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S
ón moltes les activitats que el 
mes d’abril us té preparades per 
celebrar el Sant Jordi envoltats de 
llibres i cultura. Aquest any, com 
que la Diada cau en dissabte, la 

majoria de les propostes les trobareu con-
centrades en aquell cap de setmana. 

LA DIADA: FIRA DEL LLIBRE 
I DE LA ROSA 
La plaça Santa Magdalena acull el dissabte 
23 la Fira del Llibre i de la Rosa. Així doncs,  
hi trobareu un vast ventall de portades de 
llibres, des de les últimes novetats fins 
a algun títol clàssic, així com una oferta 
molt variada de roses de tots els colors. 
Recordeu que d'11 a 12 h es farà una lectu-
ra de textos en català on podeu participar 
amb la col·laboració del Servei Local de 
Català d'Esplugues, i a les 18 h es podrà fer 
una lectura de poesia oberta a tothom. 

 
LA DIADA: TALLERS, CONTES 
I SARDANES
Paral·lelament a la Fira, al centre de la ciutat 
s’organitzen tot tipus d’activitats a les quals 
us podeu acostar tot passejant. Als Jardins 
del Casal de Cultura Robert Brillas es fan 
tallers relacionats amb contes infantils per 
als més petits de la casa. Aprofitant que sou 
al Casal, quedeu-vos a escoltar el concert de 
la banda d’adults de l’Escola Municipal de 
Música (13 h). I, a les 18 hores, hi ha un con-
tacontes sobre la llegenda de Sant Jordi. 

D’altra banda, el Museu Can Tinturé, que 
obrirà les seves portes per a l’ocasió, orga-
nitza un altre contacontes al migdia. A més, 
posa a disposició un conte en préstec, Un 
museu ple de rajoles que, de manera gra-
tuïta, podran utilitzar les famílies per fer 
la visita per al Museu de forma lliure amb 
infants de 3 a 7 anys. 

A les set de la tarda, com és habitual, 
la Secció Sardanista de L’Avenç farà la 
ballada de sardanes (a la pista de L’Avenç) 
amb l’acompanyament de la Cobla Baix 
Llobregat. 

UN SANT JORDI PER A TOTES 
LES EDATS 

Petits, joves i grans tenen un lloc en 
aquesta celebració tan especial de la cultu-
ra catalana. El divendres 22, a la tarda, els 
nens i nenes poden participar al taller de 
manualitats ‘Un drac de colors’, que orga-
nitza el Museu Cant Tinturé, on es farà un 
drac mitjançant fangs de diferents colors. 
El mateix dia, al matí, la gent gran té el seu 
propi recital de poesia al Centre Municipal 
Puig Coca. 

Per una altra banda, l’Espai Jove Remolí 
organitza un taller per aprendre a elaborar 
cupcakes de Sant Jordi el dimarts 19. I a 
l’Oficina Jove d’Emancipació hi trobareu 

una exposició ‘No tot és el que sembla’ que 
relata la llegenda de Sant Jordi des d’un 
punt de vista sorprenent. 

L’’ABRIL LITERARI’ I SANT JORDI 
POÈTIC I MUSICAL

El grup de Tradicions i Costums (TIC) 
d’Espluga Viva us proposa allargar la 
celebració de Sant Jordi durant tot el mes, 
que ha anomenat Abril Literari. Entre les 
propostes, cal destacar el concurs literari, 
l'intercanvi de llibres, els homenatges a 
Maria Aurèlia Capmany i Caterina Albert 
(Victor Català), així com la presència de la 
poetessa Sònica Moll, o el músic i escriptor 
Florenci Salesas. 

D'altra banda, el Grup d'Estudis d'Es-
plugues celebra la diada amb un recital 
de música i poesia de la mà de Miquel 
Casals (pare i fill), amb poemes de Maria 
Collado.

ESTRENA EDITORIAL: ESPLUGUES 
ABANS I ARA

Després de l’èxit de l’exposició de foto-
grafies Esplugues abans i ara, que es va 
inaugurar a principis de l’any passat i per 
on hi van passar uns 2.000 visitants, l’As-

Esplugues celebra la Diada de Sant Jordi 
La ciutat acull diverses propostes on els llibres 
i la cultura seran els protagonistes

sociació de Veïns del Barri Centre ha 
convertit la mostra en un llibre homònim, 
que presenta el proper divendres 22. Són 
instantànies que retraten racons de la ciu-
tat dels anys 40, 50 i 60, acompanyades de 
les fotografies actuals per facilitar la com-
paració i ser conscients del pas del temps. 
Per exemple, a la plaça de Les Moreres hi 
havia una creu molt gran que hi deia “La 
Cruz de los Caídos por Dios y por España”. 
El llibre en va ple, d’aquestes curiositats. 

Allà mateix es podran adquirir els exem-
plars (per 10 euros), també estaran disponi-
bles durant la Fira del Llibre davant l’Ajun-
tament. Resta d'activitats vegeu Dia a dia ●

FIRA DE SANT JORDI
Dissabte 23 d'abril  d'11 a 20 h 

Plaça Santa Magdalena
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 Des de fa 15 anys, la llegenda de Sant 
Jordi ens sorprèn gràcies a l’Esbart Vila 
d’Esplugues. L’entitat ha convertit la his-
tòria de la princesa, el cavaller i el drac 
en un espectacle musical, on la dansa i la 
interpretació es donen la mà per explicar 
l’emblemàtic conte d’una manera diferent 
cada primavera.  

Aquest any, el Gran Espectacle Musical 
de la Llegenda de Sant Jordi, que es 
representa durant la mateixa Diada, el 
dissabte 23, manté el fil argumental de 
la passada edició però incorpora novetats 
en l’escenografia. Així doncs, es veuran 
elements decoratius i de vestuari que 
ajudaran a transportar el públic a un tem-
ple medieval o a un palau reial. “Sempre 
procurem cuidar aquests detalls perquè 
l’espectador oblidi que està a la pista ver-
mella del parc (Pou d’en Fèlix)”, explica 
el creador i director de l’espectacle, Sergi 
Castro. 

L’obra, que sempre busca combinar 
espectacularitat i sentiment, també intro-
dueix modificacions en les coreografies 
dels dansaires i altres novetat que el seu 
director detalla sota aquestes línies. ●

GRAN ESPECTACLE MUSICAL DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI

L’obra celebra el seu 15è aniversari incorporant 
novetats en l’escenografia

Quines novetats veurem aquest any?
A part de les novetats en les coreogra-
fies i l’escenografia, també hem esta-
blert un contracte amb Tele Estudi 
Esplugues perquè retransmeti la lle-
genda per Internet i es pugui veure en 
directe des de totes les parts del món. 
Una altra novetat és la participació de 
l'Escola de Dansa i Arts Escèniques A 
Escena, que farà dos números musicals 
inserits a l’espectacle.
  
Què és el que busqueu 
amb l’espectacle?
El perill d’aquestes llegendes és que 
poden quedar molt despersonalitza-
des, els personatges són irreals: herois 
i princeses. Per això a nosaltres ens 
agrada acostar-les al públic i ensenyar 
el seu vessant més humà. Aquest any 
hem volgut destacar els sentiments 
de tots els personatges, fer-los més 
humans. El Sant Jordi, per exemple, 
té pors a l’hora d’afrontar una aven-
tura com aquesta; o la princesa, que 
quan ell ha de marxar sent tristesa. En 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Sergi Castro, director del Gran Espectacle 
Musical de la Llegenda de Sant Jordi

el cas del germà de la princesa, el dolent 
d’aquest any representa l’egoisme i les 
ganes de tenir poder. 

L’any passat vàreu estrenar el repte de 
posar les veus en directe, com va anar 
l’experiència?
Era una cosa que ens feia bastant de res-
pecte perquè no som uns professionals del 
teatre. Però hi havia molta gent que mal-
grat felicitar-nos per l’obra, ens suggeria 
que poséssim la veu en directe. Quan ho 
vam fer, la gent ho va rebre bé, i el públic 
ens va comentar que havia guanyat molt 
l’espectacle, que era molt més real. 

Què representa l’espectacle per a l’entitat?
Sant Jordi sempre ha estat com un gran 
aparador de l’entitat. És també un punt i 
a part, que trenca amb la dansa que fem 
tot l’any. És un gran repte: moltíssima 
feina, moltíssims detalls i hores d’assajos 
i preparació. Ho agafem amb molta il·lusió 
i ho gaudim molt. Després també hi ha la 
Gran Ballada de Festa Major i el Festival 
de Dansa del juny, però aquesta és l’activi-

“  La Llegenda de Sant Jordi 
ha estat sempre un gran 
aparador per a l’entitat”

tat per la qual la gent ens coneix més, 
i ens ha permès assolir més presència 
dins la cultura popular d’Esplugues. 

GRAN ESPECTACLE MUSICAL 
DE LA LLEGENDA DE SANT JORDI
Dissabte 23  20.30 h. Parc Pou d’En Fèlix *

(*) En cas de mal temps, l'acte es traslladaria a la pista coberta 

Conxita Udina
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 Tot és a punt per l'inici del 20è Festival 
de Música Clàs sica i Tradicional que 
arrenca l'1 d'abril i s'estén fins al primer 
divendres de juliol. En el darrer número de 
L'Agenda ja us vam presentar el Festival 
i el seu primer concert del Cor Jove de 
l’Orfeó Català, acompanyat per l’Or-
questra de Cambra Jove de l’Orfeó amb 
Josep Buforn, al piano i direcció d’Esteve 
Nabona, tot un habitual que garanteix una 
bona arrencada.

 El segon concert us porta un trio de 
clarinet, viola i piano, una formació 
instrumental poc habitual, que combina 
els instruments melòdics i de timbre de 
contralt (viola i clarinet) amb l’acompa-
nyament del piano. La violista resident 
a Esplugues Tania Ortiz, el clarinetis-
ta Eduardo Manuel Javier i el pianista 
Francesc Soler es reuneixen per primera 
vegada per presentar a Esplugues obres 
que van ser escrites especialment per a 
aquest tipus de formació.  

A la primera part, dues peces de Max 
Bruch donaran pas a la sonata de Poulenc, 
una de les últimes obres del compositor. 
Pel que fa a la segona part del concert, 
cal destacar el trio de Mozart, perquè, en 
paraules d’Ortiz, “és un gest generós i ama-
ble del compositor per haver escollit dos 
instruments singulars en el Classicisme 
musical: en aquell temps la viola no era un 
instrument solista i el clarinet començava 
a formar part d’orquestres”. 

 El punt i final del concert el posa el 
Märchenerzählungen (conte de fades) de 
Schumann, una obra plena de màgia i 
misteri, i rica en matisos. Segons explica 
Ortiz, “Schumann empra totes les possibi-
litats de l’instrument i en treu el seu màxim 
partit”. La vetllada promet! ●

20è FESTIVAL DE MÚSICA 
CLÀSSICA I TRADICIONAL

Divendres 1  21 h

Cor Jove de l’Orfeó Català, 

Orquestra de Cambra Jove de 

l’Orfeó Català, J. Buforn (piano 

i orgue), E. Nabona, director. 

Divendres 15  21 h

Trio de clarinet, viola i piano. 

Església de Santa Magdalena

Col·laboració a l’entrada, 

no socis: a partir de [8 €]

Amics de la Música de Santa 

Magdalena

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Un trio de clarinet, viola i piano interpreta 
melodies de Bruch, Poulenc, Mozart i Schumann

CELEBREM 20 ANYS !!!
 Els hem fet gràcies a la vostra confi ança, 

i esperem poder estar molts més anys al vostre  servei

C. Laureà Miró, 242, local 2

Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia

T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com

PROJECTES 
D’INTERIORISME 

INTEGRAL 

www.m2interiorisme.com
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 La sexta edición de la Cursa Solidària 
Ciutat d’Esplugues – Hospital Sant Joan de 
Déu está a punto de dar el pistoletazo de 
salida. Un año más se os presenta la ocasi-
ón de correr por una buena causa. Más allá 
de ganar, la gran meta de la competición es 
conseguir el máximo de participación posi-
ble para contribuir ampliamente al progra-
ma Hospital Amic, al que va destinada la 
recaudación de la iniciativa. Recordamos 
que el proyecto tiene la finalidad de enri-
quecer la experiencia de los niños y niñas 
hospitalizados. 

Os podéis inscribir en la Cursa hasta el 
miércoles 20 de forma presencial en: 

• CEM Les Moreres - (Horario: de lunes 
a viernes de 17.30 a 22 h., sábado de 9 a 
13 h. y de 16 a 20 h. y domingo de 9 a 13 
h. Teléfono: 93 473 18 99) 

• CEM La Plana - (Horario de lunes a 
viernes de 9 a 21 h, sábado de 9 a 20 h. 
y domingo de 9 a 13 h. Teléfono: 93 480 
27 18) 

• O por Internet en la web www.cursa-
solidariaesplugues.cat.

El precio de la inscripción es de 10 euros, 
para las personas participantes de la pru-
eba principal (9 si se dispone del chip 
amarillo), y de 3 euros, para las categorí-
as inferiores. Hay tres carreras: dos para 
atletas más jóvenes (Cursa de Promoció, 
1.200 metros, y Mini-Cursa, 850 metros), 
y la Cursa Popular, de 5 quilómetros, para 
el resto de participantes. Todas las carreas 
incluyen varias categorías por edades. 

CAMBIOS EN EL RECORRIDO Y LA 
LLEGADA

Como novedad, este año hay un ligero 
cambio en el punto DE llegada, que será en 
la calle Alegría. El recorrido también varía 
un poco: Después de pasar por la rambla 
del Carme el recorrido gira hacia la plaza de 
la Sardana, por Quintana, para subir por la 
avenida de Cornellà dirección a la meta. ●

VI CURSA SOLIDÀRIA ESPLUGUES - SANT JOAN DE DÉU 

Una carrera en la que la meta es mejorar 
la estancia de los niños y niñas hospitalizados

VI CURSA SOLIDÀRIA 
Domingo 24 

Inscripciones hasta el miércoles 

20 de abril, a las 18 h,

Más información en: 

www.cursasolidariaesplugues.cat 

¡També podéis haceros 

voluntarios/as!
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¿Sabíeu que Antoni Gaudí va ser cli-
ent de l’Antiga Fàbrica Pujol i Bausis, 
també coneguda com “La Rajoleta”? En 
la visita i taller familiar que organitzen 
els Museus d’Esplugues de Llobregat 
descobrireu el perquè d’aquesta vincula-
ció així com la naturalesa del trencadís, 
una de les tècniques més emblemàtiques 
de l’arquitecte del Modernisme català per 
excel·lència. 

L’activitat té lloc el diumenge 17 dins 
del marc d’El Super Mes, un programa 
de propostes familiars al Baix Llobregat 
sobre el qual us en parlem en El Pont 
d’aquest mes. A través d’aquesta propos-
ta us aproximareu al treball de Gaudí. Per 
exemple, aprendreu que a la fàbrica van 
definir un groc Gaudí, un color especial 
per a les rajoles que encomanava l’arqui-
tecte, o que la natura era un tema cabdal 
en les ceràmiques que emprava. 

A més a més, us aproximareu a la idea 
del trencadís, coneixent-ne l’origen i algu-
nes dades d’interès, com ara que més de 
12.000 rajoles defectuoses van ser enco-
manades per ser trencadís i cobrir part del 
banc del Park Güell de Barcelona. Amb 
tot, els més petits de la casa acabareu fent 
el vostre propi trencadís, convertint-vos 
així en prometedors Gaudís. ●

VISITA I TALLER FAMILIAR

Aprenem del trencadís de Gaudí 
a “La Rajoleta”

GAUDÍ I ESPLUGUES.  
DESCOBREIX EL TRENCADÍS
Visita i taller familiar

Diumenge 17  12 h

Antiga Fàbrica Pujol i Bausis "La Rajoleta"

Activitat gratuïta prèvia inscripció.

L’alumna de l’Institut La Mallola, Elena 
García, ha dedicat el seu treball de recer-
ca a reconstruir la vida social i política de 
Rafael Sebastià i Irla, últim alcalde d’Esplu-
gues de la Segona República, i la seva famí-
lia. Sebastià va estar liderant l’Ajuntament 
d’Esplugues durant la Guerra Civil. Amb 
l’arribada dels rebels, va haver d’exiliar-
se a França. L’estudi de García se centra 
en la seva figura, així com la del seu fill, 
Llorenç Sebastià i Casanoves, que durant 
la guerra va ser empresonat per les seves 
idees pacifistes fins que, un cop alliberat, 
també va seguir el camí de l’exili, com el 
seu pare. 

El proper dimecres 27 tindreu l’oportuni-
tat d’escoltar de la mà de la seva autora els 
detalls de la seva recerca que inclou entre-
vistes amb familiars de l’exalcalde. ●

El llarg camí cap a l’exili de Rafael Sebastià i Irla, 
últim alcalde d’Esplugues de la Segona República
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EL LLARG CAMÍ CAP A L’EXILI
Dimecres 27 19 h

La Masoveria de Can Tinturé
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Aquest any la Primavera Solidària, que 
com sempre arrenca l’abril, posa especial 
atenció a la situació d’emergència que estan 
vivint milions de persones que fugen de 
casa seva buscant un refugi a Europa i a 
països veïns a la seva pàtria. Des de la inici-
ativa, impulsada pel Consell Municipal de 
Cooperació, juntament amb entitats locals, 
s’estudiaran les causes de la crisi dels refu-
giats i què es pot fer des de la cooperació 
per atendre’n les conseqüències. Diverses 
activitats, que culminen el 16 d'abril amb la 
celebració de la 20a Fira de la Solidaritat 
i del Suport Mutu, organitzada per AYLLU, 
ens animen a reflexionar i comprometre’ns 
amb els principis i valors de la solidaritat, el 
comerç just, la pau i els drets humans. 

La Primavera Solidària finalitzarà amb la 
celebració de la 16a Festa de la Solidaritat 
i 13a Festa del Comerç Just, que organitza 
l’Ajuntament amb la col·laboració de les 
entitats i que tindrà lloc el proper 8 de maig, 
a la rambla del Carme.

‘FUGINT DE CASA BUSCANT VIURE’
Aquest és el lema sota el qual s’aixopluga 

la Fira de la Solidaritat i del Suport Mutu, 
fent referència a la crisi dels refugiats. La 
jornada va plena d’activitats per a tots els 
públics. S’hi fan tallers per a nens i nenes, 

actuacions dels Atabalats, Pepe Vacas 
i les Abuelas Cantoras, i una classe de 
zumba. A més, durant el cafè tertúlia de 
la tarda, una representant de la Fundació 
Migra Studium us parlarà sobre ‘el drama 
dels CIEs (Centres d’Internament d’Estran-
gers)’. 

Cal destacar, d’altra  banda, que el 
Concurs de Dibuix de Comerç Just, que 
es realitza a les escoles de la ciutat, arri-

LA CRISI DELS REFUGIATS, PROTAGONISTA 
DE LA PRIMAVERA SOLIDÀRIA 

ba a la seva 13a edició i que a causa de 
la situació actual el Consell Municipal de 
Cooperació ha decidit que també tingui els 
refugiats com a tema de fons. Els dibuixos 
guanyadors s’exposaran a la Festa de la 
Solidaritat i del Comerç Just de maig.  

 
CINEFÒRUM I EXPOSICIÓ 

Un dia abans de la fira, el divendres 15, 
a les 19 hores, el Grup de Joves de Santa 
Gemma-Sant Antoni en el Lleure orga-
nitza el cinefòrum de la pel·lícula Techo 
y comida, que retrata la dura situació 
que viu una mare soltera i sense feina, 
paper interpretat per Natalia de Molina, 
guardonada amb el Goya 2016 a la Millor 
Actriu. L’acte compta amb la presència de 
Germán García, coproductor del film.   

Paral·lelament a les activitats esmen-
tades, la Biblioteca Pare Miquel d’Esplu-
gues acull durant la segona quinzena 
del mes l’exposició ‘Cooperació Sindical: 
Solidaritat i Compromís’, organitzada 
per la Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris i la Fundació 
Pau i Solidaritat. La mostra estudia el 
model i els motius de la cooperació, el tre-
ball digne, els drets laborals, la perspec-
tiva de gènere, entre d’altres aspectes de 
defensa dels drets humans. ●

XXª FIRA DE LA SOLIDARITAT 
I DEL SUPORT MUTU  
"Fugint de casa buscant viure"
Dissabte 16  D'11 a 20 h

Rambla Verge de la Mercè

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES – del 15 d’abril al 8 de maig
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OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
de 16 a 35 anys 
• Conversa en anglès
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Cuina macrobiòtica *
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h

• Mindfullnes (- estrès + benestar)
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Cuina de primavera *
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

• Inicia’t amb l’italià
Divendres, de 19 a 20.30 h

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 anys

• Pilates
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Zumba
Dimarts i dijous, de 19 a 20.30 h

• Llengua de signes (iniciació)
Dimarts, de 18.30 a 20 h

• Bhangra 
Dimecres, de 19.15 a 20.45 h

• Bollywood
Dijous, de 20.15 
a 21.45 h

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

CASAL DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS
A partir de 16 anys

• Danses de l’Índia
Dilluns, de 20 a 21.30 h

Inscripcions: del 4 al 15 d’abril
Inici tallers: setmana del 18 d’abril
Lloc:

• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC)
 Central. Plaça 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 19 h
També per internet a: www.esplugues.cat

Preus Espai Jove Remolí i Ofi cina
Jove d'Emancipació: (IVA inclòs)

• Joves de 16 a 35 anys: 18,40 €
 (no residents: 47,19 €)

Preus Casal de Cultura Robert Brillas:
• 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

Tallers de 10 sessions d’1,5h, excepte els de 
cuina que son 8 sessions de 2h i la zumba 
que son 15 sessions d’1h setmanal.

Tallers abril/juny
MÉS 

INFORMACIÓ 

www.esplugues.cat

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

• Aprèn a fer servir el teu smartpho-
ne/tablet (nivell II)
Dl. d’11 a 12.30 h. 25,46 € (50,93 € no 
residents). Inici: 18 d’abril

• Escriptura creativa: imaginació i
tècniques
Dm. de 9.30 a 11.30 h. 27,16 € (47,53 € 
no residents). Inici: 19 d’abril

• Tertúlia literària. “La vida escrita 
per les dones”
Dm. de 12 a 13.30 h. 20,37 € (35,65 € no 
residents). Inici 19 d’abril

• Entrenament en relaxació
Dc. de 10 a 11.30 h. 20,37 € (35,65 € no 
residents). Inici 20 d’abril

• Creixement personal (2 horaris)
Dj. de 16 a 17.30 h 
o de 17.30 a 19 h. 
33,62 € (61,12 € 
o residents). 
nici: 14 d’abril

INSCRIPCIONS: Fins al 8 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

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/ 
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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
Més info: http://www.espaidelesarts.esplugues.cat/ceramica

ESPAI MUNICIPAL DE CERÀMICA   
CERÀMICA

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

Monogràfi cs especialitzats
• Modelat i escultura
• Torn, decorac. en superfície
• Decoració de ceràmica
• Taller de RAKU

Seminaris
• Peces alta temperat
• Motlles
• Joieria ceràmica II
• “Sushi time”

TALLER D'ART
• Reconvertim roba
• Restauració de mobles
• Art per a joves (majors de 12 anys)
• Art per a infants (majors de 6 anys)
• Taller per a famílies (de 1-3 anys) 
• Taller per a famílies (de 4-6 anys)

Espai Municipal de les Arts 
Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta • Tel. 93 372 04 16
Més info: http://www.espaidelesarts.esplugues.cat/musica

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
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1 DIVENDRES

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

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

2 DISSABTE
 De 10 a 14 h

Sortida des de L’Avenç Centre Cultural

Tradicionals caramelles
Recorregut per diversos indrets de la ciutat

 12 h

Biblioteca Pare Miquel  

HORA DEL CONTE
Els contes d'en Hans, a càrrec del Mon Mas

3 DIUMENGE
 De 10 a 14 h

Sortida des de L’Avenç Centre Cultural

Tradicionals caramelles.
Recorregut per diversos indrets de la ciutat

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
Taller: ‘El Conte de la Irene i gimcana 
de descoberta del parc’
Descobrireu de forma lúdica els principals elements 
patrimonials i naturals del parc.
Organitza: AMB i Ajuntament d’Esplugues

 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert del Grup de guitarres 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dia
a Dia

Abril 2016
 18 h

L’Avenç Centre Cultural 
[7 € infants]  [Adults 3 €] 
Animació infantil: Òscar Medina i el seu 
espectacle Musijocs
Edats: de 4 a 10 anys
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i l'Òscar Medina

 20 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Xerrada: '1714, al Baix Llobregat'
A càrrec de Josep Capmany
Organitza: Esquerra Republicana de Catalunya

5 DIMARTS
 19 h

La Masoveria de Can Tinturé   
Taula rodona:
'Les polítiques públiques i els movi-
ments socials en la cohesió social'
Dins del marc del Congrés del Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat

 19 h
Escola Joan Maragall

Sessió de taula de convivència

 19.30 h
Espluga Viva

ABRIL LITERARI 
Inauguració: 
Exposicions dedicades a dues escrip-
tores: Montserrat Roig i Caterina 
Albert - Victor Català
Enguany es commemora el 25 i 50 aniversari respectiva-
ment, del seu traspàs. A les 20 h es farà una lectura col-
lectiva d’una selecció d’escrits de la Montserrat Roig. 
Amb la participació d’alumnes del Servei de Català
Organitza: TiC Espluga Viva

6 DIMECRES
  De 16 a 19 h

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

MES DE LES DONES
9è Taller d’autoprotecció i defensa 
personal per a dones
A càrrec del Servei de Policia Local, d’Esplugues. 
Inscripcions al Centre d’Informació i Recursos per a 
Dones (CIRD) Vil·la Pepita, c/ Sant Francesc Xavier 1, 
tel 93 371 33 50 - ext. 2190.  Per a la seva realitzaci cal-
drà un nombre mínim d’inscripcions. 

7 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA
'La previsió del temps als 
mitjans de comunicació', 
a càrrec de Mònica Usart
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió 
Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19.30
Casal de Cultura Robert Brillas  

SANT JORDI A ESPLUGUES
Sant Jordi poètic i musical
Poemes de Maria Collado. Presentació a càrrec de 
Rosa Abós i Prats. Pregó de Sant Jordi: Joan M. 
Puiggròs. I actuació musical de Miquel Casals 
(pare i fill)
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

 20 h • Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Presentació de la trilogia poètica de 
Jordi Llavina
«Vetlla» «Contrada» «Matí de la mort»
Presenta: Sònia Moll – filòloga, poeta, traductora i 
professora de català
Organitza: TiC Espluga Viva

9 DISSABTE

 De 10 a 12 h 
Complex Esportiu Municipal Les Moreres    

Sortida de marxa nòrdica
(baixa inensitat)
Sortida des del CEM Les Moreres i es fa una ruta pels 
carrers del municipi. Intensitat baixa i un recorregut 
d’uns 3 km. Activitat per a majors de 16 anys.
Inscripcions fins al 7 d’abril, al CEM Les Moreres 
(plaça de les Moreres s/n) de dilluns a divendres, de 10 
a 21 h. Organitzen: Ajuntament d’Esplugues  i l’entitat 
“Bendhora”

 D’11 a 13 h
Jardins de Can Tinturé  
EL SUPER MES
Taller de pintura: 
‘Són vermelles totes les roses?’
Podreu pintar la Rosa de Sant Pau, una de les rajoles 
més emblemàtiques del Modernisme amb la tècnica 
de la trepa. 
Activitat gratuïta sense inscripció. 
Activitat inclosa en la programació especial El Super 
Mes, l’abril més familiar al Baix Llobregat organitzat 
pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

HORA DEL CONTE
Capdepardals, a càrrec de Ricart Ull Distret

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

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

 17.30 h
Plaça del Taxi 

Festa de primavera 
Xocolata i inflables per a nens i nenes
Organitza: AV de Can Clota

10 DIUMENGE
 Hora a determinar

Camp Municipal Futbol “El Molí”  

Presentació oficial dels equips del 
C. F. Can Vidalet
Acte que forma part dels actes de commemoració del 
50è aniversari del Club
Organitza: C. F. Can Vidalet
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 19 h
Actuació de zumba 
Organitza: Associació Dones Can Vidalet “El Taller”

 20 h
Comiat i tancament
Organitza: Ayllu A LA PÀGINA 7

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
Històries principesques, a càrrec de 
Sandra Rossi

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

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

 20 h
L’Avenç Centre Cultural  
Preu: [5 €] 
Concert solidari: 
Oort Band i Solo & Companyia
Conce rt solidari a favor de la Richi Foundation. Els 
diners recaptats serviran perquè nens i nenes amb 
càncer i les seves famílies puguin ser atesos. Actuaran 
el grup musical format pel professorat del Joanot, 
un monologuista exalumne de l’institut i Solo & 
Companyia, format per un cantautor d’Esplugues i els 
seus músics. Organitza: Institut Joanot Martorell

17 DIUMENGE
 De 10 a 14 h

Parc dels Torrents sote el Pont d’Esplugues 

VII DIA DE LA MOTO ACTIVA
Copa Catalana de Trial per a nens/es 
i dones
Organitza: Motoclub Esplugues, amb el suport de 
l’Ajuntament

 12 h
Museu de ceràmica " La Rajoleta"

EL SUPER MES
Visita-taller: 
‘Gaudí i Esplugues. Descobreix el 
trencadís’
Descobrireu en família què tenen en comú el Park 
Güell i “La Rajoleta”, i coneixereu la vinculació que 
Gaudí va tenir amb Esplugues. Després del recorregut, 
es realitzarà un taller de trencadís. Activitat gratuïta 
prèvia inscripció. Activitat inclosa en la programació 
especial El Super Mes, l’abril més familiar al Baix 
Llobregat organitzat pel Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat A LA PÀGINA 6

 18 h
L’Avenç Centre Cultural 
[10 €]  [Socis i sòcies 8 €] 
Musical: K-barret
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

19 DIMARTS
 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Lliurament de premis del IV Concurs 
Fotogràfic “Memorial Joan Pastor 
Villalba”
Concurs obert a tota la ciutadania. Tema lliure. Es 
poden presentar fins a tres obres des de l’11 al 
14 d’abril, al local de l’AV del Barri Centre (Àngel 
Guimerà, 43). Més informació al 93 473 66 97.
Organitza: AV Centre “Memorial Joan Pastor Villalba”

 20 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

ABRIL LITERARI
Taula rodona:
Dona, doneta, donassa. Maria 
Aurèlia Capmany l’escriptora, rebel i 
feminista
En el 25è aniversari del seu traspàs. Hi participa: 
Guillem-Jordi Graells, autor i director teatral i cura-
dor de l’obra de la Maria Aurèlia Capmany
Montserrat Palau, professora de la UPF estudiosa de 
la MAC; Albert Bassart, familiar de la MAC. Presenta 
i modera: Carme Porta
Organitza: TiC Espluga Viva

15 DIVENDRES
 19 h

Centre Cultural La Bòbila  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Cinefòrum: Techo y comida
 Amb la presència de Germán García, coproductor de 
la pel·lícula,
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni 
en el Lleure A LA PÀGINA 7

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

XX FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Trio de clarinet, viola i piano
Eduardo Manuel Javier Ysla, clarinet; Tania Ortiz 
de Jorge, viola i Francesc Soler, piano. Repertori: 
Max Bruch, Francis Poulenc, Amadeus Mozart i Robert 
Schumann.
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena  A LA PÀGINA 4

16 DISSABTE
 A partir de les 11 hores

Rambla Verge de la Mercè                         
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
XX FIRA DE LA SOLIDARITAT I DEL 
SUPORT MUTU 
"FUGINT DE CASA BUSCANT VIURE"

 D'11 a 20 h
Cafeteria solidària 
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma-Sant Antoni 
en el Lleure 

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

 13 h
Actuació Grup de Percussió Atabalats

 14 h
Dinar solidari
Organitza: Grup Oberts a Tothom de la Parròquia de 
Sant Antoni 

 16 h 
Cafè musical, amb música en viu de Pepe Vacas 

 17 h
Cafè tertúlia:
 ‘El drama dels CIEs', a càrrec de Marga 
García,  de Migra Studium

 18 h
Actuació de les Abuelas cantoras
Organitza: Grup d’Àvies de Sant Antoni-Santa 
Gemma-Sant Enric

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
Taller: ‘La samarreta del parc: estam-
pació amb elements naturals’
Experimentareu i coneixereu les diferents formes i 
textures de les plantes i elements que us envolten, tot 
deixant que la natura us inspiri per estampar la vostra 
samarreta
Organitza: AMB i Ajuntament d’Esplugues

13 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

DISCOFÒRUM
Giacomo Puccini: fusió entre música 
i teatre
Selecció audiovisual i comentaris: Antoni Yébenes. 
Presentació a cura de Pere Reverter. Durada aproxi-
mada: audició i comentaris de 50 minuts amb col·loqui 
posterior
Organitza: Club de Música Clàssica

14 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Ombres xineses, a càrrec de Sara Fuente

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La Barcelona de l’estraperlo', a càrrec 
de Lluís Permanyer 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Poesies pedagògiques 
A càrrec de Ricard Diéguez Aguilar
El nostre conciutadà Ricardo Diéguez presenta aquest 
recull de poemes centrats en la pedagogia
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23 DISSABTE
DIADA DE SANT JORDI

 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 

Tallers infantils (pintura, ceràmica i 
manualitats)
Espai de contes infantils
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

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

Exposició de gegants i capgrossos 
d'Esplugues
La mostra es manté oberta del 25 al 29 d'abril, de 18 
a 20.30 h.Organitza: Colla de Geganters d'Esplugues

 12 h • Jardins de Can Tinturé 
En cas de pluja: Casal de Cultura Robert Brillas
Hora del conte: 
El Qüentilador, a càrrec d'Ós Mandrós

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

Portes obertes al Museu 
Al matí, el Museu disposa d’un conte en préstec Un 
museu ple de rajoles  que, de manera gratuïta, les 
famílies poden utilitzar per realitzar la visita per lliure 
amb infants de 3 i 7 anys.

 12.30 h • Plaça Santa Magdalena  

Lliurament de premis del concurs 
literari de l'Abril literari 
Organitza: TiC Espluga Viva

 D'11 a 12 h 
Plaça Santa Magdalena  

Lectura de textos en català
Organitza: Servei Local de Català d'Esplugues

 13 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

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

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

 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

20 DIMECRES
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

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

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

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Conferència:
Astrologia i predicció: com interpre-
tar la carta natal
Què és i perquè serveix l'astrologia tradicional? A càr-
rec de Josep Lluesma

21 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Sibèria' A càrrec de Carme Arnau Muro
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 20 h
Espluga Viva 

ABRIL LITERARI
Concert literari musical
Florenci Salesas, músic, escriptor i 
artista multimèdia
Presenta el seu llibre Matar ningúi el su CD La teoria 
dels forats blancs. Presentació a càrrec de Marcel 
Casellas.
Organitza: TiC Espluga Viva

22 DIVENDRES

 De 12 a 13 h
Centre Municipal Puig Coca 
Petit Parc de l’Amistat s/n

SANT JORDI A ESPLUGUES
Recital de poesia de gent gran
Lliurament de poesies per a la participació del recital 
a partir del 4 d’abril fins al 20 d’abril a l’atenció d’An-
gèlica, a la recepció de l’Edifici Municipal de Joaquin 
Rosal 3-5

 De 17 a 20 h
Jardins de Can Tinturé   
SANT JORDI A ESPLUGUES
Taller de Sant Jordi: ‘Un drac de colors’
El drac és un dels personatges principals de la llegen-
da de Sant Jordi. Deixeu volar la vostra imaginació per 
fer el vostre propi drac amb fangs de diferents colors.
Activitat gratuïta sense inscripció. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

SANT JORDI A ESPLUGUES
Presentació del llibre: 
Esplugues abans i ara
Organitza: AV Centre

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN (AUGGE) 

Història, art, música i literatura con-
fl ueixen en una AUGGE molt completa 

 Aquest mes arrenca el tercer trimestre, i últim del curs, del cicle de confe-

rències de l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran. Resulta 

difícil fer una tria entre la desena de xerrades que s’hi organitzen ja que, tant 

les temàtiques com els noms dels conferenciants, destaquen d’una manera 

o una altra. 

Segurament el nom de Lluís 
Permanyer us sonarà especial-

ment, ja que és un escriptor i peri-

odista conegut pels seus articles al 

diari La Vanguardia. Vindrà el dijous 

14 a parlar-vos d’un tema que a 

alguns els portarà més d’un record: 

‘La Barcelona de l’estraperlo’. 

També paga la pena ressaltar el 

‘Viatge pel Barroc europeu’ que 

us proposa el musicòleg Xavier 
Chavarria, el 12 de maig. La xerra-

da s’organitza una setmana després del concert de Barroc que es farà dins 

del marc del Festival de Música Clàssica i Tradicional. D’aquesta manera 

l’experimentació i la teoria aniran gairebé agafades de la mà. Chavarria, a 

més a més, repetirà com a conferenciant el 2 de juny per parlar del centenari 

d’Enric Granados. 

El colofó del cicle el posarà el 16 de juny el periodista i escriptor Jordi 
Amat, que us parlarà de la vida del revolucionari Julià Gorkin, sobre el qual 

està escrivint un llibre que li ha valgut el XXVIII Premi Comillas 2016.●

DIADA
DE SANT 
JORDI
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28 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Els llibres del mes' A càrrec d'Arnau 
Cònsul. Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

29 DIVENDRES

 De 10 a 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Àngel Guimerà, 38

DIA INTERGENERACIONAL
Mostra de fotografies:
 ‘Àvies i avis, néts i nétes’
Participació oberta a tothom a la mostra de foto-
grafies, tot lliurant una fotografia de gent gran amb 
joves, nens o nenes, néts o nétes.  Fins al 28 d’abril 
hi haurà un mural a l’Esplai de Gent  Gran de Can Clota 
(de la Pau, 10), a l’Esplai de Gent Gran del Centre- La 
Plana (Rafael Sebastià Irla s/n bxs.) i a l’Esplai de Gent 
Gran del Gall (Àngel Guimerà, 128) i al Club Esportiu 
Municipal Les Moreres (Plaça de les Moreres, s/n), on 
podreu lliurar la vostra fotografia intergeneracional indi-
cant al seu revers el vostre nom i telèfon.

30 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
Els contes del castell
A càrrec de Blai Senabre

 De 14 a 20 h • Piscina CEM La Plana  

XXIX Trofeu Ciutat d'Esplugues de 
Natació
Organitza: Club Natació Esplugues A LA PÀGINA SEGÜENT

 De 16 a 21 h
Poliesportiu Can Vidalet  
Festival de patinatge musical: El mar
Es tracte de viure el patinatge com un espectacle, i de 
donar un nou concepte d’exhibició de patinatge, tot 
fent fusió entre teatre i esport.
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

 19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 
Lectura musicada del poema (fragment) del Comte 
Arnau de Josep Mª de Segarra
A càrrec del taller de lectura i recitació de TiC 
Espluga Viva.
Organitza: TiC Espluga Viva

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

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

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

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

  De 12 a 14 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

SANT JORDI A ESPLUGUES
Actuació de Sant Jordi dels 
Castellers d'Esplugues
Organitza: Castellers d'Esplugues

 A partir de les 12 h
Diversos indrets de la ciutat  

TXERNÒBIL, 30 ANYS DESPRÉS
Diverses activitats recorden el major accident nuclear 
de la història que va passar a Txernòbil (Ucraïna) 

 12 h • Parc Pou d’en Fèlix 

Gimcana infantil
Per a nens i nenes de 8 a 12 anys

 14 h • Parc Pou d’en Fèlix

Dinar de germanor
Cal inscripció a La Nau (Laureà Miró, 282) abans del 18 
d’abril. Més informació a: 93 473 12 31

 17 h • Parc dels Torrents

Ofrena de flors i encesa d’espelmes
En memòria de tots els morts per l’accident
Organitza: Associació Cultural Taras Shevchenko d’Es-
plugues

 A les 17 i a les 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert: La Banda va de cinema
A càrrec de la Banda Jove amb la col·laboració de 
l’orquestra OCELL i la Banda Infantil
Organitza: Escola Municipal de Música

27 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Naixement i evolució del jazz
Presentació, selecció audiovisual i comentaris: 
Manuel Fabregat. Durada aproximada: audició i 
comentaris 50 minuts amb col·loqui posterior
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca 
Pare Miquel d'Esplugues

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé   
Presentació: El llarg camí cap a l’exili
Presentació del treball de l’Elena García, alumna 
de l’Institut La Mallola, a càrrec de l’autora i la seva 
la tutora, Tina Merino. La recerca ha estat fruit del 
buidatge de documentació i de fonts orals de la família 
Sebastià Irla. 
Organitza: Arxiu Municipal d’Esplugues A LA PÀGINA 6

 20 h
Espluga Viva  

ABRIL LITERARI
Cloenda de l’exposició dedicada a 
Montserrat Roig i Caterina Albert - 
Victor Català
Amb la lectura col·lectiva d’una selecció de textos del 
llibre Solitud de Victor Català, amb la participació de 
membres del Xerrem de la Cal d’Esplugues.
Organitza: Espluga Viva

 18 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
En cas de pluja: Casal de Cultura Robert Brillas
Contacontes infantil: 
La veritable llegenda de Sant Jordi
A càrrec de Santi Rovira

 19 h
L'Avenç Centre Cultural Pista municipal 
Ballada de sardanes amb la Cobla 
del Baix Llobregat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç A LA PÀGINA 2

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

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

 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, en directe, 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

24 DIUMENGE

 A partir de les 10 h
Sortida i arribada c/Alegria
Recorregut urbà
Cursa popular [10€] - Categories inferiors [3€]      
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
6a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
– Hospital de Sant Joan de Déu

 10 h Minicursa de 850 m (nascuts entre el 2005-2008)
 10.15 h Cursa de promoció de 1.200 m (1999-2004)
 11 h Cursa popular de 5 km

Més informació i inscripcions fins al 20 d'abril, 
a les 18 h, al CEM  Les Moreres i CEM la Plana o a 
www.cursasolidariaesplugues.cat. Si us voleu fer 
voluntaris, també al mateix web. 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues i l'Hospital Sant 
Joan de Déu

 A LA PÀGINA 5

 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 (zona de jocs infantils)  

JUGATECAMBIENTAL
El rei dels ocells i els ocells del parc
A partir del conte del Reietó, reconeixereu els ocells 
que us envolten i els que viuen al parc
Organitza: AMB i Ajuntament d’Esplugues
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Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

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

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

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

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

Dimecres, 13 i 27 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 a millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, tot refor-
çant la seva tasca i donant-los eines. Places limitades 
a 15 persones.  Per a inscripcions i més informació 
contacteu amb els Serveis Socials Bàsics: 93 3713350 
(ext. 2439) Marta Fuertes

Dilluns, 11 d'abril, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Educar-nos per educar. Escola de 
mares i pares d’Esplugues
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i 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. 

TALLERS ESPLUGA VIVA
Informació i inscripcions:
c/ St. Francesc Xavier, 5-7
Tel: 93 473 39 09
secretaria@esplugaviva.cat

TALLERS I CURSOS TOTES LES EDATS

Aula de música
• Gralla De dilluns a divendres, de 18 a 21 h
• Guitarra (clàssica i elèctrica) / Baix Electric / 
Contrabaix Dimarts i dijous, de 16 a 21 h
• Ukelele Dijous, de 20 a 21.30 h

TALLERS I CURSOS PER A INFANTS  (4-12 ANYS) 
• Ludoteca diària
De dilluns a divendres, de 16.30 a 19 h 
Possibilitat d'acollida al centre escolar
• Reforç escolar Consulteu horaris 
• Cuina en anglès per a nens i nenes

Dimecres, de 17.30 a 19 h
• Fem ritmes i construïm instruments
Consulteu horaris
• Art urbà per a nenes i nens
Dijous, de 17.30 a 19 h
• Pintura i manualitats per a nenes i nens
Consulteu horaris
• Teatre i expressió corporal 
Consulteu horaris 
• Funky per a nenes i nens
Consulteu horaris
• Danses tradicionals per a nenes i nens
Consulteu horaris

TALLERS PER A JOVES I ADULTS 
• Anglès per viatjar (dos nivells)
Dilluns, de 20 a 21.30 h
• Kundalini ioga
Dimecres, de 20 a 21.30 h
• Taller de pilates (Simonson Technique)
Dimecres, de 9.45 a 10.45 h
• Taller de risoteràpia
Consulteu horaris 
• Llengua de signes catalana
Consulteu horaris 
• Lectura i recitació de poemes
Dimarts alterns, de 8 a 9.30 h
Gratuït
• Scrapbooking
1 dissabte al matí al mes

TALLERS L'AVENÇ CENTRE CULTURAL 
Informació i inscripcions: 
Àngel Guimerà, 27-29 
Tel.: 93 513 54 45
Secretaria: de 17 a 20 h

• Capoeria (6 a 10 anys) 
Dimarts, de 17 a 18 o de 18 a 19 h
• Flamenc (+ 16 anys) 
Dimecres, d’11.30h a 12.30 h
Dimecres, de 20 a 21 h
• Cos en dansa (+ 16 anys)
Dimecres, de 10 h a 11.30 h
• Teatre i cant (de 7 a 12 anys)
Dimarts, de 17.30 a 19 h
• Cant col·lectiu (+ 18 anys)
Dimecres, de 19.30 a 21 h

SORTIDES

Diumenges, 3 d'abril i 1 de maig, a les 11 h
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la Bateria de Sant Pere 
Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Es parlarà de la seva funcionalitat i del 
paper que hi van tenir. Activitat gratuïta prèvia ins-
cripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Diumenge, 3 d'abril, a determinar

PETJADES I CAMINS
El tresor proper. Sant Miquel del Fai 
(Vallès Oriental)
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al 
dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a 
la preparació d’aquestes excursions i altres activitats 
els dimecres a les 20.30 h, al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9), secreta-
ria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte i diumenge, 9 i 10 d’abril, a determinar 
Informació del punt de trobada a Espluga Viva

EXCURSIONS EN BICICLETA 
Sortida de dos dies, lloc a determinar 
Cal inscripció prèvia. Consulteu la informació per a les 
inscripcions a l’activitat anterior. 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 17 d'abril, a les 7 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Volta a la falda del Pedraforca, 
Parc Natural del Cadí – Moixeró 
(Berguedà) Informacions i inscripcions: con-
sulteu l'activitat anterior. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 24 d'abril - Consulteu hora i trobada

ABRIL LITERARI 
Excursió al Pla d'Aiats
Commemoració del 10è aniversari de l’edició del llibre 
Excursions escollides per Catalunya, amb una excursió 
al Pla d’Aiats on també restaurareu la placa en home-
natge a Martí i Pol.
Organitza: TiC Espluga Viva

XXIX TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT D’ESPLUGUES

Cinc clubs de natació catalans 
participen al Trofeu de Natació 
Ciutat d'Esplugues 

 L'edició d'aquest any 
del Trofeu de Natació 
Ciutat d'Esplugues esta-
rà concorreguda. I és que 
el Club Natació Esplugues 
serà l’amfitrió de fins a cinc 
clubs de natació catalans: 
el C.N Sant Boi, el C.N. 
Viladecans, el C.N. Piera, 
el A.E.S.E. Hospitalet i el 
Manyanet C.N. 
En total, es preveu la par-
ticipació de més d'un 
centenar d'esportistes des de la categoria pre-benjamí, que engloba les 
edats més petites, fins a l’absoluta, la dels adults.

Els nedadors i les nedadors es llançaran a la piscina del Complex Esportiu 
Municipal La Plana amb una idea entre cella i cella: realitzar les marques 
més mínimes per tal de puntuar de cara als Campionats de Catalunya i 
Espanya. Cal esperar, doncs, que els participants donaran el millor d'ells 
mateixos a l'aigua. Quina emoció!●

XXIX TROFEU DE NATACIÓ CIUTAT D’ESPLUGUES
Dissabte 30  De 14 a 20 h • Piscina del Complex Esportiu Municipal La Plana
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POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 2 19 h Futbol sala masculí CCA PL Macael – AE Tiana

Dissabte 23 19 h Futbol sala masc CCA PL Macael – P. Damián SSCC

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

PARTITS  DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 3 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Sant Cugat Esports FC

Diumenge 10 17.45 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Santboià FC

Diumenge 17 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Odena CE

Diumenge 24 17.45 h Futbol masc Krill-Can Cervera C.F. – Molins de Rei CF

ESPORTS DE SALA

PAVELLÓ GROC

Dissabte 2 16 h Futbol sala fem  AEP Esplugues – Poio Pescamar FS

Dissabte 2 17.30 h Futbol sala masculí  AEP Esplugues – Pallejà FS

Dissabte 2 19.30 h Handbol masculí  H Esplugues – La Salle Montcada

Dissabte 9 19.30 h Handbol masculí  H Esplugues – H Palautordera

Diumenge  10 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – FC Martinenc

Diumenge  10 19.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues – CB Corbera

Dissabte  16 19 h Futbol sala masculí  AEP Esplugues – Riera de Cornella AEJ

Dissabte 23 19.30 h Handbol masculí  H Esplugues – Joventut H Mataró

Diumenge 24 17.45 h Bàsqu masc CBN Espl – CE Maristes Sants-Les Corts

Diumenge 24 19.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues – CEB Pallejà

Dissabte 30 17.30 h Futbol sala fem  AEP Esplugues – CD Univ Alicante

Dissabte 30 19 h Futbol sala masc  AEP Esplugues – Escola Pia Sabadell CE

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 9 18.15 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Espluguenc FA

Diumenge 24 12 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Vallirana CF

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

DIES DE CONTE  
Els dies 2, 9, 14, 16 i 30
(Vegeu informació al Dia a dia)

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

Els dies 13, 20 i 27
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

CUBS DE LECTURA 
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 5  18 h
CORDÈLIA
La noia del tren, de Paula Hawkins

Dijous 14   19 h
CARPE DIEM
Desig de xocolata, de Care Santos

Dimarts 19   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
Los crímenes del opio, de Daniel Santiño

Dijous 29  19.30 h
HISTÒRIES COMPARTIDES
Moments estel·lars de Catalunya, de Joan 
Bosch

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

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

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

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

Diumenge, 3 d'abril, a les 12 h
Museu Can Tinturé   
Preu: [3 €] 
Visita guiada: ‘Catifes de ciment’
Última oportunitat per visitar l'exposició que posa 
especial interès als terres de Can Tinturé, una mostra 
de mosaics hidràulics a casa nostra.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

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

De l’1 al 15 d'abril
Edifici Molí Cadí  
Exposició de consum: 

‘Lidera el teu consum’

ABRIL LITERARI 
Fins al 30 d’abril
A la seu de l’Espluga Viva

Intercanvi de llibres
T’emportes un llibre i en deixes un altre. Aquesta acti-
vitat s’adreça a totes les edats i tots els estils i té per 
objectiu realitzar un intercanvi de llibres lliure i gratuït 
a la mida de cada persona.

Consulteu les dates a Espluga VIva
Concurs literari
Tema lliure. Categories infantil, juvenil i adults
Demaneu les bases a la Secretaria de l’Associació 
Espluga Viva. Entrega de premis el dissabte 23, durant 
la Fira del Llibre i de la Rosa. 
Organitza: TiC Espluga Viva

Del 4 al 27 d'abril • Espluga Viva

ABRIL LITERARI 
Exposicions dedicades a dues 
escriptores: Montserrat Roig i 
Caterina Albert - Victor Català
Enguany es commemora el 25 i 50 aniversari respec-
tivament, del seu traspàs. Actes durant la inauguració 
(dimarts 5, 19.30 h) i també a la cloenda (dimecres 27, 20 h)
Organitza: TiC Espluga Viva

Del 15 al 19 d’abril
Casal de Cultura Robert Brillas  

IV Concurs fotogràfic
Concurs obert a tota la ciutadania. Tema lliure. 
Es poden presentar fins a tres obres des de l’11 al 
14 d’abril, al local de l’AV del Barri Centre (Àngel 
Guimerà, 43). Més informació al 93 473 66 97. Entrega 
de premis: dimarts 19, a les 19 hores. 
Organitza:  AV Centre “Memorial Joan Pastor Villalba”

 Del 23 al 29 d'abril, de 18 a 20.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició de gegants i capgrossos 
d'Esplugues Durant el dissabte 23, la mostra 
estarà oberta també pel matí: d'11.30 a 13.30 h i de 17
 a 20 h. Organitza: Colla de Geganters d'Esplugues

Fins al 29 d’abril
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Exposició: ‘Cooperació Sindical: 
Solidaritat i Compromís’
A càrrec de la Fundació Josep Comaposada-
Sindicalistes Solidaris i la Fundació Pau i Solidaritat. 
Tracta el model i els motius de la cooperació, en el del 
treball digne, els drets laborals, la perspectiva de gène-
re i la defensa dels drets humans. 

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

¿VOLS LLEGIR UN POEMA a la 

FIRA DE SANT JORDI 
a la plaça Santa Magdalena? 
El dissabte, 23 d'abril, a partir de 
les 18 hores.
Envia'ns un correu electrònic a:  
fcastillo@esplugues.cat 
Participa-hi!

SantSant
JJordiordi
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TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el 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

  

Dimarts 26, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Horts urbans
Tens ganes de tenir el teu propi hort al 
balcó/terrassa però no has cultivat mai 
i no saps per on començar? Fer créixer 
una hortalissa no és difícil i per això amb 
aquest taller aprendràs les nocions bàsi-
ques i t’enduràs tres plantes d’hortalis-
ses, plantades per tu mateix, que després 
podràs cultivar a casa. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove nit

Divendres 22, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Rebosteria fina
Curs 100% pràctic i perfecte para comen-
çar en el món de la pastisseria i aprendre 
a fer diversos tipus de pastissets. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

TIC formació 

Dimecres 20, de 19 a 20.30h
Espai Jove Remolí   
Disseny Gràfic per a princi-
piants: 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 (*)

Dijous 28, de 19 a 20.30h
Espai Jove Remolí   
Fotografia amb l’smartphone
Sempre portem el telèfon a sobre. 
L’smartphone és la millor eina per treballar 
la composició fotogràfica. Vine i et dona-
rem uns consells per fer fotografies de 
qualitat amb el teu telèfon! Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça (*)

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

(*) 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.   

T’apropem tota la informació reco-
pilada al Saló de l’Ensenyament 
per a que puguis decidir el teu 
futur formatiu. 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

Del Saló de l’Ensenyament 
a Esplugues

Del 15 d’abril al 15 de maig, 
de 17.15 a 21 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Espai Jove Remolí  

Dimarts 19, de 17.30 a 19 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 12 a 
18 anys. Cal reservar plaça (*)

Dijous 21, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Sabons de Sant Jordi
La pell és una de les principals entra-
des de productes tòxics al nostre 
organisme. Per tant, els sabons són 
productes de bellesa que també 
poden incidir en la nostra salut. Vols 
aprendre a elaborar sabons artesanals 
amb productes de proximitat? Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys., cal reservar 
plaça (*)

Sant Jordi a Esplujove!  

Divendres 22, 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 amb ells 

Espai Jove Remolí   
Sales polivalents 
Has de fer un treball en grup, pre-
parar una presentació, estudiar? 
Necessites una sala per assajar un 
ball? Al Remolí 
tenim un espai per cedir, sense cap 
cost. Consulta la disponibilitat i fes 
la teva reserva al 93 372 97 06 o pre-
sencialment al centre. 

Sant
Jordi

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

EXPOSICIÓ JOVE
De l’11 al 29 d’abril, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
No tot és el que sembla!
Mai t’has preguntat per què la princesa 
no es casa amb el Sant Jordi? Només ho 
entendrem si intentem posar-nos a la pell 
del drac i veure la història des de la seva 
perspectiva!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys (*)

TALLER JOVE FORMATIU
Dijous 28, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Escull el teu camí
Xerrada formativa on un expert et guiarà 
en les diverses opcions acadèmiques 
possibles a triar un cop s'acaba l'ESO o 
el Batxillerat, i com es pot accedir als dife-
rents estudis: cicles formatius, Batxillerat, 
PQPIS, universitat, etc. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Divendres 29, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Gastronomia catalana
La cuina catalana és una cuina rica en 
sabors, plats, combinacions i ingredients. 
Molt destacada en la dieta mediterrània. 
Es caracteritza principalment pels ingre-
dients del mar i del camp. En aquest taller, 
descobrirem alguns dels seus imprescin-
dibles! Dirigit a joves de 18 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!



 • NENS I ADOLESCENTS: 
• Expressió i comprensió ORAL i ESCRITA
• Activitats amb el suport de la més moderna TECNOLOGIA: pissarres digitals, … 
• Horaris de matí i tot el dia amb servei de MENJADOR inclòs. Possibilitat d'escollir PER SETMANES
• SORTIDA un dia a la setmana fora del centre. Potenciem la COMUNICACIÓ amb els professors amb activitats lúdiques

• 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.

• F.C.E express i C.A.E. express: : 
• Preparació INTENSIVA per a l'obtenció dels exàmens FIRST Certificate in English i Certificate in ADVANCED English

CURSOS INTENSIUS CURSOS INTENSIUS  JULIOL 2016 JULIOL 2016

THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

✆ 93 470 01 16
 info@meetingpointschool.es • www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT SCHOOL OF ENGLISH

LET'S HAVE FUN
IN ENGLISH!


