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

Divendres 1 
FE D’ERRATA
A L’Agenda del mes de febrer per error es 
va publicar que el divendres 1 de març es 
faria un Concurs de disfresses a càrrec de 
l’Associació Comerç Can Vidalet. 
Aquest concurs es farà el dilluns 4 de març. 
Vegeu l’activitat al Dia a dia i a l’article a 
peu de pàgina.

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE: 
‘L’HAMPA DE JOSE GIOVANNI’
‘Último domicilio conocido’
Marceau, un enèrgic i competent policia arresta 
incidentalment el fill d’un influent advocat, 
que promet venjar-se. L’inspector Marceau és 
traslladat a una comissaria de barri.

� A partir de les 19.30 h
CCA Plaza Macael  

CARNAVAL ESPLUGUES
Concurs de disfresses i presentació 
de la Chirigota

� 19.30 h • Concurs de disfresses 
� 20.30 h • Presentació de la Chirigota 

Organitza: CCA Plaza Macael

Dissabte 2 
� De 10 a 13.30 h

Camp de Futbol Salt del Pi 

Jornada Lúdic i Esportiva al Camp 
Municipal de Futbol Salt del Pi
Jornada ludicoesportiva dirigida a famílies del 
club i també a tothom que hi vulgui participar. 
S’instal·laran tota una sèrie d’activitats i jocs 
relacionats amb el futbol (minijocs, infl ables...).
Organitza: Club Futbol Associació Espluguenc

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’hora del conte
Més enllà de la vora del bosc, a càrrec de 
Sandra Rossi. Endinsar-se als boscos dels contes 
és emocionant, mai saps el que et pots trobar... 
Un arbre que parla per aquí, bruixes dolentes o 
estupendes per allà, bandits terribles amagats, 
granotes encantades i també desencantades, 
llops ferotges i llops sentimentals, ogres amb 
setanta dents... Els boscos dels contes són una 
invitació per a aventurers.

� 17 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   

Festa i ball de Carnaval per a la Gent 
Gran. Ball i concurs de disfresses.

� A partir de les 18 h

CARNAVAL ESPLUGUES
� 18 h • Sortida de la Rambla de la Mercè  

Gran rua de Carnaval
� 20.30 h

Parc Pou d’en Fèlix - Pista vermella 

Arribada i Ball de comparses
� 22 h

Complex Esportiu Municipal de Les Moreres   

Inici del Carnaball i  concurs 
disfresses
  

Diumenge 3 
 A partir de les 11.30 h

Carrer Bruc, 40, i Plaça Catalunya

CARNAVAL ESPLUGUES
Festa infantil de Carnestoltes

 11.30 h • Rua de carnaval 
(des del carrer Bruc fi ns a la plaça Catalunya)

 12.15 h • Grup de música
 13.45 h • Ball i cloenda

Organitza: Esplai Espurnes

 17 h
L’Avenç Centre Cultural

CARNAVAL ESPLUGUES
32è Concurs Infantil de disfresses
Per a edats de 0 a 11, 4 categories.
Inscripcions anticipades a secretaria, o el mateix 
dia 30 minuts abans. Entrada gratuïta.
Organitza: L’Endoll Teatre de L’Avenç 

 18.30 h • Centro Aragonés de Esplugues 
(Plaça Macael, s/n)

CARNAVAL ESPLUGUES
Carnaval del Centro Aragonés
Festa, ball i concurs de disfresses.
Per a més informació truqueu al 93 473 44 23 
Organitza: Centro Aragonés d’Esplugues

Dilluns 4
 De 16.30 a 20 h 

Rambla Verge de la Mercè 
(zona propera al c/ Molí) 

CARNAVAL ESPLUGUES
III Concurs de Carnestoltes, 
animació i berenar infantil
4 categories de premis (Infantil, Juvenil, Adult i 
Sènior). Activitats d’animació infantil i berenar 
Entrega de premis a càrrec de l’alcaldessa, Pilar 
Díaz, a les 20 h. 
Organitza: Associació Comerç Can Vidalet
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 De 17.30 a 18.30 h
Seu de l’Associació de Dones del Gall 
(c/ Josep Argemí, 48-52) 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Masterclass de zumba
Amb motiu del Mes de les Dones, l’Associació 
de Dones del Gall impartirà una Masterclass de 
zumba, a càrrec d’Andrea González.
Organitza: Associació de Dones del Gall

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 
(Sala d’exposicions)

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Inauguració: Exposició de treballs de 
l’Associació de Dones de La Plana
Podeu visitar l’exposició fi ns al divendres 8 de 
març, de 17 a 20 h.
.+     P.3

2 L'AGENDA - març 2019

+ El concurso de disfraces que 
dinamiza el comercio de Can Vidalet 
se consolida
Desde el 25 de febrero 
hasta el 4 de marzo, y con 
motivo de la celebración 
del Carnaval 2019, los 
comercios asociados a 
la Associació Comerç 
Can Vidalet celebrarán 
la tercera edición de los 
premios del concurso de 
disfraces. Todos los comer-
cios asociados lucirán sus mejores disfraces y escaparates, con la temática del 
circo de fondo, para atraer la atención de la clientela y dinamizar, de este modo, 
el comercio del barrio.
Aquellas personas que quieran participar en el concurso podrán adquirir las 
hojas de inscripción en los establecimientos asociados. A su vez, tendrán 
que sellar las hojas en 15 comercios de 3 calles distintas, con el fi n de fomentar 
las visitas a los comercios del barrio. Este año el certamen constará de cua-
tro premios clasifi cados en cuatro categorías: infantil, juvenil, adulto y 
senior. Los primeros premios de cada categoria estarán dotados con 100 euros 
a gastar en el comercio asociado, en dos vales de 50 euros. El segundo premio 
de cada categoría estará premiado con una tarjeta de compra de 25 euros para 
gastar en Nestlé Market.
Además, durante todo el lunes 4, un grupo de animación dinamizará los comer-
cios participantes en la campaña bajo la temática circense. Ya por la tarde, se 
realizará un acto de animación, con merienda infantil, en la rambla Verge de la 
Mercè. Será allí, donde las personas participantes deberán entregar las hojas de 
participación selladas. A las 20 h se procederá a la entrega de premios, a cargo 
de la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz. 
¡Animaros a participar en esta jornada lúdica y festiva!

III CONCURSO DE CARNAVAL, ANIMACIÓN Y MERIENDA INFANTIL 
Lunes 4, de 16.30 a 20 h · Rambla Verge de la Mercè (zona próxima a c/ Molí)
20 h · Entrega de premios a cargo de la alcaldesa, Pilar Díaz. 
Organiza: Associació Comerç Can Vidalet



+

La desigualdad de género sigue estando vigente en nuestra 
sociedad. La discriminación por motivo de sexo, la violencia 
machista, la brecha salarial, los roles y estereotipos, entre 
muchas otras, siguen siendo una realidad. Es por ello, que el 
mes de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de 
las Mujeres (8 de marzo) se erige como el mes más activo 
de reivindicaciones feministas. 

En Esplugues numerosas asociaciones y entidades hacen 
frente, desde hace años, a esta lacra con actividades y rei-
vindicaciones. 

Además de los actos del 8 de Marzo, todo el mes está 
lleno de propuestas de aprendizaje, ocio y refl exión como 
talleres (de risoterapia, defensa personal o zumba) con-
ferencias que giran alrededor de la fi gura de la mujer en 
distintos ámbitos, exposiciones reivindicativas o cinefórums.

SOPAR DE LES DONES
El viernes 8 de marzo, se celebra el Sopar de les Dones, una 
cena con fi nes lúdicos y reivindicativos, que se iniciará a las 
20.30 h con una actuación previa de la cantautora, Rosa 
Zaragoza, acompañada de Rusó Sala y Carolina Garcia, que 
ofrecerán la actuación ‘Cançons de dones’.

El Sopar de les Dones está organizada por el Ayun-
tamiento y las entidades de Esplugues que trabajan para 
potenciar la participación y el empoderamiento femenino y 
está abierto a todas aquellas mujeres que quieran sumarse 
a la iniciativa.

Podéis inscribiros hasta el martes 5 de marzo, en las 
diferentes sedes de las asociaciones, adquiriendo el tique de 
acceso en:

Associació de Dones de La Plana    • 
C/ Bruc, 40 · Martes de 17 a 19 h.

Associació de Dones El Taller de Can Vidalet • 
Centre Municipal Molí. Lunes de 11 a 12 h y de 19 a 20 h. 
Martes y jueves de 17 a 19 h.

Associació de Dones del Gall•     
C/Josep Argemí, 48-52. Miércoles de 17.30 a 19 h.

Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues  • 
De 17 a 20 h. Tel: 693 727 418.    
Email: xde.esplugues@gmail.com

Viernes 8 · Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres

Actuación musical:      • 
Cançons de dones, con Rosa Zaragoza,   
Rusó Sala y Carolina Garcia    
20.30 h. Aforo limitado, entrada gratuita

Sopar de les Dones d’Esplugues • 
21.30 h. Precio [18€]
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Esplugues se tiñe de violeta para 
seguir reivindicando la igualdad 
entre mujeres y hombres
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Dimarts 5 
 18 a 19 h • Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL ESPLUGUES
Espectacle :  Judici entre el Rei 
Carnestoltes i la Vella Quaresme
Organitza:Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet

Dimecres 6 
 De 12.30 a 13.30 h • CEM Les Moreres  

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
Assaig obert de la coreografi a 
participativa ‘Tothom balla’ 
Obert a tota la ciutadania. Aforament limitat

 De 16.30 a 18 h • Seu de l’Associació de Dones 
del Gall (c/ Josep Argemí, 48-52) 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Taller de risoteràpia
L’Associació de Dones del Gall ofereix el taller 
de risoteràpia, a càrrec de Lila Lorenzo.
Organitza: Associació de Dones del Gall

CARNAVAL ESPLUGUES
 De 17.30 a 19 h • Plaça de la Bòbila  

Dimecres de cendra
 17.30 h • Cercavila pels carrers del barri de Can 

Vidalet amb la Colla de Diables Infantil Toc de Foc 
de la Bòbila.

 18 h • Cremada simbòlica de la sardina

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Taula rodona: 6 doNes en Negre
Vetllada literària amb sis escriptores negres.  La 
taula rodona moderada per Jordi Macarulla, 
comptarà amb la participació de les autores 
Raquel  Gámez,  Susana Hernández, Margarida 
Aritzeta, Graziella Moreno, Empar Fernández 
i Antònia Huertas.
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Dijous 7
 18 h • Residència La Mallola

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:

‘Viatge a Nova York’; a càrrec del periodista 
i especialista en cinema, Albert Beorlegui.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

50 ANYS SENSE EL RAVAL 
Xerrada: 
‘Descobrim algunes cases del Raval’ 
Presenta: Rosa Abós i Prats, presidenta del GEE. 
Ponent: Marta de Planell i Josep Florenza
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Divendres 8
� 12 h • Plaça Santa Magdalena 

(davant de l’Ajuntament)  

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Lectura del manifest 
commemoratiu del Dia 
Internacional de les Dones  +     P.3

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE: 
‘L’HAMPA DE JOSÉ GIOVANNI’
‘Dos Hombres en la ciudad’
Escrita i dirigida per José Giovanni. Aquesta 
pel·lícula va ser una dura crítica al sistema 
judicial i carcerari francès. 

� 20.30 h
CEM Les Moreres  

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Cançons de dones
Concert ofert per Rosa Zaragoza, acompanyada 
de Rusó Sala i Carolina García. Entrada gratuïta. 
Aforament limitat.

� 21.30 h • CEM Les Moreres  

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Sopar de les Dones d’Esplugues
Preu [18 €]. Aforament limitat. Inscripcions 
obertes fi ns al 5 de març a:
• Associació de Dones de La Plana, c/ Bruc, 40, 
dimarts de 17 a 19 h.
•  Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet, 
Centre Municipal Molí, dilluns d’11 a 12h  i  dimarts 
i dijous de 17 a 19 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 693 72 74 18, de 17 a 20 h i al correu 
xde.esplugues@gmail.com.
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Dissabte 9
� A partir de les 10 h

Sortida i arribada a CEM Les Moreres 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Marxa nòrdica
Itinerari de 6 km per camins saludables 
d’Esplugues. Passejada per commemorar el Dia 
Internacional de la dona (8 de març). Inscripcions 
[5€]. A partir del 25 de febrer 2019 a la pàg web:
www.nordicwalkingcatalunya.cat.
Organitza: Associació Esportiva Nordic Walking 
Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament
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� A partir de les 10 h

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

Parc Pou d’en Fèlix  

IX Fira d’Alimentació Artesana
� 17.15 • Passejada a cavall per la vila i 

recollida del banderer i cos de bandera 
(sortida carrer Andreu Amat fi ns al Casal de Cultura 
Robert Brillas)

� 18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Cerimònia d’entrega de la bandera i 
presentació de la festa
Pregó de la XXIII Festa dels Tres Tombs d’Esplugues 
a càrrec de Maria Teresa Carbonell, secretària 
de la Crònica de la Vila d’Esplugues. Cerimònia 
d’entrega de la bandera, per part del banderer del 
2018, Julià Aceituno Gonzàlez, a la banderera del 
2019, Maria Lluïsa Morera. Parlaments, actuació 
de l’Esbart Vila d’Esplugues i petit refrigeri.
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� 11 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Contes cap per avall
Una hora de contes on res és el que sembla... 
Princeses intrèpides, llops tendres o ossets 
valents! Una revisió d’alguns contes clàssics tot 
trencant estereotips de gènere. Activitat gratuïta. 
Nens i nenes a partir de 4 anys. Aforament limitat. 
Cal inscripció prèvia al 93 470 02 18 o al correu 
museus@esplugues.cat.
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� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
L’home del temps, a càrrec de Santi 
Rovira
Contes de pluja, de llamps i trons, de sol i núvols 
que viatgen amb el vent. Abrigueu-vos, que arriba 

l’home del temps!!

� De 15 a 21 h 
Poliesportiu Municipal Can Vidalet 

II Trofeu d’Hivern Esplu-Artístic CP 
Individual i Parelles
El II Trofeu d’hivern Esplu-Artístic, aplega totes les 
edats, des dels patinadors i patinadores  més petits 
fi ns a patinadors/es en categoria nacional. 
Organitza: Esplu-Artístic Club Patí

� 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 10
� A partir de les 8 h

FESTA DELS TRES TOMBS
� De 8 a 11 h • Carrer Andreu Amat  

Concentració de cavalls i 
carruatges. Esmorzar d’escalfament (5€).

� De 10 a 14 h • Parc Pou d’en Fèlix

IX Fira d’Alimentació Artesana
� 11.45 h • Plaça de Les Moreres  

Sortida dels Tres Tombs pels carrers 
d’Esplugues i benedicció dels 
animals
Homenatge i reconeixement a la revista Crònica 
de la Vida d’Esplugues, amb motiu dels 70 anys 
de la seva publicació.

� 15 h· Restaurant La Mallola  

Dinar de germanor. Preu [25€]. 
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� De 9 a 21 h
Poliesportiu Municipal Can Vidalet 

II Trofeu d’Hivern Esplu-Artístic CP 
individual i parelles
El II Trofeu d’hivern Esplu-Artístic, aplega totes les 
edats, des dels patinadors i patinadores  més petits 
fi ns a patinadors/es en categoria nacional. 
Organitza: Esplu-Artístic Club Patí

� A partir de les 11 h • Museus d’Esplugues   

Portes obertes i visites guiades als 
Museus d’Esplugues

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

� 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

Teatre: Melocotón en almíbar
Una comèdia d’intriga de Miguel Mihura (1905-
1977). Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Rialles 
de les Corts

Dimarts 12
� De 18 a 21 h

Edifi ci Cadí (rambla Verge de la Mercè, 57)  

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Taller d’autoprotecció i defensa 
personal
Taller impartit pel Servei de Policia Local.
Organitza: Associació de Dones El Taller de Can 
Vidalet 

 
+     P.3

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Princeses blaves, amb Núria Martínez.

Dimecres 13
� 19 h • Biblioteca pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Les millors veus masculines de 
l’òpera. Selecció d’audiovisuals i comentaris 
a càrrec de Francesc Coma.
Organitza: Club de Música Clàssica
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Dijous 14
� 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

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

 De 18 a 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
Assaig obert de la coreografi a 
participativa ‘Tothom balla’ 
Obert a tota la ciutadania. Aforament limitat

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘Wisthler: L’aventura 
estètica de la pintura’; a càrrec de la 
professora d’Història de l’Art, a la Universitat 
de Barcelona, Imma Fontanals. Més 
informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 19 h 
La Masoveria de Can Tinturé   

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Conferència: ‘Dones de postguerra. 
Subsistint al franquisme’, a càrrec d’Isabel 
Segura.Tractarà la situació de les dones en els 
primers anys de dictadura. Aquest acte és un 
avançament de la programació especial que han 
preparat els Museus d’Esplugues per a la tardor 
amb motiu de la commemoració dels 80 anys 
del fi nal de la Guerra Civil.
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Divendres 15
� 17 h

Seu de l’Associació de Dones de la Plana 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Cinefòrum sobre la pel·lícula: Tres 
anuncios en las afueras
Dirigida per Martin McdDonagh, Tres anuncios 
en las afueras és una comèdia dramàtica amb 
pinzellades obscures. 
Organitza: Associació de Dones de La Plana
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� 20.30 h
Església de Santa Magdalena  

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Cant Espiritual, a càrrec del Cor Jove 
de l’Orfeo Català sota la direcció d’Esteve 
Nabona. Amb la col·laboració al piano de 
Pau Cassan, interpretaran peces d’Heinrich 
Schütz, Bach, Mendelssohn, Ralph Vaughan, 
entre d’altres autors.
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena
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Dissabte 16
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Si Fa Sol Si, a càrrec de Blai Senabre.

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

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

+ FESTA DELS TRES TOMBS

Cavalls i carruatges ocupen 
els carrers d’Esplugues
 La Colla dels Tres Tombs 
recupera les arrels del trans-
port dels pagesos que anti-
gament treballaven el camp 
amb la tradició de la Festa 
dels Tres Tombs.

La programació de la festa, 
que ja supera els vint anys 
d’història, es manté fi del als 
darrers anys. Dissabte 9, es 
farà la recollida de bande-
rers que, en aquesta ocasió, 
pertanyen a la Crònica de 
la Vida d’Esplugues, la 
revista local que enguany 
celebra setanta anys de 
la seva primera publicació. La Colla vol retre home-
natge  a l’entitat i agrair-los la tasca de difusió de la cultura, 
història, costums i tradicions d’Esplugues. El cos de la bandera 
estarà format per la directora  del consell de redacció de la Vida 
d’Esplugues, Maria Lluïsa Morera.

Diumenge toca matinar si no us voleu perdre la concentració 
de carruatges a La Mallola. Seguidament, començarà la cercavila 
amb la participació de més de trenta carros provinents de pobles 
de tot Catalunya. A l’inici del recorregut es farà una aturada a la 
plaça de Les Moreres per beneir els cavalls i altres bèsties de compan-
yia, una litúrgia per honrar la tradició de Sant Antoni Abad, patró dels 
animals. Els Tres Tombs recorreran els carrers propers al parc Pou d’en 
Fèlix, punt central de l’esdeveniment. La festa acabarà amb un dinar de 
germanor i el tradicional ball al Casal de Cultura Robert Brillas, al qual 
us haureu d’haver apuntat prèviament.

Cal destacar també que, paral·lelament a la festa, el parc Pou d’en 
Fèlix acull la IX Fira d’Alimentació Artesanal. I, per als amants de la 
fotografi a, recordeu que podeu presentar les vostres instantànies al 
concurs fotogràfi cs que organitza la colla dels Tres Tombs.

FESTA DELS TRES TOMBS
Dissabte 9 i diumenge 10
Casal de Cultura Robert Brillas i 
diversos carrers de la ciutat



� De 18 a 21 h • L’Avenç Centre Cultural 

Concert solidari SOS Galgos
Amb les actuacions de Coral Harmònics 
Barbarencs, Òscar Medina, Sara Olmos i Joan 
Hernández, Víctor Branch i Alexandre Sanz
Entrada: [5 €]. Tots els diners recaptats es 
destinaran al rescat de galgos. No es poden 
portar els gossos. Fila 0: si no pots assistir 
però vols col·laborar, pots fer la teva donació 
voluntària al compte bancari de SOS Galgos 
(ES89 2100 0148 5302 0058 2650). 
Organitza: L’Avenç CC i Associació SOS Galgos

Diumenge 17
� 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert, a càrrec de les Orquestres “Ocell” 
i “Ocellet”. Cicle de concerts dominicals
Organitza: Escola Municipal de Música

� 11.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Ballada de sardanes
Amb l’actuació de la Cobla Baix Llobregat. 
Més informació a www.sardaesplugues.cat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

� A partir de les 11.30 h • Espectacle itinerant  
Des de l’estació de metro de Can Vidalet fi ns a 
la Rambla Verge de la Mercè 

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
� 11.30 h • Espectacle Itinerant de Camut 

Band, amb la col·laboració del Grup de Percussió 
Atabalats. Espectacle de dansa i circ.

� 12 h • Rambla Verge de la Mercè

Espectacle Hippos, a càrrec de Zum-
Zum Teatre i Quim Bigas

� 12.45 h • Rambla Verge de la Mercè

Espectacle de claqué, a càrrec de 

Camut Band, amb la col·laboració 
de A Escena -Escola de Dansa i Arts 
Escèniques.  +     P.7

� 18 h • Centre Cultural La Bòbila 

Espectacle infantil: Un regal magnífi c

Un regal magnífi c és un espectacle de música 
en viu amb titelles i actor (veu, violí, violoncel 
piano i baix). Petits i grans gaudiran de la música 
tot vivint les peripècies i aventures d’en Felip, 
el ninot estimat d’en Pepus que li va regalar 
l’àvia Serafi na. En Felip, quan és rellevat per 
una altra joguina, no es rendeix mai i sempre 
mira endavant, buscant la manera de recuperar 
l’amistat del seu company de joc. Una regressió 
a la infantesa dels adults amb molta tendresa i 
emotivitat on els infants podran viure els seus 
jocs i els dels seus pares i mares. Un espectacle 
amb un missatge optimista de la vida, creat amb 
molta simpatia. Organitza: Amics de la Música i 
L’Avenç Centre Cultural.

� 18 h • L’Avenç Centre Cultural 

Teatre:Testimoni de càrrec
Basada en la popular obra clàssica d’Agatha 
Christie. Com es diu al fi nal del gran fi lm de Billy 
Wilder -i no desvetllarem el fi nal per mantenir 
la sorpresa dels futurs espectadors- quedeu 
convidats a aquesta nova versió del Grup de 
Teatre de Les Corts.
Organitza: L’Avenç CC i Grup Teatre de les Corts

� 18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert “Musicoral”, de la FCEC. 
Actuen: Coral Contrapunt, d’Abrera, Coral 
Amadeu Vives, de Torrelles de Llobregat, 
Quòdlibet Grup Coral de Molins de Rei, i 
Coral Sons i Veus de l’Escola Municipal de 
Música de la nostra ciutat. 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 18
� 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Inauguració de l’exposició: 

Quina Feinada! La (in)visibilitat 
del treball femení en els mitjans de 
comunicació,,a càrrec de Marta Selva, 
codirectora de la Mostra Internacional de 
Films de Dones de Barcelona. Exposició fi ns al 
28 de març.

Dimarts 19
� 19 h

CIRD Vil·la Pepita 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Conferència :  ‘Com millorar la 
comunicació amb els nostres fills 
i fi lles’. A càrrec de Marta Queral, coach 
especialitzada en intel·ligència emocional i 
comunicació. Taller gratuït per a sòcies i dones 
d’Esplugues. Altres: 12€.  Inscripcions al correu: 
xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues

+     P.3

Dimecres 20
� De 10 a 12 h

Mercat Municipal de La Plana   

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

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

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

  19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   
Presentació del llibre: 
Herederos de Roma
A càrrec de l’autor i historiador, Sergio Alejo 
Gómez. De la mà de Cayo Vitelio, reviurem 
alguns dels moments més apassionants de 
l’Imperi Romà d’Orient.

Dijous 21
� De 17 a 19 h • Rambla Verge de la Mercè    

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

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘On és la Mona Lisa? Espoli i 
protecció del patrimoni cultural’, 
a càrrec de l’arqueòleg i historiador, Jordi 
Campillo. Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas    

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Conferència sobre ‘violència sexual’  
A càrrec d’Ona Anglada, vocal d’activisme 
i gènere del Comitè Executiu d’Amnistia 
Internacional de Catalunya.   
Organitza: Grup Pla del Llobregat – Amnistia 
Internacional de Catalunya

   
+     P.3
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+ El pintor Josep Lluís Escardó vesteix 
la biblioteca amb els seus retrats
Al llarg de tot aquest mes, la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues oferirà 
l’exposició de quadres del pintor del Guinardó, Josep Lluís Escardó, que 
es va enamorar del món de la pintura amb tan sols catorze anys, al descobrir 
les obres d’un artista que guardava els seus quadres al restaurant del seu pare. 
Va ser llavors quan va decidir estudiar Belles Arts i dedicar la seva vida a les arts 
plàstiques. En els seus inicis va experimentar amb diversos formats expressius 
però, a poc a poc, es va anar especialitzant en els retrats. Precisament, la seva 
delicada feina com a retratista és la que podreu gaudir si visiteu la biblioteca. 
Des de retrats de grans fi gures de Hollywood, passant per esportistes de primer 
nivell o cares conegudes de l’actualitat general. Tot un ventall d’obres que tenen 
l’objectiu comú de  captar l’expressivitat i la sensibilitat de les persones a través 
del traç, la llum i el color del seu pinzell. Josep Lluís Escardó és un pintor de 
renom que té obres repartides per Catalunya i la resta d’Espanya i Europa.

EXPOSICIÓ DE QUADRES DEL PINTOR JOSEP LLUÍS ESCARDÓ
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
De l’1 al 31 de març
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+ DANSA. QUINZENA METROPOLITANA

La dansa recorrerà els racons de la ciutat 
en un festival eclèctic i participatiu
La dansa és un dels llenguatges més antics, universals i bells 
del món. Tant si n’ets amant com si no, hi tens un contacte 
tan freqüent, es tracta d’una disciplina que no deixa indife-
rent a ningú. És per això, que programacions com la Quin-
zena Metropolitana de Dansa esdevenen una oportunitat 
d’or per apropar-se a aquesta bella manifestació artística. Un 
festival on podràs gaudir de grans artistes o descobrir nous 
talents de diferents estils i tècniques.

Aquesta iniciativa, que neix amb la voluntat de compartir 
aquesta modalitat artística entre ciutats de l’entorn de Barce-
lona -entre les quals s’hi compta Esplugues- es durà a terme 
del dimecres 13 al diumenge 31.

A Esplugues, la Quinzena començarà a Can Vidalet, el diu-
menge 17. El grup Camut Band amb la col·laboració d’A Esce-
na-Escola de Dansa i Arts Escèniques i el Grup de Percus-
sió Atabalats recorreran els carrers de la ciutat (des de l’estació 
de metro de Can Vidalet, fi ns a la Rambla Verge de la Mercè) 
combinant la dansa i la percussió. Tot seguit, serà el torn de 
l’espectacle familiar per a tots els públics, Hippos de Zum-Zum 
Teatre i Quim Bigas, a la mateixa rambla. Després, sense mou-
re’s de lloc, Camut Band i A Escena oferiran una altra exhibició. 

Diumenge 24, les companyies NoFit State Circus & Mo-
tionhouse presentaran BLOCK, un espectacle sobre la vida 
a la ciutat, les seves contradiccions i els seus reptes, on la 
dansa i el circ es donen la mà. A  la 13 h, es durà a terme el 
taller familiar de dansa i circ a la pista vermella del parc Pou 
d’en Fèlix. En cas de pluja les activitats del dia 24 i 30 de març 
es realitzaran a la pista coberta del mateix parc.

El concert ofert per l’Escola Municipal de Música obrirà 
els actes de cloenda, el dissabte 30 als jardins del Casal de 
Cultura Robert Brillas. Seguidament, serà el torn de la coreo-

grafi a participativa i oberta a tothom que aquest any ha anat a càrrec 
de la coreògrafa i ballarina, Mar Gómez, i que es convoca a la pista 
vermella del parc Pou d’en Fèlix.  La jornada continuarà amb l’espec-
tacle de teatre-dansa ‘Conseqüències’ de la CIA Moveo. Finalment, 
la dansa local serà la protagonista. Els grups i entitats A Escena-Es-
cola de Dansa i Arts Escèniques, Taller Flamenco, Esbart Vila 
d’Esplugues i el grup de Bollywood oferiran actuacions divertides i 
animaran els presents a seguir el beat de la gran festa de la dansa.

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

Esther Contreras 
Presidenta d’A ESCENA, Associació 
Cultural, Educativa i Social

De quina manera contribueix al món de la dansa la 
Quinzena Metropolitana?
Principalment posa la dansa al centre de la vida cultural, 
apropant-la a tota la ciutadania, que pot gaudir com a 
espectador dels diferents estils dels espectacles programats 
i anima a participar a nivell col·lectiu en una coreografi a 
multitudinària que pot fer tothom, sigui quina sigui l’edat i 
l’estat físic i que us animem a aprendre seguint aquest en-
llaç: http://www.dansametropolitana.cat/ca/espectacles-
participatius/tothom-balla

Com valoreu la creixent programació d’espectacles per 
a aquest any?
Abans voldria comentar també l’augment de municipis parti-
cipants, que passen ja a ser nou, bona senyal! 
La programació d’enguany és espectacular, tant pel que fa 
a la quantitat com a la diversitat d’estils i qualitat dels es-
pectacles. N’hi ha per a totes les edats i sensibilitats: dansa 
clàssica, neoclàssic, contemporània, dansa-teatre, dansa-circ, 
claqué, dansa clàssica espanyola, fl amenc,…interpretades 

per companyies d’aquí i també 
d’internacionals. També alguns 
cinemes oferiran programació rela-
cionada amb la dansa.
Pel que fa a la nostra ciutat, no us 
perdeu els espectacles que ens 
oferiran la Camut Band, Zum-Zum 
Teatre, No Fit State Circus and Mo-
tionhouse i la Companyia Moveo.

L’any passat ja hi vau participar. 
Com va anar l’experiència?
L’any passat era el primer i ningú sabia com aniria. La resposta 
de la gent va ser molt positiva i la coreografi a va ser un èxit de 
participació, a més que tothom s’ho va passar d’allò més bé. Les 
entitats que vam ballar a continuació també vam quedar molt 
contentes pels aplaudiments del públic que es va quedar a la 
mostra. 

Enguany col·laboreu amb Camut Band. Com serà aquest 
espectacle i quina resposta espereu del públic?
La Camut Band és un referent dins del tap dance o claqué. Per 
A Escena és un honor poder acompanyar-los i col·laborar junta-
ment amb els Atabalats. En aquest espectacle els ballarins ballen 
damunt de grans tambors acompanyats de tambors africans, una 
peça espectacular amb molt ritme i molta força.
      És una oportunitat perquè el públic conegui aquesta discipli-
na, que a banda de ser molt divertida, et manté en forma. Espe-
rem que gaudiu moltíssim amb aquesta actuació i us carregueu 
d’energia. Us hi esperem!!!

Camut Band

Zum-Zum Teatre
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+

Amb la primavera i el bon temps 
torna el Festival de Música Clàssica 
i Tradicional de la mà dels Amics 
de la Música de Santa Magdalena. 
La qualitat sonora i vocal de l’Orfeó 
Català sota la direcció d’Esteve 
Nabona, tornaran a obrir un festival 
que enguany amplia la programació i 
comptarà amb set concerts.

Cal destacar com a novetat que aquest 
any la organització ha decidit avançar 
tots els concerts mitja hora, de manera 
que es començaran a les 20.30 h,  en comptes de a les 21 h.

Pel que fa a la resta de la programació, el cicle comptarà amb un 
seguit de propostes de primera categoria amb títols rellevants com 
Les quatre Estacions de Vivaldi o El Rèquiem de Wolfang Ama-
deus Mozart, L’Agenda us n’anirà detallant el contingut cada mes. 
Mentrestant, us avancem que la oferta va des d’obres clàssiques del 
Romanticisme, fi ns a la música dels compositors catalans més pro-
lífi cs del segle XX. Com és habitual, la Cobla i la lírica també tindran 
cabuda en una deles trobades culturals més exquisides d’Esplugues.

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I  
TRADICIONAL

El talent vocal del 
Cor de l’Orfeó Català 
inaugura el cicle 
de música clàssica 
d’Esplugues

15 de març:•  Cant Espiritual. Cor Jove de l’Orfeó Català. 
Pau Casan, piano; Esteve Nabona, director

5 d’abril:•  Les Quatre Estacions de Vivaldi. 
Salvat Ensemble. Ahmet Süleyman Bilgin director. 

26 d’abril:•  Gala lírica. Júlia Farrés, soprano; Josep Fadó, 
tenor; Olga Kobékina, piano.

10 de maig:•  Piano a quatre mans. Nexus Piano Duo. 
Mireia Fonells Roselló i Joan Miquel Hernández Sagrera

24 de maig:•  Mestre Pedrell i Deixebles. 
Trio Pedrell. Jordi Humet, piano; Christian Torres, violí; 
Ferran Bardolet, violoncel.

14 de juny:•  Rèquiem d   e Wolfgang Amadeus Mozart. 
Orquestra Victoria de los Ángeles. Cor de l’Escola Ale-
manya i Orfeó Lleidetà. Marta Garcia, soprano; Núria Vin-
yals, mezzosoprano; Eduard Mas, tenor; Nèstor Pindado, 
baríton; Pedro Pardo, director.

28 de juny: • Música i Cobla. 
Cobla Ciutat de Girona. Direcció Jesús Ventura.

Divendres 22
� De 17 a 19 h

CEM Les Moreres  

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

Dissabte 23
 De 10 a 14 h

Pista Cruyff  Court (Parc de Can Vidalet)   

II Torneig 6vs6 Cruyff  Court
Es tracta d’un torneig de futbol sala en el qual 
hi participen nens i nenes de 10 a 12 anys del 
municipi. Aquest torneig se celebra a tots els 
Cruyff  Courts d’Espanya i tenen com a objectiu 
aconseguir la integració i la solidaritat dels nens i 
nenes que hi participen i de les seves comunitats 
mitjançant el futbol. El campionat està estructurat 
en fases locals, semifi nals i la fi nal nacional. 
Els equips guanyadors de les fases locals, es 
classifi quen per participar en les semifi nals que se 
celebren durant el mes de maig. Els guanyadors 
de les semifi nals, participaran a les fi nals nacionals 
al municipi d’Igualada el proper mes de juny.

 D’11 a 13 h
Parc Pompeu Fabra   

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

� 1�2 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L’HORA DEL CONTE
Farmyard, a càrrec de l’equip de Kids&Us 
d’Esplugues.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� 14 h
L’Avenç Centre Cultural 

Calçotada i carxofada popular
Preu [20€] general, [15€]socis i [12€] infants de 
menys de 12 anys.
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

� 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

� 18 h • Ateneu Popular d’Esplugues 
(c. Laureà Miró, 324) 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Xerrada-formació: 

‘Què és l’urbanisme feminista’
A càrrec de l’arquitecte Sílvia Pagès - m+s 
arquitectura. Organitza: CUP Esplugues
 

Diumenge 24
� D’11 a 14 h • Ateneu Popular d’Esplugues 

(c. Laureà Miró, 324). Activitat NO MIXTA 

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Caminada exploratòria + debat i 
posada en comú, post caminada, a 
càrrec de Sílvia Pagès – m+s arquitectura.  
Organitza CUP Esplugues

� D’11 a 13 h • Parc de Can Vidalet 

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

� 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert del Grup infantil de teclats i Duets de 
veu i piano dins del cicle de concerts dominicals. 
Organitza: Escola Municipal de Música
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� 12 i 17 h
Parc Pou d’en Fèlix (pista vermella) 

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
Espectacle BLOCK, de les companyies 

NoFit State Circus & Motionhouse. 
Un espectacle sobre la vida a la ciutat, les 
seves contradiccions i els seus reptes on la 
dansa i el circ es donen la mà.

� 13 h • Parc Pou d’en Fèlix (pista vermella) 

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
Taller familiar de dansa i circ obert 
a tothom. En cas de pluja les activitats del 
dia 24 i 30 de març es realitzaran a la pista 
coberta del Parc Pou d’en Fèlix

+     P.7

� Dues sessions de 18 a 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert de fi  de trimestre de grups de 
música moderna i jazz.
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 25

� 17 h • Centre Cultural La Bòbila  

CINEFÒRUM GENT GRAN

� A partir de les 17.30 h - Cada dia de la setmana
Escola Municipal de Música  

Setmana cultural i concerts de 
primavera

� 17.30 h • Vine a conèixer.... la Coral, la Banda, 
l’Orquestra, la percussió i el grup de música 
moderna.

� 18.30 h i 19.30 h • Concerts dels Projectes 
cooperatius d’alumnes de l’Escola. Sala polivalent 
i aula Vivaldi-Wagner del Centre Municipal 
Puig Coca. 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dimarts 26
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RYTHM AND RHYMES 

I want my hat back, Joan Klassen.
By Patricia McGill, storyteller
Places limitades. Cal inscripció prèvia. Enjoy 
illustrated albums with life storytelling and 
audiovisual support. Playful and interactive 
activity in English for people aged 7 to 99.

 De 18 a 20 h • CEM La Plana  

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

 19.15 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Xerrada: La pell i el sol; a càrrec del 
dermatòleg David Vidal Serró.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

Dimecres 27
 De 10 a 12 h

Parc de la Solidaritat  

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

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Anton Dvorak. Selecció d’audiovisuals i 
comentaris a càrrec de Francesc Ventura.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 28
 De 10 a 13 h

Casal de Cultura Robert Brillas  
+     P.3

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
12a edició Taller d’autoprotecció i 
defensa personal per a dones
A càrrec del Servei de Policia Local
Inscripcions al Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD) Vil·la Pepita (C. Sant Francesc 
Xavier, 1, tel 93 371 33 50 - ext. 2190).  Per a 
la seva realització caldrà un nombre mínim 
d’inscripcions.

 De 16.30 a 18.30 h • Plaça Gandhi  

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

 De 18 a 21 h • 
Casal de Cultura Robert Brillas   +     P.3
MES DE LES DONES
13a edició Taller d’autoprotecció 
i defensa personal per a dones, a 
càrrec del Servei de Policia Local
Inscripcions al Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD) Vil·la Pepita (C. Sant Francesc 
Xavier, 1, tel 93 371 33 50 - ext. 2190).  Per a 
la seva realització caldrà un nombre mínim 
d’inscripcions.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Històries de teatre’ ;a càrrec 
de l’actor, Joan Pera.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 20 h • Local de l’Espluga Viva
(C/ Sant Francesc Xavier, 7-9)  

PATI  BLAU  
Amb l’escriptora Rosa M. Arrazola
Autora de Buit de març
Pati  Blau  és  una  tertúlia  literària  en  la  qual  
les  autores  que  escriuen  en  català  tenen  un  
espai  per  compartir  els  seus  llibres  i  els  seus  
dubtes. Organitza:  Espluga  Viva  

Divendres 29
� 19 h • Centre Cultural La Bòbila  

XXIII FIRA DE LA SOLIDARITAT Y DEL 
SUPORT MUTU
Cinefòrum 
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma i Sant 
Antoni en el lleure

Dissabte 30
 A partir de les 11 h

Rambla Verge de la Mercè  

XXIII FIRA DE LA SOLIDARITAT Y DEL 
SUPORT MUTU

 11 h • Inici Fira 
 11 a 20 h • Cafeteria Solidària 

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

 11 a 13 h • Tallers per a nenes i nens. Organitza: 
Grup de Joves Santa Gemma i Sant Antoni en 
el Lleure

 12 h •  Percussió amb els “Atabalats”
 12.30 h • Xerrada
 14.30 h • Dinar Solidari 

Organitza: Grup Oberts a Tothom de la Parròquia 
de Sant Antoni

 16.30 h • Cafè musical. Música en viu amb 
cantautors

 18.30 h • Concert
 20 h • Comiat

 De 12 a 14 h • Parc Pou d’en Fèlix 

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

 11 h • Jardins Casal de Cultura Robert Brillas 

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
Concert a càrrec de l’Escola Municipal de 
Música

 A partir de les 12 h
Parc Pou d’en Fèlix (pista vermella) 

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
 12 h • Tothom balla, coreografi a participativa 

creada per la ballarina i coreògrafa,  Mar 
Gómez

 12.15 h • Espectacle Conseqüències, 
de la CIA Moveo

 13 h • Mostres de ball ,a càrrec de les 
diferents entitats locals: A Escena-Escola de 
Dansa i Arts Escèniques, Grup de Percussió 
Atabalats, Taller Flamenco, Esbart Vila 
d’Esplugues i el grup de Bollywood.

+     P.7

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Març, marçot...., a càrrec de mOn Mas.

� 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 31
 De 10 a 17 h

Piscina Municipal CEM La Plana  

Competició de Salvament i 
Socorrisme
Organitza: Lifesavers Esplugues Club Salvament 
Aquàtic

 De 10 a 14 h • Torrent Pont d’Esplugues 

XI DIA DE LA MOTO ACTIVA
Campionat de Catalunya de nens i 
nenes 2019
Organitza: Motoclub Esplugues amb el suport 
de l’Ajuntament

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

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

CURSOS i TALLERS 
� Diumenge 3,  de 10 a 13 h

Deixalleria mancomunada La Fontsanta (C. Àngel 
Guimerà cantonada av. Baix Llobregat s/n)  

Taller de manualitats. Crea objectes 
divertits reciclant residus
Eixos de sostenibilitat que s’hi treballen: residus, 
reciclatge i reutilització. Taller a càrrec dels 
monitors de Sistemes Ambientals i Solidança
Organitza: AMB, Ajuntament de Sant Joan Despí 
i Ajuntament d’Esplugues

� Dilluns, 11 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.
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 Divendres 15 i dissabte 16, de 18 a 19.30 h
Escola A Escena (Torres Simbol)  

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
Intensiu de Claqué (Tap Dance)
Vols participar ballant amb la Camut Band?
Amb aquest intensiu podreu aprendre els passos 
bàsics i la coreografi a per participar en la inauguració 
de la Quinzena Metropolitana de Dansa a 
Esplugues, el diumenge 17 de març.
Organitza: A Escena, Associació Cultural, Educativa 
i Social

 Dissabte 16, de 10 a 13 h
Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca  

Taller: ’Música electrònica amb samples’
Curs gratuït obert a tothom, imprescindible 
inscripció prèvia a l’Escola Municipal de Música 
escolademusica@esplugues.cat – 93 372 04 16 
(de dilluns a divendres de 16 a 20 h)
No es necessiten coneixements musicals previs. 

Cal portar ordinador portàtil i auriculars

 Tots els dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva  

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

 Tots els divendres, 19 h • Espluga Viva  

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

 Tots el dilluns, de 17 a 18 h • Espluga Viva  

Taller: Escriure per comunicar
L’Espluga Viva  i el Servei Local de Català 
d’Esplugues ofereixen un taller a càrrec de Sònia 
Moll en el qual desenvolupareu la vostra capacitat 
de redacció. Aprendreu recursos per fer els 
textos més adequats i guanyareu coherència 
en el redactat.
Organitza: Espluga Viva

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

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

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

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

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

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

� Cada dimarts, de 19 a 20 h 
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 dijous • CIRD Vil.la Pepita  

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

� Dissabtes a la tarda • CEM Les Moreres  

Classes de ball 
Classes d’una hora a escollir, diversos estils. 

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

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

� De 19.30 a 20.30 h • Balls de saló  
Inscripcions obertes al 670 771 161 (Toñi)
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues

SORTIDES
� Diumenge 3 de març, a les 11 h 

Sortida: plaça Mireia 

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

� Diumenge, 24 de març, a les 11 h
Museu Can Tinturé (  CEM Les Moreres)  

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

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
Esplugues ciutat ceramista

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

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

� Fins al divendres 8 de març, de 17 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
(Sala d’exposicions)

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Exposició de treballs de l’Associació 
de Dones de La Plana

� De l’1 al 31 de març
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició de quadres del pintor 
Josep Lluis Escardó
Tot i que ha tocat molts formats Escardó 
s’ha especialitzat en el món dels retrats. Ha 
retratat a l’oli grans personalitats de Hollywood, 
esportistes, entre d’altres. El seu objectiu és captar 
l’expressivitat i la sensibilitat de les persones a 
través del traç, la llum i el color

+     P.6
      P.3

� Del 18 al 28 de març
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

MES DE LES DONES A ESPLUGUES
Exposició Quina Feinada! La (in)
visibilitat del treball femení en els 
mitjans de comunicació
Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, instància de participació ciutadana 
impulsada per diversos ajuntaments, entre els 
quals hi ha Esplugues. Fins al 28 de març.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCURS LITERARI

ABRIL LITERARI 
ESPLUGA VIVA 

Bases Concurs Literari

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

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

Narració breu o microrelat• 
Poesia • 

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

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

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

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

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

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

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

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

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Dilluns 25 i dimecres 27, de 19 a 
20 h
Espai Jove Remolí  
Concurs de velocidactil
Tens els dits més ràpids del Remolí? 
Vine a demostrar-ho amb un divertit 
joc on no només t’ho passaràs bé, sinó 
que també milloraràs les teves aptituds 
tecnològiques. Dinàmica adreçada a 
joves de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dijous 21 de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Tuppers saludables
Una vegada més, des del Remolí pro-
movem els hàbits saludables i la dieta 
equilibrada. En aquest taller trobaràs 
receptes saludables i fàcils pensades 
per persones que han de portar tu-
ppers a la feina. Adreçat a joves de 16 
a 35 anys..Taller gratuït, cal reservar 
plaça(*)

�� Dimarts 26, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Reeducació postural
La reeducació postural és molt impor-
tant en aquest moments, ja que amb 
els canvis tecnològics dels últims anys 
hem desenvolupat una vida sedentària 
i plena d’hàbits no saludables. Adreçat 
a joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, 
cal reservar plaça(*)

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimecres 13, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí  
Ungles creatives
Aprèn les tècniques més innovadores 
i creatives per pintar-te les ungles a 
l’última moda! Taller gratuït, adreçat 
a joves de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 29, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
OKUNOMIYAKI: pizza 
japonesa
L’okunomiyaki és un plat típic ja-
ponès que consisteix en una massa 
amb diversos ingredients cuinats a la 
planxa. La traducció de la paraula és 
“preparat/cuinat a la planxa”. Adreçat 
a joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, 
cal reservar-hi plaça.(*)

TIC FORMACIÓ

�� Dimarts 12, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí    
HTML (Iniciació a les 
pàgines web) 12-18 anys
Vols aprendre a crear i confeccionar 
pàgines web? Aquest taller t’ofereix 
les eines necessàries per endinsar-
te dins del món del HTML i extreure 
al màxim tots els fruits que aquest 
recurs ofereix. Quan acabis el taller 
tindràs les nocions bàsiques per poder 
crear i confeccionar autònomament 
pàgines web.

�� Dimarts 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

PHOTOSHOP
Tens una fotografi a de cap d’any mal 
enfocada i no saps com arreglar-la? A 
la fotografi a amb la teva millor amiga 
es veu una persona de fons i la vols 
eliminar? Vine al taller de Photoshop 
i aprendràs com utilitzar aquest pro-
grama perfecte per a l’edició de fo-
tografi es!

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

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

 

   

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

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 20, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació 

Pasta fresca
La pasta és un tipus d’aliment que 
ens aporta carbohidrats i és elaborat 
a partir de la farina que es pot fer amb 
diferents formes i farcits. En aquest 
taller t’ensenyarem a elaborar la pasta 
a l’estil original italià. Adreçat a joves 
de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça(*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dimecres 19,  de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Xerrada I després de l’ESO, 
què?
Després de l’ESO hi ha diverses op-
cions formatives. En aquesta xerrada 
podreu descobrir diferents itineraris 
acadèmics segons els vostres inte-
ressos i conèixer les vostres sortides 
professionals. Adreçat a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar-hi plaça(*)

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

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 
www.esplujove.net, trucant al 661 
987 690 (de dl. a dv. de 17 a 20 h) o 

enviant un c/e a jove.emancipacio@
esplugues.cat indicant el taller, nom i 

cognoms, edat i telèfon

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!

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

www.esplujove.net, trucant al 93 372 
97 06 (de dl. a dv. de 17.15 a 21 h) o 

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

DIA 
INTERNACIONAL 
DE LES DONES
Esplujove feminista! 
Perquè cada dia és 
8 de març

PUNTS TEMÀTICS
� De 17 a 20h i de 17.15 a 21 h

Oficina Jove d’Emancipació i 
Espai Jove Remolí  

8 de març. 
Dia Internacional de les 
Dones
Punts temàtics amb informació 
sobre el Dia Internacional de les 
Dones, que se celebra el 8 de 
març per commemorar les rei-
vindicacions feministes al llarg 
de la història 

EXPOSICIÓ
� Del 4 al 22, de 17:15 a 21 h

Espai Jove Remolí 

Exposició jove: 
Imatges per pensar
Aquesta exposició fa una refl exió 
al voltant d’algunes absències, 
presències i tòpics relacionats 
amb la representació de les dones 
i que són freqüents en gran part 
dels continguts dels mitjans de 
comunicació.
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