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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, abril 2018

Ja és aquí la primavera i 
Esplugues surt al carrer. 
Sant Jordi serà l’eix 
vertebrador d’una oferta 
interessant d’activitats que 
s’estén al llarg de tot el mes 

Dimarts 3
� Fins al dilluns 30 • Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Intercanvi de llibres: ‘T’emportes un lli-
bre i en deixes un altre’
Aquesta activitat s’adreça a totes les edats i tots 
els estils, i té per objectiu realitzar un intercanvi de 
llibres lliure i gratuït a la mida de cada persona.
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Dimecres 4
� 20 h • Espluga Viva 

Inauguració:
Exposició sobre Manuel de Pedrolo
Centenari del naixement de l’escriptor català 
Manuel de Pedrolo, autor del Mecanoscrit del 
segon origen. A càrrec del fi lòleg, comunicador 
i activista social Jaume Marfany 

Dijous 5
� 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Taller familiar: ‘El soldadet de plom’
A càrrec de Montse Famadas. En la celebració 
del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, en 
commemoració del naixement de Hans Christian 
Andersen. Per a infants a partir de 6 anys. Places 
limitades. Cal inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Xina , un Orient no tan llunyà’
A càrrec de la traductora de xinès i especialista 
en estudis xinesos Carla Benet
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 
� 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

SANT JORDI A ESPLUGUES 
Conferència: 
‘Las mujeres en El Quijote’
A càrrec de Carmen Romero, llicenciada en 
llengua i literatura castellana per la Universitat 
de Barcelona, exprofessora i catedràtica 
d’ensenyament secundari. Mes informació al 
CIRD Vil·la Pepita (Tel.: 93 371 33 50 ext. 2190)
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Divendres 6
� 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Inauguració exposició: 
‘Arbres, bosc i sensacions’
Exposició fotogràfi ca de Josep Pararnau
Oberta fi ns al divendres 27

� 21 h 
Església de Santa Magdalena 

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

Sonates per a violí i piano
Benjamín Scherer, al violí. Sander Sittig, al piano. 
Sonata núm. 9, Kreutzer, Ludwig van Beethoven; i 
Sonata per a violí i piano, César Franck
Hi col·laboren: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona
Organitzen: Amics de la Música de Santa 
Magdalena i l’Ajuntament d’Esplugues
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Dissabte 7
� 9 h • Diversos carrers de la ciutat 

Caramelles
La Societat Coral Centenària La Coloma dóna la 
benvinguda a la primavera amb les Caramelles, tot 
cantant cançons tradicionals i alegres pels carrers de 
la vila. Recorregut pels mercats municipals del barri 
de La Plana i de Can Vidalet i pel barri Centre.
Organitza: Societat Coral Centenària La Coloma

� 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

HORA DEL CONTE
Precisament així

� 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 8
� De 10 a 13.30 h • Local ACAE

Concurs de migas de l’ACAE
Concurs anual de migues cuinades amb llenya. 
Entrega de trofeus al sabor i a la millor presentació. 
Degustació per a totes les persones participants 
Organitza: Asociación Cultural Andaluza (ACAE)

� D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
‘El nostre petit jardí’
Fareu un petit recorregut pel Parc de Can 
Vidalet, per inspirar-vos en els seus jardins, i els 
participants podran crear en una safata, el seu 
propi jardí, per emportar-se’l cap a casa
Organitza: Fundació Sigea

� D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL
‘Benvinguda primavera: dibuixem 
el parc’
La primavera acaba d’arribar i per gaudir-ne més 
pintarem el paisatge del parc fent servir diferents 
tècniques
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

� 12 h
Museu “La Rajoleta”  (CEM Les Moreres)

EL SÚPERMES
Taller: ‘Gaudí i Esplugues. Descobreix 
el trencadís’
Visitareu la fàbrica de ceràmica de Pujol i Bausis 
per descobrir quina relació va tenir amb Gaudí, i 
fareu un taller de trencadís, una de les tècniques 
més característiques del Modernisme. Activitat 
gratuïta amb inscripció prèvia
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� 12 h
L’Avenç Centre Cultural 

Caramelles 
Amb la participació de la Societat Coral 
Centenària La Coloma 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Societat 
Coral Centenària La Coloma 

Dilluns 9
� De 9 a 15 h

Espai Baronda 

XII Jornada comarcal de joventut
Tema: Joves i imatge personal

� 19.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

SANT JORDI A ESPLUGUES
Presentació del llibre:  El paisatge 
agrícola i ramader d’Esplugues de 
Llobregat del segle XIX al XX 
Obra de Josep Florenza i Brillas que estudia 

l’evolució del paisatge agrícola, ramader i rural del 

municipi fi ns a la seva desaparició a mitjans del segle 

passat. L’acte comptarà amb una actuació poetico-

musical de la mà de Jaume Calatayud i Vicente 
Monera dedicada al centenari del naixement de 

l’escriptor català Manuel de Pedrolo, autor del Me-

canoscrit del segon origen. Lectura del manifest de 

Sant Jordi.

Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

� 19 h 
L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [8 €] no socis [12 €]

Teatre: Puig i Cadafalch, un croquis  
L’obra pretén apropar la vessant més humana 
del personatge en forma d’un monòleg 
dramàtic construït a partir de fragments de 
les seves memòries i d’una selecció dels 
seus discursos més famosos. El prestigiós 
actor Sergi Mateu es posa en la pell d’una 
de les fi gures cabdals de la nostra història 
en un espectacle que, lluny de ser una visió 
enciclopèdica del personatge, pretén bastir 
un croquis de la seva fi gura. Dramatúrgia i 
direcció: Marc Rosich.  Una producció de 
Teatre Obligatori, la Federació d’Ateneus 
de Catalunya, la XTAC 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural
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� 19.30 h • Espai Baronda 

Presentació del procés participatiu Pla 
estratègic Smart City  (vegeu El Pont 257)

Dimarts 10
� 20 h 

Casal de Cultura Robert Brillas 

Lliurament de premis del concurs 
de fotografi a dels Tres Tombs 
Veredicte del jurat i lliurament de premis. 
Exposició de les obres participants fi ns al 14 
d’abril. 
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

Dimecres 11
� 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES
The monster’s monster
By Patrick McDonnell, storyteller   
Places limitades. Cal inscripció prèvia

� 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
‘Piotr Ilitx Txaikowski: La dansa del 
romanticisme rus’
Selecció audiovisual i comentaris a càrrec 
d’Antoni Yébenes
Organitza: Club de Música Clàssica

� 20 h • Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Presentació del llibre: 
Set pecats, de Carles Castell. 
Presenta l’acte l’advocat i 
polític Joan Ignasi Elena 

Dijous 12
� 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Contes menuts: Ombres xineses
Per a infants entre 2 i 3 anys acompanyats d’una 
persona adulta. Places limitades. Inscripció prèvia 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Els mites sobre aliments i 
alimentació’, a càrrec de l’expert en 
nutrició i ciències dels aliments Abel Mariné  
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 13
� 19 h • Centre Cultural La Bòbila 

XXII FIRA DE LA SOLIDARITAT I DEL 
SUPORT MUTU Cinefòrum: Yo, Daniel 
Blake, de Ken Loach. Organitza: Grup de 
Joves Santa Gemma i Sant Antoni en el lleure

� 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Conferència: L’Art de la forja, a càrrec dels 
mestres forjadors Víctor Cunillera i Ferrandó i 
Antonio Marcobal i Ponce
Organitza: Crònica de la Vida d’Esplugues

+

SONATES PER A VIOLÍ I PIANO
Benjamín Scherer, violí , i Sander Sittig, piano
Sonata núm.9, Kreutzer, de L. Van Beethoven
Sonata per a violí i piano, César Franck
Divendres 6  21 h

SERENATES. CONCERT D’ORQUESTRA  
DE CAMBRA
Orquestra de Cambra Harmonia. Albert Deprius, director
Serenata per a cordes, Edward Elgar
Serenata per a cordes, Piotr I. Txaikovski
Serenata per a cordes, Antonin Dvorák
Divendres 20  21 h

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

XXII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Romanticisme en estat pur 
de la mà dels clàssics
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L’abril és mes d’amor, de fl ors, de romàntics i de música. El Festival de 
Música Clàssica i Tradicional ho té més que clar. I, per això, aquest mes 
el dedica al període musical que va des de principis de segle XIX fi ns a prin-
cipis del segle XX i que pertany, és clar, al Romanticisme. En aquest període 
destaquen noms com Txaikovski o Beethoven (aquest del període de tran-
sició del classicisme al romanticisme). Dins d’aquest marc, el Festival oferirà 
dos concerts exquisits que prometen fer les delícies dels presents.

El divendres 6, els Amics de la Música de Santa Magdalena propo-
sen dues sonates per a violí i piano. El concert, suposarà la tornada del fi ll 
pròdig. I és que el violinista Benjamin Scherer, natural d’Esplugues, torna a 
la seva terra acompanyat pel pianista Sander Sittig per oferir-nos la Sona-
ta número 9, també coneguda com a Sonata Kreutzer, de Beethoven i la 
Sonata per a violí i piano, de César Franck.

D’altra banda, el divendres 20, l’Orquestra Simfònica Harmonia de 
Calella visita per primera vegada el certamen. De la mà del seu director, 
Albert Deprius, presenta tres serenates per a cordes. Edward Elgar, Piotr I. 
Txaikovski i Antonin Dvorák signen les partitures que l’orquestra traduirà en 
sensibilitat.

Joan Ribas, president dels Amics de la Música de Santa Magdalena, 
assegura que després de vint-i-dues edicions compten amb “l’experiència 
necessària per fer gaudir el seu públic”.



� 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 15
� De 10 a 14 h 

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

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

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

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

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

Passejades urbanes (casc obligatori) 
Circuit petit  (1.500 metres aprox.) 
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Institut 
La Mallola a les 10.15 h 
Circuit destinat als més menuts, acompanyats 
d’adults, aconsellat per a infants fi ns als 9 anys 
Circuit gran (8 Km) 
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Institut 
La Mallola a les 10.30 h. Edat mínima 9 anys. 
Per a bicicletes amb marxes 
Col·laboren: Esplu-Artístic Club Patins,  
Motoclub Esplugues (secció bicicletes), Creu 
Roja d’Esplugues, Esplugues Sense Barreres i 
Movement Barcelona (Bicibox) 
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� D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
‘Què hi posarem al kit de 
supèrvivencia?’
Organitza: Programa Metropolità d’Educació per 
a la Sostenibilitat - PMES

� D’11.30 a 13.30 h 
Parc de la Fontsanta 

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
‘Coneguem les papallones del Jardí’
Anireu al Jardí de papallones per observar-les i 
descobrir-hi coses.
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

Dimecres 18
� 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

� 18.30 h
Institut La Mallola  

XERRADES PER A FAMÍLIES
‘Les pantalles són amigues’
Servei d’acollida. Inscripció prèvia a l’escola online 
https://goo.gl/1tocaz o al c/e:  
plaeducatiuentorn@esplugues.cat, o per
telèfon al 900 300 082

Dissabte 14
� D’11 a 20 h

Rambla Verge de la Mercè 

XXII FIRA DE LA SOLIDARITAT I DEL 
SUPORT MUTU 
‘La despossessió de la vida quotidiana’
Xerrades, concerts i actuacions. Amb la participació 
del Grup de Joves Santa Gemma i Sant Antoni 
en el Lleure, Colla de Castellers d’Esplugues, 
Miren Etxezarreta , Atabalats,  Parròquia de 
Sant Antoni, i els músics Pepe Vacas, Manel 
Guerrero, Raquel Lúa i Guille Ayora

� 11 h
La Masoveria de Can Tinturé

  (CEM Les Moreres)

Activitat familiar: ‘Taller de vitralls’ 
Els més petits de la casa descobriran una de 
les tècniques més populars del Modernisme i 
reproduiran el seu propi vitrall. Activitat gratuïta 
prèvia inscripció

� 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

SANT JORDI A ESPLUGUES
L’HORA DEL CONTE
Les tres llegendes de Sant Jordi
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+ El ‘Súpermes’, dirigit a les famílies 
de la comarca, arriba al Museu 
Can Tinturé
Durant aquest mes, les famílies amb nens i nenes 
del Baix Llobregat estan de sort. La comarca acull el  
Súpermes, de la mà del Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat. La iniciativa proposa un gran ventall 
d’activitats, que han estat possibles gràcies a que 
totes les entitats i establiments turístics del territori 
(museus, activitats d’oci, rutes, restaurants i allotja-
ments) modifi quen la seva oferta per orientar-
la als més petits de la casa. N’hi ha tantes 
que no us les acabareu! 

Per començar, podeu anar ben a 
prop de casa: el Museu Can Tinturé 
us ha preparat ‘Descobreix el tren-
cadís’, una visita i taller familiar on 
aprendreu a fer aquests mosaics 
tant característics de l’arquitectura 
Modernista i que estan formats per 
trossos irregulars de ceràmica princi-
palment. A més a més, coneixereu la 
sorprenent relació que tenia la fàbrica 
de ceràmica Pujol i Bausis, actualment 
coneguda com “La Rajoleta”, i Antoni 
Gaudí. L’emblemàtic arquitecte modernista 
no només feia un vast ús d’aquesta tècnica sinó 
que va inventar un sistema per elaborar-la més ràpid. 
Una curiositat sobre la vinculació de l’artista amb la nostra ciutat: una part del 
famós banc del Park Güell de Barcelona va ser cobert amb les peces de rebuig de 
l’antiga fàbrica d’Esplugues. 

EL SÚPERMES durant tot l’abril
‘Gaudí i Esplugues. Descobreix el trencadís’
Diumenge 8  12 h 
Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 

Dijous 12
� 19 h

La Masoveria de Can Tinturé  
 (CEM Les Moreres)

Inauguració de l’exposició temporal:  
‘El Modernisme i les fl ors. De la 
natura a l’arquitectura’
Mostra oberta fi ns al 23 de setembre.
Més informació a la secció ‘Exposicions’.  
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
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+ FESTA DE LES RODES

Un matí de 
diversió, salut, 
medi ambient 
i solidaritat
Fer salut mentre us divertiu és possible i la Festa de 
les Rodes ens ho recorda cada primavera. Aquest any, 
la celebració dedicada a una mobilitat més saludable 
i sostenible que els vehicles privats de motor s’avança 
un mes, el proper diumenge 15. Amb bicicleta, patinet, 
monopatí o patins de rodes podem arribar molt lluny, 
tot fent esport i alhora respectant el medi ambient. 

Totes les activitats de la festa les trobareu al carrer 
Andreu Amat, davant l’Institut la Mallola, i els seus 
voltants. Com és habitual, hi haurà espais habilitats 
per passejar amb bicicleta, skates o karts de pedals; 
activitat sensibilitzadora en l’ús de les cadires de rodes, 
dues passejades urbanes amb bicicleta, exhibicions de 
joves skaters i una exhibició de patinatge artístic, a 
càrrec de l’Esplu-Artístic Club Patins.  

A més, com a novetat d’aquesta edició, podreu con-
tribuir a la lluita contra el càncer infantil mitjançant la 
compra d’uns escuts solidaris que ha fet la Policia 
Local d’Esplugues, els guanys aniran destinats al pro-
jecte Petits Valents de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Veniu a la festa, canvieu el xip i poseu la vida sobre 
rodes!

“�� Que millor que 
una festa de les rodes 
per lluir el patinatge!”

PASSEJADES URBANES 
AMB BICICLETA 

 CIRCUIT A
(8 km aprox.)
Sortida des del carrer Andreu Amat,

a les 10.45 h

Consells: edat mínima 9 anys.
Per a bicicletes amb marxes

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

a les 10.30 h

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

Qui sou l’Esplu-Artístic Club Patins? 
Som una entitat associada al Club de 
Patinatge Artístic que vam crear el no-
vembre amb l’objectiu de potenciar 
el patinatge de base; és a dir, que tots 
els nens i nenes d’Esplugues coneguin 
aquest esport i s’animin a patinar. Al 
Club de Patinatge Artístic, en canvi, hi 
ha les patinadores que ja han assolit un 
nivell de categoria. 

Què suposa la Festa de les Rodes per 
a la vostra entitat? 
És una festa amb la qual comptem cada 
any i una data molt important dins la 

nostra agenda. Que millor que una fes-
ta de les rodes per lluir el patinatge, el 
nostre fort són les rodes! A més a més, 
també ens serveix per donar a conèixer 
aquest esport, que és bastant descone-
gut i, alhora, tot un món. 

Quins benefi cis té moure’s per la 
ciutat amb patins? 
És una manera de fer esport i gaudir 
de l’entorn, amb tots els benefi cis que 
comporta fer exercici

Quins reptes teniu de cara al futur 
proper? 

Donar a conèixer el patinatge, ja que és 
un esport que no té tanta difusió com el 
futbol o el bàsquet. Els dic als nens i les 
nenes que perdin la por a provar-ho i, 
després, ja veuran si els agrada o no. De 
totes maneres, actualment tenim llista 
d’espera perquè se’ns queden curts els 
horaris que tenim de la pista.  

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Sonia Hurtado
Secretària de l’Esplu-Artístic 
Club Patins 

FESTA DE LES RODES
Diumenge 15  De 10 a 14 h. C/ Andreu 
Amat (davant de l’Institut La Mallola)

PASSEJADES URBANES

SORTIDA AARRIBADA A

SORTIDA B
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� 19 h • Masoveria de Can Tinturé  

Conferència: Josep Puig i Cadafalch i 
Empúries ( 1908-1923)
a càrrec de Eduard Riu-Barrera, historiador, 
arqueòleg i comissari de l’any Puig i Cadafalch
Organitza: AMPEL

Dijous 19
� 18 h • Residència La Mallola 

Auditori M. Rosa Campreciós 
Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Elogi de les famílies sensatament 
imperfectes’, a càrrec del doctor en 
fi losofi a per la Universitat de Barcelona i 
llicenciat també en Ciències de l’Educació 
Gregorio Luri
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 20 h • Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Diàleg poètic 
Amb els poetes David Caño i Marta Pérez

Divendres 20
� 19 h • L’Avenç Centre Cultural 

Socis i sòcies [8 €] no socis [5 €]

Teatre: El crèdit 
Guió original de Jordi Galcerán, adaptació a 
càrrec de la companyia d’Endoll Teatre. Una gran 
comèdia, que parla d’economia, desesperació, 
relacions de parella i de l’ésser humà en general.  
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i L’Endoll Teatre

� 19 h • Centre Cultural La Bòbila  

Presentació d’un curtmetratge de 
crítica social 
Ideat, guionitzat i realitzat pels joves de l’Esplai 
Pubilla Cases- Can Vidalet
Organitza: Esplai Pubilla Cases- Can Vidalet

� 21 h 
Església de Santa Magdalena 

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

Serenates
A càrrec de l’Orquestra de Cambra Harmonia, 
sota la direcció d’Albert Deprius. Serenata per 
a cordes, Edward Elgar; Serenata per a cordes, 
Piotr I. Txaikovski; Serenata per a cordes, Antonin 
Dvorák. Hi col·laboren: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona
Organitzen: Amics de la Música de Santa 
Magdalena i l’Ajuntament d’Esplugues

+     P.3
  

Dissabte 21
� 11 h 

Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

SANT JORDI AL MUSEU
Activitat familiar: Un jardí modernista
Celebrareu el dia dels enamorats, el dia dels 
llibres, el dia de les roses i totes les fl ors al Museu 
Can Tinturé amb una activitat familiar en la qual 
els més petits s’aproparan a la literatura i a les 
arts plàstiques a l’entorn del jardí modernista. 
Activitat gratuïta prèvia inscripció

� D’11 a 01 h
Parc Pou d’en Fèlix - pista vermella 

ATENEU AL CARRER
Fira de la cervesa artesana i 
espectacles
Organitza: Ateneu Popular d’Esplugues

� 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

SANT JORDI A ESPLUGUES
L’HORA DEL CONTE
Princeses pitipiteses

� 12 h • Davant de l’Ajuntament d’Esplugues 

ABRIL LITERARI
Ruta literària per Esplugues
Amb Roser Camps. Al fi nal de l’itinerari s’oferirà 
un vermut a la Fira de la cervesa de l’Ateneu 
a la pista vermella del Parc Pou d’en Fèlix. Cal 
inscripció prèvia fi ns al divendres 20 a la secretaria 
de l’Espluga Viva

� A les 17.30 i 18.30 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Visita guiada: ‘El Modernisme i les fl ors’
Visita a l’exposició temporal en la qual descobrireu 
l’especial relació dels artistes amb la natura: com 
la sentien, la captaven i la traslladaven als edifi cis 
modernistes. Activitat gratuïta prèvia inscripció

� 19 h • L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [8 €] no socis [5 €]

Teatre: El crèdit 
Guió original de Jordi Galcerán, adaptació a 
càrrec de la companyia d’Endoll Teatre. Una gran 
comèdia, que parla d’economia, desesperació, 
relacions de parella i de l’ésser humà en general.  
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i L’Endoll Teatre

Diumenge 22
� D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
‘Testing de biodiverditat’
Amb l’ajuda d’un guia expert, farem un recorregut 
per tot el parc per censar les diverses espècies 
d’ocells que hi habiten
Organitza: Fundesplai 

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

JUGATECAMBIENTAL
‘Fem un hort… al balcó de casa’
En aquest taller plantareu alguns plançons de 
verdura que us emportareu a casa per cuidar-los 
i poder menjar verdures fresques i de Km 0
A càrrec del Centre Ambiental L’Arrel

� De 12 a 14 h • Plaça Santa Magdalena

SANT JORDI A ESPLUGUES
Diada Castellera de Sant Jordi
Amb els Castellers de Terrassa i Lleida i la Colla  
de Castellers d’Esplugues - Els Cargolins
Organitza: Colla  de Castellers d’Esplugues

� 19 h • L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [8 €] no socis [5 €]

Teatre: El crèdit 
Guió original de Jordi Galcerán, adaptació a 
càrrec de la companyia d’Endoll Teatre. Una gran 
comèdia, que parla d’economia, desesperació, 
relacions de parella i de l’ésser humà en general.  
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i L’Endoll Teatre

Dilluns 23

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

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

� D’11 a 20 h • Plaça Santa Magdalena 

Taller: Elaboració de punts de llibres
Venda i signatura dels llibres
Una nova vida, de l’escriptora espluguina Carolina 
Orgillés Llamas; i Contando olas, de l’escriptor 
Enrique Reyero Pantigoso. 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d´Esplugues (ADEE)  

� De 10 a 19 h  • Davant del Club d’Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet 

Venda de roses i llibres de segona mà 
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet

� D’11 a 13 i de 17 a 20 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

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

� D’11 a 12 h
Plaça Santa Magdalena 

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

� 11 h
Edifi ci municipal Puig Coca c/Vallerona, 25 

Recital de poesia de Gent Gran
Programa Compartir és créixer, els petits de 
l’Escola Natzaret llegiran amb la Gent Gran 
(tutors de lectura). Els participants amb les seves 
pròpies poesies poden deixar els poemes una 
setmana abans, a la recepció de l’edifi ci Puig 
Coca

� De 17 a 20 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Tallers infantils per a nens i nenes
Organitza: Espai municipal de les Arts

� 18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas i Petit 
Parc de l’Amistat 

Contacontes infantil
� A partir de les 18 h

Plaça Santa Magdalena 

Lectura de poemes oberta a tothom
Per participar-hi envia un correu electrònic a:
fcastillo@esplugues.cat

� 18 h
Davant del Club d’Esplai Pubilla Cases-Can 
Vidalet 

Catifa fl oral 
Serà trepitjada pel gegantó Vidalet i per la colla 
Toc de Foc de la Bòbila 
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases-Can 
Vidalet

� 19 h
Pista de L’Avenc Centre Cultural 

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

� 19.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

ABRIL LITERARI
Lliurament de premis del 4t 
Concurs Literari 
Organitza: Espluga Viva

+     P.7

Dimecres 25
� 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
‘Tete Montoliu: un clàssic del segle XX’
Selecció audiovisual i comentaris a càrrec de 
Josep Izquierdo
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 26
� A la tarda (horari a determinar)

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

Acte envers la visibilització lèsbica
Acte de reivindicació dels drets de la comunitat 
LGTBI en el Dia Iternacional de la Visibilització 
Lèsbica a càrrec del Serveis d’Atenció Integral 
(SAI) a persones LGTBI, amb la col·laboracio dels 
joves de l’Esplai Espurnes. Es farà un concert i els 
joves repartiran informació sobre aquest tema
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+ Cultura, llibres i roses vesteixen 
la Diada de Sant Jordi a Esplugues
A l’abril, la cultura treu pit a Esplugues. Són moltes les 
activitats que diverses entitats de la ciutat organitzen per 
vestir no només la Diada de Sant Jordi, que aquest any cau 
en dilluns 23,  sinó també la resta de dies del mes. Vet aquí 
algunes de les propostes més destacades:

PRESENTACIONS I CONFERÈNCIES
Per anar escalfant motors, tant el Grup d’Estudis d’Esplugues 
com el CIRD Vil·la Pepita, enceten la programació de Sant 
Jordi el dijous 5. El Grup d’Estudis ho fa amb una presenta-
ció de llibre plen de sorpreses, a càrrec de Josep Florenza 
i Brillas i la seva obra El paisatge agrícola i ramader 
d’Esplugues de Llobregat del segle XIX al XX. D’altra ban-
da, a la Biblioteca Pare Miquel podeu assistir a la conferència 
‘Las mujeres en El Quijote’, a càrrec de la llicenciada en Llen-
gua i Literatura Castellana per la UB Carmen Romero. 

ABRIL LITERARI
El cicle dedicat als lletraferits de 
la ciutat, que cada any organitza 
l’Espluga Viva també s’encarrega 
d’anar fent boca els dies previs a la 
Diada. Us proposa un intercanvi de 
llibres de segona mà, un curs per 
aprendre a ‘Escriure per comunicar’ amb la fi lòloga i poetes-
sa Sònia Moll o una ruta literària per Esplugues amb Roser 
Camps, entre d’altres. 

LA FIRA: LLIBRES I ROSES 
Si l’eix vertebrador de la gran festa literària és la Diada de 
Sant Jordi, la Fira del Llibre i de la Rosa n’és el seu epicen-
tre. Durant tot el dilluns 23 (d’11 a 20 hores) a la plaça Santa 
Magdalena es farà la lectura de textos en català, i hi trobareu 
un munt de parades de llibres i roses, amb la participació de 
moltes entitats, entre les quals, per primera vegada hi haurà 
la recent constituïda Associació de Dones Escriptores 
d´Esplugues. A la tarda, al Casal de Cultura Robert Brillas, hi 
haurà tallers i contacontes per a nens i nenes i la lectura 
de poemes per a tothom. També, la ballada de sardanes 
a càrrec de la Secció Sardanista de L’Avenç, que convoca 
a la pista del centre cultural. A la Biblioteca Pare Miquel es 
lliuraran els premis del Concurs Literari de l’Abril Literari. 

Més enllà del barri Centre, es farà un recital de poesia per a 
gent gran al Centre Municipal Puig Coca. D’altra banda, el Club 
d’Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet realitzarà una catifa fl oral 
junt amb el Toc de Foc de la Bòbila, a més de vendre llibres i ro-
ses. I a l’Espai Jove Remolí agafareu idees per fer el vostre propi 
regal de Sant Jordi. 

MÉS ENLLÀ DE LA DIADA
El Museu Can Tinturé se suma a la festa de les fl ors amb 
l’activitat familiar ‘Un jardí modernista’, el dissabte 21. I la Biblio-
teca Pare Miquel d’Esplugues dedica un taller de punts de llibre 
(dijous 26) i tres sessions de contacontes inspirades en la llegenda 
de Sant Jordi (dissabtes 14, 21 i 28). 
Consulteu totes les activitats al Dia a dia 

� 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

SANT JORDI A ESPLUGUES
Taller familiar: 
‘Punt de llibre especial Sant Jordi’
Places limitades. Cal inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘500 anys de protestantisme’
A càrrec del polític català, ex vicepresident del Govern 
de la Generalitat de Catalunya Carod Rovira
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 20 h
L’Avenç Centre Cultural 

Audició musical: ‘Recordar és... viure’
Música representativa dels anys 60 i 70. La música 
pop-rock fou un dels principals, si no el principal, 
vehicle d’expressió de la revolta dels joves dels 
anys ‘60. Entrada gratuïta
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Dissabte 28
� 11 h

Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)
Visita sensorial en família: 
‘Benvinguda Primavera’
Poseu tots els vostres sentits a treballar per 
descobrir com els artistes modernistes plasmaven 
les formes de la natura en les seves obres. Nens 
i nenes de 5 a 8 anys. Activitat gratuïta prèvia 
inscripció

� 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

SANT JORDI A ESPLUGUES
L’HORA DEL CONTE
El drac arrugat

� 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

� 20.30 h
Parc Pou d’en Felix - Pista vermella 

SANT JORDI A ESPLUGUES
Gran Espectacle Musical 
La Llegenda de Sant Jordi
Les veus dels actors, la música i el narrador, en 
directe, i novetats en el guió. Hi col·labora l’escola 
de dansa i arts esceniques A Escena i la Colla 
de Geganters d’Esplugues, amb la Fal·lera. En 
cas de mal temps es farà a la pista coberta del 
mateix parc, al costat de la Biblioteca Pare Miquel. 
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues 

+     P.9

Diumenge 29
� D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà 

Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues
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� 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
‘L’hotel d’insectes! Els petits 
invertebrats del parc’
A partir del conte de l’eruga, potenciareu la 
imaginació, alhora que aprendreu com es la vida 
de l’eruga i el cicle de les papallones. Descobrireu 
els insectes que viuen al parc a partir d’una 
descoberta amb lupes de mà, terraris, pinzells, 
pots-trampa i fitxes amb els seus dibuixos. 
Acabareu construint un petit Hotel d’Insectes
Organitza: Fundesplai 

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

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
‘Temps de verema: tinguem cura de 
les vinyes del parc’
Participareu en un jornada per tenir cura de la 
vinya on coneixerem els ceps, emparrareu i si 
cal espampolareu
Organitza: Centre Ambiental L’Arrel

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

� De 19 a 21 h • Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Curs: ‘Escriure per comunicar. Estra-
tègies de comunicació’
A càrrec de Sònia Moll
Sessió 1: Llenguatge no sexista
Sessió 2: Tècniques de redacció 
Sessió 3: Taller de poesia
Preu del curs (3 sessions): [9.65 €] 
Aforament limitat. Inscripcions a l’Edifi ci Puig 
Coca

Dilluns 5 i 12 i dimecres 7 i 14
� De 9.30 a 13.30 h 

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

Curs: ‘Word avançat’
Dirigit a empresaris/ies, professionals i autònoms/
es. 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, 9 d’abril, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

ESCOLA DE MARES I PARES 
D’ESPLUGUES
Deseducar-nos per educar: 
canviar el no pel sí 
Tot creant espais de confi ança, d’una manera 
amena, pràctica i participativa treballareu habilitats i 
conductes per gaudir, encara més, de l’experiència 
de ser mares i pares. Docent: Anna Mascaró i 
Colls. Inscripcions: 900 300 082. Taller gratuït, 
places limitades

SORTIDES
� Diumenge, 1 d’abri, a les 11 h

Sortida de la placa Mireia

Itinerari guiat: la bateria antiaèria de 
Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant 
Pere Màrtir es farà una breu introducció a la 
Guerra Civil espanyola tot remarcant el paper de 
les defenses antiaèries existents. Activitat gratuïta 
prèvia inscripció al tel. 93 470 02 18 o al c/e: 
museus@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

� Diumenge, 18 de febrer, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
De Bruguera al Taga i Sant Amand 
(Ripollès)
Ruta circular molt espectacular per les vistes des del 
Taga, magnífi c mirador de 360º sobre el Pirineu i des 
de Sant Amand, conegut com el balcó del Ripollès. 14 
km – 1100 de desnivell. Informacions i inscripcions: 
CEE. Per a més informació i inscripcions truqueu 
al 93 473 39 09 o aneu al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9, 
secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-
Espluga Viva

� Dissabte, 28 d’abril, horari a determinar 

Gran sortida cultural a Miravet
Poble vell, catedral i Castell Templari amb guia
Inscripcions al telèfon: 655 94 14 52
Organitza: AV Centre

� Dilluns, 30 d’abril, de 10 a 12 h 

MES DE LA GENT GRAN
Inscripcions per a la visita a la 
fàbrica Torras
La visita es farà el dijous, 17 de maig, a Banyoles
Inscripcions: Esplai de Gent Gran Centre La 
Plana (c/Rafael Sebastià Irla, s/n bxs.)
Preu: [35 €]. Inclou visita a la fàbrica, dinar, passeig 
al llac i transport. Places limitades

VIII CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT D’ESPLUGUES-
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Abiertas las inscripciones 
para la carrera más solidaria
Este año la Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues-Hospital Sant Joan de 
Déu, que se celebrará el domingo 13 de mayo, cuenta con importantes nove-
dades. Entre ellas, la inclusión de la categoría de niños y niñas con diversidad 
funcional en la Mini Cursa y la Cursa de Promoció. También hay variaciones 
en el orden de las carreras. Serán los adultos los encargados de dar el pistole-
tazo de salida al evento.
Además, desde la organización de la carrera se plantea un nuevo reto: que 
todas las personas participantes corran con las pulseras solidarias de los Petits 
Valents. Dichas pulseras se pueden adquirir tanto en la tienda del Hospital de 
Sant Joan de Déu como en el CEM Les Moreres, el sábado 12, en el momento 
de recoger el dorsal y el resto de material, en la feria del deportista. El donativo 
es de 3 euros.

Como siempre, la Cursa Solidària destina sus ingresos al programa Hospital 
Amic, que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los 
pequeños y las pequeñas, y de sus 
familias, durante su ingreso en el 
hospital ubicado en nuestra ciudad.

Os podéis inscribir a partir del 
17 de abril y hasta las 18 horas 
del 9 de mayo online en wwww.
cursasolidariaesplugues.cat o de 
forma presencial en CEM La Plana 
(de lunes a viernes, de 9 a 20 h. - 
T. 93 480 27 18). A partir del 1 de 
este mes, también se abren las 
inscripciones para colaborar como 
voluntarios.

+
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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 divendres 30
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició: ‘Arbres, bosc i sensacions’
Exposició fotogràfi ca de Josep Pararnau
Inauguració: divendres 6, a les 19 h

� Del 9 al 14 d’abril 
Casal de Cultura Robert Brillas 

Exposició: Obres del concurs de foto-
grafi a dels Tres Tombs 
Inauguració, veredicte del jurat i lliurament de 
premis, dimarts 10, a les 20 h 
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

� Del 12 d’abril al 23 de setembre
La Masoveria de Can Tinturé 

  (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

�  Del 16 al 27 d’abril, de dl. a dv., de 17 a 21 h 
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició de pintura: 
‘Formes, colors, textures’ 
De Mercè Pascual, Mari Àngels González i 
Teresa Fanega
Inauguració: dilluns 16, a les 19.30 h 

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

+ GRAN ESPECTACLE MUSICAL LA LLEGENDA DE SANT JORDI

L’Esbart fa encara més gran 
la seva Llegenda
Tot a punt per a l’estrena de la dissetena edició del Gran Es-
pectacle Musical La Llegenda de Sant Jordi. L’espectacle, 
un dels esdeveniments més esperats del mes, compta amb 
millores i novetats tècniques; així com un nou guió amb 
escenes i coreografi es inèdites. També cal destacar les 
novetats en attrezzo, escenografi a i vestuari. Un cop més, 
l’Esbart Vila d’Esplugues ha treballat de valent per  pre-
sentar un espectacle de grans dimensions, ple de novetats i 
d’il·lusió.

L’escola de Dansa i arts escèniques A Escena i el ja es-
perat Drac Fal·lera, de la Colla de Geganters d’Esplugues, 
repeteixen participació amb el ferm desig d’impressionar el 
públic assistent. Per fer-ho, l’espectacle se servirà d’alta tec-
nologia. La il·luminació, la pirotècnia i els efectes especials 
tindran un paper cabdal a l’hora de crear la màgia.

Sergi Castro, creador i director de la peça, defi neix 
l’espectacle com “un viatge entre la foscor i la llum…, ple 

d’entrebancs, problemes i adversitats, que desembocaran 
en un fi nal inesperat i mai vist fi ns ara”. Castro afegeix que 
la nit de l’estrena es desvetllaran molts més detalls i sor-
preses. El que sí podem  avançar de la trama és l’aparició 
del Mal en un tranquil reialme on hi viu una princesa amb 
problemes familiars.

La pista vermella del parc Pou d’En Fèlix serà l’escenari on 
la Llegenda es farà realitat. El 28 d’abril torna l’Esbart i, amb 
ells, la fantasia.

GRAN ESPECTACLE MUSICAL LA LLEGENDA 
DE SANT JORDI
Dissabte 28  20.30 h
Parc Pou d’en Fèlix- Pista vermella 
(en cas de mal temps, a la pista coberta 
del mateix parc)
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ESPAI JOVE REMOLÍ
De 16 a 35 años

Danzas africanas
Lunes, de 19 a 20.30 h.

Zumba
Martes y jueves, de 19.30 a 20.30 h.

Bhangra
Miércoles, de 19 a 20.30 h.

Bollywood
Jueves, de 20.15 a 21.45 h.

Pilates + Hipopresivos
Viernes de 19 a 20.30 h.

Inglés para viajar
Lunes, de 19 a 20.30 h.

Iniciación al dibujo
Martes, de 19 a 20.30 h.

Ioga
Miércoles, de 19 a 20.30 h.

TALLERES ABRIL / JUNIO

CIRD -VIL·LA PEPITA   
Talleres dirigidos 
a mujeres mayores de edad

Taller de iniciación al Pilates
Lunes, de 9.45 a 11.15 h. 25,46 € (50,93 
€ no residentes). Inicio: 16 de abril

Taller iniciación Hatha Ioga
Lunes, de 11.30 a 13 h. 25,46 € (50,93 
€ no residentes). Inicio: 16 de abril

Va de poesía 2n nivel
Martes, de 9.30 a 13.30 h.27,16 € (47,53 
€ no residentes). Inicio: 17 de abril

Tertulias para pensar
Lunes, de 12 a 13.30 h. 20,37 € (35,65 
€ no residentes). Inicio: 17 de abril

Crecimiento personal (1r turno)
Jueves, de 16 a 17.30 h. 33.62 € (61,12 
€ no residentes). Inicio: 19 de abril

Crecimiento personal (2º turno)
Jueves, de 17.30 h. a 19 h. 33,62 € 
(61,12 € no residentes). Inicio: 19 de 
abril

INSCRIPCIONES: Del 3 al 13 de abril
Puntos de Atención a la Ciudadanía 
(PACs). Pl. Santa Magdalena, 24 y 
Rambla Verge de la Mercè, 1, ·Tel. 
900 300 082 

CASAL DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS
A partir de 16 años

Danzas de la India
Lunes, de 20 a 21.30 h.

Inscripciones: del 9 de abril al 26

Inicio talleres: Semana del 30 de abril

Lugar:
Punto de Atención a la Ciudadanía (PAC)
Central. Pl. Santa Magdalena, 24

Punto de Atención a la Ciudadanía (PAC)
Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè , 1
Tel:  900 300 082

Horarios: De lunes a viernes de 8.30 a 18.30 h.
También por Internet en: www.esplugues.cat

Precios 
• Jóvenes de 16 a 35 años: 18,40 €
(no residentes: 47,19 €)
• Adultos +35 anys: 59,70 €
(no residentes: 75,73 €)
(*) suplemento de 20 €

Normativa inscripciones
Talleres de 10 sesiones de 1,5 horas, excep-• 
to los de zumba que son 15 sesiones de 1 
hora
Los tres primeros días  de inscripción que-• 
dan reservados a la ciudadanía de Esplu-
gues
Para confi rmar la inscripción es necesario • 
acreditar que se ha efectuado el ingreso en 
un máximo de tres días hábiles
Si no se llega al 90% de la cobertura de las • 
plazas, el taller se puede anular
Cada persona podrá realizar un máximo de • 
4 inscripciones
Algunos talleres requieren un suplemento • 
de la cuota
No se devolverá el dinero de la matrícula si • 
no es por anulación del taller
La organización se reserva el derecho de • 
hacer cambios en la programación

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS
Centro Municipal Puig Coca. Petit Parc de l’Amistat, s/n 4ª planta.  Tel.93 372 04 16

Elaboración cosmética natural
Jueves, de 19 a 20.30 h.

PNL: Herramienta para mejorar 
la comunicación
Viernes de 19 a 20.30 h.

OFICINA JOVE D’EMANCIPACIÓ
De 16 a 35 años

ESCOLA MUNICIPAL   
DE CERÀMICA

Cursos de iniciación
Iniciación a la cerámica I• 
Iniciación a la cerámica II• 
Iniciación a la cerámica III• 
Cerámica para niños y • 
niñas

Cursos específi cos
Cerámica en churros• 
Investigación de esmaltes• 
Iniciación y perfecciona-• 
miento del torno
Taller con planchas• 

Monográfi cos

Colada de colores• 
La porcelana y su trans-• 
lucidez

Joyería
Todo son joyas• 
Cosemos joyas (taller de • 
dos sesiones)
Enfi lamos cerámica (taller • 
de tres sesiones)
Joya y cerámica (taller de • 
cuatro sesiones)

Joyas sintéticas (taller de • 
dos sesiones)

Grabado
Grabado sobre diferentes • 
materiales
Grabado goma Eva (taller • 
de dos sesiones)
Grabamos sobre metal • 
(taller de tres sesiones)

Restauración

Talleres artísticos
Para familias• 
Para niños y niñas• 
Para adultos• 

Más información: www.
espaidelesarts.esplu-
gues.cat/ceramica

ESCOLA MUNICIPAL   
DE DIBUIX I PINTURA

Para niños, niñas   
y jóvenes

Dibujo y pintura para • 
niños y niñas
Arte para jóvenes • 

Para adultos
Historia del arte• 
Dibujo y pintura• 
Pintura abstracta• 
Introducción a la pintura • 
al óleo
Técnica y concepto del • 
proceso creativo
Dibujo al natural• 
Paisaje y fi gura• 
Técnicas secas• 
Iniciación/perfecciona-• 
miento a la acuarela y a 
la tinta china
Desarrollo y realización • 
de proyectos
Perfeccionamiento/pro-• 
cedimiento pictórico
Autoservicio de pintura  • 
y dibujo

Más información: 
www.espaidelesarts.
esplugues.cat/pintura-i-
dibuix

Inscripciones: 
Del 3 al 6 de abril
Inicio de clases: 
9 de de abril

Más información: www.esplugues.cat
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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 26, de 18 a 20 h

Espai Jove Remolí   
Pasta brick: un món cruixent! 
La pasta brick és una massa fi na, bà-
sicament de farina, oli, aigua i una 
mica de sal. Amb la pasta brick s’obté 
l’embolcall perfecte per a l’elaboració 
d’una sèrie de receptes amb un resultat 
cruixent de magnífi ca presència i sabor 
delicat.Dirigit a joves de 16 a 35 anys

� Dijous 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Un kokedama per Sant Jordi!
El kokedama és una tècnica artesanal 
japonesa de cultiu de plantes, amb 
més de 500 anys d’antiguitat, germana 
de la del Bonsai que intenta recrear 
un hàbitat natural mitjançant un test 
viu i ens permet portar una mica de 
naturalesa a les nostres llars i jardins 
de forma ecològica i decorativa. Dirigit  
a joves de 16 a 35 anys

ESPLUJOVE DE NIT
� Divendres 20, de 21 a 23 h

Espai Jove Remolí   
Risottos
El risotto és un plat típic de la cuina 
italiana basat en l’arròs. Els risottos pro-
venen del nord d’Itàlia i especialment 
famós és el risotto milanès. Vine al 
Remolí i aprèn a fer els millors risottos 
per sorprendre els teus convidats! Di-
rigit a joves de 16 a 35 anys

ESPLUJOVE DE TARDA
(12- 18 ANYS)
Dimecres 18, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Cupcakes de Sant Jordi
Un cupcake és un petit pastís arro-
donit individual, amb una base de pa 
de pessic. Es destaquen per la seva 
decoració al damunt de moltes co-
loraines com cremes, nata, merenga, 
sucre de llustre, ossets de goma o 
encenalls de xocolata. Dirigit a joves 

de 12 a 18 anys.

TIC FORMACIÓ
� Dijous 5, de 19 a 20.30 h

Espai Jove Remolí   
Edició de fotografi a
Aprendre a fer servir les eines bàsiques 
del programa d’edició de fotografi a per 
poder retocar les diferents imatges i 
fotografi es.

� Dimarts 17, de 19 a 20.30 h

Google Drive i Dropbox
Amb aquests programes podràs guar-
dar els teus arxius online estalviant es-
pai al teu ordinador. També els podràs 
compartir amb altres usuaris. Dirigit a 
joves de 16 a 35 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 23 i dimecres 25 
De 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Fes el teu regal de Sant 
Jordi 
Vols sorprendre amb un regal original 
per Sant Jordi? 
Al Remolí et donarem diferents idees 
i t’ensenyarem a fer diferents regals! 
Dinàmica dirigida a joves de 12 a 18 
anys.

PUNT TEMÀTIC
� Fins al 30 d’abril, de 17 a 20 h

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

Del Saló de l’Ensenyament 
a Esplugues 
T’apropem tota la informació recopi-
lada  al Saló de l’Ensenyament perquè 
puguis decidir el teu futur formatiu. 
A més, recorda que a l’Ofi cina Jove 
tens un assessor que et podrà ajudar. 
Informa-te’n! 

� Dilluns 23, al matí 
Residència Fèlix Llobet   
Sant Jordi 
intergeneracional
En el marc de les activitats de Sant 
Jordi, els alumnes del CFGS d’Animació 
Sociocultural  de l’Institut Severo Ochoa 
visitaran la gent gran de la residència 
Fèlix Llobet, on gaudiran plegats d’un 
matí ple d’emocions.

(*) 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.   

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

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
� Divendres 27, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Cuina vegetariana
La cuina vegetariana és la cuina que no 
utilitza ingredients que són el resultat 
de la mort d’un animal, ni directa ni in-
directament. En aquest taller aprendràs 
a combinar aliments per realitzar els 
millors plats vegetarians. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Xerrada: ‘Ja tinc l’ESO, i ara què?’
Després de l’ESO hi ha diverses opcions 
formatives. En aquesta xerrada podreu 
descobrir diferents itineraris acadèmics 
segons els vostres interessos i conèixer-
ne  les sortides professionals.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT
INTERNACIONAL 

� Dilluns 16, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació   
Taller: ‘Cursos d’idiomes a 
l’estranger’
Has pensat mai d’aprendre una llengua 
a l’estranger? Passar les vacances o una 
temporada en un altre país per apren-
dre un idioma pot resultar una gran ex-
periència no només a nivell acadèmic, 
sinó també a nivell personal i social. 
A banda de la llengua, coneixeràs de 
primera mà la cultura, els costums, la 
mentalitat, la gastronomia i el paisatge. 
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

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats del 
dilluns, 2 d’abril.
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