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E
l mes d’abril va ple d’activitats 
on la cultura i els llibres seran 
els ingredients principals. Esplu-
gues celebra el Sant Jordi amb 
una programació ben engresca-

dora i plena de propostes, que s’avancen i 
s’allarguen més enllà de la Diada, el diu-
menge 23.  

PRESENTACIONS DE LLIBRES
De tots els llibres que fullejareu aquests 
dies, cal destacar-ne quatre per la seva 
relació amb Esplugues. Per una banda, 
teniu dues presentacions de llibres, el 
dilluns 3, Despertant sentiments, de 
Joan Verdaguer, a la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues; i el dijous 20, a la Masoveria, 
Esplugues desconeguda, una publicació 
de l’Editorial Efadós en col·laboració amb 
l’Ajuntament. 

El dissabte 22, tindreu l’oportunitat de 
fer una ruta sobre el terreny amb l’autora 
del llibre Passejada pels vells i nous carrers 
d’Esplugues, Roser Camps. El punt de tro-
bada és a la plaça Santa Magdalena, a les 
12 hores (inscripcions a Espluga Viva), i al 
final del recorregut es farà un vermut. Tant 
a l’autora com el llibre els tornareu a trobar 
l’endemà, a la fira de llibres i roses. 

A les parades de la Diada es posarà a la 
venda una publicació més: La Setmana 
Tràgica i el seu context en el Baix 
Llobregat, 1890-1923, on s’esbrina com 
va afectar aquest esdeveniment històric a 
la comarca del Baix Llobregat. L’espluguina 
Roser Vilardell és l’autora del capítol d’Es-
plugues, on narra la pugna entre el poder 
civil i l’eclesiàstic pel predomini socials a 
principi del segle XX. 

FIRA DEL LLIBRE I LA ROSA
La sort d’aquest any és que la Diada cau 
en diumenge, així que podreu gaudir 
sense presses de l’ampli ventall de nove-
tats literàries que s’exposen a les para-
des de llibres i roses a la plaça Santa 
Magdalena. Per als més petits, trobareu 
al Casal de Cultura Robert Brillas l'espai 
de llibres infantils, al matí; i el racó de 
llibres infantils, a la tarda. Durant la 
jornada, es farà la tradicional lectura de 
textos en català i el concert de la Banda 
d’Adults de l’Escola Municipal de Música, 
al matí; i la lectura de poemes oberta a 
tothom per a la tarda. Com és habitual, 
la Secció Sardanista de L’Avenç tancarà el 
dia amb una ballada de sardanes amb 
la Cobla del Baix Llobregat a la pista de 
L'Avenç. 

PROPOSTES PER A TOTES LES EDATS 
Dues generacions es donen la mà en el 
Recital de poesia de gent gran, que es 

Llibres, roses i tallers, 
protagonistes de la Diada 
de Sant Jordi a Esplugues

farà el dilluns 24. Els alumnes de l’Escola 
Nazaret llegiran amb les persones que 
els han fet de tutors de lectura poemes 
aportats pels participants. I el divendres 
21, l’alumnat de l’Institut Severo Ochoa 
celebrarà el Sant Jordi amb les persones 
que viuen a la Residència Fèlix Llobet. 

D’altra banda, el dissabte 22, el 
Museu Can Tinturé ofereix un con-
tacontes molt interessant (vegeu més 
informació a l’article del Supermes a 
la pàgina 7), i el mateix diumenge, 
a la Jugateca del parc Can Vidalet, 
els nens i les nenes que hi parti-
cipin podran fer un punt de lli-
bre amb materials naturals i 
reciclats. 

Pel que fa als joves, 
l’oferta de tallers és molt 
variada: a l’Espai Jove 
Remolí podreu apren-
dre a fer pa de pessic, 
cupcakes i fondants 
d e  t e m à t i c a 
de Sant Jordi. 
Q u i n a  D i a d a 
més dolça!

El Grup d’Es-
tudis d’Esplu-

FIRA DE 
SANT JORDI
Diumenge 23 d'abril 

 D'11 a 20 h

Plaça Santa 

Magdalena

gues, per la seva part, dedica la seva 
xerrada mensual a la festa catalana amb 
una lectura del manifest de la composició 
poeticomusical Pinzellades de Roig, de 
Jaume Calatayud i Vicente Monera. ●
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Què hi trobarem al teu últim llibre 
'Despertant sentiments'?
Sobretot i com el seu títol indica, té tan 
sols un objectiu, com és el despertar 
d’aquells sentiments que queden o han 
quedat atrapats dins l’aparador de la 
nostra vida. Plató ens deia que no hem 
nascut per a nosaltres mateixos i d’aquí 
la finalitat d’aquest llibre, la de compartir 
allò més profund que tenim cadascú de 
nosaltres: els sentiments.

Podries situar aquesta obra dins la teva 
trajectòria?

De fet jo diria que és la continuació d’un 
llarg camí que s’inicia amb “Mirada ober-
ta”, més tard amb “Espera’m a l’alba” i 

que culmina amb aquest darrer llibre. En 
tots aquests llibres hi predomina el roman-
ticisme, l’esperança, l’enyorança, però 
els versos de “Despertant sentiments” 
m’atreviria a dir que dansen enfollits en la 
negra nit i que de vegades ens enlluernen 
i d’altres ens enceguen. 

Què podem esperar a la presentació 
de l'obra?
Un acte on la poesia serà l’aspecte pre-
dominant. Després dels parlaments, on 
intervindran l’autor del pròleg del llibre, 
unes breus paraules de l’autor i la inter-
venció de l’alcaldessa, podrem escoltar a 
un parell de rapsodes que interpretaran, 
cadascú d’ells, dos poemes del meu llibre. 

Després actuarem el grup poètic-musical 
'Desperta Ferro' on, a part d’interpretar 
alguns poemes del nostre repertori habitu-
al, també farem quatre poemes del llibre. I 
per acabar, una petita sorpresa per a totes 
les persones assistents a l’acte.

Et trobarem a la fira del llibre i de la 
rosa d'Esplugues?

De moment no hi ha res concretat. 
Suposo que en els propers dies es plani-
ficarà l’horari i el lloc, on qui ho desitgi 
podrà adquirir un llibre i que amb molt 
de gust signaré.

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Joan Verdaguer 
Poeta

“  La finalitat del llibre 
és la de compartir allò més 
profund que tenim cadascú de 
nosaltres: els sentiments”

Espluga Viva 
convida a Josep-
Lluís Carod Rovira 
a l’Abril Literari 
 Aquest any, l’Espluga Viva ofereix un Abril 

Literari més variat que mai. A més a més 
del concurs literari (us hi podeu presen-
tar fins al divendres 14) i l’intercanvi de 
llibres que trobareu a la seu de l’entitat, 
cal destacar tant la presentació de l’últim 
llibre de l’exvicepresident de la Generalitat 
Josep Lluís Carod Rovira, com tres sortides 
literàries amb companyia d’escriptores o la 
participació de la poeta Sònia Moll amb el 
cantautor Cesk Freixas. 

Anem per parts, el també expresident d’Es-
querra Republicana fa pocs mesos que ha 
publicat Història del protestantisme als 
Països Catalans (Edicions 3 i 4 ), tot fent-ho 
coincidir amb l’any que se celebra el 500 ani-
versari de la reforma de Luter. Us en vindrà 
a parlar el dimecres 19, a les 19 h. 

Pel que fa a les sortides, aquestes són unes 
“rutes sobre el terreny”, que recorren els 
racons descrits a diferents publicacions de 
la mà de les seves autores. Així, amb Laura 
De Andrés anireu a Nou Barris per parlar 
de Vides apuntalades, amb Roser Camps, 
a Esplugues, per passejar pels “vells i nous 
carrers” de la vila (més informació a la pàgina 
anterior); i amb Begoña Garcia Carterón 
us traslladareu a la Barceloneta per caminar 
pels escenaris de El barri del Sorral. 

Per últim, cal esmentar el binomi format 
per Cesk Freixas i Sònia Moll, que dia-
logaran en l’espectacle titulat Poesia que 
brolla i neix, on la música i la poesia aniran 
plegades. El cantautor català s’estrena en 
el món literari i presenta dos poemaris i el 
seu últim disc. 

GRAN ESPECTACLE MUSICAL 
DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI

La música en directe i l’humor, 
dues novetats que enriqueixen 
l’obra de L’Esbart

 Ja fa 16 anys que L’Esbart Vila d’Es-
plugues s’encarrega d’explicar-nos la 
Llegenda de Sant Jordi a través de la dansa 
i la interpretació, i sempre intentant que 
totes les funcions siguin diferents a les 
anteriors, tal com s’ha fet fins ara sota la 
direcció de Sergi Castro, que aquest any 
deixa el seu càrrec. L’entitat ja s’ha com-
promès a agafar el relleu amb el repte de 
“millorar el producte”, en paraules del pre-
sident de l’entitat, Antoni Haro. Per això 
la proposta d’aquest any incorpora tres 
grans novetats: hi haurà música en directe 
i un narrador presencial, dos elements que 
aporten un salt qualitatiu a l’espectacle; i 

també s’introdueix un toc d’humor en el 
guió. 

Pel que fa a la resta, es manté com altres 
vegades. Així doncs, hi haurà la partici-
pació de l’escola de dansa i arts escè-
niques A Escena, que repeteix de l’any 
passat, i també hi veureu el Drac Fal·lera 
de la Colla de Geganters d’Esplugues, 
un personatge que gairebé s’ha fet indis-
pensable per a l’obra. 

Llum, música, vestits i colors convertiran 
el parc Pou d’en Fèlix en un reialme llunyà 
on una princesa, un drac i un cavaller ano-
menat Jordi viuran una gran aventura.●

GRAN ESPECTACLE 
MUSICAL LA LLEGENDA 
DE SANT JORDI
Dissabte 29  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 MUNICIPAL DE LES ARTS   
Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta.  • Tel. 93 372 04 16

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 anys

• Burlesque (+ 18)
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Zumba
Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

• Massatge relaxant
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Italià
Dimecres, de 18 a 
19.30 h

• Bollywood
Dijous, de 20.15 a 
21.45 h

• Pilates + Hipo-
pressius 
Divendres, de 19 a 
20.30 h

OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
de 16 a 35 anys

• Iniciació al francès
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Tai-txí
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h

• Coaching personal 
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Conversa en anglès
Dijous, de 19 a 20.30 h

• Cuina de temporada *
Divendres, de 18.30 a 20.30 h

Inscripcions: del 24 d’abril al 4 de maig 

Inici tallers: setmana del 8 de maig

Lloc:
• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC)
Central. Pl. Santa Magdalena, 24
• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC)
Centre sociocultural Molí-Cadí.
Rambla Verge de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082

Horaris:
De dilluns a divendres 8.30 a 18.30 h
També per internet a:
www.esplugues.cat

Preus:
• Joves de 16 a 35 anys: 18,40 €

(no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys: 59,70 €
(no residents: 75,73 €)
(*) suplement de 15 €

Normativa inscripcions
• Els tres primers dies d’inscripció estan
reservats a la ciutadania d’Esplugues.
• Si no s’arriba al 90% de la cobertura de
les places, el taller pot quedar anul·lat
• L'organització es reserva el dret de
modifi cació, previ avís
• No es retornarà la matrícula si no és
per anul·lació del taller

Inscripcions: del 18 al 28 d’abril. 
Inici de classes: 18 d’abril. 

ESPAI MUNICIPAL DE CERÀMICA 

 Cursos d’iniciació
• Iniciació a la ceràmica I
• Iniciació a la ceràmica II
• Ceràmica per a nens i nenes

Monogràfi cs especialitzats

• Torn perfeccionament
• Iniciació al torn
• Coccions experimentals
• Coccions de tercer foc
· Construcció de forns
· Col·lades de diferents fangs
· Art per a infants i joves
· Decoració ceràmica

Més info: http://www.espaidelesarts.esplu-
gues.cat/ceramica

Tallers abril/juny
OVE 

Ó

MÉS 

INFORMACIÓ 

www.esplugues.cat

CIRD -VIL·LA PEPITA  
Tallers dirigits a dones 
majors de 18 anys
De maig a juliol

• Aprèn a fer servir el teu 
smartphone/tablet (continuació)
Dl. d’11 a 12.30 h. Preu: 25,46 € (50,93 € 
no residents). Inici: 8 de maig

• Escriptura creativa: 
imaginació i tècniques
Dm. de 9.30 a 11.30 h. Preu: 27,16 € 
(47,53 € no residents). Inici: 9 de maig

• Tertúlia literària: 
“La vida escrita per les dones”
Dm. de 12 a 13.30 h. Preu: 20,37 € 
(35,65 € no residents). Inici: 9 de maig

• Creixement personal (2 horaris)
Dj. de 16 a 17.30 h o de 17.30 a 19 h
Preu: 33,62 € (61,12 € No residents). 
Inici: 4 de maig

INSCRIPCIONS: Del 24 al 28 d’abril, de 
dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h, als

Punts d’Atenció a la Ciutadania 
(PACs)
Pl. Santa Magdalena, 24 i Rambla Verge 
de la Mercè, 1. Tel. 
900 300 082 

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
TALLERS TRIMESTRALS
Del 29 de març al 14 de juny
Tallers oberts: per inscriure-s'hi no és 
necessari ser alumne de l’Escola.

TALLERS EN FAMÍLIA
Per a infants (0-3 anys) en companyia de 
pares/mares.
Preu: 66 €

TALLERS TRIMESTRALS
En alguns no es requereixen coneixe-
ments previs de música
Preu: 72 € (no hi ha matrícula)
• Guitarra amb acords
(nivells 1, 2 i 3)

• Harmònica blues
• Informàtica musical
• Jazz improvisació
• Musicoteràpia
• Ukelele

INSCRIPCIONS:
Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit parc de l’Amistat, s/n
Tel 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat
Horari:
Matins: dilluns i dimecres,
de 10.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres,
de 16 a 21 h
Més info: http://www.espaidelesarts.
esplugues.cat/musica/ 

TALLER D'ART

• Cera perduda
• Joieria i ceràmica 
• Metall gravat 
• Taller per a famílies (de 0-3 anys)
• Taller per a famílies (de 4-6 anys)

ESCOLA MUNICIPAL DIBUIX I PINTURA 

· Dibuix i pintura de 7 a 11 anys
· Art per a joves de 12 a 16 anys
· Urban sketchers 
· Tatoos sobre roba
· Nocions de retrat 
· Gravat sobre roba
· Introducció a la pintura a l’oli 
· Paisatge 
· Introducció al dibuix i la pintura

Més info: http://www.espaidelesarts.
esplugues.cat/pintura-i-dibuix 

CASAL DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS
A partir de 16 anys

• Danses de l’Índia
Dilluns, de 20 a 21.30 h
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XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Haydn, amor i òpera marquen 
el mes més ric del Festival

FESTIVAL 

Haydn
del F

A I TRADICIONA

Divendres, 7 d’abril

Les Set Paraules de Crist a la Creu

Quartet Arcattia Collage + Rapsoda

Divendres, 21 d’abril 

Cantates del Segle XVIII

Dida Castro, mezzosoprano

Ensemble Le Tendre Amour

Divendres, 28 d’abril

Gala operística

Paula Nogueira, soprano

Eduard Moreno, baríton 

Montse Pujol-Dahme, piano

Tota la informació a: 

www.festival-musica-esplugues.cat.

Col·laboració amb l’entrada, no socis: 8 €

que ha participat en el festival en diverses 
ocasions.  

L’última proposta del mes, el divendres 
28, és una Gala Operística amb la soprano 
Paula Nogueira, el baríton Eduard Moreno 
i la pianista Montse Pujol-Dahme. El con-
cert compta amb un repertori que a molts 
us agradaria taral·lejar. Hi escoltareu des 
d’àries d’òperes com Don Giovanni, L’Elisir 
d’Amore o la Viuda Alegre, fins a obres de 
musicals americans com West Side Story o 
Porgy and Bess, entre d’altres.●

 Dels cinc mesos que componen la tempo-
rada del 21è Festival de Música Clàssica 
i Tradicional, l’abril és el més ric de tots 
perquè ofereix fins a tres concerts, gairebé 
un per setmana. Mes enllà de la quantitat, 
la seva riquesa també rau en la varietat i 
qualitat de les propostes que van des d’un 
homenatge a Joseph Haydn, passant per 
una selecció de cantates a l’amor, fins a 
una gala operística.  

El divendres 7, coincidint amb l’inici de 
la Setmana Santa escolar, els Amics de la 
Música de Santa Magdalena us proposen 
una cita molt adequada per aquestes dates. 
El Quartet de corda Arcattia (Joan Morera 
i Quim Térmens, violins; Maria Morera, 
viola; i Lluís Heras, violoncel) us presenta 
l’obra de Joseph Haydn titulada Les Set 
Paraules de Crist a la Creu. El compositor 
austríac va escriure una peça per cada pre-
cepte que, en aquest concert, seran recitats 
pel rapsode Enric Arquimbau, entre cançó 
i cançó. 

El divendres 21, dos dies abans de Sant 
Jordi arriba una proposta també molt adi-
ent: el concert Cantates del segle XVIII 
compta amb un programa musical que, en 
paraules de la mezzosoprano Dida Castro, 
“ens parla d’amors en estat pur”; l’amor, 
“segurament el sentiment més universal i 
difícil d’expressar en totes les seves pos-
sibles facetes”.

L’Ensemble Le Tendre Amour (formada 
per Katy Elkin, oboè; Lixiana Fernández, 
viola da gamba; i Esteban Mazer, clavi-
cèmbal) junt amb Dida Castro, cantant 
nascuda i coneguda a Esplugues, presen-
ten un concert farcit amb peces de tres 
compositors barrocs: George F. Haendel, 
Antonio Vivaldi i Antonio Caldara. Són 
“obres belles, virtuoses i plenes d’emo-
cions”, diu la mezzosoprano espluguina, 

Ensemble Le Tendre Amour

Enric Arquimbau

Arcattia Collage

Paula Nogueira
Montse Pujol-Dahme

Eduard Moreno

Dida Castro
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Dia
a Dia

Abril 2017

1 DISSABTE
 De 10 a 12 h 

Sortida del CEM Les Moreres   

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

 11 h • Museu Can Tinturé    

EL SÚPERMES
Gimcana: ‘El misteri de la rajola desa-
pareguda’
Sereu els detectius que han d’esbrinar el misteri d’una 
rajola, molt valuosa, que ha desaparegut. Per a nens i 
nenes de 7 a 12 anys. Activitat gratuïta prèvia inscrip-
ció al  93 470 02 18 o museus@esplugues.cat  A LA PÀGINA SEGÜENT

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

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

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

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

Lliurament del premi L'H Confidencial 
Que te vaya como mereces, de Gonzalo Lema

2 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Els ratpenats del Parc de Can 
Vidalet’
Taller per conèixer els ratpenats, bioindicadors del 
canvi climàtic
Organitza: Ajuntament d'Esplugues 

 A les 17 i a les 19 h 
L’Avenç Centre Cultural  

L’Esplufònica
Concert de música de cinema 2. Activitat gratuïta. 
Organitza: Escola Municipal de Música

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Política', a càrrec de Joan Ridao 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

SANT JORDI A ESPLUGUES
Sant Jordi al Grup d'Estudis d'Esplugues
Lectura del manifest a càrrec d'en Joan Puiggròs. 
Pinzellades de Roig, composició poeticomusical de 
Jaume Calatayud i Vicente Monera.

7 DIVENDRES
 A les 18.30 i 19.30 h

Centre Municipal Puig Coca sala polivalent  

Concert de grups de música moder-
na i jazz  
Dues sessions
Organitza: Escola Municipal de Música

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
PRESENTACIÓ NOVEL·LA
Dime la verdad, d’Arturo Daussà

 19 h • Museu Can Tinturé   
Inauguració exposició: 

‘El llegat Nolla. 150 anys de la fàbri-
ca de mosaics’
El gres ceràmic i la fàbrica Ceràmica Nolla són 
protagonistes d’aquesta nova exposició que pren 
el Modernisme com a punt de partida. La mostra 
descobrirà els lligams amb “La Rajoleta”. La inau-
guració coincideix amb el II Congres Nacional sobre 
la Ceràmica Nolla que tindrà lloc a Barcelona entre 
els dies 6 i 8 d’abril. Oberta fins al 22 d’octubre. 
Entrada lliure

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

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Les Set Paraules de Crist a la Creu
Joseph Haydn. Quartet Arcattia Collage + Rapsode
Joan Morera i Quim Térmens, violins; Maria 
Morera, viola; Lluís Heras, violoncel; i Enric 
Arquimbau, rapsode. Més informació a http://www.
festival-musica-esplugues.cat
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A  A LA PÀGINA 5

8 DISSABTE
 11 h • Museu Can Tinturé    

EL SÚPERMES
Gimcana: ‘El misteri de la rajola desa-
pareguda’
Per a nens i nenes de 7 a 12 anys. Activitat gratuïta 
prèvia inscripció al  93 470 02 18 o museus@esplu-
gues.cat  A LA PÀGINA SEGÜENT

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Rebombori, a càrrec de Patricia McGill
Recomanat a partir de 4 anys

3 DILLUNS
Cada dia fins al dijous 6  
Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca

Setmana cultural i concerts de 
primavera 
Diverses activitats:

 17.30 h
Veniu a tocar/cantar/ballar amb la coral, la banda, l’or-
questra, el grup de tradicional i de música moderna 

 18.30 h • Concerts dels projectes cooperatius dels 
alumnes de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

Cada dia fins al diumenge 30
Espluga Viva 

ABRIL LITERARI 
Intercanvi de llibres: ‘T’emportes un lli-
bre i en deixes un altre’
Per a totes les edats i tots els estils. És un intercanvi 
de llibres lliure i gratuït a la mida de cada persona

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA
El legado de Montsalvat
De Horatio Robles (Ed. Chiado) 

 20 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

SANT JORDI A ESPLUGUES
PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Despertant sentiments, de Joan Verdaguer
A càrrec de l'autor. Amb la participació de l'alcaldessa, 
Pilar Díaz.  A LA PÀGINA 3

 20 h • Espluga Viva  

ABRIL LITERARI 
Inauguració exposició Lola Anglada
Amb Teresa Sanz i Núria Rius, autores de les 
memòries, i Sònia Giménez, directora de l’Escola 
Lola Anglada

 20 h • Plaça Santa Magdalena   

Performance pels horts urbans 
Si hi voleu participar, veniu vestits de negre. 
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues

5 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

INTERCANVI LINGÜÍSTIC
Grup de Conversa en Català. Coordina: Jordi Caba

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

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

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Dones que deixen empremta
Mathilde Wesendonk, l’Isolda de Richard Wagner. A 
càrrec de Ramon Cervera. Rapsodes: Mari Carme 
Dragó i Maria Carme Valdé
 

6 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Contes d'ombres xineses
A càrrec de Sara Fuentes
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una 
persona adulta. Places limitades. Cal inscripció prèvia
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 19 h · Biblioteca La Bòbila  

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

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé   

SANT JORDI A ESPLUGUES
Presentació llibre: Esplugues desconeguda
L’Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat organitza 
la presentació del llibre Esplugues de Llobregat des-
coneguda, editat per Efadós. Es tracta d'un llibre de 
fotografies històriques, i amb textps de l'historiador 
David Tormo.

 20 h
La Masoveria de Can Tinturé   

SANT JORDI A ESPLUGUES
Presentació del llibre: Un llibre de dones 
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores 

21 DIVENDRES
 21 h

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

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Cantates del segle XVIII
Obres de George F. Haendel, Antonio Vivaldi i Antonio 
Caldara. Dida Castro, mezzosoprano i l’Ensem-
ble Le Tendre Amour (Katy Elkin, oboè; Lixiana 
Fernández, viola da gamba; i Esteban Mazer, clavicèm-
bal). Més informació a http://www.festival-musica-
esplugues.cat
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A  A LA PÀGINA 5

19 DIMECRES
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h • Espluga Viva  

Presentació del llibre: 
Història del protestantisme als 
Països Catalans 
Amb Josep-Lluís Carod-Rovira i presentació a càr-
rec de Carme Porta   A LA PÀGINA 3

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM: Piotr I. Txaikovski
De les ales del ballet al patriotisme rus. Audiovisuals 
i comentaris: Josep Izquierdo. Suite del Trencanous 
Op.71 – Obertura 1812 Op.49

20 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La Síria perduda: el patrimoni agre-
dit a Damasc, Alep i Palmira'
A càrrec de Joan Astorch 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18.30 h • Espai Baronda  c/de la Riba, 36  
Xerrada-col·loqui: ‘Viure educant’
Dirigit a totes les famílies i a totes les associacions de 
pares i mares d'Esplugues. Més informació al c/e: par-
ticipacio@esplugues.cat o al tel. 900 30 00 82
Organitza: l'Ajuntament d'Esplugues

 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

9 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Els artistes de la Natura’
Taller de land art  en què elaborareu petites escultures 
amb elements naturals. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i Fundesplai

 18 h • L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 
Teatre: Bababoom
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

10 DILLUNS
 De 10 a 21 h

CEM Les Moreres   

Torneig de futbol sala cadet ‘Ciutat 
d’Esplugues’
Categoria: cadet femenina i masculina
Organitza: A.E.Penya Esplugues Futbol Sala

11 DIMARTS
 De 10 a 21 h

CEM Les Moreres   

Torneig de futbol sala cadet ‘Ciutat 
d’Esplugues’
Categoria: cadet femenina i masculina
Organitza: A.E.Penya Esplugues Futbol Sala

12 DIMECRES
 De 10 a 21 h

CEM Les Moreres   

Torneig de futbol sala cadet ‘Ciutat 
d’Esplugues’
Categoria: cadet femenina i masculina
Organitza: A.E.Penya Esplugues Futbol Sala

15 DISSABTE
 D’11 a 13 h

La Masoveria de Can Tinturé   

EL SÚPERMES
SANT JORDI A ESPLUGUES
Taller: ‘Són vermelles les roses?’
Pintareu la rosa de l’Hospital de Sant Pau, una de les 
rajoles més emblemàtiques del Modernisme cata-
là amb la tècnica de la trepa. Per a totes les edats. 
Activitat gratuïta. A PEU DE PÀGINA

16 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet

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

18 DIMARTS
 De 17 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

Exposició de gegants i capgrossos 
d'Esplugues
Cada dia fins al 23 d'abril. Organitza: Colla de 
Geganters d'Esplugues

Abril, el 'Súpermes' dedicat a les 
famílies de la comarca 

 Els caps de setmana 
d’abril vénen farcits de 
descomptes i activitats 
per fer en família gràci-
es al Súpermes. Grans 
i petits trobaran al Baix 
Llobregat un munt de 
propostes turístiques, 
gastronòmiques, cul-
turals i d’oci pensades 
especialment per al 
públic familiar. 
Els Museus d’Esplugues de Llobregat 
són els encarregats de portar la iniciativa a 
la ciutat en forma de tres activitats. Per una 
banda, teniu la gimcana ‘El misteri de la 
rajola desapareguda’, els dissabtes 1 i 8; i, 
per l’altra, també podreu participar al taller 
‘Són vermelles les roses?’ que prepara La 
Masoveria per als dissabtes 15 i 29, en què podreu pintar una rosa de l’Hospital 
de Sant Pau, una de les rajoles més emblemàtiques del Modernisme. 
A més a més, coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi, un dia 
abans, el dissabte 22, Can Tinturé organitza l’activitat ‘Llibres fabricats’ en 
què els nens i les nenes que participin podran descobrir diferents tipus de 
fàbriques a través de tres llibres il·lustrats.●

SUPERMES • Activitats els dissabtes, d’11 a 13 h al Museu Can Tinturé
+ INFO del Supermes al Baix Llobregat a www.supermes.cat 
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26 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

INTERCANVI LINGÜÍSTIC
Grup de Conversa en Català. Coordina: Jordi Caba

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
Projecció del film Honeymoons
De Groan Paskaljevic

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

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

 19 h  • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DIJOUS DE LES DONES
Projecció del documental: 
Lluitadores, de Maria Khan
Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilització 
Lèsbica. Després de la projecció, col·loquii amb les 
protagonistes del documental. 

27 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'El tribunal de la Inquisició 1474-1827. 
Llegenda negra i realitat històrica'
A càrrec d'Àngel Casal, Dr. en Història Moderna de la UB
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

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

 20 h • Espluga Viva  

ABRIL LITERARI
Presentació literària i musical:
‘Poesia que brolla i neix’
Cesk Freixas, cantautor, dialoga amb la poeta 
Sònia Moll. Presentació dels poemaris de Alé de 
taronja sencera i Paraules per a Gaeta i del darrer CD 
Propostes, a càrrec del seu autor Cesk Freixas

 A LA PÀGINA 3

28 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Las chicas de la limpieza
De Luciane Oliveira (Uno editorial)  

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

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Gala operística
Òpera: Obres de Wolfgang A. Mozart, Antonin Dvorák, 
Gaetano Donizetti, Charles Gounod i Franz Lehár. 
Musicals americans: Mitch Leigh, Leonard Bernstein, 
Andrew Lloyd Webber i George Gershwin. Paula 
Nogueira, soprano; Eduard Moreno, baríton; i 
Montse Pujol-Dahme, piano. Més informació a 
http://www.festival-musica-esplugues.cat
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A  A LA PÀGINA 5

 D'11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Exposició de gegants i capgrossos 
d'Esplugues
Organitza: Colla de Geganters 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

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘Punt de llibre sostenible per Sant 
Jordi amb scrapbooking’
A partir d’elements naturals i reciclats elaborareu 
punts de llibres amb la tècnica de l’scrapbooking
Organitza: Fundesplai

 12 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert de la Banda d’Adults de 
l’Escola Municipal de Música

 12 h • Plaça Santa Magdalena 

Lliurament de premis del tercer con-
curs de l'Abril Literari

 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Diada castellera
Actuació de Sant Jordi amb Poble-sec i Cerdanyola

 De 17 a 20 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
Tallers infantils: 
Racó de llibres per a infants

 18 h 
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

Contacontes infantil
A càrrec de Blai Senabre

 A partir de les 18 h
Plaça Santa Magdalena  

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

 19 h • Pista de L'Avenç Centre Cultural 

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

 A LA PÀGINA 2

24 DILLUNS
 11 h

Edifici Municipal Puig Coca  c/Vallerona, 25

SANT JORDI A ESPLUGUES 
Recital de poesia de gent gran 
Dins del programa Compartir és créixer, els petits de 
l’escola Natzaret llegiran amb la gent gran (tutors de 
lectura). Els participants poden deixar les seus propis 
poemes una setmana abans, a la recepció de l’Edifici 
Puig Coca.

 19 h • Espai Jove Remolí  

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

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Presentació dels IX Jocs Florals 
d'Esplugues
Homenatge a Natalia Hernández
Actuació de la coral Sons i Veus, coral d’adults de 
l’Escola Municipal de Música

25 DIMARTS
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Prou, amb Laura Tamayo

22 DISSABTE
 De 10 a 12 h 

Sortida del CEM Les Moreres   

Sortida de marxa nòrdica 
(intensitat alta) 
Ruta fins a Sant Pere Màrtir 
Inscripcions: presencialment al CEM Les Moreres, de 
dilluns a divendres, de 10 a 20 h, o per Internet, al web: 
www.esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  i Bendhora

 D’11 a 13 h
Museu Can Tinturé   

EL SÚPERMES
SANT JORDI A ESPLUGUES
Contacontes i taller de Sant Jordi: 
'Llibres fabricats’
Veniu a descobrir diferents tipus de fàbriques de la mà 
de tres llibres il·lustrats i un taller final en què  jugareu 
amb el pensament abstracte. A càrrec de Mariona 
Trenchs, de Tramoia Produccions Culturals. Per a 
nens i nenes de 4 a 8 anys. Activitat gratuïta prèvia 
inscripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat  A LA PÀGINA ANTERIOR

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

L'HORA DEL CONTE 
Contes a palau, a càrrec de Blai Senabre
Reis, princeses, cavallers, dracs, encanteris...
Recomanat a partir de 4 anys

 12 h 
Punt de trobada: davant de l’Ajuntament

ABRIL LITERARI
Ruta sobre el terreny 
A partir del llibre Passejada pels vells i nous car-
rers d’Esplugues, amb la seva autora Roser Camps.
Al final de l’itinerari s’oferirà un vermut. mprescindible 
fer inscripció prèvia fins al dia 20 d’abril a la secreta-
ria de l’Espluga Viva. 

 18 h 
L’Avenç Centre Cutural

L’Avenç swing! 
Ball de swing a la terrassa de l’Avenç. Gratuït
Organitza: Bar de l'Avenç, Dance Maniacs Sants – les 
Corts i Dance Maniacs Castelldefels 

23 DIUMENGE
DIADA DE SANT JORDI

 De 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Museu Can Tinturé  

Portes obertes al Museu 
Visites guiades gratuïtes, a les 11 i 13 h a La Rajoleta i 
a les 12 h a Can Tinturé, que inclou l'exposició tempo-
ral El Llegat Nolla.

 D’11 a 20 h • Plaça Santa Magdalena  

Fira del llibre i de la rosa, parades de lli-
bres i roses organitzades per les entitats de la ciutat.

 D'11 a 13.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

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

DIADA
DE SANT 
JORDI
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CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h 
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29 

Curs de sardanes 
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament 
segons el nivell. Inscripcions a la seu de la secció a 
L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç 

Cada dimecres, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  
Trobades dels grups de conversa: 'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de 'txi kung' 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Dilluns, 24 d’abril, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

A COR OBERT. EDUCADORS DESPERTS
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i conductes 
per gaudir, encara més, de l’experiència de ser mares 
i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. Inscripcions: 
900 300 082. Taller gratuït, places limitades. 

Dimecres, 19 d'abril, de 17.30 a 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la qua-
litat de vida de les persones cuidadores, tot reforçant la 
seva tasca i donant-los eines. Places limitades a 15 per-
sones. Per a inscripcions i més informació contacteu amb 
els serveis socials bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2439)

Dimarts, del 25 d’abril al 30 de maig
De 15.15 a 17.15 h
CIRD Vil∙la Pepita c/Sant Francesc Xavier 1  

Dones amb talent
T’ajudem a trobar feina
Si ets a l’atur i no tens clar el teu objectiu laboral, 
si la teva recerca d’ocupació no està funcionant al 
mercat actual o simplement necessites reorientar la 
teva vida professional, des de la Xarxa de Dones 
Emprenedores t’animen a participar en aquest pro-
grama gratuït d’orientació professional amb assessora-
ment laboral, formació, entrevistes de seguiment, diag-
nòstic personalitzat i mentoring, on un grup d’expertes 
t’ajudaran, et guiaran i t’ensenyaran a trobar o crear 
el treball que desitges. Per a dones majors de 40 anys 
que cerquen feina, volen crear la seva pròpia feina o 
volen millorar la seva situació professional.
Per a inscripcions i més informació a xde.info@
gmail.com, trucant al telf. 695 882 330 o a l’adre-
ça web: http://xarxadones.entitats.esplugues.
cat/2017/01/16/arranca‐el‐proyecto‐dones‐amb-
talent‐de‐laxde/ 

29 DISSABTE
 D’11 a 13 h

La Masoveria de Can Tinturé   

EL SÚPERMES
SANT JORDI A ESPLUGUES
Taller: ‘Són vermelles les roses?’
Pintareu la rosa de l’Hospital de Sant Pau, una de les 
rajoles més emblemàtiques del Modernisme cata-
là amb la tècnica de la trepa. Per a totes les edats. 
Activitat gratuïta.  A LA PÀGINA 7

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Història viatgera, a càrrec de Sandra Rossi
Recomanat a partir de 4 anys

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

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

  20.30 h
Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella 

SANT JORDI A ESPLUGUES
Gran Espectacle Musical La 
Llegenda de Sant Jordi
Les veus dels actors, la música i el narrador, en direc-
te, i novetats en el guió. Hi col·labora l’escola de 
dansa i arts escèniques 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  A LA PÀGINA 3

30 DIUMENGE
 11 h

Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Preu: [3 €]
Itinerari i ruta històrica: 
‘De la mà d’Esplugues’
L’últim diumenge de mes veniu a descobrir tots els 
secrets que amaga el centre històric d’Esplugues 
Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o enviar c/e a: 
museus@esplugues.cat

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

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

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Les llavors’
Recol·lectareu i coneixereu diferents tipus de llavors. 
També construireu una manualitat on germinaran 
algunes llavors. 
Organitza: L’Ajuntament de Barcelona

 18 h 
L’Avenç Centre Cultural  

Festival de Geòrgia 
Danses tradicionals georgianes. Gratuït
Organitza: L'Avenç centre cultural i Associació 
Ortodoxa Georgiana

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

Inscripcions obertes fi ns al 17 de maig 

 Aquest any la Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
– Hospital Sant Joan de Déu compta amb la nove-
tat que se celebra el diumenge, 21 de maig, en 
comptes de l’abril, com era habitual. L'any passat , 
la competició va superar el repte d’arribar als 1.500 
participants. Ara, a la setena edició, es proposen 
fer-la més inclusiva tot consolidant la catego-
ria d’infants amb diversitat funcional a la Mini 
Cursa i la Cursa Promoció.

La Cursa Solidària s’inclou en el marc de la comme-
moració del 150è aniversari de l’Hospital Sant Joan 
de Déu, que va iniciar els actes de celebració el 7 
de març, amb la inauguració de l’escultura Ànima, 
de Jaume Plensa, que hi ha a la plaça de l’accés 
principal del centre hospitalari.

Recordem que l’esdeveniment  uneix l’esport i la solidaritat per a una mateixa 
causa: el projecte Hospital Amic, el gran objectiu del qual és millorar la qualitat 
de vida dels nens i les nenes ingressades a l’Hospital Sant Joan de Déu. 

La iniciativa pretén cada any superar el nombre de participants per tal d’en-
grandir l’aportació al projecte. A més a més, si voleu donar un cop de mà, us hi 
podeu apuntar com a voluntaris. 

La competició compta amb les tres carreres habituals i inclouen diferent catego-
ries segons les edats: la Cursa Solidària (per a nascuts l'any 2000 o anteriors) és 
de 5 km, com l'any passat;  la Mini Cursa (entre el 2007 i el 2010), de 850 metres; 
i la Cursa de Promoció (entre el 2001 i el 2006), de 1.200 metres.

Us podeu inscriure a partir del 24 d’abril fins a les 18 hores del 17 de maig, al 
web www.cursasolidariaesplugues.cat o presencialment a: 

• CEM Les Moreres - (de dl. a dv., de 17.30 a 22 h, i ds. de 9 a 20 h. - T. 93 473 18 99)

• CEM La Plana - (de dl. a dv., de 9 a 21 h, i ds. de 9 a 20 h. - T. 93 480 27 18).●

Inscripcions per córrer o ser voluntaris a: 

www.cursasolidariaesplugues.cat

INSCRIPCIONS:  Del 24 d’abril al 17 de maig|  

CURSA SOLIDÀRIA: Diumenge, 21 de maig  |



10  L'Agenda - abril 2017

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

- TEATRE EN ANGLÈS+ 16 anys
Dilluns, de 18.30 a 20h
Professor: Xavier López (627 351 254)
- TEATRE de 13 a 15 anys
Dimecres, de 19.30 a 20.30 h
Professora: Ruth Estrada
- TEATRE ADULTS + 18 anys
Dimarts, de 20 a 22 h
Professor: Òscar Bosch
- FLAMENC de 6 a 12 anys
Divendres, de 18 a 19 h
Associació Amics de les Sevillanes
Informació: 627947748 Loli Gómez
- BALL INFANTIL de 6 a 10 anys
Dimecres, de 18.30 a 19.30 h
Professora: Míriam Lara
- FITNESS + 16 anys
Dilluns i dijous, de 21 a 21.30 h
Professora: Míriam Lara
- FUTBOL BOTONS + 16 anys
Divendres, de 17 a 19 h
Esplugues Futbol Botons Associació
Informació: 673366493 Carlos García
- CAPOEIRA de 5 a 7 anys
Dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30 h
Professor: Teles Renato 698327317
- CAPOEIRA de 8 a 12 anys
Dimarts i dijous, 18.30 a 19.30 h
Professor: Teles Renato 698327317
- PILATES + 18 anys
Dimecres, de 20.30 a 21.30 h
Professora: Marisol Ferraris
- IOGA + 18 anys
Dimarts, de 17.45 a 18.45 h
Professora: Marina Yeste

CASALS I COLÒNIES
Del dilluns 10 al dijous 13 d’abril, de 9 a 14 h
Esplai Espurnes 
Casal de primavera
Possibilitat d’acollida, menjador i tarda
Organitza: Esplai Espurnes

Del 10 d’abril, 9 hores, fins al 12 d’abril, 17 h
Sant Oleguer, Sabadell

Colònies de primavera
L’esplai durant aquest dies organitza unes fantàsti-
ques colònies de primavera a la casa de colònies Molí 
de Sant Oleguer situada a Sabadell. De 3 a 12 anys. 
Realitzareu un seguit d’activitats i sorpreses convivint 
amb la natura. Per a més informació podeu trucar al 
telèfon 93 438 48 96. [130]
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

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

Diumenge, 2 d'abril, a determinar
Sortida: informació Espluga Viva 

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

Diumenge, 2 d'abril, 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
El cap de Begur (Baix Empordà)
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’ac-
tivitat 'Excursions en bicicleta'. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 8 d’abril, 10 h 
Nou barris, Barcelona

ABRIL LITERARI
Ruta sobre el terreny a partir del lli-
bre Vides Apuntalades
Amb la seva autora, Laura De Andrés
Punt de trobada Esplugues: 10 h
Parada del Tram - Pont d’Esplugues
Punt de trobada Barcelona: 11h 
Sortida del metro de Vilapicina
Imprescindible fer inscripció prèvia fins al dia 5 d’abril 
a la secretaria de l’Espluga Viva

Diumenge, 24 d'abril, a determinar
Sortida en cotxes particulars

SORTIDA PETJADES I CAMINS
Salts i gorgs del Torrent del Puig. 
Mina dels bandolers – Grau d’Olot
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’ac-
tivitat “Excursions en bicicleta”. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 29 d’abril, 11h 
Barceloneta, Barcelona

ABRIL LITERARI
Ruta sobre el terreny a partir del lli-
bre El barri del Sorral
Amb la seva autora, Begoña Garcia Carterón 
Punt de trobada a Esplugues: 11 h 
Parada del Tram -  Pont d’Esplugues
Punt de trobada a Barcelona: 12 h
Sortida del metro de Barceloneta
Imprescindible fer inscripció prèvia fins el dia 26 
d’abril a la secretaria de l’Espluga Viva. 

EXPOSICIONS 
Del 8 d’abril al 22 d’octubre
Museu Can Tinturé

‘El llegat Nolla. 150 anys de la fàbri-
ca de mosaics’
El gres ceràmic i la fàbrica Ceràmica Nolla són pro-
tagonistes d’aquesta nova exposició, que posa de 
relleu el paper dinamitzador i modernitzador d’aquesta 
indústria, i reivindica el valor artístic dels models i 
aplicacions d’aquest mosaic. També inclou un àmbit 
local dedicat al disseny i producció de gres ceràmic de 
"La Rajoleta". Els Museus d’Esplugues han organitzat 

un programa d’activitats, que inclou visites guiades 
tots els diumenges a les 12 h, tallers infantils i 
conferències amb l’objectiu de donar a conèixer els 
mosaics de gres (vegeu el programa al web www.
museus.esplugues.cat). Inauguració: divendres 7 
d’abril, a les 19 h. Entrada lliure.

IX JOCS FLORALS
ESPLUGUES, PRIMAVERA 2017 
HOMENATGE A NATÀLIA HERNÁNDEZ DE 
AVILÉS, BIBLIOTECÀRIA D'ESPLUGUES

Premis dotats en 400 euros
Diplomes a tots els participants 

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

PREMIS ORDINARIS (en català) 

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

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

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

CONSULTEU LES BASES A: 
http://jocsfloralsblog.blogspot.com 

Entrega fins al dia 23 d'abril de 2017. El veredic-
te, que serà inapel·lable, es farà públic el diumenge, 
28 de maig, a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.

Ves preparant la bici, els patins i els 
patinets que el proper 7 de maig ens 
posem en marxa de nou sobre rodes: 
passejades amb bici i patins, i una 
gran festa al carrer Andreu Amat 
(davant de l'Institut La Mallola)
Ah! I si vens a participar-hi et rega-
lem una samarreta!
T'hi esperem! 

Diumenge 7 de maig 
FESTA DE LES RODES!

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 4  18 h
Club de lectura Cordèlia
Intemperie, de Jesús Carrasco

Dimarts 18  19 h
Club de lectura Novel·la negra
Indómito, de Vladimir Hernández
Amb la participació de l'autor

Dijous 20  19 h 
Club de lectura Carpe Diem
L'home de la maleta, de Ramon Solsona

Dijous 27  19.30 h 
Club de lectura Històries compartides
Color de llet, de Nell Leyshon

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia

Dilluns 3  19 h
PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA

El legado de Montsalvat, de Horatio Robles 
(Ed. Chiado) 

Divendres 28   19 h 
CPRESENTACIÓ DE LLIBRE

Las chicas de la limpieza, de Luciane Oliveira 
(Uno editorial)  

BIBLIOTECA LA BÒBILA



Trobareu tota la informació dels partits que disputin les entitats esportives locals, cada cap de setmana 
a l'apartat de "Esports-Competicions esportives-Partits cap de setmana" de l'Ajuntament d'Esplugues i més 

concretament al següent link: http://www.esplugues.cat/ambits/temes/esports/competicions-esportives 

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T S
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TALLER JOVE FORMATIU
Dijous 27, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: Joves i drets labo-
rals : T’expliquem tot el que 
cal saber!
En aquest taller t’explicarem que cal 
conèixer sobre els teus drets si treballes, 
com entendre una nòmina, els impostos 
que s’apliquen... i també les diferents 
modalitats de contracte actualment en 
vigor, els convenis laborals... Així com 
els darrers canvis en les prestacions per 
l’atur i/o subsidis. Dirigit a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 24,de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'Treballar a l’estranger'
T’agradaria treballar o fer pràctiques a 
l’estranger i no saps per on començar? 
T’explicarem quines són les oportunitats 
de treball i pràctiques a l’estranger, tant 
de curta durada com de llarga durada, i 
farem una reflexió de què s’ha de tenir en 
compte abans de marxar. Dirigit a joves 
de 17 a 30 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Divendres 28, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller d’automassatges
En aquest taller et donarem eines i 
recursos per poder fer-te petits massat-
ges relaxants a casa .Incidirem amb els 
massatges craneu- facials. Apuntant-hi 
!Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

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

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

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 
taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda
Dimecres 26, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Creació de llaminadures
Les llaminadures agraden a tothom, fins 
i tot quan no hi ha més secret que una 
infusió ensucrada. Descobreix-ho! Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys. Cal reservar 
plaça (*)

TIC formació
Divendres 28, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   

Disseny Gràfic 
per a 
principiants: 
Canva
Vols dissenyar un cartell, un tríptic o pot-
ser una postal o la portada del Facebook? 
Sigui el que sigui, vine i aprèn al Remolí 
l’aplicatiu online Canva i fes els teus 
dissenys propis. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Dimarts 25, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Disseny de pàgines web
Les pàgines web són una gran eina 
de publicitat per les petites empreses, 
tot nou emprenedor ha de tenir una. 
Presentarem què són les pàgines webs, 
per què podem utilitzar-les i ensenyarem 
com crear-ne una. Vine i fes la teva web! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

Esplujove tarda (12-18 anys) 
Dimecres 19, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Dracs i roses amb fondant
Per Sant Jordi podràs fer una figura 
amb fondant d’un drac i una rosa per 
a tu o per regalar. Dirigit a joves de 12 
a 18 anys. Cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda 
Dijous 20, de 19 a 20.30 h  
Espai Jove Remolí  
Cupcakes de Sant Jordi
Vine i decora un cupcake amb motiu de 
Sant Jordi. Regala una rosa o un drac 
ben dolç! Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Cal reservar plaça (*)

Esplujove nit
Divendres 21, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí  
Pa i pastís de Sant Jordi
Podrem prendre nota de la recepta 
d’aquests dolços tan típics en aquesta 
Diada. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Cal reservar plaça (*)

Divendres 21, al matí  
Residència Fèlix Llobet  
Sant Jordi 
intergeneracional
Els alumnes de l’Institut Severo 
Ochoa visitaran la gent gran de la 
residència Fèlix Llobet i celebraran el 
Sant Jordi 

Sant Jordi a Esplujove!  

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 T’apropem tota la informació reco-

pilada al Saló de l’Ensenyament 
perquè puguis decidir el teu futur 
formatiu. A més a més, recorda 
que a la Oficina Jove tens un 
assessor especialitzat que et podrà 
ajudar. Informa-te'n!

T’apropem tota la informació reco-
pilada al Saló de l’Ensenyament

Del Saló de l’Ensenyament a Esplugues

Del 18 d’abril al 19 de maig, de 17.15 a 21 h 
Oficina Jove d’Emancipació i Espai Jove Remolí  



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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2017

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

 • NENS I ADOLESCENTSNENS I ADOLESCENTS:: 

• Expressió i comprensió oral i escrita
• Activitats amb el suport de la més moderna 
 TECNOLOGIA: pissarres digitals, tablets… 
• Horaris de matí. Possibilitat d'escollir PER SETMANES
• SORTIDA un dia a la setmana fora del centre. Potenciem 
 la COMUNICACIÓ amb els professors amb activitats lúdiques

• ADULTS: ADULTS: 
• Ensenyament de QUALITAT amb professorat qualificat   
 i amb recursos i instal·lacions excepcionals
• Enfocament acadèmic ACTIU i DINÀMIC 
 Progrés ràpid i EFICAÇ
• Programa EQUIVALENT als cursos oferts durant el    
 CURS ACADÈMIC
• GRUPS REDUÏTS / horaris de tarda

• NIVELLS B2NIVELLS B2 i  i C1:C1:  
• Únic centre d’Esplugues que pot acreditar els nivells B2 i   
 C1 d’anglès per obtenir el grau universitari
• Curs intensiu de 72 hores
• Sense taxes d’examen addicionals
• Exàmens oficials al nostre centre, equivalents a F.C.E. i     
 C.A.E.




