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La crisi humanitària dels refugiats conti-
nua agreujant-se: milions de persones es 
veuen obligades a fugir dels seus països, 
pobres o en conflicte, per cercar una vida 
millor o per salvar la vida. Cada minut 
24 persones al món es veuen obligades 
a abandonar casa seva, segons dades de 
l’ACNUR. Si el 2015 va ser l’any en què van 
arribar més persones a Europa a través del 
mar (1.008.616), el 2016 va ser el més mor-
tífer: més de 5.000 persones van perdre la 
vida intentant creuar el mar Mediterrani, 
segons la mateixa agència de la ONU. 

És per tot això que la Primavera Soli-
dària d’aquest any recupera la temàtica 
de la passada edició per tal d’insistir en 
una problemàtica, la de les persones refu-
giades, que està lluny de resoldre’s aviat. 
Del dimarts 2 al dimecres 31, Esplugues 
ofereix un seguit d’activitats amb les quals 
es pretén sensibilitzar i informar la ciuta-
dania sobre els principis i els valors de la 
solidaritat i la cooperació al desenvolupa-
ment. La iniciativa, que es va engegar el 
març amb la celebració de la 21a Fira de 
la Solidaritat i del Suport Mutu, continua 
aquest mes amb la programació de la 17a 
Festa de la Solidaritat i la 14a Festa del 
Comerç Just, el dissabte 6, a la zona de 
vianants del carrer Àngel Guimerà. 

Pel que fa a l’eix temàtic, cal remarcar 
tres activitats que tractaran sobre el prin-
cipal obstacle que les persones refugia-

La Primavera Solidària ressalta la necessitat 
de parlar de la crisi humanitària dels refugiats

des es troben en el seu camí: el mur (o la 
tanca). Per una banda, trobareu l’exposi-
ció ‘Els murs d’Europa’, que anirà acom-
panyada d’una xerrada; també hi ha una 
obra de teatre titulada Murs, i el concurs 
de dibuix, que està dedicat als refugiats i 
inclou un taller en grup on es podran cons-
truir murs amb caixes de cartró durant la 
Festa de la Solidaritat.

Podeu consultar la informació detallada 
de totes les activitats al Dia a Dia. ●

J
a fa dies que els dies càlids, les 
olors endolcides i la verdor de la 
vegetació ens anuncien l’arribada 
de la primavera. L’alegria es palpa 
en l’ambient i, sobretot, en l’agen-

da cultural de la ciutat, que amplia la seva 
oferta a un munt de propostes per gaudir 
del bon temps. A continuació us donem un 
tastet perquè us feu una idea generalitza-
da de tot allò que trobareu aquest mes. 

Dissabte 6 i diumenge 7. Arrenquem 
les festes primaverals de la ciutat amb la 
Festa de la Solidaritat i el Comerç Just, 
i la festa de primavera del barri de Can 
Clota. I, el diumenge 7, la Festa de les 
Rodes i la celebració de la popular Cruz de 
Mayo, al barri de Can Vidalet, a càrrec del 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael.  

Dissabte 13 i diumenge 14. La progra-
mació del segon cap de setmana del mes ve 
marcada per la 17a edició de Firesplugues,  
que es desplega a la rambla del Carme i ens 
presenta una bona representació del teixit 
comercial de la ciutat (vegeu El Pont). 

FESTES DE PRIMAVERA

L’AGENDA D’ESPLUGUES FLOREIX 
AMB L’ARRIBADA DE LA PRIMAVERA 

La ciutat també dedicarà aquests dies a 
les flors, símbol per excel·lència de la pri-
mavera. La fragància floral inundarà la vila 
gràcies  a l’activitat de Flors al carrer, on 
podreu veure guarniments fets amb flors 
des del carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
fins al Museu Can Tinturé. 

Els Museus d'Esplugues també se sumen 
a la festa tot decorant les façanes de Can 
Tinturé i la Masoveria, i oferint portes 
obertes els dos dies i visites guiades a "La 
Rajoleta", diumenge. 

Dissabte 20 i diumenge 21. En el ter-
cer cap de setmana es concentren tres de 
les activitats més destacables del mes. Si 
el dissabte al vespre s’inicien els actes de 
la Nit dels Museus i la Nit Esotèrica, el 
diumenge toca córrer a la Cursa Solidària 
– Hospital Sant Joan de Déu, i passar a 
escoltar la coral Musicorum. Recordeu, 
també, que dissabte l’Esbart Vila d’Es-
plugues us convida al seu habitual festival 
de dansa que sempre fa coincidir amb la 
primavera.  

Dissabte 27 i diumenge 28. El diumen-
ge al matí, als jardins de Can Tinturé es fa 
la XXXVII Trobada de Col·leccionistes 
de Rajola Catalana i Ceràmica antiga. 
D’altra banda, tindreu una nova oportuni-
tat de fer la Ruta Històrica ‘De la mà d’Es-
plugues’, on descobrireu els secrets que 
amaga el centre històric de la ciutat. ●

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
17a Festa de la Solidaritat

14a Festa del Comerç Just

Dissabte 6  De 10 a 14 h 

C/Àngel Guimerà (zona de 

vianants davant del Casal 

de Cultura Robert Brillas)
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Quin balanç feu d’aquests 20 anys? 
És un balanç positiu perquè hem contribuït 
a l’activitat cultural d’Esplugues. La idea 
inicial de l’any 1997 va ser la de recuperar 
una cultura del foc que, des de la fi dels 
Unicornis, havia desaparegut a Esplugues, 
on feia tres o quatre anys que no se cele-
brava un correfoc. Creiem que a partir del 
Boc també va néixer un interès pel foc 
que va fomentar la proliferació d’altres 
entitats dedicades a aquest àmbit. 

Quin paper juga la transgressió als 
vostres espectacles?
Juga un paper molt important. És la nostra 
missió. La idea és oferir un espectacle 
diferent, en què el dimoni ve a fer notar 
les injustícies socials, un tret que ens dife-

rencia de la resta d’entitats de foc del 
Baix Llobregat. Tots els nostres correfocs 
tenen una temàtica de caràcter social o 
de denúncia. Potser a vegades transgre-
dim certes línies i això pot no agradar 
a tothom, però nosaltres creiem que és 
necessari. Cal destacar, per exemple, que 
molts dels temes que s’han parlat durant 
la crisi i el moviment del 15M nosaltres ja 
els esmentàvem abans als nostres espec-
tacles, com és l’especulació, la corrupció, 
la telescombraria, l’exèrcit, l'habitatge o 
la violència de gènere, entre d’altres.

Alguna pista del correfoc del 20 de maig 
que heu batejat ‘El Boc reneix’? 
En comptes de fer un espectacle de 
denúncia, farem un espectacle dedicat a 

la història de l’entitat. El que es veurà serà 
unes bruixes reunides davant d’un calder 
que aniran recollint diversos elements per 
cridar al Boc. Aquest renaixerà amb una 
forma que mai ha conegut Esplugues. 

Com encareu el futur?
Amb 20 anys més, 30..., o, si pot ser, tota 
la vida. L’encarem amb il·lusió i pensant 
en els nous espectacles que podem fer. 
Segurament apareixeran nous temes per 
denunciar i espero que el to combatiu 
de l’entitat perduri en el temps, perquè 
aquest és el seu esperit. 

 Grans, petits, entesos o curiosos troba-
ran la seva activitat dins l’ampli ventall 
de propostes que ofereixen els Museus 
d’Esplugues durant la Nit dels Museus 
del dissabte 20, un esdeveniment que se 
celebra simultàniament a diversos indrets 
d’Europa. Abans, però, el dimecres 17, i 
coincidint amb el Dia Internacional dels 
Museus, el Museu Can Tinturé convida 
a Xavier Laumain, arquitecte i comissa-
ri d’‘El llegat Nolla’, perquè us faci una 
visita guiada a la nova exposició temporal 
del centre museístic, a través de la qual 
us aproparà a la història i producció de la 
fàbrica Ceramica Nolla (vegeu El Pont).

Pel que fa a la nit del dissabte 20, en què 
els Museus d’Esplugues obren les portes 
de les seves exposicions, de les 19 hores 
a la una de la matinada, també trobareu 
l’activitat teatralitzada ‘Les ombres de la 
fàbrica’ a “La Rajoleta”, el taller familiar 
‘Dissenyem un mosaic’ i una demostració 
de ball de l’Escola de Balls de Saló de 
l’Ateneu de Sant Just. 

LA NIT ESOTÈRICA: FOC, MÀGIA 
I MÚSICA
Mentrestant, ben a prop dels centres cultu-
rals, la màgia s’apoderarà dels carrers del 
nucli de la vila (jardins de Can Tinturé, car-
rer de l’Església, plaça Pare Miquel d’Es-
plugues i carrer Montserrat) durant la Nit 
Esotèrica. Quan caigui el sol, les forces 
secretes de la naturalesa, la saviesa oculta 
de les bruixes i la rauxa endimoniada dels 
diables arraconaran qualsevol vestigi de 
ciència convencional i de mesura. 

UNA NIT ENCANTADA I CULTURAL
Els Museus d’Esplugues ofereixen 
activitats per a tothom

La vetllada arrenca amb 
les colles de diables infantils 
Boiets Esquitxafocs i Toc de 
Foc al Correfoc Infantil. A 
continuació el grup de dimo-
nis Boc de Biterna dedica el 
seu Correfoc de Primavera 
als 20 anys assolits per l’en-
titat en un espectacle titulat ‘El Boc reneix’ 
i que promet ser molt especial (vegeu 
l’entrevista a peu de pàgina). Tot seguit, 
començarà la Nit Esotèrica. Hi trobareu 
parades de numerologia, runes, tarotis-
tes..., on podreu maquillar-vos, i fer vitralls 
de cromoteràpia o amulets de la sort, 
així com tallers de roba i paper.

Paral·lelament, hi haurà un planetari i un 
espectacle amb un faquir a la plaça Pare 
Miquel d’Esplugues, on també hi haurà el 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Sergi Vilà, 
membre de la Junta 
de Boc de Biterna

“   La nostra idea és 
oferir un espectacle en 
què el dimoni ve a fer 
notar les injustícies”

Dissabte 20
NIT DELS MUSEUS

 De 19 a 01 h

Museu Can Tinturé i "La Rajoleta"

CORREFOCS
 21 h • Correfoc Infantil

Inici davant de la biblioteca

 22 h • Correfoc de Primavera

Inici jardins del Casal Robert Brillas

NIT ESOTÈRICA 
 A partir de les 22 h

C. Montserrat, c. Església i 

jardins Museu Can Tinturé

concert de música swing de la mà dels 
Hot Carajillos’s happy band i un 
altre de música irlandesa amb els Irish 
Corner. Per cert, tindreu a disposició 
un servei de bar allà mateix. Per des-
comptat, tampoc hi faltarà el Concert 
Jove que organitza Boc de Biterna al 
parc de les Tres Esplugues.●
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FESTA DE LES RODES

Una festa on la diversió i el respecte 
al medi ambient vénen rodats  

 La treceava edición del Trofeu de Balls 
de Saló “Ciutat d’Esplugues” ofrecerá 
espectáculo y virtuosismo por igual tal y 
como ha sido en los últimos años. El cam-
peonato, en el que acostumbran a parti-
cipar algunas de las mejores parejas que 
compiten en España, se celebra durante la 
jornada del domingo 28. 

Los participantes -cuyo número está 
por determinar porque al cierre de esta 
revista las inscripciones todavía estaban 
abiertas- competirán en los bailes de las 
modalidades de standard y latino. Estas 
incluyen el tango, el vals inglés y vienés, el 
slow foxtrot y el quick step, en la primera 
modalidad; y la samba, el paso doble, la 

rumba bolero, el chachachá y el yive, de la 
segunda modalidad.

No dudéis en pasaros por el Centre 
Esportiu Les Moreres a gozar del baile 
profesional. Además, la ciudadanía de 
Esplugues tiene entrada gratuita si mues-
tra su DNI. ●

FESTA DE LES RODES 
Diumenge 7  De 10 a 14 h

c/ Andreu Amat (davant 

l’Institut La Mallola)

 CIRCUIT A 

(8 km aprox.)

Sortida des del carrer Andreu Amat, 
a les 10.45 h
Consells: edat mínima 9 anys. 
Per a bicicletes amb marxes

 CIRCUIT B 

(1.500 metres aprox.)

Sortida des del carrer Andreu Amat, 
a les 10.30 h
Circuit destinat als més menuts, 
acompanyats d'adults. Aconsellat 
per a infants fins als 9 anys

Espectáculo y virtuosismo asegurados en el 
XIII Trofeu de Balls de Saló “Ciutat d’Esplugues”

XIII TROFEU DE BALLS DE 
SALÓ "CIUTAT D'ESPLUGUES"
Domingo 28  De 9.30 a 22 h

CEM Les Moreres 

o y virtuosismo asegurados en el

FES
Dium

c

per a infants fifinsns a alsls 9 9 a anys

SORTIDA AARRIBADA A

SORTIDA B

 A Esplugues se’ns dóna molt bé això de 
gaudir mentre fem esport i alhora ser res-
pectuosos amb el medi ambient. La Festa 
de les Rodes ens demostra any rere any 
que hi ha moltes maneres de passar-s’ho 
bé i moure’s per la ciutat sense contaminar 
gens ni mica l’aire. Amb bicicleta, patinet, 
monopatí o patins de rodes podem arribar 
molt lluny, tot fent esport, i són opcions de 
mobilitat molt més saludables per a nosal-
tres i el planeta que els vehicles, com el 
cotxe o la motocicleta.  

L’epicentre de la festa, que se celebra el 
diumenge 7, està situat al carrer Andreu 
Amat, davant l’Institut la Mallola. Allà hi 
trobareu espais habilitats per passejar 
amb bicicleta, skates o karts de pedals; 
activitats sensibilitzadores en l’ús 
de les cadires de rodes i també 
l’habitual exhibició de patinatge 
artístic que cada any ens brinda 
el Club de Patinatge Artístic 
d’Esplugues.

Cal recordar que s’han pro-
gramat dues passejades urba-
nes en bicicleta pels carrers 
d’Esplugues. La primera, que 
surt a les 10.15 h, és per a infants 
de fins a 9 anys (acompanyats 
d’una persona adulta) i recorre 
1,5 km. La segona, de les 10.30 
h, és per a majors de 9 anys, amb 
bicicletes de marxes i recorre 8 km. 
No oblideu portar el vostre casc, ja 
que el seu ús és obligatori. 

Per cert! Tots aquells que partici-
pin a la festa s’enduran una samar-
reta. A més a més, durant la jornada hi 
haurà aigua i fruita per a tothom. Veniu i 
guanyeu salut mentre us divertiu!

Vegeu la informació detallada de totes les activitats al Dia a Dia. ●
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 En la Cursa Solidària d’Esplugues - 
Hos pital Sant Joan de Déu sólo hay una 
meta a tener en cuenta: el bienestar de 
los niños y niñas hospitalizados. Cada 
año cientos de participantes de todas las 
edades, en la última edición superamos 
los 1.500 dorsales, se suman a la iniciati-
va donde la salud y la solidaridad se dan 
la mano. Esta edición, que se celebra el 
domingo 21, se une a los actos conmemo-
rativos del 150 aniversario del Hospital 
Sant Joan de Déu, que en 1847 abrió sus 
puertas en la calle Muntaner de Barcelona, 
después se trasladó a la avda. Diagonal y 
más tarde, en 1973, vendría a Esplugues. 
Es una carrera donde todos ganan porque 
su finalidad es la de ayudar al Hospital 
Amic, que se logra con la participación al 
evento. Este proyecto se encarga de velar 
por hacer las estancias de los pacientes 
en centro hospitalario más llevaderas gra-
cias a la oferta de clases, musicoterapia o 
acompañamiento de payasos y mascotas, 
entre otras iniciativas. 

Recordamos que hay tres carreras: 
dos para atletas más jóvenes (Cursa de 
Promoció, 1.200 metros, y Mini-Cursa, 850 
metros), y la Cursa Solidària, de 5 quilóme-
tros, para el resto de participantes. Todas 
las carreras incluyen varias categorías por 
edades (que encontraréis desglosadas en 
el Dia a Dia). Como novedad, este año el 
recorrido de los circuitos para los más 
pequeños cambia de sentido, y consoli-
dan la incorporación de niños y niñas con 
diversidad funcional. ●

VII CURSA SOLIDÀRIA 
Domingo 21 

Inscripciones hasta el miércoles 

17 de mayo   a las 18 h

Más información en: 

www.cursasolidariaesplugues.cat 

¡Recordad que también podéis 

haceros voluntarios/as!

VII CURSA SOLIDÀRIA ESPLUGUES – SANT JOAN DE DÉU

ESPLUGUES CORRE POR EL BIENESTAR 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS HOSPITALIZADOS

INSCRIPCIONES
Os podéis inscribir en la Cursa hasta 
el miércoles 17, a las 18 horas, de 
forma presencial en:

• CEM Les Moreres - 
(Horario: de lunes a viernes de 
17.30 a 22 h., sábado de 9 a 20 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. Teléfono: 93 480 27 18)

• O por Internet en la web 
www.cursasolidariaesplugues.cat.
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 A aquellos que se os hacía corta la 
Setmana de la Gent Gran este año estáis 
de suerte porque el número de actividades 
se ha ampliado y ahora la programación se 
extiende durante todo el mes, del martes 
2 al miércoles 31 de mayo. 

En cuanto al tipo de propuestas, se man-
tienen las charlas y talleres sobre salud y 
bienestar, así como las actividades de ocio 
y cultura. Por un lado, podréis saber qué 
alimentación ayuda a prevenir el cáncer o 
qué plantas medicinales alivian el dolor, 
y abordar el tema de la sexualidad en la 
madurez. El baile y el deporte tampoco 
faltarán, tenéis varias actividades en las 
que la música estará presente, incluso hay 
un baile intergeneracional con los niños y 
niñas de 1º de primaria del colegio Isidre 
Martí; además, podréis reaprender a ir en 
bicicleta o practicar marcha nórdica. 

Respecto a las propuestas culturales, 
cabe destacar los itinerarios de ruta histó-
rica de Esplugues, un cine fórum y la obra 
de teatro Chicago, rises i reixes! del grupo 
de teatro Fem el que podem. Con todo, el 

 A aquelloos que se ossossosoo  hhhacacccccacccacacíaíaíaaaíaaíaíaaíaíaíaíaíaíaíaííaííaaíaíaíaaíaa c   oroo tataaaaaaaaaaaaaaaaaaa ll llll ll   laaa aa aaa a a
Setmana dee la Gent Graaaannnn eeeeeestststststststtttstststss eeeeee e ee aaaaañaaaaaaaaa o esssstáttátátátátáááááátáátááátáááátátááááááttááátááááttáátáátááátááttáátttáttáátátáááátáátáááátáááátááiiisisissisisiiiiiiisi    
de suerte poorque el númeeeerrrooo d ddd ddddddeeeee e eeeeeee aacacacacacaaaa titititivivivvvv daaaaaaaaaaaaadaaaaaddaaadddeddddedededdeededddedeedeededddeedeeededeeededeeedeeeeeeeeeeeeedeeeedees s ss ssss
se ha ampliaado y ahora laa pprpprrrppp oogggggggogggrrrrrarrr mam cióóóóónónónnnnnóóóóónónnóóónónnón ssssseeee

MES DE LA GENT GRAN 

Todo un mes dedicado a la gente mayor 
al ampliar el número de actividades

 El mes que Esplugues celebra l’arriba-
da de la primavera, el Festival de Música 
Clàssica i Tradicional ret el seu petit 
homenatge a l’estació de l’any més florida 
tot convidant Dianthus Ensemble, una for-
mació que pren el clavell com a inspiració. 
El grup, que neix el 2011 seguint la pro-
posta de Maria Busqué, espluguina que 
viu a Berlín, recorda que en els segles XVII 
i XVIII el clavell era el símbol de l’amor i 
d’allò efímer. “També la música floreix com 
a art sensorial i s’esvaeix al cap de breus 
instants”, afirma aquest quartet dedicat 
a recuperar la música barroca i els seus 
instruments originals. El divendres 12, la 
Dianthus ens obsequiarà amb un concert 
d’òpera instrumental d’aquest moviment, 
titulat Aires i danses, en què ‘aires’ pren 
el sentit de tradicions musicals, com en 
català diem “aires camperols”. 

D’altra banda, el divendres 19, teniu una 
cita amb Enric Granados. L’Orquestra de 
Cambra Terrassa 48 ofereix un homenat-
ge al compositor català en el 150è aniver-
sari del seu naixement. Postals a Enric 
Granados és un recull de peces del mateix 
autor i de compositors que van tenir diver-
ses influències en la seva obra i vida, com 
Isaac Albéniz o Edvard Grieg, entre d’al-

epicentro de la fiesta será como siempre 
la gran fideuà popular del sábado 20, que 
es una buena oportunidad para encontra-
ros, charlar y bailar con amigos, amigas y 
vecinos. ¡Feliz mes a todos! ●

MES DE LA GENT GRAN
Del martes 2 al miércoles 31

Más información: en la revista 

especial que habéis recibido en 

casa o a www.esplugues.cat.

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL

Òpera instrumental barroca i Enric Granados, 
protagonistes del tercer mes del festival 

Dianthus Ensemble
Òpera barroca instrumental – 

Aires i danses 

Divendres 12   21 h 

Orquestra de Cambra 
de Terrassa 48 

Postals a Enric Granados

Divendres 19   21 h 

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

tres. “Unes postals sonores plenes d’obres 
originals i arranjaments per a orquestra de 
corda”, explica la mateixa formació dirigi-
da per Quim Térmens. ●



 Sempre és important fer tot allò que està 
a les nostres mans per tenir cura del cos 
i la ment. Un dels objectius vitals ha de 
ser el nostre benestar tal com fa palès la 
Setmana de la Salut que, tant si ens volem 
cuidar millor o si ens agradaria aprendre’n 
més, ens ofereix unes quantes activitats 
que ens ensenyaran a cuidar-nos millor. 

A banda de l’habitual campanya del pre-
venció del glaucoma, el taller de primers 
auxilis i la marató de donació de sang, tro-
bareu xerrades i tallers sobre els mites i 
les realitats de les dietes, els beneficis de 
la relaxació i el mindfulness i una master-
class de zumba, el ball que tant d'èxit està 
tenint als gimnasos de mig món. 

Marqueu a l’agenda les activitats i feu-
vos el regal de la salut! ●

SETMANA DE LA SALUT 
Del dijous 18 al divendres 26  

Diversos indrets de la ciutat 

19a SETMANA DE LA SALUT

La Setmana de la Salut 
ens recorda la importància 
de cuidar-nos

 El teatre no té edat, o almenys això és el que ens ense-
nya cada any la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil que 
organitza L’Avenç Centre Cultural i l’Ajuntament, que 
arriba a la seva cinquena edició. Entre els petits i joves 
alumnes d’escoles i instituts (de 3 a 18 anys) que es posen 
a la pell de vertaders professionals durant el festival pot-
ser trobem els futurs actors i actrius de casa nostra. 

Després d’hores d’assaig, de memoritzar el guió i d'ela-
borar el vestuari, els participants tenen l’oportunitat de 
pujar a l’escenari de L’Avenç durant el cicle, que es con-
centra el cap de setmana del dissabte 20 al diumenge 21, 
i la cloenda del dissabte 27. L’entrada és gratuïta. 

Les escoles i instituts participants a la cinquena edició de 
la Mostra són: l'Escola Folch i Torres, que participa amb 
tres obres; l'Institut Joanot Martorell, amb dues funcions; 
i  l'Escola Isidre Martí, l'Aula de música i teatre musical i 
l'Institut La Mallola, amb una obra cada centre. ●

Joves i petits posen 
a prova els seus dots 
interpretatius a la Mostra 
de Teatre de L’Avenç

MOSTRA DE TEATRE 
Dissabte 20  18 h

Diumenge 21  18 h

Dissabte 27  18 h Cloenda 

L’Avenç Centre Cultural

maig 2017 - L'Agenda  7
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Concert solidari 
a favor de Sant Joan 
de Déu i Fundesplai
 L’Escola Gras Soler 

i l’Esplai Es  purnes 
han unit forces per 
organitzar un con-
cert solidari a favor 
de l’Obra Social 
de Sant Joan de 
Déu i la campanya 
de beques d’estiu 
de Fundesplai. El 
divendres 12, a les 
20 hores, teniu una cita amb el grup Radio75 
i els grups de l’Escola Municipal de Música 
d’Esplugues. 

La recaptació anirà a parar als projectes 
que tiren endavant des de la fundació de Sant 
Joan de Déu, que vetlla pel benestar de les 
persones més vulnerables, ja sigui la gent 
gran, els nens i les nenes hospitalitzades, les 
persones amb diversitat funcional o sense llar 
i els malalts mentals. L’entitat també desti-
na els seus recursos a la recerca per la cura 
de malalties. Pel que fa a Fundesplai, ofereix 
beques perquè cap infant o jove, que es troba 
en situació de vulnerabilitat o risc social, es 
quedi sense poder fer activitats de lleure 
d’estiu.  

Veniu a passar una vetllada musical i alhora 
solidària! ●

Els esbarts de Sant Feliu i Sant 
Adrià, convidats d’honor del 
Festival de Dansa d'Esplugues
 Prop de 50 ballarins i ballarines es concentren a la 18a edició del Festival de 

Dansa d’Esplugues que organitza l’Esbart Vila d’Esplugues. És un dels actes més 
incondicionals de les Festes de Primavera. Aquest any l’entitat convida l’Esbart 
Dansaire de Sant Adrià i l’Esbart de Sant Feliu de Llobregat per unir-se a una 
gran vetllada el proper dissabte 20, a les 19 hores. 

Pel que fa  les peces interpretades pel grup de casa nostra, cal destacar el Ball 
de Nyacres de Castelló d’Empúries, que es ballava per donar la benvinguda als 
pescadors, el de Pastors, una dansa d’esperit jove i alta muntanya, i La Disfressada 
de Sant Vicenç dels Horts, un compendi de danses tradicionals, relacionades amb 
els ritus pagans aplicats a les collites. 

Tot plegat culminarà amb el Ball del Babau, que interpretaran tots els dansaires 
convidats, i també el públic que s’hi vulgui unir. ● 

18è FESTIVAL DE DANSA D’ESPLUGUES
Dissabte 20  19 h

Parc Pou d’en Fèlix – pista vermella

En cas de mal temps, a la pista coberta del mateix parc

CONCERT SOLIDARI
Divendres 12  20 h 

Pati de l'Escola Gras i Soler

CAMINAR PLEGATS 
PER COLLSEROLA
 A Esplugues tenim la gran sort de comptar amb un paradís 

natural com és la Serra de Collserola a prop de casa. I una de 
les millors maneres d’agrair-ho és gaudir-ne. És per això que 
el Centre Excursionista Esplugues d’Espluga Viva cada any 
organitza la Caminada d’Esplugues a Collserola, una activitat 
popular on totes les condicions físiques i edats hi tenen cabuda. 
Aquest any arriba a la seva 21a edició. 

Es tracta d’una sortida a peu que permet conèixer el parc, pas 
a pas, des de la ciutat fins als voltants del Tibidabo. Des de l’any 
passat hi ha l’opció de triar dues rutes segons la dificultat del 
camí, una de 10 kilòmetres, més assequible i familiar, gràcies a 
la lleugeresa del recorregut, i l’altra de 20 kilòmetres, una mica 
més intensa que la primera i que us portarà fins a la Font de la 
Budallera, a l’ombra del cim del Tibidabo.

El preu de la inscripció (de 10 euros per a les persones adultes 
i de 6 euros per als infants menors de 12 anys, ambdós federats 
amb assegurança, si no són 2 euros més) inclou una samarreta 
tècnica, esmorzar, avituallament i un quadern de camp. Podeu 
inscriure-us a la Secretaria de l’Espluga Viva (c/ Sant Francesc 
Xavier, 5-7, tel. 93 47 39 09 o secretaria@esplugaviva.cat, de 17 
a 20 hores) o bé per Internet a: www.caminadaesplugues2015.
blogspot.com. ●

CAMINADA D’ESPLUGUES 
A COLLSEROLA
Diumenge 28  8.30 h. 

Sortida de la plaça Mireia

t solidari
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Dia
a Dia

Maig 2017

2 DIMARTS
 10 h

Centre Municipal Puig Coca c/ Vallerona, 25   

MES DE LA GENT GRAN
Presentació de la guia de preven-
ció, detecció i derivació de mal-
tractament a persones grans amb 
Alzheimer i/o altres dependències
A càrrec de l’Associació AFA
Organització: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i 
Associació

 18.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Inauguració exposició i xerrada: 
‘Els murs d’Europa’
Presentació de la problemàtica dels refugiats en un 
marc general de drets humans, amb conflictes con-
crets com el que tenim tan a prop, a la frontera sud 
i els diferents conflictes del món. Mostra fotogràfica 
sobre les persones refugiades a càrrec de Novact, 
Irídia i Fotomovimiento.org.   

 A LA PÀGINA 2

3 DIMECRES
 De 10 a 12 h

Jardins de Can’Hospital

MES DE LA GENT GRAN 
Gimcana!
Punt de trobada: Complex Esportiu de les Moreres 
(plaça de les Moreres, s/n)

 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

MES DE LA GENT GRAN 
Xerrada: 'L’alimentació per a la pre-
venció del càncer' 
A càrrec de Núria Duran i Martí, dietista-nutricionista.

 19 h • La Masoveria de Can Tinturé   
Inauguració de la mostra expositiva: 
‘Terrissa en xarxa. Els morters de 
ceràmica’
Xerrada inaugural a càrrec d’Alfons Romero sobre 
les diferents tipologies i funcions dels morters de cerà-
mica al llarg de la història. Exposició fins al 2 de juliol 

4 DIJOUS
 De 10 a 12 h

Casal de Cultura Robert Brillas 
c/ Àngel Guimerà, 38  

MES DE LA GENT GRAN
Taller: 'Plantes remeieres per al dolor'
A càrrec de Mònica Zevallos, naturòpata

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

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

 18 h • Plaça del Taxi  

FESTES DE PRIMAVERA
Festa infantil amb xocolatada i 
inflables
Organitza: AV Can Clota

 19 h • L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 
Teatre infantil: La Caputxeta
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

7 DIUMENGE
 10 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

FESTES DE PRIMAVERA
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 a 14 h 
Carrer Andreu Amat, Institut La Mallola i parc 
d’skaters  

FESTES DE PRIMAVERA
Festa de les Rodes

 De 10.30 a 14 h • Carrer Andreu Amat
- Circuits d'habilitats amb bicicletes
- Zona ludoteca, miniesport, tallers per als més 
menuts i circuit de patins i patinets
- Zones biketrial
- Activitat sensibilitzadora amb cadira de rodes, 
dinamitzada per F. ECOM
- Estand BICIBOX (bicicletes elèctriques)

 De 10.45 a 14 h • Carrer Andreu Amat
- Taller de patinatge amb eslàlom, velocitat i salts
- Circuit de karts amb pedals

 D’11 a 14 h • Parc d’skaters
Taller d’iniciació a l’skate i exhibicions. 
Taller de grafits: 'Válvulas & Ritmos', a càrrec de 
Kaligrafics i Contorno Urbano.

 De 12.30 a 13 h  • Institut La Mallola 
Exhibició patinatge artístic
A càrrec del Club Patinatge Artístic
PASSEJADES URBANES (casc obligatori)
Circuit petit (1.500 metres aprox.)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Ins-
titut La Mallola a les 10.15 h
Circuit destinat als més menuts, acompanyats
d'adults, aconsellat per a infants fins als 9 anys
Circuit gran (8 Km)
Sortida des del c/Andreu Amat, davant de l’Ins-
titut La Mallola a les 10.30 h. Edat mínima 9 anys. 
Per a bicicletes amb marxes
Col·laboren: Freedom Sports, Club Patinatge Artístic
Esplugues, Motoclub Esplugues (secció bicicletes),
Federació ECOM i Creu Roja d'Esplugues. 

 A LA PÀGINA 4

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
'L'hotel d'insectes! Els petits inver-
tebrats del parc’
Descobrireu els insectes que viuen al parc a partir 
d'una descoberta amb lupes de mà, terraris, pinzells, 
pots-trampa i fitxes amb els seus dibuixos.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues i Fundesplai

 19 h • L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 
Teatre infantil: La Caputxeta
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

9 DIMARTS
 De 10 a 12 h • Jardins de Can’Hospital

MES DE LA GENT GRAN 
Gimcana!
Punt de trobada: Complex Esportiu de les Moreres 
(plaça de les Moreres, s/n)

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Aproximació a una història de la 
música espanyola'
A càrrec d'Oriol Pérez Treviño 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Cal inscripció prèvia

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

IGUALTAT DE GÈNERE PER A TOTHOM
Projecció de la pel·licula: 
Chicas nuevas 24 horas
Col·loqui amb la seva directora, Mabel Lozano. Més 
informació a: http://www.proyectochicasnue-
vas24horas.com/

 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

L'Esbart Vila d'Esplugues: 
passat, present i futur
a càrrec d'Antoni Haro Boada, president de l'entitat. 
Es farà una petita mostra de dansa.
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

5 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE
OTTO PREMINGER
Laura (1944)

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

UNA ESTONA AMB L’AUTOR...
Miguel Pajares presenta: 
Aguas de venganza
Una novel·la policíaca que aborda la temàtica de les 
persones immigrades i refugiades.

6 DISSABTE
 De 10 a 12 h 

Sortida del CEM Les Moreres   
Marxa nòrdica (intensitat mitjana): 
‘De marxa cap a la Vall de Sant Just’
Places limitades i dirigit a persones que ja hagin rea-
litzat alguna sortida amb pals de marxa nòrdica. Per 
a majors de 16 anys. Inscripcions fins al 4 de maig: 
presencialment al CEM Les Moreres, de dilluns a 
divendres, de 10 a 20 h, o per Internet, al web: www.
esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues, amb el suport 
de Bendhora i l’Associació Esportiva Nòrdic Walking 
Catalunya

 De 10 a 14 h
Davant del Casal de Cultura Robert Brillas 

17a FESTA DE LA SOLIDARITAT I 
14a FESTA DEL COMERÇ JUST

 10.30 h • Lectura del manifest de Comerç Just
 12.30 h • Lliurament de premis del Concurs de 

dibuix de Comerç Just i Cooperació
Exposició de dibuixos dels alumnes de les escoles de 
primària que han participat al Concurs. 

 13 h • Actuació de Mabel Flores Project 
Grup de reggae, rumba, pop-rock i música d’autor. 
Amb la participació del grup de percussió Drums. 

 A LA PÀGINA 2

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE 
Pista lliure, que vinc!
A càrrec de Rosa Pinyol
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15 DILLUNS
 

 De 10.30 a 12 h • Diversos indrets d'Esplugues

MES DE LA GENT GRAN
Itinerari ruta històrica d’Esplugues
Punt de trobada: a la porta d’entrada del Museu Can 
Tinturé. Inscripcions: 8 de maig,  de 10 a 13 h a l'Es-
plai Municipal Gent Gran – Centre (Rafael Sebastià 
Irla, s/n bxs.)

 19 h • Casal de cultura Robert Brillas   

Inauguració de l'exposició: 
'Èxode d'un poble. La retirada a la 
Vall de Camprodon i Prats de Molló'
Amb la intervenció del comissari, Lluís Bassaganya. 
Exposició itinerant produïda per l'Ajuntament de 
Camprodon i el Centre d'Estudis de la Retirada de 
Camprodon. Mostra oberta fIns al 3 de juny. 

16 DIMARTS
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

C/ Àngel Guimerà, 106 

MES DE LA GENT GRAN
Cinefòrum!

17 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 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

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Let's play the tale by Patricia McGill       
Old Ladies. Join in the stories through 
objects and visual aids as well as songs. 
Playful and interactive storytelling in 
English for children aged.           

 18.30 h • Museu Can Tinturé   

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Visita guiada: ‘El Llegat Nolla’
Xavier Laumain, arquitecte i comissari de l’expo-
sició, us aproparà a la història i a la producció de la 
fàbrica Ceràmica Nolla. 

 De 17 a 20 h • Ports obertes
Visita lliure gratuïta al Museu Can Tinturé

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10: LA FRONTERA 
Viajes con Heródoto, de Ryszard 
Kapuscinski. Cal inscripció prèvia.
El coordina: Luis Fernández Zaurín

18 DIJOUS
 10.30 h • Claustre del Monestir de Santa 

Maria de Montsió c/ de l'Església, 82  

MES DE LA GENT GRAN
Cantata dels nens i nenes de pàrvuls 
de l'escola Nazaret
Places limitades

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Internet of thinks, el futur d’Inter-
net' A càrrec de Miquel Barceló 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Cal inscripció prèvia

 20 h • Escola Gras i Soler 

Concert solidari
Actuacions de Radio75 i grups de l’Escola 
Municipal de Música d’Esplugues. La recaptació 
es destinarà a l’Obra Social de Sant Joan de Déu i 
a la campanya de beques d’estiu de Fundesplai.
Organitza: AMPA Gras i Soler i Esplai Espurnes. A LA PÀGINA 8

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

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Òpera barroca instrumental: Aires i danses
A càrrec de Dianthus Ensemble (Johanna Bartz, 
traverso; Dorothee Mühleisen, violí barroc; HynGun 
Cho, violoncel barroc; i Maria Busqué, clavicèmbal)
. Més informació a http://www.festival-musica-
esplugues.cat
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A  A LA PÀGINA 6

13 DISSABTE
 De 10.30 a 21 h • Rambla del Carme  

FIRESPLUGUES 2017 
Fira comercial i industrial en què el comerç i l'empresa 
locals exposen els seus productes i iniciatives a la ciu-
tadania. Hi ha actuacions i demostracions de diverses 
escoles i expositors a l'escenari. Consulteu tota la infor-
mació a El Pont, que heu rebut amb aquesta agenda.  

 Tot el dia    
C. Mossèn Jacint Verdaguer i c. de l'Església

FESTES DE PRIMAVERA
Flors al carrer 2017

 13 h • Passejada inaugural (flors, música, art...)
Inici al carrer Mossèn Jacint Verdaguer cantonada av.
de Cornellà fins al Museu Can Tinturé
Museu Can Tinturé i "La Rajoleta"   

 De 10 a 14 h i de 17 a 20 h • Entrada gratuïta

12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L'HORA DEL CONTE
Contes de l'Amèrica llatina
A càrrec de Sensedrama Teatre 

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

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

14 DIUMENGE
 Tot el dia    

C. Mossèn Jacint Verdaguer i c. de l'Església

FESTES DE PRIMAVERA
Flors al carrer 2017
Museu Can Tinturé i "La Rajoleta"   

 De 10 a 14 h i de 17 a 20 h 
Entrada gratuïta i visites guiades al matí

 De 10.30 a 21 h • Rambla del Carme  
FIRESPLUGUES 2017 
Fira comercial i industrial. Consulteu tota la informació a 
El Pont, que heu rebut juntament amb aquesta agenda.  

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Què hi posarem, al kit de supervi-
vència?’ Organitza: Ajuntament d’Esplugues

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Obra de teatre interactiva: ‘Murs’
Al món sovint s’aixequen murs que fan que la comu-
nicació entre els humans sigui cada cop més difícil. 
Són diferents tipus de murs: personals, interpersonals, 
comunitaris, ideològics, econòmics...
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i l’Ajuntament 

 20 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 

Lliurament de premis del concurs de 
fotografia dels Tres Tombs
Veredicte del jurat i lliurament de premis. Exposició de 
les obres participants fins al 12 de maig. 
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

10 DIMECRES
 11 h

Casal de Cultura Robert Brillas 
c/ Àngel Guimerà, 38  

MES DE LA GENT GRAN 
Conferència: 
'La sexualitat a la maduresa'
A càrrec de Carmen Sánchez Martín, codirectora de 
l'Institut de Sexologia de BCN

 12 h 
Biblioteca La Bòbila  

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

 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
DISCOFÒRUM
Felip Pedrell: El nacionalisme musi-
cal hispànic
Selecció d'audiovisuals i comentaris de José Ramón 
García. Una aproximació al drama líric espanyol. 
Organitza: APAME

11 DIJOUS
 De 10 a 12 h

Plaça Blas Infante s/n

MES DE LA GENT GRAN
Ballem tots junts! 
Els joves de 1r de Primària de l'escola UTMAR s’ani-
men a ballar amb la gent gran.

 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
CONTES MENUTS
La Rita fa vacances, a càrrec de Sara Fuentes 
La Rita s'acomiada dels infants fins al curs que ve! Per 
a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’una persona 
adulta. Places limitades, cal inscripció prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La tradició oral i la improvisació en 
la música', a càrrec de Marcel Casellas 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h 
Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Cal inscripció prèvia

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

12 DIVENDRES
 18 h 

Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
OTTO PREMINGER
¿Ángel o diablo? (1944), d'Otto Preminger
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FESTES DE PRIMAVERA
CORREFOCS

 21 h • Carrer Àngel Guimerà (davant biblioteca) 
Correfoc infantil
Organitzen: Colles de Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs, Toc de Foc de la Bòbila i colla convidada.

  22 h • Jardins Casal de Cultura Robert Brillas  

Correfoc 20 anys de Boc de Biterna: 
‘El Boc reneix’
Recorregut: Casal de Cultura, Àngel Guimerà, Laureà
Miró, Església i Les Piles. Organitza: Boc de Biterna

FESTES DE PRIMAVERA
NIT ESOTÈRICA 

 De 20.30 a 23.30 h
Jardins de Can Tinturé  

Tallers de roba i paper, imprimirem i 
dissenyarem figures màgiques! 
Organitza: Espai Municipal de les Arts

 A partir de les 22 h • Carrer Montserrat i 
Jardins del Museu Can Tinturé   
Numerologia, runes celtes, tarotistes

 22 h • Plaça Montserrat Roig 
Planetari 

 22 h • Jardins de Can Tinuré 
Espectacle amb un faquir 
Tres espectacles, cada 45 minuts. 

 22 h • Carrer de l'Església
Tallers de maquillatge, de vitralls de 
cromoteràpia i d'amulets de la sort 

 22.15 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues
Concert de swing: 
Hot Carajillo’s happy band

 00.30 h • Plaça Pare Miquel d'Esplugues
Concert: Irish Corner

 A LA PÀGINA 3

 De 18 a 3 h 
Parc de les Tres Esplugues  

FESTES DE PRIMAVERA
20è ANIVERSARI BOC DE BITERNA
Concert jove de primavera

 18 h • Wiggle Yard Sound & friends 
 23.30 h • Tu madre esputa 
 00.45 h • Kancer de sida 
 01 h •  Wiggle Yard + Punxadiscos

Organitza: Boc de Biterna

 19 h
Parc Pou d’en Fèlix – pista vermella 

FESTES DE PRIMAVERA
18è Festival de Dansa d'Esplugues
Actuacions del Cos de Dansa de l’Esbart Vila 
d’Esplugues, l'Esbart Dansaire de Sant Adrià i 
l'Esbart de Sant Feliu de Llobregat. En cas de mal
temps, es farà a la pista coberta del mateix parc
Organitza: L’Esbart Vila d’Esplugues A LA PÀGINA 8

FESTES DE PRIMAVERA
NIT DELS MUSEUS

Museu de ceràmica “La Rajoleta”:
 De 19 a 1 h • Portes obertes 

Exposició permanent: 'La ceràmica i els forns del 
Modernisme'

 De 22 a 24 h 
Activitat teatralitzada: 
‘Les ombres de la fàbrica’
Som l’any 1904, Josep Puig i Cadafalch torna a trepitjar 
la fàbrica Pujol i Bausis per fer una comanda de rajoles, 
on es troba amb Pau Pujol...

Museu Can Tinturé
 De 19 a 1 h • Portes obertes 

Exposició permanent: 'Can Tinturé, col·lecció de rajola 
de mostra Salvador Miquel', i les mostres temporals ‘El 
Llegat Nolla’ i ‘Terrissa en salsa’. 

 De 19 a 21 h
Taller familiar: ‘Dissenyem un mosaic’
Els nens i nenes es convertiran en dissenyadors de la 
Fàbrica Hijo de Jaime Pujol y Bausis, i crearan el seu 
propi model de mosaic.

 De 22 a 24 h 
Demostració i ball: ‘Ballem un vals?’
Les sales del museus es converteixen per unes hores 
en un gran saló de ball. Diverses peces de vals dialo-
guen amb les rajoles de la col·lecció permanent, de la 
mà de l’Escola de Balls de Saló de l’Ateneu de 
Sant Just. A LA PÀGINA 3

 18.30 h • La Masoveria de Can Tinturé  

Xerrada: ‘Coneixem les energies netes 
i renovables’
A càrrec  de l'enginyer expert en energies renovables 
Ingo Vosseler

 19 h · Biblioteca La Bòbila  

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

19 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
OTTO PREMINGER
Cara de ángel (1952)

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

XXI FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I 
TRADICIONAL
Postals a Enric Granados
Orquestra de Cambra Terrassa 48. Quim Tèrmens, violí 
i director. Més informació a http://www.festival-
musica-esplugues.cat
Organitza: Amics de la Musica de Santa Magdalena A  A LA PÀGINA 6

 A partir de les 21 h 
Parc de les Tres Esplugues 

20è ANIVERSARI DE BOC DE BITERNA
Sopar i concert

 21 h • Sopar de germanor
 23.30 h • Bonete
 00:45 h • The Cane Peelers

Organitza: Boc de Biterna

20 DISSABTE
 De 10 a 12 h 

Sortida del CEM Les Moreres   
Marxa nòrdica (intensitat alta): 
‘De marxa al Pantà de Vallvidrera'
Places limitades i dirigit a persones que ja hagin rea-
litzat alguna sortida amb pals de marxa nòrdica. Per 
a majors de 16 anys. Inscripcions fins al 18 de maig: 
presencialment al CEM Les Moreres, de dilluns a 
divendres, de 10 a 20 h, o per Internet, al web: www.
esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues, amb el suport 
de Bendhora i l’Associació Esportiva Nòrdic Walking 
Catalunya

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L'HORA DEL CONTE
El Cuentilador, a càrrec de l'Ós Mandrós

 14 h • Parc Pou d’en Fèlix - pista coberta  

MES DE LA GENT GRAN
Gran fideuà popular
Inscripcions: del 8 al 12 de maig, al Punt d’Atenció 
a la Ciutadania Central (pl.Santa Magdalena, 24) i al 
Punt d’Atenció a la Ciutadania de Can Vidalet (Rbla. 
Verge de la Mercè,1)

 A partir de les 18 h • L'Avenç Centre Cultural 

V MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL 

 18 h •La granota assedegada
A càrrec de l'Escola Folch i Torres

 18.30 h • Rapunzel, Escola Folch i Torres

 19.10 h • El vestit nou de l’empera-
driu, a càrrec de l'Escola Folch i Torres

 19.50 h • Portal màgic, Escola Isidre Martí

 20.55 h • Game Over, Aula de música i tea-
tre musical. Entrada gratuïta.
Organitza: L'Avenc Centre Cultural i l’Ajuntament A LA PÀGINA 7

Jornada dedicada als amants de la 
rajola catalana i la ceràmica antiga
 Arriba la 37a edició de la Trobada de 

Col·leccionistes de Rajola Catalana i 
Ceràmica Antiga, on durant un matí els 
amants d’aquestes peces antigues podran 
localitzar-les i adquirir-les als Jardins de 
Can Tinturé. 
L’Associació Catalana de Ceràmica 
organitza aquesta trobada, que ja s’ha 
consolidat com una cita imprescindible en 
el món ceramista. Paral·lelament a l’opció 
d’ampliar les pròpies col·leccions, l’acte 
ofereix tres activitats d’allò més entretingudes i originals. Per una banda, es fa 
un concurs de terrissa en salsa, que seria vindria a ser una competició per des-
cobrir la millor salsa de xató; i, per l’altra, hi haurà dues demostracions: una de 
pintada de rajoles amb trepa a càrrec del Taller Sot, i l’altra de rakú per part de 
l’Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues. ●

TROBADA DE COL·LECCIONISTES DE RAJOLA CATALANA I CERÀMICA ANTIGA
Diumenge 28  De 10 a 14 h • Jardins de Can Tinturé
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 De 10 a 14 i de 15 a 18 h
Plaça de La Bòbila de Can Vidalet Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu mes informació a l'activitat del dilluns 22. 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Un viatge a Londres a través del 
cinema'A càrrec d'Albert Beorlegui i Tous
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

UNA ESTONA AMB L'AUTORA...
Carme Via Sala presenta: 
La Modista i altres dones
Modera M. Àngels Fernández. Novel·la guanyadora 
del Premi Delta de Narrativa escrita per dones 2016

 20 h • Espluga Viva  

PATI BLAU
Curs de feminisme per microones, 
amb Natza Farré
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

26 DIVENDRES
 De 10 a 14 i de 15 a 18 h

Plaça de La Bòbila de Can Vidalet Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu mes informació a l'activitat del dilluns 22. 

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
OTTO PREMINGER
Anatomía de un asesinato (1959)

27 DISSABTE
 11 h 

Rambla del Carme  

Assaig de castellers al carrer, dinar i 
vermut electrònic 
D'11 a 12 h • Gimcana per a infants 
De 12 a 13.30 h • Assaig 
De 14 a 15 h • Dinar 
De 16 a 17 h • Quina 
De 17 a 20 h • Vermut amb música electrònica
Organitza: Colla de Castellers d'Esplugues

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Una nit monstre, a càrrec de Sandra Rossi

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

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

 18 h
L'Avenc Centre Cultural 

V MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL Cloenda Entrada gratuïta.
Organitza: L'Avenc Centre Cultural i l’Ajuntament A LA PÀGINA 7

 De 10.30 a 12 h
Associació de Dones de La Plana (c/ Bruc 40) 

SETMANA DE LA SALUT
Xerrada i taller: ‘Dietes mites i realitat’
Propostes per millorar els nostres hàbits alimentaris.
Com planificar un menú setmanal segons els nostres 
gustos i característiques.  A càrrec de la Dra. Montse 
Curucelaegui, especialista en salut pública i nutrició, 
de l’Ajuntament d’Esplugues

 17.30 h
Diversos indrets d'Esplugues 

MES DE LA GENT GRAN
Itinerari ruta històrica d’Esplugues
Punt de trobada: porta d’entrada del Museu Can 
Tinturé. Inscripcions: 8 de maig, de 10 a 13 h, a l'Es-
plai Municipal Gent Gran – Centre (Rafael Sebastià 
Irla, s/n bxs.)

24 DIMECRES
 De 9 a 20 h • Institut Severo Ochoa 

SETMANA DE LA SALUT
Marató de donació de sang 
Organitzada pels alumnes de l’Institut Severo Ochoa 
amb l’objectiu de conscienciar la població que, 
d’aquest petit gest de donar sang, un dia en pot 
dependre la nostra vida. 
Organitza: Banc de Sang i Teixits de Catalunya

 De 10 a 14 i de 15 a 18 h
Plaça de La Bòbila de Can Vidalet Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu mes informació a l'activitat del dilluns 22. 

 D’11 a 12.30 h
Sala d’actes de l’Edifici Puig Coca  (c/Vallerona, 25) 

SETMANA DE LA SALUT
Xerrada: ‘Benefics de la relaxació-medi-
tació i mindfulness en la teva salut’
Xerrada per conèixer millor tot allò que està al nostre 
abast per millorar o conservar la nostra salut. A càrrec 
de la Dra. Imma Nogués, del CAP Lluís Millet.

 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

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

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Un passeig pel romanticisme fran-
cès: Gounod, Offenbach, Bizet...
Selecció d'audiovisuals i comentaris: Francesc Coma
Organitza: APAME

 19 h • Biblioteca La Bòbila 

Taller: 'Un CV + creatiu' 
La millor eina per a la recerca de feina: el currículum. 
Com diferenciar-vos amb un disseny original i innova-
dor. Apreneu a fer-vos un currículum original en una 
sessió. Amb Víctor Prieto. Cal inscripció prèvia 

25 DIJOUS
 De 9.30 a 11 h

CEM Les Moreres plaça de les Moreres, s/n  

MES DE LA GENT GRAN 
Nòrdic walking
Caminem amb bastons esportius

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

SETMANA DE LA SALUT 
Masterclass de zumba 
Mitjançant el ball feu exercici físic amb grup i milloreu 
el vostre benestar físic i mental.

21 DIUMENGE
 A partir de les 10 h

Sortida i arribada c/Alegria • Recorregut urbà
Cursa popular [10€] - Categories inferiors [3€]      
PRIMAVERA SOLIDÀRIA A ESPLUGUES 
7a Cursa Solidària Ciutat d’Esplugues 
– Hospital de Sant Joan de Déu

 10 h Minicursa de 850 m (nascuts entre el 2007-2010)
 10.15 h Cursa de promoció de 1.200 m (2001-2006)
 11 h Cursa solidària de 5 km (anteriors al 2000, inclòs) 

Més informació i inscripcions fins al 17 de maig, 
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’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘El reciclatge a la natura’
Descobrir diferents estadis de descomposició de la matè-
ria orgànica i alguns dels éssers vius que hi intervenen. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

17.30 h • Parc Pou d'en Fèlix - pista vermella 

FESTES DE PRIMAVERA
Concert de primavera
A càrrec de la Coral Musicorum
Organitza: Coral Musicorum

 A partir de les 18 h • L'Avenç Centre Cultural 

V MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL 

 18 h •Romeo and juliet
A càrrec de l'Institut Joanot Martorell

 19.15 h • L’assemblea de les dones, 
Institut Joanot Martorell

 19.50 h • Gran cuñado, Institut La Mallola

Entrada gratuïta.
Organitza: L'Avenc Centre Cultural i l’Ajuntament A LA PÀGINA 7

22 DILLUNS
 De 10 a 12 h • CEM Les Moreres   

MES DE LA GENT GRAN
Ball intergeneracional amb 1r de 
Primària de l'Escola Isidre Martí

 De 10 a 14 i de 15 a 18 h
Plaça de La Bòbila de Can Vidalet Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Determinació gratuïta de la tensió ocular per descartar 
el glaucoma, malaltia silenciosa que al començament 
no presenta cap símptoma i que, si no es tracta, 
produeix una pèrdua irreversible de la visió a causa 
de l'afectació del nervi òptic. A càrrec de l’Institut 
Oftalmològic Tres Torres (IOTT).

 19 h • Espai Jove Remoli  

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

 19 h • Casal de Cultura Robert Brilles  

Presentació d'un conte 
A càrrec d'Eva Alejandro, directora de l'Escola 
Bressol Pàtums i Memas, amb la participació de la il-
lustradora Glòria Falcón

23 DIMARTS
 De 10 a 14 i de 15 a 18 h

Plaça de La Bòbila de Can Vidalet Unitat mòbil

SETMANA DE LA SALUT
Campanya de prevenció del glaucoma
Vegeu mes informació a l'activitat del dilluns 22
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29 DILLUNS
 De 10 a 12 h • Parc de Can Vidalet  

Davant de l’Escola Oficial d’Idiomes

MES DE LA GENT GRAN
Tornem a anar en bicicleta
Passejada per reaprendre i gaudir de la ciutat! 
Inscripcions: 8 de maig, de 10 a 13 h, a l'Esplai Municipal 
Gent Gran – Centre (Rafael Sebastià Irla,s/n bxs.)

30 DIMARTS
 16 h  

Casal de Cultura Robert Brillas c/ Àngel Guimerà, 38

Concurs de memòria

 19 h
Masoveria de Can Tinturé  
Identificació de ceràmica antiga
Sessió de descoberta i coneixement per als assistents 
que portin peces de ceràmica, a càrrec de l’Associa-
ció Catalana de Ceràmica.

 19 h 
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA 
Miami Blues, de Charles Willeford 
El coordina: Jordi Canal 

31 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Taller de creació de contes:

Apropem l'Amazònia boliviana als 
infants
A càrrec del Centre d'Estudis Amazònics 
Contacontes i elaboració d'un llibre col·lectiu de tela. 
Per a infants de 6 a 9 anys. Places limitades, cal ins-
cripció prèvia. Durada: 2.30 h.

 19 h  
Casal de Cultura Robert Brillas c/ Àngel Guimerà, 38

MES DE LA GENT GRAN
Obra de teatre: Chicago, risas i reixes!
Del grup de gent gran “Fem el que podem”

Dijous 1 de juny
 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

IGUALTAT DE GÈNERE PER A TOTHOM
Conferència: 
'Dones, salut i qualitat de vida'
A càrrec de la doctora Carme Valls. 

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

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

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

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

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

Dimecres, 3, 17 i 31 de maig, de 17.30 a 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la qua-
litat de vida de les persones cuidadores, tot reforçant la 
seva tasca i donant-los eines. Places limitades a 15 per-
sones. Per a inscripcions i més informació contacteu amb 
els serveis socials bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2400)

28 DIUMENGE
 8.30 h

Sortida a la plaça Mireia

21a Caminada d’Esplugues a 
Collserola
Dos recorreguts de 10 i 20 km. Preu: [10 €] per a adults 
federats amb assegurança i [6 €] per a infants federats 
amb assegurança (si no teniu assegurança federativa 
heu d’afegir-hi 2 €). Inscripcions a la Secretaria de 
l’Espluga Viva:c/ Sant Francesc Xavier, 5-7, tel: 93 47 
39 09 o al c/e: secretaria@esplugaviva.cat, de 17 
a 20 h. També per Internet: www.caminadaesplu-
gues2015.blogspot.com. Recordeu que la inscripció 
inclou l’esmorzar i una samarreta tècnica. 
Organitza: CEE – Espluga Viva

 A LA PÀGINA 8

 De 9.30 a 22 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres     

XIII Trofeu de Balls de Saló ‘Ciutat 
d’Esplugues’ Modalitat standard i latino. 
Organitza: Club Esportiu Balls de Saló d’Esplugues

 A LA PÀGINA 4

 De 10 a 14 h
Jardins de Can Tinturé     

XXXVII Trobada de Col·leccionistes 
de Rajola Catalana i Ceràmica Antiga
L’Associació Catalana de Ceràmica organitza aques-
ta trobada, on podreu localitzar i adquirir peces de 
ceràmica antiga. Trobareu: concurs 'Terrissa en salsa', 
competició de salsa de xató; demostració de pintada 
de rajoles amb trepa a càrrec del Taller Sot; i demos-
tració de raku i altres tècniques a “La Rajoleta” de la 
mà de l’Escola Municipal de Ceràmica

 A LA PÀGINA ANTERIOR

 11 h
Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

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

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

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

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Estampem la samarreta del Parc de 
Can Vidalet’
Experimentareu i coneixereu les diferents formes i 
textures de les plantes i elements que us envolten.
Organitza: L’Ajuntament i Fundesplai

 11.30 h 
Parc Pou d’en Fèlix – pista Conxita Udina

Ballada de sardanes
Amb la cobla Vila d’Olesa
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

 12.30 h   
Petit Parc de l'Amistat Davant de l'Edifici Puig Coca

Trobada intercomarcal de corals 
infantils del SCIC
(Secretariat de Corals Infantils de Catalunya). 
Participen corals infantils del Baix Llobregat, Vallès 
occidental i País Valencià. 
Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

IX JOCS FLORALS D'ESPLUGUES
Festa de lliurament de premis
Amb la participació de Miquel-Lluís Muntané, pre-
sident del jurat. Homenatge a Natàlia Hernández i 
proclamació d'Imma Fuster com a Mestre en Gai
Saber  A LA SECCIÓ BIBLIOTEQUES

Un maig a l’AUGGE marcat per la 
música 
 La programació del mes de l’Aula Universitària 

de la Gent Gran d’Esplugues (AUGGE) ve mar-
cada per la música, ja que les dues primeres 
conferències estan dedicades a aquesta disci-
plina. En primer lloc, l’antic director de l’Audi-
tori de Barcelona i creador de l’Orquestra del 
Montsalvat, Oriol Pérez Treviño, vindrà a la 
Residència La Mallola a parlar-vos de la història 
de la música espanyola. La segona sessió serà 
protagonitzada pel compositor i música de casa 
nostra Marcel Casellas (foto), que oferirà una “conferència cantada” sobre 
la tradició oral i la improvisació en la música i la literatura, en el sentit que 
combinarà informació comentada  i cants de certes tonades, on la participa-
ció del públic serà benvinguda, segons comenta el convidat. 

Pel que fa a les altres conferències, trobareu a l’enginyer aeronàutic, doctor 
en informàtica i editor expert en gènere de la ciència ficció, Miquel Barceló, 
que us farà viatjar al futur per parlar-vos d’allò que es coneix com l’”Internet 
de les coses”. D’altra banda, el crític i comentarista de cinema a diversos mit-
jans Albert Beorlegui i Tous (“El basar de les sorpreses” de RAC 1 o “El 
Suplement”, de Catalunya Ràdio) us descobrirà la ciutat de Londres a través 
d’algunes pel·lícules.●

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA GENT GRAN D’ESPLUGUES (AUGGE)
Els dijous  18 h • Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós • Socis gratuït, no socis [5€]
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Dilluns, 15 de maig, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

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

Dijous, 18 de maig, de 8 a 10 h
L’Avenç Centre Cultural 
Dilluns, 22 de maig, de 18 a 20 h Edifici Cadí 
Divendres, 26 de maig, de 10 a 12 h
Associació de Dones de La Plana

SETMANA DE LA SALUT
Taller de primers auxilis i suport 
vital bàsic (SVB) i ús dels DEA 
(desfibril·ladors)
Qualsevol dia podem estar presents en un ennuega-
ment, una pèrdua de coneixement, una aturada cardí-
aca, etc., a casa, a la feina, al carrer o d’excursió. Saber 
com actuar ràpidament és vital, i podem mantenir amb 
vida aquella persona mentre arriba ajuda. A càrrec 
d’Espai Cardioprotegit de Catalunya

Dimarts, fins al 30 de maig
De 15.15 a 17.15 h
CIRD Vil∙la Pepita c/Sant Francesc Xavier 1  

Dones amb talent
T’ajudem a trobar feina
Per a dones majors de 40 anys que cerquen feina, 
volen crear la seva pròpia feina o volen millorar la seva 
situació professional. Per a inscripcions i més infor-
mació a xde.info@gmail.com, trucant al telf. 695 882 
330 o a l’adreça web: http://xarxadones.entitats.
esplugues.cat/2017/01/16/arranca‐el‐proyecto-
dones‐amb‐talent‐de‐laxde/ 

SORTIDES
Diumenge, 7 de maig, a les 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia
Itinerari: 
La bateria de Sant Pere Màrtir
Fareu una petita excursió per la muntanya de Sant 
Pere Màrtir, veritable mirador del pla del Llobregat i de 
la ciutat de Barcelona. Descobrireu alguns aspectes de 
la defensa antiaèria durant la Guerra Civil espanyola 
i altres temes històrics relacionats amb aquest indret 
estratègic. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al 93 
470 02 18 o enviar c/e a: museus@esplugues.cat

Diumenge, 7 de maig, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

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

Diumenge, 13 de maig, a determinar
Sortida: informació Espluga Viva 

EXCURSIONS EN BICICLETA
L’entorn del riu Llobregós 
Consulteu la informació sobre les inscripcions a 
l’activitat 'Excursions en autocar'. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
Fins al 6 de maig, de dl. a ds., de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Exposició de pintura: 
'Expressió, llum i contrast'
En els quatres d'oli, pastel i al carbó. 
A càrrec d'Esteve Manubens

Del 2 al 15 de maig
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Exposició: ‘Transformant el món: els 
objectius de desenvolupament sos-
tenible de les Nacions Unides’

Del 2 al 15 de maig 
CEM Les Moreres    

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Exposició: ‘Les raons de la cooperació’
Col·labora: Ajuntament de Molins de Rei amb la col-
laboració del FCCD. 

Del 2 al 15 de maig 
CEM Les Moreres    

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Exposició: ‘La fam al món’, de Mans Unides

Del 2 al 15 de maig 
Edifici Molí – vestíbul  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Exposició: ‘El malbaratament alimen-
tari’, de Mans Unides

Del 2 al 15 de maig 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRIMAVERA SOLIDÀRIA
Exposició: ‘Els murs d'Europa’
A càrrec de Fotomovimiento.org. Selecció de 53 
fotografies que van des de la primera entrada de les 
persones refugiades i migrades per l’estació de tren de 
Budapest, el setembre de 2015, fins al tancament de la 
frontera macedònia i els atacs amb gasos lacrimògens 
i bales de goma de la policia el 13 d’abril de 2016. 
Inauguració i xerrada, dimarts 2, 18.30 h 

Del 3 de maig al 2 de juliol
La Masoveria de Can Tinturé    
Mostra expositiva: ‘Terrissa en salsa. Els 
morters de ceràmica’
Inauguració i xerrada: dimecres 3, a les 19 h. Xerrada 
inaugural a càrrec d’Alfons Romero sobre les dife-
rents tipologies i funcions dels morters de ceràmica al 
llarg de la història. 

Del 9 al 12 de maig
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició d’obres presentades al 
concurs de fotografia dels Tres 
Tombs
Inauguració, veredicte del jurat i lliurament de premis, 
dimarts 9, a les 20 hores. 
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues 

Del 15 de maig al 3 de juny
De dl. a ds., de 18 a 21 h
Casal de cultura Robert Brillas   
Exposició: 

'Èxode d'un poble. La retirada a la 
Vall de Camprodon i Prats de Molló'
Exposició itinerant produïda per l'Ajuntament de 
Camprodon i el Centre d'Estudis de la Retirada 
de Camprodon. Inauguració: dilluns 15, a les 19 h, 
amb la intervenció del comissari, Lluís Bassaganya.

Fins al 22 d’octubre
Museu Can Tinturé    
Exposició temporal: ‘El llegat Nolla. 150 
anys de la fàbrica de mosaics’
Mostra protagonitzada pel mosaic de gres ceràmic 
i l’emblemàtica fàbrica Ceràmica Nolla, que el va 
popularitzar. Inclou un espai dedicat a la fàbrica Pujol 
i Bausis, i al disseny i producció de les seves populars 
“rajoletes” de gres ceràmic. Entrada lliure

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 2  18 h
Club de lectura Cordèlia
Un hombre solo, de Bernardo Atxaga

Dimarts 16  19 h
Club de lectura Novel·la negra
Entre dues aigües, de Rosa Ribas

Dijous 18  19 h 
Club de lectura Carpe Diem
Tres dies i una vida, de Pierre Lemaitre

Dijous 25  19.30 h 
Club de lectura Històries compartides
La modista i altres dones, de Carme Via 
Sala, amb presència de l'autora. Oberta i 
gratis

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia

IX JOCS FLORALS D’ESPLUGUES 

Entrega de premis i proclamació d’Imma Fuster 
com a Mestre en Gai Saber
 Després de més d’un mes esperant el vere-

dicte, el jurat dels Jocs Florals d’Esplugues ja 
té a punt el sobre amb les obres guanyado-
res d’aquest any. La bibliotecària espluguina 
Natàlia Hernández és la figura homenatjada 
de la novena edició del certamen poètic. Amb 
la seva dedicació, la Biblioteca Popular d’Esplu-
gues, on va treballar des de la seva inauguració 
l’any 1948, va esdevenir un centre cultural que 
va il·luminar diverses generacions d’espluguins 
durant el franquisme. 

A més a més, a la festa d’aquest any, es proclamarà l’escriptora i poetessa 
Imma Fuster i Tubella (foto) Mestre en Gai Saber, el títol honorífic que ator-
ga el certamen als poetes guanyadors dels tres premis ordinaris: Flor Natural, 
que va guanyar el 2009, Viola d’Or i Argent (2011) i l’Englatina d’Or, a l’anterior 
edició. Fuster és també Mestre en Gai Saber pels Jocs Florals de Lliçà de Vall.●

Diumenge 28    18 h  • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

ssa



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

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

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T S
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TALLER JOVE FORMATIU
Dijous 30, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: Aprèn a parlar en 
públic
Sovint la por, la vergonya, la pressió de 
grup i d'altres elements sén els responsa-
bles de que no puguem parlar en públic 
amb la mateixa fluïdesa i assertivitat que 
quan ho fem en petit comitè. En aquest 
taller es pretén dotar de recursos als 
assistents perquè puguin aplicar a diver-
sos àmbits del seu dia a dia el parlar en 
públic sense entrebancs. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 29,de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'Erasmus+'
T’agradaria conèixer de prop altres cultu-
res d’arreu d’Europa mentre fas un volun-
tariat internacional, un intercanvi juvenil o 
una formació a l’estranger? Vine a conèixer 
quines oportunitats finançades s’ofereixen 
des de la Unió Europea. Dirigit a joves de 
16 a 30 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dimecres 31, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'Tapes i montaditos'
Ara que arriba el bon temps un dels  
plats més típics per gaudir amb com-
panyia són les tapes i els montaditos, 
vine en aquest taller i aprendràs a fer els 
més suculents i apetitosos. Apuntant-hi! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

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

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

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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

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

Esplujove tarda
Dijous 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Free gluten
Aprèn a fer algunes receptes sense glu-
ten. Taller dirigit a joves de 16 a 35 anys, 
cal reservar plaça (*) 

Dijous 25, de 18 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Empanada gallega
L'empanada gallega és una varietat 
d’empanada molt popular a la seva gas-
tronomia. Taller dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda 
(12-18 anys)

Dimecres 24, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Cuina freda
Vine i converteix-te en un autèntic xef 
dels plats freds, sorprèn a la família amb 
un gran aperitiu fred elaborat per tu 
mateix/a! Dirigit a joves de 12 a 18 anys. 
Cal reservar plaça (*)

TIC formació

Dimarts 23, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Edició de vídeo amb 
Premiere
Presentarem algunes tècniques d’edició 
de vídeo i la manera de compartir-los 
per internet. Els participants hauran de 
portar el seu ordinador portàtil amb el 
programa instal·lat. Dirigit a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar plaça (*)

Dimarts 30, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia: Retrats
Fer retrats sembla senzill però no ho és 
tant, vine i aprendràs a fer retrats traient 
el màxim profit de la teva càmera reflex. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

Esplujove nit

Divendres 26, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Coques salades
Al món salat hi ha una gran varietat 
de plats però del més conegut són les 
coques salades. No hi ha res com un 
tros de coca salada per passar la gana 
de mitja tarda! 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

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
el dilluns, 1 de maig

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’ l i f ió

Del Saló de l’Ensenyament 
a Esplugues

Fins al 19 de maig, de 17.15 a 21 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Espai Jove Remolí  



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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2017

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

 • NENS I ADOLESCENTSNENS I ADOLESCENTS:: 

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

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

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


