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

Dijous 2

  De 17 a 19 h
Rambla Verge de la Mercè 

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

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘La veritat en temps de 
fake news’, a càrrec de l’antropòleg i professor 
universitari, Manuel Delgado. Més informació 
a aaugge@yahoo.es.

  19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Xerrada: ’La salvaguarda dels arxius 
catalans durant la Guerra Civil (1936-
1939)’, a càrrec de Lídia Verdier, historiadora 
de l’Art i membre del GEE. Presenta Marta de 
Planell responsable de l’Arxiu Municipal.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Divendres 3
 10 h

Davant l’Ajuntament d’Esplugues 

Sortida guiada a l’edifi ci històric de 
la Universitat de Barcelona
Preu socis [2,5€]. No socis [5€]. Reserves a: 
adee.escriptores@gmail.com
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

  11 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

MES DE LA GENT GRAN
Xerrada salut, a càrrec de la doctora Inma 
Nogués.

  18 h
Biblioteca La Bòbila 

Presentació del llibre: Tormentas, d’Alba 
Fernández.
“Esto no es nada. La estela que deja el sufrimiento 
sobre la piel. Aquella delicada fl or que brota de 
la tierra más yerma. Y a la vez lo es todo”.

Dissabte 4
 De 10.30 a 21 h

FIRESPLUGUES
Espai recinte Firal (Rambla del Carme): 

 12 h 

Inauguració ofi cial , amb cercavila a 
càrrec de la Inoxidable Marxing Band.

 D’11 a 17.30 h • Taller Maker (creació 
d’objectes amb peces LEGO).

 D’ 11 a 21 h • Vine a construir a l’skyline 
de la ciutat amb peces de LEGO.

 17.30 a 19.30 h • Taller Programem! 
(fabricació i programació de robots). Inscripció 
prèvia.

Activitats recinte plaça Gandhi: 

 11 a 14 h • Escenari 
(espai obert per a participants de la Fira).

 18.30 a 20 h 

Escenari: passarel·la de moda.
Recinte firal a la part del carrer Verge de 
Guadalupe:

 D’11 a 14 h i de 18.30 a 20.30 h 

Parc infantil d’educació viària, a 
càrrec del cos de Policia Local d’Esplugues

A l’estand de l’Associació de Comerç Can Vidalet: 
 De 10.30 a 14 h i de 17 a 21 h 

Vine i participa a la Diana de la 
fortuna i emporta’t un xec regal.

 De 10.30 a 21 h 

Photocall ‘No t’ho perdis’.

+     P.3

 De 10.30 a 21 h
Estand núm. 1 a Firesplugues 

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

 A partir de 10 h • Plaça del Taxi 

FESTES DE PRIMAVERA CAN CLOTA
 10 h • Xocolatada i animació 

infantil
 14 h • Migas solidàries en benefi ci de 

Sant Joan de Déu
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La Primavera porta el bon temps, la cultura i també la so-
lidaritat. És temps per compartir, per refl exionar i també és 
temps per a l’altruisme. Esplugues potencia, des de fa anys, 
aquests sentiments amb la Primavera Solidària. El Consell 
Municipal de Cooperació, amb la col·laboració de les enti-
tats locals, impulsa un seguit d’activitats divulgatives amb el 
ferm objectiu de conscienciar la població de les desigualtats-
socials que persisteixen a la nostra societat i sensibilitzar la 
ciutadania en els principis i valors de la solidaritat, el comerç 
just, la pau i els drets humans.

En aquesta línia, enguany la Primavera Solidària de nou 
girarà al voltant de la crisi humanitària de les persones refu-
giades. A través de diverses activitats com ara xerrades, ex-
posicions o la Festa de la Solidaritat i del Comerç Just, es 
buscarà la manera de contribuir-hi des de la cooperació.

Al Dia a dia hi trobareu totes les activitats detallades i pro-
gramades per a  aquesta fi ta solidària.

Esplugues mostra la seva cara més altruista

PRIMAVERA SOLIDÀRIA Del 6 al 31 de maig

19a Festa de la Solidaritat i 16a Festa del Comerç Just
Dissabte 18, d’11 a 14 h. Plaça Santa Magdalena

Consulteu totes les activitats al Dia a Dia

� 9 h • Punt de trobada: parada de tram, 
Pont d’Esplugues 

MES DE LA GENT GRAN
Visita Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC): exposició 
Bartolomé Bermejo
La tercera edat suposa un sector de la societat 
creixent (es preveu que l’any 2066, la gent 
gran serà un  34,6% de la població, segons les 
dades del padró continu) i, a vegades oblidada. 
És important trobar llocs, equipaments i 
activitats dedicades als homes i dones grans. 
Per això el maig és el seu mes. Un  mes 
dedicat a reivindicar les seves necessitats i 
visibilitzar els seus desitjos i problemàtiques. 
Un mes on es faran veure mentre gaudeixen 
d’un seguit d’activitats com ara la visita  al 
Museu Nacional d’Art de Catalunya. Cal 
inscripció prèvia. Per poder participar a totes 
les activitats s’ha de tenir 60 o més anys, ser 
resident d’Esplugues i presentar el DNI original.
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 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Tocats de l’ala!!! A càrrec  de Rosa 
Pinyol. Ui, ui, ui, el corral esta ben 
revolucionat. Les gallines, els pollastres, els 
capons, els titots i els ànecs s’han plantat i han 
dit prou i ni ous…

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

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

Diumenge 5
� 10 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Celebració de la Cruz de Mayo
Missa (10 h), processó (11 h) i festival de ball 
(12.30 h). Organitza: Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael

� De 10.30 a 21 h

FIRESPLUGUES
Espai recinte Firal (Rambla del Carme) 
Tallers adreçats a nens i nenes d’entre 7 i 12 
anys

� De 10.30 a 14 h

Acte de presència de Puput Punxetes
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.

� D’11 a 17.30 h • Taller Maker 
(creació d’objectes amb peces de LEGO).

�  D’11 a 21 h • Vine a construir l’skyline 
de la ciutat a amb peces de LEGO

� De 17.30 a 19.30 h  • Taller Programem! 
(fabricació i programació de robots amb peces 
de Lego). Inscripció prèvia.

Activitats recinte plaça Gandhi  

� D’11 a 13 h · 

Taller ‘Fem forns de fang’, a càrrec de 
l’Escola Municipal de Ceràmica.

� D’11 a 14 h • Escenari (espai obert a 
participants de la Fira. 

� De 18 a 19 h • Actuacíó Mag Ramó

Recinte Firal a la part del carrer Verge de 
Guadalupe 

� D’11 a 14 h i de 18.30 a 20.30 h • 

Parc infantil d’educació viària, a 
càrrec del cos de Policia Local d’Esplugues.

Dins del recinte fi ral, a l’estand de l’Associació  
Comerç Can Vidalet 

� De 10.30 a 14 h i de 17 a 21 h

Vine i participa a la Diana de la fortuna 
i emporta’t un xec regal

� De 10.30 a 21 h

Photocall ‘No t’ho perdis’.

  +     P.3

� De 10.30 a 21 h • Firesplugues 

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

� D’11.30 a 13.30 h • Parc Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Bioincadors del canvi climàtic: els 
ratpenats del parc de Can Vidalet

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

JUGATECAMBIENTAL
Espampolem les vinyes del parc
Organitza: Programa Metropolità d’Educació per 
a la Sostenibilitat - PMES

� 12 h • Pista municipal de L’Avenç 

Cantada de Caramelles
Dediacada als socis i sòcies de L’Avenç.
Organitza: Societat Coral Centenària La Coloma

� 18 h • L’Avenç Centre Cultural 
Concert: 

’Octubre cançons per la llibertat’
Organitza: L’Avenç Centre Cultural, XTAC (Xarxa 
de teatres d’Ateneus de Catalunya) i secció de 
teatre l’Endoll

� 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert de Musicals ,a càrrec de la coral 
Teen Star Voices i la Banda Jove de l’Escola 
Municipal de Música.  Entrada gratuïta 
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 6
 18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

MES DE LA GENT GRAN
Xerrada: ‘Gent Gran LGTB, una realitat 
desconeguda’, a càrrec de Leopoldo Estapé, 
voluntari  de la Coordinadora LGTB de Catalunya 
i vicepresident de Gais Positius.

Dimarts 7
  10.30 h • Edifi ci Municipal Puig Coca  

MES DE LA GENT GRAN
Xerrada: ‘Una herència sense plàstic’, a 
càrrec del metge jubilat i preocupat per la salut 
del planeta, Anton Soler.

Dimecres 8
 10 h 

Pati de l’escola Isidre Martí  

MES DE LA GENT GRAN
Ball intergeneracional amb l’escola 
Isidre Martí

+ Firesplugues, el teixit comercial 
de la ciutat surt al carrer

en quin o quins projectes s’invertiran 280.000 € del pressupost 
municipal d’enguany.

Cal destacar també, que Esplugues TV farà el seguiment 
de les dues jornades amb entrevistes, reportatges i actuacions 
que es podran veure en diferit, a les 23 h dels dos dies.

FIRESPLUGUES
Rambla del Carme
Dissabte 4 i diumenge 5, de 10.30 a 21 h

El cap de setmana del 4 i 5 de maig, la rambla del Carme acollirà 
una alta participació de comerços i serveis locals a Firesplu-
gues, el certamen bianual que refl ecteix la riquesa comercial i 
de serveis de la ciutat. Es tracta de la 18a edició d’una fi ra que, 
a més de convidar-vos a passejar i observar un ampli ventall 
d’oferta local, també us ofereix un seguit d’activitats de dina-
mització i espectacles per gaudir a l’aire lliure, com una nova 
edició de la Passarel·la de Moda. A l’estand institucional 
interactiu (d’innovació, tecnologia i ciència) hi trobareu un 
espai en què es desenvoluparan tallers de robòtica i de maker, 
o es podrà ajudar a construir un gran skyline d’Esplugues amb 
peces Lego. La Policia Local disposarà d’un espai on orga-
nitzarà el parc infantil d’educació viària per a vehicles sense 
motor, amb la fi nalitat que els infants es familiaritzin amb les 
normes de circulació. Per la seva banda, els estableciments  
participants de la Fira tindran un espai a l’escenari per mostrar 
els seus productes i serveis . L’Escola de Ceràmica Municipal 
i els Museus, tampoc es perdran la gran festa del comerç i us 
oferiran un taller infantil de ceràmica. I també comptarem amb 
la simpàtica presència de la mascota del Consorci Turístic 
del Baix Llobregat, en Puput Punxetes.

D’altra banda i coincidint amb l’esdeveniment, es procedirà a 
la votació fi nal del Pressupost Participatiu 2019 per conèixer 



4  L'AGENDA - maig 2019

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé  
Obertura de l’exposició temporal: 
‘La ceràmica en temps de la 
Catedral del Mar’.Presentació i visita, a 
càrrec del comissari de l’exposició, Alfons 
Romero, president de l’Associació de 
Ceramistes de Catalunya.
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

Dijous 9
 10.30 h

Lloc de trobada: plaça de les Moreres   

MES DE LA GENT GRAN
Caminada fi ns a l’Ermita de la Salut
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Les butxaques del mar
A càrrec d’Ada Cusidó. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia. Per a infants entre 24 i 48 mesos, 
acompanyats d’una persona adulta.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘La corrupció política a 
la Història’ ;a càrrec de l’historiador Salvador 
Claramunt .Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 10
  11.30 h • Parc del Torrent d’en Farré  

MES DE LA GENT GRAN
Tai-txi entre els arbres!
Punt de trobada, davant del Museu de Can 
Tinturé.

  19 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE: cinema 
britànic
El espía negro, de Michael Powels (1939)

� 20.30 h
Església de Santa Magdalena  

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Piano a quatre mans, a càrrec de 
Nexus Piano Duo  (Mireia Fornells Roselló 
i Joan Miquel Hernández Sagrera). Tocaran 
temes d’Anton Dvorák, Johaness Brahms, 
Isaac Albéniz,  Leonard Bernstein i George 
Gershwin.  
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena

 
+     P.8  

   

Dissabte 11
� Durant tot el dia

Carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Església 
Jardins Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Flors al carrer  +     P.4

Iniciativa veïnal de celebració de la primavera.
L’ activitat Flors al carrer aquest any està dedicada 
als poemas de Mossèn Cinto Verdaguer  dedicats 
a les fl ors i a la naturalesa.

� 12 h • Passejada inaugural de les Flors 
al carrer amb lectura de poemes
Organitza: Grup de Veïns i Veïnes del carrer de 
L’Avenç, amb la col·laboració de l’AVV El Centre

� A partir de les 11 h
Jardins Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Flors al carrer
Els Museus d’Esplugues tornen a participar 
en aquesta celebració. Pel que fa a l’espai 
museístic, aquesta edició es dedica a les dones 
i la poesia.  A la façana de La Masoveria de 
Can Tinturé, es farà una instal·lació a partir d’un 
poema de Joana Raspall amb la col·laboració 
dels residents, familiars i treballadors i treballadores 
de la Residència de Gent Gran La Mallola. Portes 
obertes i visites guiades gratuïtes els dies 11 i 12.

� 11 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 (  CEM Les Moreres)  

PRIMAVERA A ESPLUGUES  +     P.4

El jardí ceràmic de “La Rajoleta”: 
‘La plantada’. Organitza:  Escola Municipal 
de ceràmica i Museus d’Esplugues

� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
Els contes de l’avi Leo, a càrrec de Sandra 
Rossi

� 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

 De 10 a 14 h i de 16 a 19 h
CEM Les Moreres   

Fira del corredor de la Cursa 
Solidària Ciutat d’Esplugues

Diumenge 12
� 9.30 h

L’Avenç Centre Cultural

Sortida Sardanista cap a l’aplec de 
Caldes de Malavella
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

� De 10 a 13 h
Sortida i arribada a la plaça de Catalunya 

9a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
– Hospital Sant Joan de Déu
La celebració de la NOVENA edició de la Cursa 
Solidària Ciutat d’Esplugues és cada vegada 
més a prop. El diumenge 12 de maig al matí, la 
ciutadania d’Esplugues té una cita als carrers  de 
la ciutat, una nova oportunitat de gaudir d’una 
activitat esportiva oberta a tothom i donar suport, 
alhora, al projecte Hospital Amic de l’Hospital 
Sant Joan de Déu. Inscripcions fi ns al 8 de maig 
en línia i presencials. +     P.5
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+ El maig fl oreix d’activitats primaverals
La primavera a Esplugues ve farcida d’activitats culturals per 
viure a l’aire lliure aprofi tant les bones temperatures i la vivesa 
de la vegetació. Un bon exemple n’és la iniciativa veïnal Flors 
al carrer, que suposa la celebració ciutadana de la primave-
ra. Aquest any està dedicada als poemes de Mossèn Cinto 
Verdaguer referents a les fl ors i la naturalesa. Dissabte, a les 
12 h, als carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Església, es donarà 
pas a la passejada inaugural, en què es llegiran alguns poemes. 
Està organitzada pel Grup de Veïns i Veïnes del carrer de 
L’Avenç i compta amb la col·laboració de l’AVV El Centre. 
Per la seva part, els Museus d’Esplugues s’afegeixen a la 
celebració, amb una edició homenatge a les dones i a la 
poesia que se celebrarà dissabte 11 i diumenge 12, a partir 
de les 11 h. A la façana de La Masoveria del Museu Can 
Tinturé es farà una instal·lació a partir d’un poema de 
Joana Raspall, amb la col·laboració de residents, familiars i 
treballadors i treballadores de la Residència de Gent Gran 
La Mallola. A més, hi haurà portes obertes i visites guiades 
gratuïtes els dies 11 i 12 de maig. 

Una altra de les activitats especials d’aquesta primave-
ra serà ‘La Plantada’ al jardí ceràmic de “La Rajoleta”. 
El dissabte 11, a les 11 h, podreu veure els resultats de les 
llavors que van plantar l’Escola Municipal de Ceràmi-
ca, els Museus d’Esplugues i totes les persones que vàreu 
participar en l’activitat del passat 27 d’abril, en aquest jardí 

artístic i col·laboratiu de nova creació. Aquestes roses de ceràmica 
seran les primeres que es plantaran al Jardí que, a poc a poc, anirà 
creixent. Ben aviat us informarem de les properes plantades! 

FLORS AL CARRER
Dissabte 11 i diumenge 12, a les 11 h
Carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Església, i La Masoveria 
del Museu Can Tinturé

‘LA PLANTADA’
Dissabte 11, a les 11 h
Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
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� 11 h • L’Avenç Centre Cultural 

Col·loqui: ‘El Pla de Drets Humans de 
Catalunya’, amb David Bondia, president 
de L’Institut de Drets Humans de Catalunya. 
Entrada gratuïta
Organitza: Associació Fòrum Esplugues i L’Avenç 
Centre Cultural

� Durant tot el dia
Carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Església 
Jardins Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Flors al carrer  +     P.4

Iniciativa veïnal de celebració de la primavera.
L’ activitat Flors al carrer aquest any està dedicada 
als poemas de Mossèn Cinto Verdaguer  dedicats 
a les fl ors i a la naturalesa.
Organitza: Grup de Veïns i Veïnes del carrer de 
L’Avenç, amb la col·laboració de l’AVV El Centre

� A partir de les 11 h
Jardins Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

PRIMAVERA A ESPLUGUES
Flors al carrer
Els Museus d’Esplugues tornen a participar 
en aquesta celebració. Pel que fa a l’espai 
museístic, aquesta edició es dedica a les dones 
i la poesia.  A la façana de La Masoveria de 

Can Tinturé, es farà una instal·lació a partir d’un 
poema de Joana Raspall amb la col·laboració 
dels residents, familiars i treballadors i treballadores 
de la Residència de Gent Gran La Mallola. Portes 
obertes i visites guiades gratuïtes els dies 11 i 12.

� 11 h  • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 (  CEM Les Moreres)  

PRIMAVERA  ESPLUGUES  +     P.4

El jardí ceràmic de “La Rajoleta”: 
‘La plantada’
L’Escola Municipal de ceràmica, els museus i tots 
vosaltres, el dia 27 d’abril vam posar les primeres 
llavors del nostre jardí, i ara us convidem a “la 
plantada”. Les nostres vermelles i ceràmiques 
roses de Sant Jordi brotaran del petit forn exterior 
de “La Rajoleta”. 

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

JUGATECAMBIENTAL
Tinguem cura de l’hort del jardí de 
papallones

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

JUGATECAMBIENTAL
Els nostre animals de companyia. 
Aprenem sobre la tinença 
responsable

Dilluns 13
� D’11 a 13 h

Residència Finestrelles  

MES DE LA GENT GRAN
Taller: Dansa Bollywood i sessió dirigida 
al parc biosaludable de la residència 
Finestrelles

Dimarts 14
� 18 h

Biblioteca La Bòbila  

Taller de construcció de cabanes de 
lectura

�19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

JOCS FLORALS
Presentació dels Jocs Florals 
d’Esplugues 2019. A càrrec del Grup de 
Rapsodes d’Esplugues.

+     P.6

+ 9a CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT D’ESPLUGUES - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

En mayo Esplugues corre 
por la infancia

La Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues - Hospital Sant 
Joan de Déu tiene como principal fi n conseguir un mayor 
bienestar de los pequeños y las pequeñas hospitalizados y 
para sus familias.

El domingo 12, se dará la salida a esta cursa en pro 
de la solidaridad que se realiza a través del programa de 
l’Hospital Amic que se inició en 2010. Además, durante la 
celebración tendréis la oportunidad de conocer otros pro-
yectos, como las estrellas japonesas Shurikan, un trabajo 
de origami realizado por dos alumnos de la escuela Garbí 

de Esplugues (Àlex y Hèctor). Se trata de una iniciativa para ayu-
dar a su compañero Marc, actualmente paciente de este centro 
sanitario, y recolectar dinero para la investigación del cáncer 
infantil.

El evento mantiene el formato del año anterior: con la Mini-
Cursa (850m), Cursa Promoció (1.200 m) y la Cursa Solidària 
(5 km), en un recorrido ya conocido con salida des de la calle 
Alegria y llegada a la plaza Catalunya.

Os podéis inscribir hasta el miércoles 8 de mayo, online en 
www.cursasolidariaesplugues.cat o de manera presencial en 

CEM La Plana. Recordad que también podéis participar como 
voluntarios y voluntarias.

9a CURSA SOLIDÀRIA CIUTAT D’ESPLUGUES - 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Domingo 12
Inscripciones hasta el miércoles 8 de mayo.
Toda la información en www.cursasolidariaesplugues.cat

La Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues - Hospital Sant
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� 10.30 h 
Local Associació de Veïns La Plana-Montesa
C. 8 de Marc, 93 (abans c. Dr. Manuel Riera) 

Xerrada: ‘Vehicles de mobilitat 
personal (VMP)’ 
Ponent: J. Antonio González Leyva 
(Inspector Policia Local)
Presenta: Manuel Muñoz (President AV La 
Plana-Montesa)

� 20 h
Jardins Ponts i Termes    

Concert d’Arrel Fusió ,amb el Grup 
instrumental d’Esmuc
Organitza: Espluga Viva

Dimecres 15
� 10 h

Pista coberta del parc Pou d’en Fèlix    

MES DE LA GENT GRAN
Ball: Masterclass de Zumba

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

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

� 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

Presentació del llibre: Los trenes del 
Azúcar, de Mayelen Fourner. A més, l’acte 
estarà amenitzat pel músic i compositor Xavier 
Martin Saigí i de l’actor Josep Maria Tuset 
Garijo. 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

Dijous 16
� 18 h • Residència La Mallola  

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘L’osteopatia: La terapia 
del futur’, a càrrec de  de l’osteòpata 
i fi sioterapeuta, Mireia Grossman. Més 
informació a aaugge@yahoo.es.

� 18.30 h • Via Augusta, 66-70   
Sociosanitari d’Esplugues de Sant Joan de Déu

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Xerrada: La Síndrome d’Ulisses, a càrrec 
del Dr. Joseba Achotegi Loizate, psiquiatra i 
professor de la Universitat de Barcelona.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 17
� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h

PRIMAVERA A ESPLUGUES  +     P.7
 

Tapes de primavera a Esplugues 
La cinquena edició de les Tapes de Primavera és 
una iniciativa que us permet desplaçar-vos fi ns a 
uns 160 establiments i consumir una tapa i una 
beguda per tan sols 2 euros.

�  De 17 a 23 h • Jardins Casal Robert Brillas 

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA LGBTIFÒBIA
Festa de commemoració
Tallers, Jocs, Música... 
Organitza: Audiència Jove i les entitats del Lleure: 
Espurnes i Pubilla Cases Can Vidalet 

+

Enguany la desena edició dels Jocs Florals d’Esplugues 
retrà homenatge a Ramon Cervera i Marín, promotor de 
la reinstauració d’aquest esdeveniment cultural l’any 2003. 
Cervera és, a més, soci fundador dels Amics de la Música 
de Santa Magdalena i tota la seva vida ha estat estreta-
ment lligada a promoure iniciatives culturals de la ciutat.

Pel que fa a l’acte, se celebrarà el diumenge 19, a les 18 h, 
a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. S’entregaran tres 
premis ordinaris, en català, i tres d’extraordinaris, als millor 
poemes en llengua anglesa i castellana, i al millor poema 
sobre la ciutat o la seva gent, en català o castellà.

Cal destacar també que,   prèviament, el dimarts 14, es 
farà la presentació dels Jocs Florals d’enguany a càrrec del 
grup de Rapsodes d’Esplugues, també a la Biblioteca Pare 
Miquel d’Esplugues.

6 L'AGENDA - maig 2019

Va ser una de les persones que va recuperar els Jocs 
Florals a Esplugues. Què el va portar a fer-ho?
L’any 2003, amb motiu de la celebració del 900 aniversari 
de la parròquia de Santa Magdalena, vàrem recuperar els 
Jocs Florals a Esplugues,una tradició centenària per tal de 
contribuir a la difusió de la llengua i la cultura del país.

Com ha vist l’evolució dels Jocs Florals a Esplugues?
El nombre de participants ha variat poc, entre 125 i 150 
poemes. El que cal destacar és la qualitat ascendent, any 
rere any, dels poemes presentats. Últimament han assolit 
un nivell molt alt.

Quina va ser la primera enti-
tat en què es va implicar i per 
què?  
L’Associació de Veïns del Centre, 
la vàrem crear per tal d’establir 
una via de contacte veïnal que 
servís, alhora, de mitjà de comuni-
cació del barri amb el seu entorn: 
entitats, centres ofi cials, etc.

Quina valoració fa de 
l’activitat cultural a la ciutat? 
L’activitat cultural a Esplugues 
és plural, rica i molt participativa. Refl ecteix amb molta 
fi delitat les diverses cultures que conformen el seu teixit 
ciutadà. Culturalment considero la nostra ciutat com  un 
exemple a seguir

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

Ramon Cervera i Marín
Recuperador dels Jocs Florals d’Esplugues

Ramon Cervera i Marín 
rep l’homenatge dels 
X Jocs Florals

PRESENTACIÓ DELS JOCS FLORALS 
D’ESPLUGUES 2019 
Dimarts 14, a les 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

X JOCS FLORALS D’ESPLUGUES 2019 
Diumenge 19, a les 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

“�� Cal destacar la qualitat ascendent, 
dels poemes presentats”
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� 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE
CINEMA BRITÀNIC
Brighton Rock, de Basil Dearden (1948)
Narra la vida tranquil·la i relaxada de Brighton Rock 
en contraposició al temps d’entreguerres.

 20 h • Parc de les Tres Esplugues 

Concerts de Pioners de 
l’Agrupament Escolta Espluga Viva
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dissabte 18
� D’11 a 14 h

Plaça Santa Magdalena   
+     P.2

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
19a Festa de la Solidaritat
16a Festa del Comerç Just

� 11.30 h • Tabalada amb Drums 
� 12 h • Lectura Manifest Comerç Just
� 12.30 h • Lliurament de premis al 

Concurs de dibuix comerç just i 
solidaritat

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h

PRIMAVERA A ESPLUGUES 
+     P.7

Tapes de Primavera a Esplugues
5a edició. Aquesta iniciativa us permet desplaçar-
vos fi ns a 166 establiments i consumir una tapa 
i una beguda per tan sols 2 euros.

� A partir de les 14 h
Parc Pou d’en Fèlix 

MES DE LA GENT GRAN
Festa de la Gent Gran

� 14 h • Gran fi deuà popular
� 16 h • Ball amb música en directe. Cal 

inscripció prèvia.

� 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

� 19 h
Parc Pou d’en Fèlix 

PRIMAVERA A ESPLUGUES
20è Festival de Dansa d’Esplugues 
Tarda de dansa tradicional i de creació, amb el 
Cos de Dansa com a amfi trió. Colles convidades: 
Esbart Vila de Gràcia i Esbart Sant Jordi. 

� 20 h •  Ballada popular de la dansa tradicional 
d’Esplugues, el Ball del Babau, oberta a tothom.
Organitza: Esbart Vila d’Esplugues

� De 19 a 00.30 h

PRIMAVERA A ESPLUGUES
NIT DELS MUSEUS  +     P.7

Portes obertes als Museus
Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’   

� De 19 a 21.45 h • Visita lliure al Museu 
de Ceràmica ‘La Rajoleta’

� De 22 a 24 h ·• Activitat teatralitzada: 
Antoni Gaudí i Josep Maria Jujol estan dissenyant 
un dels seus grans projectes: el parc Güell.
Museu Can Tinturé (  CEM Les Moreres)  

� De 17 a 1 h  

Can Tinturé, col·lecció de rajola de 
mostra Salvador Miquel. La visita a 
Can Tinturé descobreix un objecte senzill, la 
rajola de mostra, i desperta la consciència dels 
visitants sobre un element quotidià que ha 
esdevingut objecte de museu.

� De 17 a 21.45 h • Visita lliure a l’exposició: 
‘La ceràmica en temps de la Catedral 
del Mar’

� De 19 a 21 h • Taller familiar: Plats 
pintats. Per apropar els petits i petites a la 
ceràmica medieval, protagonista a les sales de 
Can Tinturé durant la primavera a l’exposició 
“La ceràmica en temps de la Catedral del Mar, 
us proposen un taller de pintura. Els nens i nens 
podran fer la seva pròpia versió dels plats de 
ceràmica de la mostra.

Melodies...en temps de la Catedral 
del Mar.Recital de peces d’origen baix 
mediaval que el músic Ferran Pisà, ha 
recuperat.

� 21 h • C/ Àngel Guimerà (davant Biblioteca)  

PRIMAVERA A ESPLUGUES 
Correfoc infantil
Organitzen: Colles de Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs i Toc de Foc de la Bòbila 

+

L’oferta cultural del mes de maig és tan extensa com intensa i, de vegades, es 
barregen diferents disciplines que ens transporten a un espai ple de màgia, 
misteri, cultura i tradició. 

NIT DELS MUSEUS
Una de les activitats més esperades és sens dubte la Nit dels Museus, un 
esdeveniment que s’emmarca dins dels actes del Dia Interna-
cional dels Museus. A Esplugues, el Museu Can Tinturé i 
el Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’ es bolquen en aquesta 
celebració amb activitats de diferent caire. Ambdós museus obri-
ran les seves portes dissabte 18, des de las 19 h fi ns a les 00.30 h. 
Al llarg de la jornada nocturna trobareu activitats teatralitzades, tallers 
i visites guiades. Podeu consultar-les al Dia a dia.

CORREFOC DE PRIMAVERA I NIT ESOTÈRICA
El centre històric de la ciutat serà el lloc on es posarà en dubte l’espai 
temps que els vostres ulls fi ns avui percebien. Tarotistes, bruixes i bruixots, 
dimonis i forces ocultes de la naturalesa faran acte de presència en una nit 
on la raó i la ciència deixen pas a la rauxa i a l’espiritualitat. El foc és l’element 
clau per a aaquests éssers paranormals que visitaran Esplugues el proper 
dissabte 18, i és per això que la vetllada arrencarà amb l’escalf 
dels correfocs de les colles de diables infantils Boiets Esqui-
txafocs i Toc de Foc (21 h) i de dimonis Boc de Biterna 
que farà l’espectacle-correfoc ‘NORMAL’ a l’entorn del 
col·lectiu LGBTI (22 h). 

La nit es presentarà apassionant, ja que podreu 
viatjar pel temps a través de les habilitats esotèri-
ques de tarotistes, les runes celtes o les para-
des de numerologia, i conèixer l’esdevenidor. 
Podreu gaudir d’espectacles de carrer amb màgia 
i actuacions musicals a la plaça Pare Miquel i ac-
tuacions itinerants, i també de Cinema a la fresca.

Tot plegat amanit amb un servei de bar fi ns a la 
una de la matinada per recuperar forces.

Per si no fos sufi cient  i coincidint en el calendari, 
podreu llepar-vos els dits amb la cinquena edició de l es 
Tapes de Primavera als bars i restaurants de la ciutat. 

Arriba la nit més difícil d’explicar

4 h � De 22 a 24 h ·• Activitat teatralitzada: 

Nit dels Museus, un
erna-
é i 
sta
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0.30 h.

zades, tallers 

ubte l’espai
bruixes i bruixots, 
sència en una nit 
t. El foc és l’element 
ugues el proper 
calf
ui-

NIT DELS MUSEUS 
Dissabte 18
De 19 a 00.30 h
Museus Can Tinturé i ‘La Rajoleta’

CORREFOC DE PRIMAVERA
21 h i 22 h
Carrers d’Àngel Guimerà i de l’Església

NIT ESOTÈRICA
22 h
Carrers de l’Església i Montserrat
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� 22 h
C/ Jardins Casal de Cultura Robert Brillas 

PRIMAVERA A ESPLUGUES 
Correfoc de Primavera
Amb l’espectacle-correfoc ‘NORMAL’ en què  es 
posa la mirada a l’entorn del col·lectiu LGBTI 
Organitza: Boc de Biterna

� 22 h

PRIMAVERA A ESPLUGUES   +     P.7

NIT ESOTÈRICA 
� De 22 a 01 h • c/ de l’Església, 

pl. Montserrat Roig, pl. Pare Miquel d’Esplugues
i c/ Montserrat   (CEM Les Moreres)

Servei de bar
Amb la col·laboració d’Espluga Viva

Parades amb productes esotèrics i 
Food trucks 
Amb diversitat de productes per poder fer un 
mos durant tota l’activitat
Pl. Pare Miquel d’Esplugues  

• Espectacles de carrer amb màgia 
i actuacions musicals a la pl. Pare 
Miquel i actuacions itinerants
• Cinema a la Fresca
• Parades de numerologia, runes 
celtes i tarotistes al carrer Montserrat
• Taller de manualitats per a infants, 
‘Volen fantasmes!!’ i ‘Fes la teva mà 
esquelet!’ organitzat per l’Espai 
Municipal de les Arts

Diumenge 19
� D’11.30 a 13.30 h • Parc Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
L’hort al balcó i la gimcama de 
les verdures. Activitat sobre els 
aliments vegetals

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

JUGATECAMBIENTAL
Revisem les caixes niu del parc

� 11.30 h
Pista Conxita Udina 

Ballada de Sardanes
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

� De 12 a 15 h i de 18 a 22 h   

PRIMAVERA A ESPLUGUES      +     P.7

Tapes de Primavera a Esplugues
5a edició. Aquesta iniciativa us permet desplaçar-
vos fi ns a 166 establiments i consumir una tapa 
i una beguda per tan sols 2 euros.

� 14 h • L’Avenç Centre Cultural   

Cargolada. Preu: [20€], general. [15€] , 
socis. [12€] infants, (menys de 12 anys)

� 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

JOCS FLORALS D’ESPLUGUES    +     P.6
Acte de lliurament de premis
El Grup de Guitarres Jove de l’Escola Municipal 
de Música amenitzarà l’acte.

Dimarts 21
� 17 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

MES DE LA GENT GRAN
Taller sobre plantes remeieres

� 19 h • L’Avenç Centre Cultural 

Cloenda del curs d’ensenyament de 
sardanes 2018-2019
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Dimecres 22
� 12 h • Sala Polivalent de l’Edifi ci Cadí 

MES DE LA GENT GRAN
Xerrada: ‘No ensopeguis. Prevenció de 
caigudes per a la gent gran’, a càrrec 
de Montse Vàzquez  i Anna Eva Gambero del 
EAP Can Vidalet.

Dijous 23
� 18 h • Residència La Mallola 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: 

‘Descobrint F. Pedrell, E. Granados 
i R. Gerhard: Música Nacionalista 
entre tradició i modernitat’; a càrrec 
de Trio Perdell i l’esplugui, Jordi Humet. 
Castells. Més informació a aaugge@yahoo.es

� 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
(sala d’  exposicions) 

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Xerrada: Migrants, la seva marxa per 
BCN, a càrrec de Julia Moreno, membre de 
Creu Roja

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

PATI  BLAU   
Tertúia amb l’escriptora Laura 
Pinyol, autora d’El risc més gran. 
Pati  Blau  és  una  tertúlia  literària  en  la  qual  
les  autores  que  escriuen  en  català  tenen  
un  espai  per  compartir  els  seus  llibres  i  
els  seus  dubtes.
 Organitza:  Espluga  Viva  

Divendres 24
� 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE: cinema 
britànic
La clave del enigma, de Joseph Lo-
sey (1958). Un pintor holandès  és acusat 
d’assassinar a la seva xicota anglesa.

� 20.30 h • Església de Santa Magdalena 

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Mestre Pedrell i Deixebles. Trio 
Pedrell  (Jordi Humet, piano; Christian 
Torres, violí; Ferran Bardolet, violoncel). 
Tocaran obres de Robert Gerhard, Enric 
Granados i Felip Pedrell.
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena

 
+     P.8  

   

Dissabte 25
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

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

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

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

XXIII FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA 
I TRADICIONAL

Aquest mes el Festival 
té el piano com 
a element principal
Els Amics de la Música de Santa Magdalena presenten 
dos concerts interessants  amb un element destacat en 
ambos casos: el piano.

Divendres 10, Nexus Piano Duo oferirà un concert de 
piano a quatre mans, on obsequiaran el públic  amb un 
seguit d’obres d’autors clàssics com Johannes Brahms o 
Antonin Dovórak, entre d’altres. De la seva banda, divendres 
24 serà el torn del Trio Pedrell. La formació formada per 
Christian Torres (violí), Ferran Bardolet (violoncel) i 
l’esplugui Jordi Humet (al piano) mostrarà el seu treball 
d’aprofundiment en el repertori català per a trio amb piano, 
amb obres de Robert Gerhard, Felip Pedrell i Enric Granados.

Dos concerts íntims i d’una gran qualitat tècnica que us 
esperen a l’Església Santa Magdalena.

PIANO A QUATRE MANS
Nexus Piano Duo 
Divendres 10, a les 20.30 h 

MESTRE PEDRELL I 
DEIXEBLES 
Trio Pedrell 
Divendres 24, a les 20.30 h

+
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Diumenge 26
� De 9 a 22 h

CEM Les Moreres  

Balls de Saló
Organitza: Club Esportiu Balls de Saló 
d’Esplugues

� 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 la Fontsanta i Parc de Can Vidalet 

JUGATECAMBIENTAL
Bioblitz Metropolità

Dilluns 27
� 17.30 h

Centre Cultural La Bòbila 

MES DE LA GENT GRAN
Cinefòrum, amb la pel·lícula Del Revés. 
Del Revés és una pel·lícula d’animació produïda 
per Pixar i distribuïda per Walt Disney Pictures i 
que gira al voltant de les cinc emocions bàsiques 
que tots tenim,  i la transcendència de cadascuna. 
Vine amb els teus néts!

Dimarts 28
� 17.30 h                                             

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES
The Fabulous Foskett Family Circus, 
Quentin Blake & John Yeoman. By 
Patricia McGill, storyteller Places limitades. 
Cal inscripció prèvia. 

� 18 h
Biblioteca La Bòbila 

L’HORA DEL CONTE PER A NADONS

� 18 h
La Masoveria de Can Tinturé 

Conferència:’Pintar ceràmica’

� 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé 
Sessió de recerca: 

Identifi cació de ceràmica antiga
Sessió de descoberta i coneixement per als 
assistents que portin peces de ceràmica, a càrrec 
de l’Associació Catalana de Ceràmica.
Col·locació de peces a partir de les 19.15 h.

� 18 h
La Masoveria Can Tinturé  
(  CEM Les Moreres)  

20è aniversari Cercle Artístic 
d’Esplugues
Acte d’afecció de l’AMPEL. Durant l’acte hi haurà 
una xerrada sobre art de la pintura i la pintura 
aplicada a la ceràmica, a càrrec d’Ariadna 
Benavides i Patricia Guerra, professores de 
l’Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues.

Dimecres 29
� De 10 a 12 h

Plaça Blas Infante 

MES DE LA GENT GRAN
Ballem tots junts!
L’alumnat de primària del Col·legi Utmar, escola 
Prat de la Riba i col·legi públic Can Vidalet, 
ballen per a la Gent Gran. 

� 17 h
Escola Lola Anglada  

CICLE DE XERRADES I TALLERS PER A 
FAMÍLIES
‘L’impacte de les paraules dels 
adults en els infants’, a càrrec de les 
pedagogues Karol Burillo, Bea López  i 
Cristina Barba. La ciutat d’Esplugues ha 
estat escollida per participar en el pilotatge 
del “Pla Educatiu d’Entorn 0-20 anys”, 
producte d’un acord entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Esplugues, 
que té per objectiu aconseguir l’èxit educatiu 
per a tots els nois i noies, treballar per la 
convivència i la cohesió social i aconseguir 
una xarxa educativa que doni resposta global, 
integral i efi caç als reptes educatius. En 
aquesta concepció educativa, la implicació 
de les famílies en l’educació dels fi lls i fi lles i la 
participació en la vida escolar esdevé un dels 
seus objectius principals. 

Dijous 30
 17 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

MES DE LA GENT GRAN
Teatre Fòrum: ‘Etiquetes cap a les 
persones grans’.A càrrec de Grup de Teatre 
Fòrum i la xarxa de persones grans Antirumors 
de Rubí.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ‘La filosofia sempre 
serveix!’; a càrrec de Norbert Bilbeny, 
professor universitari, fi lòsof i escriptor, catedràtic 
d’ètica a la Universitat de Barcelona. Més 
informació a aaugge@yahoo.es.

Dissabte 1 de juny
 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

Estrena de l’obra: Celebrem els 35, del 
grup de teatre Atreveix-te.
Associació de Dones de La Plana

Diumenge 2 de juny
� 8.30 h • Plaça Mireia 

23 Caminada d’Esplugues a Collserola
Dos recorreguts: curt (10 km) o llarg (20 km).
Preus: Adult [10 €], infants menors de 12 anys 
[6 €] més assegurança de 2 €. La inscripció inclou 
l’esmorzar, vitualles i una samarreta tècnica.
Inscripcions a la secretaria de l’Espluga Viva: 
c/ Sant Francesc Xavier 5-7, , de 17 a 20 h, al 
93 473 39 09, o a secretaria@esplugaviva.cat. 
www.caminadaesplugues2015.blogspot.com 
Organitza: Espluga Viva

 De 10 a 15 h
Jardins de Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

Fira de ceràmica antiga i 
modernista. Un jornada per gaudir, 
descobrir i viure la ceràmica a Esplugues.

CURSOS i TALLERS 
� Diumenge 5, d’11 a 13 h +     P.3

FIRESPLUGUES
Espai recinte Firal (Rambla del Carme) 

Fem Forns de Fang 
Voleu tenir el vostre forn de “La Rajoleta” a casa 
vostra? L’Escola Municipal de Ceràmica us 
proposa un divertit taller en el qual cada infant 
farà el seu forn de fang seguint el model dels 
emblemàtics forns d’ampolla de “La Rajoleta”
El Paput Punxetes ja s’ha apuntat a fer el seu 
forn, i us acompanyarà durant tot el matí!
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El proper diumenge 26 de maig, 35.063 espluguins i espluguines amb dret a 
vot escolliran les regidores i els regidors dels quals sortirà l’equip de govern que 
gestionarà la ciutat els propers quatre anys. El mateix dia també s’escolliran els 
eurodiputats i eurodiputades que representaran la ciutadania comunitària al 
Parlament Europeu. Des de les darreres eleccions municipals (maig de 2015) el 
cens del municipi s’ha vist augmentat en 325 persones amb dret a vot. De fet, es 
fa evident un augment sistemàtic els darrers anys. Totes les persones majors de 
18 anys inscrites al cens electoral i amb nacionalitat de qualsevol país de la Unió 
Europea, així com Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, 
Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinidad i Tobago poden exercir el seu 
dret a vot per qualsevol dels candidats i candidates a les eleccions municipals. 
Malgrat que la targeta censal informativa per saber en quin col·legi electoral ha 
d’anar cada votant s’ha enviat a tots els domicilis, si teniu qualsevol dubte, tam-
bé podeu consultar el web municipal www.esplugues.cat

Esplugues habilitarà 14 col·legis electorals:

Els col·legis obriran a les 9 i tancaran portes a les 20 hores. La Creu Roja ofe-
rirà un servei de transport per a les persones amb mobilitat reduïda (s’ha de 
sol·licitar al 900 300 082). Els resultats i la participació de la jornada electoral es 
podran seguir a través del web i les xarxes socials municipals.

26M:  eleccions municipals 
i al Parlament Europeu

Escola Isidre Martí• 
Casal de Cultura Robert Brillas• 
Escola Gras i Soler• 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues• 
Institut Severo Ochoa• 
Centre Municipal Puig Coca• 
Esplai Municipal Gent Gran Can Clota• 

Associació Cultural Andaluza de • 
Esplugues
Escola Isabel de Villena• 
Escola Folch i Torres• 
Edifi ci Molí• 
Escola Joan Maragall• 
Parvulari de l’Escola Joan Maragall• 
Escola Can Vidalet• 



� Dimecres 8 i 22 de maig 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9) 

Taller de cuina negra
El taller constarà de 6 sessions on es 
prepararan diversos plats relacionats amb 
les novel·les policíaques, criminals o de 
màfia. Més informació al 93 473 39 09  
i a secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: Espluga Viva

� Dilluns 13, de 18  a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Escola de Mares i Pares d’Esplugues 
Deseducar-nos per educar
Canviar el no pel sí
Tot creant espais de confi ança, d’una manera 
amena, pràctica i participativa. Treballareu 
habilitats i conductes per gaudir, encara més, 
de l’experiència de ser mares i pares. Docent: 
Anna Mascaró i Colls.Inscripcions: 900 300 082. 
Taller gratuït, places limitades.

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

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

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

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

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

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

� Cada dijous • CIRD Vil.la Pepita  

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

� 5,8 i 9 de juny
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)

Monogràfi c de vies ferrades
Dia 5 teoria. 8 i 9 pràctic.
Organitza: Espluga Viva i Centre Excurcionista
 
Esplugues

SORTIDES
� Diumenges 5 de maig i 2 de juny, a les  11 h

Plaça Mireia 

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

� Diumenge 5 de maig, a les 7 h

Sortida: de Riells a Santa Fe del 
Montseny (Vallès Oriental)
El Montseny més màgic i misteriós en estat pur. 
Aquesta travessa ens portarà des de l’ermita de 
Riells del Montseny fi ns a Santa Fe, travessant el 
clot de l’infern, la roureda verda, el turó de Morou 
i el pantà de Santa Fe, per camins poc transitats 
fi ns a la part fi nal, boscos, fagedes i rieres que ens 
faran volar la imaginació. Apta per a tothom que 
no tingui por de bruixes, dimonis i dones d’aigua. 
10,5km 850m D+. Més info: 93 470 02 18
Organitza: Centre Excursionista d’Esplugues

� Dijous 16, a les 8 h
Plaça Catalunya, sota la pèrgola 

MES DE LA GENT GRAN
Visita Girona en fl or, dinar a 
Banyoles i passeig pel llac
Inscripció prèvia. Preu [35€]

� Dijous 23,  a les 9 h
Punt  de t robada:  parada t ram Pont 
d’Esplugues

MES DE LA GENT GRAN
Visita al Museu Marítim de les 
Drassanes i passeig pel nou espigó.
Cal inscripció prèvia

� Diumenge 26, a les 11 h
Museu Can Tinturé (  CEM Les Moreres)  

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

 Cada dijous�, a les 19 h
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9) 

Marxa nòrdica
Més informació al 93 473 39 09 i a 
secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: Espluga Viva

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
Esplugues ciutat ceramista

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

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

� Fins al 10 de maig
Casal de Cultura Robert Brillas     

Exposició de pintures de Mariona 
Vinyoles
També s’hi podran veure obres de Joan 
Romo. Inauguració: dilluns 29 d’abril, a les 19 h, 
amb una performance de poesia i dansa.

� Del 2 al 13 de maig
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (sala 
exposicions)   

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Exposició: ’Treball digne?’ de Sindicalistes 
Solidaris, amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

+     P.2

� Del 6 al 13 de maig
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (vestíbul)     

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Exposició: 

’Els Murs de la Vergonya’ del Grup 
Eirene.
Visites guiades amb escolars de la ciutat 
prèviament concertades.

� Del 8 de maig al 22 de setembre
Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

Exposició temporal: ’La ceràmica en 
temps de la Catedral del Mar’
La primera planta del Museu Can Tinturé es 
transforma per transportar-vos fi ns a la baixa 

edat mitjana amb una mostra de ceràmica de 
producció catalana dels segles XIV i XV. Plats, 
escudelles, llànties, olles o impressionants 
gerres d’embarcar, us permeten apropar-vos 
als obradors terrissaires del temps de la Catedral 
del Mar. En aquesta mostra té especial interès i 
protagonisme l’anomenada ceràmica de volta. 
Aquelles peces amb les quals es farcien les voltes 
de les grans edifi cacions que han arribat fi ns als 
nostres dies en un gran estat de conservació

� Del 13 al 30 de maig
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (sala 
exposicions)     

PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES
Exposició:’Refugiats, per què?’de 
FundiPau.L’exposició vol ampliar la mirada més 
enllà de la reacció solidària davant la crisi de 
refugiats dels darrers anys i contribuir a promoure 
canvis globals i estructurals que facin possible 
posar fi  a les causes que cada dia obliguen milers 
de persones a fugir de casa seva. Perquè ningú 
no vol ser refugiat. 

� Del 23 de maig al 6 de juny
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas     

Exposició: ’Dona la volta a l’Alcohol’, 
amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. També s’hi podran veure obres 
de Joan Romo. Inauguració: dilluns 29 d’abril, 
a les 19 h, amb una performance de poesia i 
dansa.

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

Espai Familiar d’1 a 4 anys
� Divendres, de 17 a 19 h 

Espai familiar amb acompanyament 
� Dilluns, de 17 a 19 h 

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

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

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

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

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

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Pl. Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934032655 o a/e:
biblabobila@l-h.cat
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CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

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

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gemma Vilallonga
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 667 560 933
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS 91 S.L. • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: T.G.Alfadir, S.A.

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

   

�� Dimarts 7, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Hort urbà
Vine a cultivar les millors hortalisses 
d’Esplugues de Llobregat, amb el 
nostre petit hort urbà on aprendrem 
les tècniques per produir unes bones 
collites! Dinàmica adreçada a joves 
de 12 a 18 anys.

�� Dimecres 15, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí   
Cinefòrum LGTB
Projecció del vídeo Diferents, iguals, 
nosaltres. Activitat encabida en la cam-
panya LGBT de l’Esplujove. Es tracta 
d’un taller dinàmic en què es refl exio-
narà sobre la diversitat d’orientacions 
i identitats sexuals, amb l’objectiu de 
trencar mites i promoure actituds de 
respecte envers la diversitat afectivo-
sexual. Dinàmica adreçada a joves de 
12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dijous 30, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí  
Edusex: Cos, plaer i 
sexualitat
Tens algun dubte sobre sexualitat? 
Obrim un espai per parlar sobre salut 
sexual, el plaer i la relació amb el nostre 
cos. Adreçat a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça(*)

�� Dijous 16, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Focaccias
La focaccia és un tipus de pa italià 
cobert amb herbes i altres espècies. 
Es tracta d’un plat tradicional de la 
cuina italiana molt relacionat amb la 
popular pizza. Adreçat a joves de 16 
a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça(*)

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimarts 21, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí    
Twerk 
El booty dance o twerk és una dan-
sa urbana amb orígens a l’Àfrica. En 
aquest taller explorarem els moviments 
del nostre cos, de la pelvis cap avall, 
aprendrem la varietat de moviments 
twerk i gaudirem la nostra sensualitat. 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys. Cal 
reservar plaça.

ESPLUJOVE NIT
��  Divendres 24, de 21 a 23 h

Espai Jove Remolí    
Crema Catalana
La crema cremada, crema casolana o 
crema de Sant Josep són uns postres 
típics i tradicionals de la cuina catalana. 
Ja la trobàvem en receptaris medievals 
i per això podem afi rmar que és dels 
llevants de taula més antics del país. 
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça.(*)

TIC FORMACIÓ
�� Dimecres 8, de 19 a 20.30 h

Espai Jove Remolí - TIC  

Scratch: iniciació a 
videojocs
T’agraden els videojocs i sempre has 
pensat que t’agradaria dissenyar-ne un 
amb les teves pròpies regles? Vine a 
produir un joc “arcade” amb tan sols un 
programa gratuït anomenat scratch.

�� Dimecres 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

Robòtica 1
Aprèn a programar 
un robot a partir 
d’una programació 
d’scratch, fes-lo 
moure, posa-li 
il·luminació i sons per tenir el teu propi 

robot personalitzat!

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

• Suport a la creació digital: divendres
Pot caldre portar el portàtil propi amb 
programari. Més informació al 93 372 
97 06. No requereix inscripció prèvia. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys 

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

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

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

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

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats l’1 
de maig.

Esplujove 
LGBTI!  
Reivindiquem la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere!

Divendres 17, de 17 a 22 h 
Jardins del Casal de Cultura 
Robert Brillas 
Festa LGBTI d’Esplugues
Festa contra la LGBTIfòbia
La Comissió Jove LGBTI amb joves 
representants dels instituts Severo 
Ochoa, la Mallola i Joanot Martorell 
han organitzat una festa per a cele-
brar el dia contra la LGBTIfòbia amb 
diferents activitats: Gimcana LGBTI, 
Micro obert, Taller de maquillatge, 
música i moltes coses més! Vine i 
dona suport al col·lectiu! En breu pen-
jarem el programa, estigueu atents a 
les nostres xarxes! @esplujove.

PUNTS TEMÀTICS
Oficina Jove d’Emancipació de 
17 a 20 h i Espai Jove Remolí de 
17.15 a 21 h
Punts temàtics LGBTI
Punts temàtics amb informació 
sobre diversitat afectivosexual i de 
gènere: coneix OASIS: colònies 
d’estiu per a adolescents LGBTI, 
l’Observatori Contra la Homofòbia, 
l’Associació de Pares i Mares de Gais 
i Lesbianes, el Casal Lambda, i mol-
tes entitats més!

 

 

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 29, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Cuina japonesa: Ramen
El ramen és un plat tradicional japonès 
que consisteix en una sopa de fi deus 
japonesos servits en un brou preparat 
a base de carn, miso i salsa de soja, a 
més d’altres guarnicions al gust, com 
pot ser la carn, les algues i ceba. Vols 
saber més sobre com elaborar aquest 
plat tan bo? Vine a aprendre i gaudir-
ne en aquest taller!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït, cal reservar plaça(*)

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

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

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL

� Dilluns 13, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació  
Taller: “ CV Europass: Fes 
CV per Europa “
Vols marxar a fer un voluntariat inter-
nacional i/o treballar per Europa? Si 
encara no tens fet el CV europeu, en 
aquest taller t’explicarem com omplir 
les diferents caselles corresponents a 
les competències personals incloses 
en el CV Europass, el format de CV 
reconegut per empreses i organit-
zacions a nivell europeu. Adreçat a 
joves de 14 a 35 anys. Taller gratuït, 
cal reservar plaça (*) 

� Dijous 30. de 18.30 a 20.30 h
Ofi cina Jove d’Emancipació  
Voluntariat a l’estiu
Vols fer un voluntariat aquest estiu i 
no saps per on començar? Coneix 
les oportunitats a Esplugues i a nivell 
internacional. Adreçat a joves a partir 
de 16 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)

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

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

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

cognoms, edat i telèfon
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