI 
a la plaça Santa Magdalena? 
El dissabte, 23 d'abril, entre les 12 i 
les 13h i les 18 i les 19 h
Envia'ns un correu electrònic a:  
fcastillo@esplugues.cat 
Participa-hi!

SantSant
JJordiordi

qualitat de vida de les persones cuidadores, reforçant 
la seva tasca i donant-los eines. Places limitades a 15 
persones.  Per a inscripcions i més informació con-
tacteu amb els Serveis Socials Bàsics: 93 3713350 (ext. 
2439) Marta Fuertes

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

Educar-nos per educar. Escola de 
mares i pares d’Esplugues
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i con-
ductes per gaudir, encara més, de l’experiència de 
ser mares i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. 
Inscripcions: telèfon 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades. 

CASALS SETMANA SANTA

 Del 21 al 24 de març, de 9 a 14 h
Complex Esportiu Municipal La Plana 

Casal esportiu de Setmana Santa
Jocs, esports i piscina per a nens i nenes de 3 a 12 
anys. Hi haurà acollida de 8 a 9 h, amb un mínim d’ins-
crits. Inscripció: de l’1 al 13 de març, al CEM La Plana
Preus: [39,25 €]. Acollida de 4 dies: [11,91 €], esporàdi-
ca: [3,16 €]. Organitza: Duet Esplugues

 Del 21 al 24 de març, de 9 a 14 h 
Local Esplai Espurnes c/ Bruc 40 baixos 

Casal de primavera
Amb possibilitat d’afegir-hi serveis opcionals: acollida, 
menjador i tarda
Organitza: Esplai Espurnes.

SORTIDES
Diumenge, 3 d'abril, a les 11 h
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la Bateria de Sant Pere 
Màrtir
Activitat gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o 
museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Dimarts, 15 de març, a les 9.30 h
Dimecres 16, a les 11.30 h
Trobada: parada del Tram “Pont d’Esplugues”

Visita guiada a les cotxeres del 
Trambaix
Inscripció al Centre Municipal Puig Coca (pl.Petit 
Parc de l’Amistat s/n). Sortida per a la gent gran.
Organitzen: Tram i Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat

Dijous, 17 de març, a les 16.30 h
Punt de trobada: plaça Catalunya d’Esplugues 
de Llobregat

Visita guiada al Museu d’Història de 
Catalunya
Exposició temporal: ‘T’estimo? Una història d’amor y 
del matrimoni’. Inscripcions: dimecres 2, de 10.15 
a 11.15 h, i dilluns 7, d’11.15 a 13 h, al Casal de Gent 
Gran de Can Vidalet (Rbla. Verge de la Mercè, 57)
Preu: [7 €] inclou autocar, entrada i visita guiada

Diumenge, 6 de març, a determinar

PETJADES I CAMINS
EXCURSIONS EN BTT
L’Oasi de la Costa Brava. Aiguamolls 
de l’Empordà
Amb Sortida ornitològica paral·lela i també en bicicleta
Informacions i inscripcions: CEE d’Esplugues, per 
a més informació truqueu al 93 473 39 09. Reserva de 
plaça fins al dimecres abans de l’excursió.Organitza: 
Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 13 de març, a les 7 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Serra de Pàndols i de Cavalls (Terra 
Alta) Ruta de la Pau
Informacions i inscripcions: consulteu l'activitat 
anterior. Organitza: Centre Excursionista Esplugues-
Espluga Viva

Fins al 3 d’abril
Museu Can Tinturé   
Exposició temporal: 
‘Catifes de ciment. El món de la rajo-
la hidràulica’
Mostra dedicada a les rajoles i mosaics hidràulics 
que van tenir el seu màxim esplendor durant el 
Modernisme i que avui dia tornen a estar d’actualitat. 
Inclou un àmbit local on s’explica la relació d’Esplu-
gues amb les rajoles hidràuliques.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Tots els diumenges, a les 12 h
Museu Can Tinturé   
Visita guiada: ‘Catifes de ciment’
Visita comentada a la nova exposició amb especial 
interès als terres de Can Tinturé, que són una mostra 
de mosaics hidràulics a casa nostra.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Tots els diumenges, a les 11 i 13 h
Museu Can Tinturé   
Visita guiada: 
Museu de ceràmica “La Rajoleta”
Una bona oportunitat per conèixer la història d’una de les 
principals fàbriques de ceràmica per on van passar artis-
tes tan destacats com Gaudí o el mosaïcista Lluís Brú. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

EXPOSICIONS 
INFORMACIÓ HORARI DELS MUSEUS 
D'ESPLUGUES PER SETMANA SANTA
•Dijous 24, de 17 a 20 h
•Divendres 25,de 10 a 14 h
•Dissabte 26, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
•Diumenge 27, de 10 a 14 h
• Dilluns 28, tancat

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

De l’1 al 30 de març
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

Exposició de trencaclosques
Realitzats per Josep Izquierdo al llarg del 2015

Fins al 9 de març 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

MES DE LES DONES
Exposició: 'Imatges per pensar' 
La representació de les dones als mitjans de comuni-
cació. Presentació: el dimecres 2, a les 19 hores. 
Organitza: Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació

Del 3 al 24 i del 29 i 30 de març, de dilluns a 
divendres de 18 a 21 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

MES DE LES DONES
Exposició: ‘Dones – Mares de la Terra’
Inauguració: dijous 3, a les 20 h. 
Organitzen: Associació de Ceramistes de Catalunya 
i Grup Pla del Llobregat -  Amnistia Internacional de 
Catalunya

Del 17 de març a l'11 d'abril 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 
Exposició: 'Llibertat. La lluita pels dret 
socials i nacionals'
Exposició itinerant de la Fundació Josep Irla 
Inauguració: divendres, 18 de març, a les 19.30 h
Aquesta exposició itinerant ret homenatge a totes les 
generacions de catalans que ens han precedit en la 
lluita pels drets individuals, la justícia social i la lliber-
tat nacional. Més informació a: http://www.irla.cat/
expollibertat/index.html
Organitza: Esquerra Republicana de Catalunya

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

DIES DE CONTE  
Els dies 5, 10, 12 i 19
(Vegeu informació al Dia a dia)

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

Els dies 9, 16 i 30
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

CUBS DE LECTURA 
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 1  18 h
CORDÈLIA
Care Santos: Desig de xocolata

Dijous 10   19 h
CARPE DIEM
Alejandro Palomas: Una madre

Dimarts 15   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
Patricia Highsmith: L'enginyós senyor 
Ripley

Dijous 31   19 h
HISTÒRIES COMPARTIDES
Michela Murgia: L'acabadora

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CICLE DE CINEMA NEGRE 
TRIO DE DAMES

Divendres 4  18 h
Gloria, de John Cassavetes (1980)

CINEMA FAMILIAR
Divendres 11  18 h  / «ANY ROALD DAHL» 
James y el melocotón gigante, de Henry 
Selick 

BIBLIOTECA LA BÒBILA

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Divendres 18  19 h  /  No somos culpables, de Francisco Fernández Martín 
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TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el 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.

Esplujove tarda

Dimarts 15, de 19 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? Dirigit a joves de 
18 a 35 anys. Gratuït. Cal reservar plaça.(*)

Dijous 17, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Mona de pasqua
Sorprèn al teu fillol/a amb una mona feta 
amb les teves mans. Treu el xef que por-
tes dins! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Gratuït. Cal reservar plaça. (*)

Esplujove nit

Divendres 18 , de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Creació de pasta fresca: 
Raviolis i tortel·linis
Estem acostumats a menjar pasta amb 
salses de tot tipus, però no acostumem a 
donar importància a la pasta. Aquest mes 
proposem un taller on elaborarem pasta 
fresca amb diferents farcits. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. Gratuït. Cal reser-
var plaça. (*)

TIC formació 

Dimecres 30, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia en blanc i negre
El blanc i negre permet crear un espai 
íntim, tancat i proper entre l’espectador 
i la fotografia. No t’ho pensis més! Vine i 
et donarem uns consells per fer les foto-
grafies perfectes! Dirigit a joves de 16 a 
35 anys. Gratuït. Cal reservar plaça. (*)

Dijous 31, 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 de l'hivern fred, 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. 
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

POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 5 19 h Futbol Sala masculí CCA PL Macael – Alella FS

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

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 13 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Unificación Bellvitge UD

Diumenge 13 17.45 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Can Clota CF

ESPORTS DE SALA

PAVELLÓ GROC

Diumenge 6 10.45 h Voleibol femení CV Esplugues – CV Vall d’Hebron

Diumenge 6 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – CN Tàrrega

Diumenge 6 19.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues – Bàsquet Llor

Dissabte  12 16 h Handbol másculi H Esplugues – H Sant Quirze

Dissabte  12 17.30 h Futbol Sala femení AEP Esplugues – Esportiu Rubí Futbol Sala

Dissabte  12 19 h Futbol Sala masc. AEP Esplugues – C. St. A.CCR Castelldfs.

Diumenge 13 10.45 h Voleibol femení CV Esplugues – Arona Stop&Shop

Diumenge 20 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – CB Ciutat Vella

Diumenge 20 19.30 h Bàsquet fem. CBN Esplugues – Bàsquet Club S. J. Despí

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 6 12 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Espluguenc FA

Diumenge 6 12 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Vallirana CF

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 93 372 97 06 

(de dll a dv,  de 17.15 a 21 h) o 
enviar un correu electrònic a
 jove.remoli@esplugues.cat 

indicant el taller, nom i 
cognoms, edat i telèfon.  

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

EXPOSICIÓ JOVE

 
Del 14 al 31 de març, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Goodzila en acció!
Godzilla (un gripau sense gènere) en 
acció. Què és el gènere en realitat? Si 
lluitem per la igualtat, només estem 
lluitant per què les dones tinguin els 
mateixos drets que els homes? O també 
per una igualtat que no distingeixi entre 
gèneres? L’artista holandesa Nien Boots 
ens dóna la seva particular visió de la 
igualtat de gènere.

TALLER JOVE FORMATIU

Dimarts 29, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: Marketing digital
Si t’interessa el món de la comunicació i 
les vendes on-line en aquest taller s’apro-
fundirà sobre les possibles aplicacions de 
les xarxes socials en el marketing i la pro-
moció comercial en la gestió de recursos 
humans i en la comunicació corporativa. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït. Cal 
reservar plaça. (*)

TALLER OCI JOVE

Dijous 31, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Cuina de primavera
Amb l’arribada del bon temps, el cos ens 
demana ingredients frescos, refrescants, 
lleugers... Les sopes i les cremes passen 
a ser fredes i les propostes més saluda-
bles guanyen protagonisme a la taula. Et 
proposem plats originals, mediterranis i 
temptadors que tant es poden gaudir en 
dies quotidians com en jornades de festa. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït. Cal 
reservar plaça. (*)

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

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 661 987 690 

(de dll a dv, de 17 a 20 h) o 
enviar un correu electrònic a 

jove.emancipacio@esplugues.cat 
indicant el taller, nom i 
cognoms, edat i telèfon. 

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
del 21 al 28 de març, ambdós inclosos

Esplujove Esplujove 
informa!informa!

A L’Agenda d’abril
podreu consultar
la nova oferta de 
tallers trimes-
trals. Les ins-
cripcions seran del 
4 al 15 d’abril i els 
tallers començaran 
la setmana del 18



Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

L’ÚNICA ACADÈMIA A ESPLUGUES ACREDITA-

DA PER L’ESCOLA D’IDIOMES MODERNS DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA, PEL NOSTRE 

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT I EL RIGOR EN 

L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS.

AVANTATGES PER ALS NOSTRES ALUMNES:

 • ACREDITACIÓ INDIVIDUAL DE NIVELL   

 MECR (Marc Europeu Comú de Referència)

 •Preus especials en els serveis de la UB:   

 Màsters i Postgraus UB, biblioteques UB, 

 botigues, viatges…

CURS PER A ATURATS

• ABRIL-MAIG-JUNY 2016

• NIVELL ELEMENTAL

• HORARI: 3 HORES A LA SETMANA. Dimarts i dijous matí

• TARIFA ESPECIAL PER A ATURATS:

• MATRÍCULA GRATUÏTA

• 30% DE DESCOMPTE EN LA TARIFA TRIMESTRAL

NOTA: Per matricular-se en el curs d’aturats és imprescindible
 acreditar-ho per mitjà del certificat del SOC

L’ÚNICA ACADÈMIA A ESPLUGUES ACREDITA-

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH


