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 FESTA DE LES RODES: entreteniment, salut i esport per a tothom
Els trucs de màgia i l'humor del MÀGIC ANDREU a l'eeee!
Entrega de premis dels VI JOCS FLORALS D'ESPLUGUES
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THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

CLASSES D’ANGLÈS PER A TOTS ELS NIVELLS. 

NENS I ADOLESCENTS. Grups reduïts

Horari matins: de 9 a 14 h  •  Horari tot el dia: de 9 a 16.30 h (servei de menjador inclòs)

(Possibilitat d’escollir per setmanes)

✤ ACTIVITATS I JOCS, DINS I FORA DEL CENTRE: 

✤ Teatre, música, manualitats i jocs 

✤ SORTIDA D’1 DIA COMPLET A LA SETMANA (divendres)

✤ CONVERTEIX-TE EN UN TURISTA A LA TEVA PRÒPIA CIUTAT. 
 Passa tot un dia (divendres) amb el teu professor FACE TO FACE

ADULTS I JOVES ADULTS. Grups molt reduïts (4-6 alumnes per classe)

4 i 5 setmanes. Horari de tarda, de 17 a 19 h / 19 a 21 h

✤ F.C.E EXPRESS (preparació intensiva per al FCE)

✤ INTENSIUS DE CONVERSA 

 (Tècniques per al desenvolupament de la teva habilitat oral)

✤ Programa d'estudis equivalent als cursos oferts durant l'any acadèmic

  Places limitades. Matrícula oberta a partir de l'11 d'abril 

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç) · ☎ 93 470 01 16

 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

UNEIX-TE A L’EXPERIÈNCIA “MEETING”UNEIX-TE A L’EXPERIÈNCIA “MEETING”
THE BEST ENGLISH IN TOWNTHE BEST ENGLISH IN TOWN

VIU L’ANGLÈS DE VERITAT!

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2011CURSOS INTENSIUS JULIOL 2011

The Meeting Point

al cinema en 

V.O.S.E. en 3D

The Meeting Point

al Canal Olímpic

TAT.
O FACE

Visita'ns a FIRESPLUGUES el 7 i 8 de maig.T'hi esperem!
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FESTES DE PRIMAVERA
Activitats per gaudir del bon 
temps i de la nostra ciutat

NIT ESOTÈRICA
La fi ra dels coneixements espiritu-
als i misteriosos torna a la ciutat

FESTA DE LES RODES
Mou-te d'una forma més sana i 
respectuosa amb el medi ambient

EL SHOW DEL MÀGIC ANDREU I
EL LLIBRE DE LA SELVA A L'eeee

L'AGENDA DIA A DIA 
Totes les activitats de maig a Esplugues

ESPLUJOVE 
El dia a dia del jovent d'Esplugues

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES
Les activitats de les nostres biblioteques

VI JOCS FLORALS 
Actes de presentació i entrega de premis 
del certamen literari per excel·lència

XI FIRA DE LA SOLIDARITAT I 
VIII FESTA DEL COMERÇ JUST

CASALS D'ESTIU D'ESPLUGUES
Activitats d'estiu per a infants i joves

12è FESTIVAL DE DANSA DE 
L'ESBART VILA D'ESPLUGUES

FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA
Un concert comentat i un duet de 
guitarres, propostes d'aquest mes

SETMANA DE LA SALUT
Aprèn a prevenir riscos i a tenir 
una vida més saludable

ESPORTS
15A CAMINADA POPULAR A 
COLLSEROLA

VII CAMPIONAT DE BALLS DE 
SALÓ CIUTAT D'ESPLUGUES 
AUDIOVISUAL DE L'ASCENSIÓ 
AL LHOTSE DE XAVI ARIAS
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS
Els partits destacats del mes
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UNEIX-TE A L’EXPERIÈNCIA “MEETING”
THE BEST ENGLISH IN TOWN

CURSOS INTENSIUS JULIOL 2011

ALIMENTS BIOLÒGICS · COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES REMEÏERES · BIO-COSMÈTICA · FLORS DE BACH

MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 51 • ESPLUGUES • Tel./Fax 93 372 06 36 · casellas@bioconsum.com
HORARI: dilluns a divendres de 9 a 14 i de 17 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h · www.dieteticacasellas.com (botiga on-line)

INFORMA'T DEL NOSTRE 
SERVEI A DOMICILI
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FESTES DE PRIMAVERA

Broten les activitats 
a Esplugues

Els que hauran de fer un petit esforç 
pedalant seran els espluguins i esplugui-
nes que s’acostin a la Festa de les Rodes. 
Bé, no tots, només els que participin en 
els circuits i a les zones de minitrial, per-
què també s’hi pot gaudir relaxadament 
amb les exhibicions d’skate, de fingers, 
patinatge artístic... Tot, per demostrar 
que moure’s sobre rodes és més entre-
tingut, respectuós amb el medi ambient i 
més saludable (p.6 i 7).

Si voleu viure d’una manera més salu-
dable, heu de tenir en compte els actes 
de la Setmana de la Salut. Hi aprendreu 
a elaborar una bona dieta, a conèixer els 
riscos de patir malalties per evitar-los, a 
com aconseguir un benestar emocional i a 
sentir-vos millor amb el vostre cos.

Cos i ment: per sentir-nos millor amb 
la nostra consciència, visiteu la Fira de la 
Solidaritat, que arriba a la seva XI edició, 
i la VII Festa del Comerç Just. Aprendreu 
com podeu ser més justos amb els paï-
sos en vies de desenvolupament que ens 
abasteixen de productes i que sovint no 
reben una retribució justa.

Ja veieu, com les flors als arbres, a 
Esplugues també broten i floreixen les 
activitats i propostes per gaudir de la pri-
mavera. ●

H
i ha gent a qui no agrada 
l’estiu perquè passen mas-
sa calor. Altres no suporten 
l’hivern perquè hi fa massa 
fred. Però coneixeu algú a 

qui no agradi la primavera? Bé, potser hi 
ha algun al·lèrgic llegint això i maleint-
nos, però aquesta és, sense cap mena de 
dubte, una de les estacions més especi-
als de l’any per a la majoria. Esplugues 
també celebra la primavera, l’època del 
renaixement de la natura, de la inspiració 
de molts poetes i artistes, la vitalitat, la 
joventut, la bellesa... I ho fa amb un con-
junt d’activitats per a totes les edats i per 
a tots els gustos.

Com sempre, l’activitat central i la festa 
de les festes de primavera serà la Nit 
Esotèrica (vegeu la pàgina següent), que 
transformarà la nostra ciutat en el centre 
dels coneixements i rituals secrets, espiri-
tuals i màgics. Hi haurà correfocs, fires de 
productes, música, observació d’estels, 
parades on conèixer el vostre futur amb 
tarotistes que us llegiran les mans, les 
cartes o les runes, amb molt d’art...

Art com el dels espectacles de ball de 
l’Esbart Vila d’Esplugues que, encara amb 
el bon regust de l’espectacle La Llegenda 
de Sant Jordi, organitzen el XII Festival 
de Dansa, i culminen així uns mesos d’as-
sajos i d’esforç (p.16).

CORREFOC INFANTIL

Dissabte 14  21 h

Carrer Àngel Guimerà davant 

Biblioteca Pare Miquel

CORREFOC DE PRIMAVERA

Dissabte 14  22 h 

Jardins del Casal de Cultura 

Robert Brillas
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 No se sap ben bé perquè, tot allò que des-
coneixem i que no té una explicació lògi-
ca ens aterra, ens fa por, però també ens 
atrau. Els humans hem estat sempre uns 
animals de rituals i hem generat creences 
que han intentat omplir el buit de conei-
xement sobre els aspectes existencials de 
la vida. Per això, hi ha qui creu en un món 
màgic, misteriós i incomprensible.

Aquests i els que llegiu els horòscops 
dels diaris com si fos un joc, i tota la ciu-
tadania en general, teniu una cita amb la 
Nit Esotèrica. Aquesta fira, que es conso-
lida any rere any,  omplirà Esplugues de 
personatges peculiars en una atmosfera 
indescriptible i començarà amb un dels 
elements més representatius del món 
màgic: el foc. Un correfoc infantil amb 
Boiets Esquitxafocs, i el correfoc de pri-
mavera de Boc de Biterna donaran el tret 
de sortida a tota una nit d’activitats.

La nostra ciutat té llocs i racons que no 
necessiten engalanar-se per acollir aquesta 
atmosfera misteriosa. En són un exemple 
el carrer de l’Església, el carrer Montserrat 
i els Jardins de Can Tinturé, que acolliran 
les parades de productes esotèrics, de 
gemmes, llibres, runes, tarotistes... S’hi 
podrà fer un taller d'imants amb temàtica 
esotèrica organitzat per l’Espai Municipal 
de les Arts; i, també, hi podreu tastar la 
queimada i fins i tot assistir a un ritual molt 
especial

 La plaça Pare Miquel d’Esplugues, 
durant la nit, també acollirà una degusta-
ció de plats esotèrics, un bar, un concert 
de música celta i una festa sostenible. I 
el parc de les Tres Esplugues acollirà un 

NIT ESOTÈRICA

Dissabte 14 

 A partir de les 21 h 

i fi ns la matinada 

C. de l'Església, Jardins 

Museu Can Tinturé,

Plaça Pare Miquel

i c. Montserrat

Nit Esotèrica
Una boira màgica 
envaeix Esplugues

concert organitzat per Boc de Biterna, tot 
i que en el tancament d’aquesta revista no 
s’ha confirmat el grup.

NIT DELS MUSEUS
Els museus d’Esplugues celebren la Nit 

Internacional dels Museus i se sumen 
a la Nit Esotèrica. A més d’una jornada 
de portes obertes al Museu Can Tinturé, 
també hi haurà un taller d’observació d’es-
tels. I amb l’arribada de la nit i la llum de 
la lluna, passaran coses inquietants a la 
Fàbrica Pujol i Bausis. Per uns instants la 
fàbrica prendrà vida. Empasseu-vos saliva 
i, glups, animeu-vos-hi a entrar.●
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A
ño tras año se habla del pro-
blema de la contaminación 
atmosférica en las áreas me-
tropolitanas y de como pode-
mos desacelerar o parar este 

proceso. Tampoco es ningún secreto que 
cada día hay más población con proble-
mas de obesidad. Pues bien, no hay que 
esperar a que nos den una gran solución. 
La receta para vivir mejor es más fácil de 
lo que parece. Ir en bici, por ejemplo, nos 
ayuda a movernos de una forma mucho 
respetuosa con el medio ambiente, a la vez 
que también nos permite mejorar la salud 
y nuestra forma física.

Además, y no menos importante, si se 
hace con responsabilidad, es mas diver-
tido. Nada de colas, cláxones, retrasos, ni 
problemas de aparcamiento... Y esto por 
no hablar de lo que ahorras en talleres y, 
sobretodo, en gasolina.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS

Si te hemos convencido, apunta la Festa 
de les Rodes en tu agenda. Durante el 
domingo 15, por la mañana, en el Parc 
Pou d’en Fèlix, encontrarás actividades 
relacionadas con los vehículos de ruedas 
sin motor. Como en otras ediciones, la 

FESTA DE LES
Deporte y diversión en la

n.
de
os
ho
ez
ud

se
r-
ni
r

R   DES
FESTA DE LES RODES

Domingo 15 

 De 10.30 a 14 h

Parc Pou d'en Fèlix
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fiesta empezará pronto, a las 10.30 h, con 
una bicicletada popular, con dos circuitos 
distintos de 10 i 1.5 Km según las edades 
de los participantes. Habrá un servicio de 
préstamo gratuito.

Los más atrevidos podrán demostrar su 
habilidad y sus mejores trucos sobre las 
dos ruedas en una zona de mini trial con 
pequeños obstáculos que les pondrán a 
prueba. Estos obstáculos son un reto y 
a veces no se pueden superar y hay que 
bajarse de la bici o darse la vuelta. Pero hay 
gente que se encuentra en esta situación 
en su día a día y sin que estén participando 
en un juego, sino porqué están obligados a 
moverse en silla de ruedas. Por ese motivo, 
la Federación de Entidades Colaboradoras 
con el Minusválido (ECOM), celebrarán 
una actividad sensibilizadora para expli-
car los problemas e impedimentos con los 
que se topan las personas que se mueven 
en silla de ruedas.

AUTOS DE CHOQUE ECOLÓGICOS
También habrá una zona de ludoteca 

y minideporte para los más pequeños y 
pequeñas, y una exhibición de lo que se 
puede llegar a hacer con un skate y con un 
minúsculo monopatín que se mueve con 
los dedos de la mano. Este año, como en 
otras ediciones, se instalarán unos autos 
de choque ecológicos, sin motores. Se 
trata de unas cámaras de aire hinchadas 
gigantes donde caben dos personas y que 
permiten chocar con otra gente sin peligro 
y con diversión asegurada. La exhibición 
de patinaje artístico cerrará esta jornada 
que reúne actividades deportivas y recrea-
tivas. ●

ARRIBADA B

SORTIDA B

ARRIBADA A

Parc ciclista 
del Llobregat

SORTIDA A

Recorrido bicicletada popular

CIRCUITO A (10 Km aprox)

Salida desde la plaza
roja a las 10.30 h  
Edat mínima 9 años

Para bicicletas con marchas.

CIRCUITO B (1.5 Km aprox)

Salida des de la plaça roja a las 10.45 h
Circuito destinado a los más peques, 
acompañados de adultos. Aconsejado 

para niños y niñas de hasta 7 años.

Habrá servicio 

de préstamo gratuito 

de bicicletas 

¡NO OS OLVIDÉIS 
TRAER VUESTRO 

CASCO!

Actividades 
para todos

De 10.30 a 14 h•    

Circuito de habilidades en bicicleta  
y patines

De 10.45 a 14 h•     
Zona de mini trial con bicis

De 10.45 a 13 h•    
Actividad sensibilizadora con sillas  
de ruedas por Fed ECOM

De 10.45 a 13 h•    

Ludoteca, minideporte y talleres  
para los más peques

De 10.45 a 14 h•    

Exhibición de skaters y taller de 
fingers

De 11 a 14 h•     

ECO XOC, autos de choque  
ecológicos

De 13.45 a 14 h    • 

Exhibición de patinaje artístico

Colaboran: Club Ciclista Esplugues, Club de Patinatge Artístic d'Esplugues, Motoclub Esplugues (secció de bicicletes),
IMPACT (botiga esportiva), Federació ECOM i Creu Roja Esplugues
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ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA!

El Màgic Andreu i El llibre 
de la selva musical clouen 
aquesta temporada

Trenta anys és prou temps com per fer 
centenars i centenars de xous i penjar-se 
unes quantes medalles. Són els anys que 
porta Francesc Andreu Sabadell, el Màgic 
Andreu, fent trucs de màgia i fent riure 
la gent a teatres, convencions i televisi-
ons. Segur que molts el recordeu d’aquell 
programa de màgia i entrevistes, l’Això 
és massa de TV3, l’any 1991; però aquest 
només és un petit exemple de les dese-
nes de programes on ha aparegut. Fins 
i tot ha fet d’actor al cinema, a la comè-
dia Gràcies per la propina, de Francesc 
Bellmunt (1997).

El Màgic Andreu és un dels millors 
showmans i comunicadors catalans de 
tots els temps, i amb el seu espectacle 
d’il·lusionisme interactiu per a tota la 

família fa participar el públic, a la vega-
da que tothom es diverteix amb el seu 
constant, provocador i carismàtic humor. 
A més, l’il·lusionista també és el creador 
de l’associació Son-risas sin fronteras, 
que té com a finalitat trencar la rutina 
dels nens i nenes ingressats als hospitals, 
tot intentant sorprendre’ls i fer-los més 
agradable l’estada 
hospitalària.●

Per a molts de nosaltres, El llibre de la 
selva és una de les històries que més recor-
dem de quan érem petits, sobretot per la 
pel·lícula d’animació de Disney que es va 
estrenar fa més de quaranta anys. Ara 
arriba a la nostra ciutat l’adaptació musi-
cal d’aquest conte de Rudyard Kipling, a 
través d’El Musical Més Petit 2, una de les 
companyies amb més reconeixement de 
Catalunya quan s’ha de combinar teatre 
i cant.

El llibre de la selva explica la història de 
Mowgli, un nen que viu perdut a la selva 
de l’Índia, criat entre llops com si fos un 
més i sense conèixer l’existència d’altres 
humans. L’obra té com a objectiu trans-

EL SHOW DE 

MÀGIC ANDREU

Diumenge 8  18 h

Casal de Cultura 

Robert Brillas - 6 €

metre els valors més positius que cons-
titueixen la nostra societat, com l’estruc-
tura familiar, el respecte als més grans, 
l’amistat, la noblesa, la sinceritat... ●

EL LLIBRE DE LA 

SELVA 

Diumenge 15  12 h

Casal de Cultura 

Robert Brillas 

3 € (2X1)

Mowgli, Baloo, Bagheera 
i tots els amics de la selva

Màgic Andreu: 
per quedar «acollonido»
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 Cuina mediterrània
 Sales per a grups

MENÚ: 10,65€

CARTA: 25-35€ aprox.
TANCAT: les nits de diumenge a  
 dimecres 

P gratuït

Av. Cornellà, 108 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 86 04

EL PESCADITO D'ESPLUGUES www.elpescadito.es

Gran Terrassa. 
Menús a mida. 
Especialistes en carns a 
la brasa, fregits, arrossos 
i  marisc

 

c. Rovellat, 35-39 · ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

La vinoteca d'Esplugues, 
on menjar bé, beure un 
bon vi o cava i no haver-se 
d'escurar les butxaques 
és possible. El vi i el cava 
també el serveixen per 
copes. Servei de terrassa

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 16,25€ 

CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns
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1Diumenge
De 10 a 19 h
Rocòdrom 
Organitza: secció excursionista GELADE de L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç - pista municipal    

CRUZ DE MAYO
10 h Missa
Local del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
11 h Inici de la processó
Recorrerà diversos punts del barri de Can Vidalet

12 h Ball 
Els tres quadres de ball del centre celebraran el 
festival de ball
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael   

ACTE EN RECORD DE LES VÍCTIMES 
DE TXERNÒBIL
11 h
Festa infantil
Pista americana, jocs, musica...
Parc Pou d'en Fèlix - pista coberta  
13.30 h
Cadena humana
Cadena humana al voltant del parc Pou d'en Fèlix 
per recordar a les victimes de la catàstrofe
Organitza: GLAÇ Coordinadora de Grups Musicals 
d'Esplugues
Parc Pou d'en Fèlix   
15 h
Botifarrada popular
Organitza: AV de Finestrelles
Jardins de Cal Suís
20 h 
INAUGURACIÓ DE LA REMODELACIÓ DE L'AVENÇ
Actuació de Luz Casal 
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas

2Dilluns
SETMANA DE LA GENT GRAN
9 h
Visita guiada al Museu d'Història de la 
Immigració [4€]
Cal inscripció prèvia als Punts d'Atenció al Ciutadà 
de l'Ajuntament del 26 al 29 d'abril 
Sortida des de la plaça Catalunya 
17 h
Obra de teatre del grup Fem el que podem 
Casal de Cultura Robert Brillas  

3Dimarts
SETMANA DE LA GENT GRAN
10 h
Estimulació de la memòria al carrer
Plaça Catalunya  
19.30 h
Inauguració de l'exposició "L'auca: 
funcions de Barcelona"
Es tracta d'una mostra de petit format sobre l'auca 
de Joan Llorens, com a refl exe de les tradicions del 
segle XIX. Es pot veure fi ns al 27 de maig.
Organitza: MEL - Museus d'Esplugues i ACC Centre 
Cultural La Bòbila
Centre Cultural La Bòbila  

4Dimecres
SETMANA DE LA GENT GRAN
9 h
Visita guiada al Museu d'Història de la 
Immigració [4€]
Cal inscripció prèvia als Punts d'Atenció al Ciutadà 
de l'Ajuntament del 26 al 29 d'abril 
Sortida des de plaça Catalunya 

4Dimecres 
10 h
Xerrada: "Relacions intergeneracionals"
Organitza: Creu Roja d'Esplugues - Sant Just
Ass. Creu Roja a Esplugues  c. Severo Ochoa, 14

19.30 h
VI JOCS FLORALS D'ESPLUGUES 2011
Homenatge a Angelina Alòs i Tormo
Actuació a càrrec de la coral: S.C.C.La Coloma i La 
Colometa de L'Avenç i el violinista Néstor Eidler
Organitza: S.C.C. La Coloma
Casal de Cultura Robert Brillas
20.45 h
Projecció de l'audiovisual sobre la segona 
ascensió catalana al Lhotse 
A càrrec de Xavi Àrias. Per a més informació truqueu 
al 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva 
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

5Dijous
10 h
SETMANA DE LA GENT GRAN
Xerrada: "Prevenció de Caigudes"
Centre Municipal Puig Coca  
De 17.15 a 19.15 h
CICLE DE XERRADES "CRÈIXER AMB TU"
Una personeta més a la família

Escola Bressol Montesa  
18 h
ELS DIJOUS CULTURALS
Conferència:"Velázquez i Goya: dos pintors 
per a dues famílies reials"
A càrrec d'Imma Fontanals i Aymerich
No cal inscripció. Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: AUUGGE  
Residencia La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE VENEÇOLÀ
Macu, la mujer del policía, de Solveig 
Hoogensteijn. Entrada lliure
http://cartelleranoir.blogspot.com/2011/03/cinema-
negre-venecola.html
Biblioteca La Bòbila  
19.30 h
"Joanot Martorell: 40 anys 
d'ensenyament secundari públic a 
Esplugues"
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues
Casal de Cutura Robert Brillas  
22 h
Concert de "Desmodromik Jazz Band" 
Bar del Centre Cultural L’Avenç  

6Divendres
SETMANA DE LA GENT GRAN
11 h
Tai-txi a l'aire lliure
Parc dels Torrents 
12 h
Aqua-gym, activitat aquàtica amb música
Cal inscripció prèvia als Punts d'Atenció al Ciutadà 
de l'Ajuntament del 26 al 29 d'abril 
Organitza: Grup Duet i Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat
Complex Esportiu Municipal La Plana
22 h
Teatre: El sopar dels idiotes
A càrrec de L'Endoll grup de teatre de L'Avenç
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas

7Dissabte
FESTA DE PRIMAVERA A CAN CLOTA
8.15 h 
Torneig de petanca
Organitza: AV Can Clota 
Plaça del taxi

SETMANA DE LA GENT GRAN
10 h
Diada ludicorecreativa: caminada amb 
pals nòrdics, gimnàstica amb globus i 
danses
Parc de Can Vidalet 
12 h
L'HORA DEL CONTE
Contes de Gegants, a càrrec de Roger Cònsul
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

SETMANA DE LA GENT GRAN
14 h
Gran paella popular i ball amb música en 
directe
Cal inscripció prèvia als Punts d'Atenció al Ciutadà 
de l'Ajuntament del 26 al 29 d'abril 
Parc de Can Vidalet   

FIRESPLUGUES 2011

12 h Cercavila itinerant al recinte fi ral de 
la rambla del Carme
13 h Actuació musical dels alumnes de 
l'Escola Folch i Torres 
13.30 h Espai obert a participants de la fi ra
De 18 a 20 h  
Vine a fer el teu test de primavera
20.30 h Havaneres i rom cremat 
Col·labora: AV del Centre
Plaça Gandhi

FESTES DE PRIMAVERA
17.30 h
Tarda de bastons infantil
Amb la participació de diverses colles infantils de 
bastoners. Sortida: Casal de Cultura Robert Brillas
Arribada: pista coberta parc Pou d'en Fèlix. Es farà 
una ballada fi nal i s'entregaran els premis del con-
curs de dibuix infantil fet a les escoles de primària 
de la ciutat. En acabar hi haurà animació infantil i 
xocolatada popular
Organitza: Colla de Bastoners d'Esplugues
Casal Robert Brillas fi ns al Parc Pou d'en Fèlix  
19 h
Feria de Abril
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplu-
gues (ACAE)
Local ACAE c.  J. Anselm Clavé, 90   
Hora a determinar
Caramelles pels mercats d'Esplugues, 
l'Ajuntament, Residència Fèlix Llobet i 
altres cases particulars
A càrrec de la coral: S.C.C. La Coloma i La Colometa
Organitza: S.C.C. La Coloma 

22 h
Obra de teatre: El sopar dels idiotes
A càrrec de L'Endoll grup de teatre de L'Avenç
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas

8Diumenge
FIRESPLUGUES 2011 

D'11.30 a 13.30 h  
Tallers de retallables
Plaça Gandhi   
12 h 
Cercavila itinerant al recinte fi ral amb 
els Grup de Percussió Atabalats 
Rambla del Carme   

L'
A

G
EN

D
A

  
d

ia
 a

 d
ia

maig 
2011

Immersos de ple 
a la Primavera, les 
temperatures cada 
vegada són més suaus, 
el dia s'allarga i la 
vida a la ciutat creix, 
sobretot als carrers. 
Així, aquest mes 
teniu activitats per 
triar i remenar. N'hi 
ha de solidàries, de 
saludables, literàries, 
poètiques i fl orals, 
esotèriques, esportives 
sobre rodes i per anar 
a peu, per a ballar...  
per triar i remenar!
Gaudiu-les! 

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social i Ciutadana
Secretaria de Polítiques Familiars 
i Drets de Ciutadania



A Esplugues, l'eeee! 
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8Diumenge
FIRESPLUGUES 2011 
12.30 h 
Festa i animació infantil
De 18 a 20 h 
Tallers d'animals amb papirofl èxia
18.30 h 
Sevillanes a càrrec de Taller Flamenco
19 h 
Sorteig UBE
Obsequis cedits per comerços que participen a la fi ra. 
Sorteig entre els participants al concurs "De tapes per 
Esplugues"
Plaça Gandhi  
19.30 h 
Actuació Amics del Ball de La Plana 
Rambla del Carme  
20.15 h
Lliurament del diploma al guanyador/a 
del concurs "De tapes per Esplugues" (a la 
millor tapa)
Plaça Gandhi  

FESTA DE PRIMAVERA A CAN CLOTA
11.45 h 
Lliurament de premis del torneig de petanca 
12 h 
Festa infantil amb pallassos i obsequis per 
a tothom
Organitza: AV Can Clota 
Plaça del taxi

XIII SETMANA DE LA SALUT:
ADDICTES A LA SALUT
14.30 h
Donació de sang
Organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Catalunya
Davant del Mercat Municipal de La Plana - Firesplugues
Hora a determinar
Caramelles pels mercats d'Esplugues, 
l'Ajuntament, Residència Fèlix Llobet i 
altres cases particulars
A càrrec de la coral: S.C.C. La Coloma i La Colometa
Organitza: S.C.C. La Coloma 

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

18 h
Espectacle: El Show del Màgic Andreu
Casal de Cultura Robert Brillas [6€]  
22 h
Obra de teatre: El sopar dels idiotes
A càrrec de L'Endoll grup de teatre de L'Avenç
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas

9Dilluns
XIII SETMANA DE LA SALUT:
ADDICTES A LA SALUT
De 17.30 a 18.30 h
Xerrada: "Anorèxia i bulímia en infants i 
adolescents"
A càrrec de la Dra. Montse Curucelaegui de 
l'Ajuntament d'Esplugues
Organitza: AMPA de l'Escola Isabel de Villena
Escola Isabel de Villena c. Joan Miró, s/n  
18 h
IV Edició de balls tradicionals
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
Casal de Cultura Robert Brillas  

10Dimarts
XIII SETMANA DE LA SALUT:
ADDICTES A LA SALUT
De 17 a 19 h
Addictes al tabac?
Els assistents podran fer-se una prova que els farà 
motivar la decisió de deixar de fumar. A càrrec de 
l'equip d'infermeria del CAP Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè   

Xerrada: "Com evitar l'addicció dels fi lls als 
mòbils, els jocs i les drogues"
A càrrec del Sr. Lluís Camino, responsable del Servei 
de Prevenció de la Mancomunitat de la Fontsanta
Casal de Cultura Robert Brillas   

11Dimecres
XIII SETMANA DE LA SALUT:
ADDICTES A LA SALUT
D'11 a 13 h
Xerrada: "Com disminuir l'addicció a fàrmacs"
A càrrec de la Dra. Imma Nogués, del CAP Lluís Millet
Centre Municipal Puig Coca – Sala d'actes
De 19 a 20 h
Xerrada i taula rodona: "Addictes al benestar"
A càrrec del Dr. Joan Alvarós, psiquiatra, Edgar Viñals i Oti 
Arenas, del Servei de Rehabilitació de Sant Joan de Déu
Organitza: Associació de Familiars de Malalts Mentals
Casal de Cultura Robert Brillas  
De 18 a 19 h
Xerrada: 
"Com evitar l'addicció dels fi lls a Internet. 
Internet segur"
A càrrec de Toñi Moreno, caporal dels Mossos 
d'Esquadra
Casal de Cultura Robert Brillas  

12Dijous
14 h 
DIJOUS DE LES DONES
Taller: "Reinventar la publicitat. Com fer una 
falca radiofònica no sexista"
A càrrec de l'Observatori de les Dones en els Mitjans 
de Comunicació
Organitza: Consell Municipal de les Dones
CIRD Vil·la Pepita  
17 h
Conferència: "La higiene del son"
A càrrec del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Per a més informació, truqueu al tel. 93 371 55 81
Activitat oberta i gratuïta. Organitza: Club CatalunyaCaixa
Club Catalunya Caixa c. M. Joan Corrales, 59-61  
De 17.15 a 19.15 h
CICLE DE XERRADES CRÈIXER AMB TU
"Interacció i comunicació en els tres primers 
anys de vida dels nostres fi lls i fi lles"

Escola Bressol Monserrat  
18 h 
ELS DIJOUS CULTURA
Conferència: "Mongòlia un país de nòmades"
A càrrec de Juan Pascual Mercader 
No cal inscripció. Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d'Esplugues, AUUGGE  
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

CICLE DE CINEMA NEGRE VENEÇOLÀ
19 h
Colt Comando 5.56, de César Bolívar
Entrada lliure
http://cartelleranoir.blogspot.com/2011/03/cinema-
negre-venecola.html
Biblioteca La Bòbila  

12Dijous 
22 h
Concert de Van tard
Pop-rock. http://www.myspace.com/vantardd
Bar del Centre Cultural L’Avenç  

13Divendres
XIII SETMANA DE LA SALUT:
ADDICTES A LA SALUT

De 10 a 12 h
Taller: "Més autoestima i menys prozac"
Fomentar la nostra autoestima i la dels nostres 
familiars és la base per afrontar el dia a dia i els 
imprevistos i gaudir de benestar emocional
Casal de Dones  c. Bruc, 40   

21.30 h
Taller: Còctels sense alcohol 
Els joves prepararan  còctels sense alcohol i, tot 
seguit, els tastaran. Places limitades per ordre 
d'inscripció trucant al tel. 93 480 31 94.Taller gratuït
Espai Jove Remolí   

14Dissabte
11a FIRA DE LA SOLIDARITAT 
8a FESTA DEL COMERÇ JUST

11 h Inici de la Festa amb el grup Atabalats
Rambla del Carme  
11.30 h Lectura del manifest del comerç just
Escenari de la plaça Gandhi  
12.30 h Espectacle infantil:
 "Diada dels Contes del Món"
Escenari de la plaça Gandhi  
13.30 h Lliurament de premis als guanya-
dors del concurs de dibuix
Escenari de la plaça Gandhi  
17.30 h Xerrada: "Les fi nances ètiques"
A càrrec d'Oikocredit Catalunya
Carpa Solidària   
18.00 h
Espectacle infantil: "Karibu! Cançons i danses 
per a un món més just"
Durant tot el dia
Ludoteca ètnica
Exposició: "Els bancs passen factura"
Plafó: "Objectius del mil·lenni" 
Exposició: "Dibuixos del 4t Concurs de 
dibuix sobre comerç just"
Entitats participants: vegeu pàgina 16

Carpa Solidària de la Rambla del Carme  
L'HORA DEL CONTE
12 h
Si plou i fa sol, les bruixes mengen ou!
A càrrec de Mon Mas
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
17 h
Actuació del cuadro de jotas
Organitza: Centro Aragones d'Esplugues
Residència La Mallola  
De 17 a 19.30 h
Ball per la gent gran [2€]
Organitza: Centre Cultural L'Avenç 
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas

FESTES DE PRIMAVERA
19 h
XII Festival de Dansa d'Esplugues
Actuacions de l'Esbart Dansaire Sant Adrià del 
Besòs, Esbart Bàrkeno de Barcelona i Esbart Vila 
d'Esplugues. En cas de mal temps es farà al Casal de 
Cultura Robert Brillas
Organitza: Esbart Vila d'Esplugues
Parc Pou d'en Fèlix  

14Dissabte 
De 19 a 1 h
Portes obertes al Museu Can Tinturé i al 
Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
De 19 a 1 h
Activitat teatralitzada: 
Les ombres de la fàbrica!
Sota la llum de la lluna, un bocí de ceràmica brilla 
il·luminant tota la fàbrica i donant vida als seus tre-
balladors, als seus sons, les seves ombres, les seves 
veus... Veniu a descobrir-ho!
Museu Can Tinturé  
20.30 h
Sopar d'alforja i ball 
Preus per parella: [socis 5€  no socis 7€]
Organitza: Centro Aragonés d'Esplugues
Local del Centro Aragonés d'Esplugues  

FESTES DE PRIMAVERA

21 h Correfoc infantil
Organitza: Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxa-
focs, Toc de Foc de la Bòbila i una altra colla convidada
C. Àngel Guimerà (davant de la biblioteca)  
22 h Correfoc de primavera
Organitza: Boc de Biterna
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  
22 h
Projecció de la pel·lícula Pa Negre
Coincidint amb el 39è aniversari del cinefòrum
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç - pista municipal   
22 h
FESTES DE PRIMAVERA
NIT ESOTÈRICA
Degustació de plats esotèrics, bar esotèric, 
música... 
És la nit de les bruixes, els encanteris, acompanyat 
d'actuacions musicals
Organitza: Espluga Viva
C. de l'Església, plaça Pare Miquel i c. Montserrat
22 h
Taller d'imants esotèrics
Organitza: Espai Municipal de les Arts
Jardins de Can Tinturé

22 h
Vine a descobrir el teu futur: numerologia, 
runes celtes i tarotistes
C. Montserrat i Jardins de Can Tinturé
22.15 h
Concert de música tradicional
Plaça Pare Miquel d'Esplugues
22.30 h
Parades de productes esotèrics, gemmes 
diverses, llibres...
C. de l'Església
22.30 h
Vine a veure els estels! Taller d'observació 
astrològica
Places limitades. Activitat gratuïta
Museu de Can Tinturé
23.30 h
Concert de Festes de Primavera 
Grups per concretar
Organitza: Boc de Biterna
Parc de les Tres Esplugues
00.00 h
Queimada i ritual "conxuro"
Jardins de Can Tinturé
00.30 h
Concert de música celta
Plaça Pare Miquel d'Esplugues  

Dimarts

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social i Ciutadana
Secretaria de Polítiques Familiars 
i Drets de Ciutadania



15Diumenge
FESTAS DE PRIMAVERA 
FESTA DE LES RODES 2011

De 10.45 a 13 h
Activitat sensibilitzadora amb cadira de 
rodes, dinamitzada per Fed ECOM
Zona ludoteca, miniesport, tallers per als més menuts

De 10.45 a 14 h
Circuit d'habilitats en bicicleta i patins
Zona de minitrial amb bicis. Exhibició skaters i taller 
de fi ngers

De 11 a 14 h
ECO XOC, cotxes de xoc ecològics
De 13.45 a 14 h
Exhibició de patinatge artístic
Parc Pou d'en Fèlix  
11 h
1a Trobada de Coros Rocieros Ciutat 
d'Esplugues
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues - ACAE
Local ACAE c.  Josep Anselm Clavé, 90  

FESTAS DE PRIMAVERA 
CONCERT DE PRIMAVERA

12 h
Concert de les corals Musicorum 
Amb motiu de les Festes de Primavera d’Esplugues 
i dins dels actes de celebració del 10è aniversari 
de les Corals Musicorum podrem tornar a gaudir de 
l’espectacle de “Són al teu camí”, juntament amb 
un grup instrumental de cambra i sota la direcció de 
Xavier Torras. 
Organitza: Coral Musicorum
Espai Baronda  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

12 h
El Llibre de La Selva
A càrrec de la companyia: El Musical Més Petit 2
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2x1]  

VI JOCS FLORALS ESPLUGUES 2011
18 h
Acte de lliurament de premis
Clausura dels Jocs Florals. Amb l'actuació de 
l'orquestra de corda de l'Escola Municipal de Música
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

TXERNOBILL 1986-2011
COMMEMORACIÓ DEL 25è ANIVERSARI

18.30 h
Concert: Sufi chakras
Músiques terapèutiques. Dansa sufi  de Turquia, 
dansa contemporània japonesa bhutto, mudres i ioga. 
Entrada gratuïta
Dansa: Raquel Boluda (sufi , buttoh, ioga...)
Guitar Synth i composició musical: Odracir Lavid
Daff, darbuka i percussió: Cristián Stocker
Teclats i wind controller: Loptus
Organitza: GLAÇ Coordinadora de Grups Musicals 
d'Esplugues
Centre Cultural L'Avenç  
22h 
Concert d'Odracir Lavid 
Organitza: GLAÇ Coordinadora de grups musicals 
d'Esplugues
Centre Cultural L'Avenç  

17Dimarts
L'HORA DEL CONTE
18 h
A càrrec de Mon Mas
Biblioteca La Bòbila  

18Dimecres
DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Visites al magatzem, inscripció prèvia del dimarts 3 al 
divendres 13. Per a més informació: 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues i AMPEL

19 h
Xerrada i visites al magatzem
Per commemorar el Dia Internacional dels Museus, 
s'organitza una presentació amb el títol "Fons en 
trànsit", a càrrec de l’equip tècnic del Museu, per 
explicar el trasllat del fons modernista del Museu de 
Ceràmica de Barcelona, als magatzems dels museus 
d'Esplugues. La presentació anirà acompanyada 
d'una visita al magatzem, prèvia inscripció, en grups 
reduïts i horaris establerts
Inscripcions del 3 al 13 de maig al 93 470 02 18
Masoveria de Can Tinturé  
19.30 h
AUTORA CONVIDADA
Pilar Duocastella (més informació a la p.14)
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

19Dijous
17 h
Audiovisual sobre l'alimentació
A càrrec de Rodrigo Miró. Accés lliure i gratuït
Per a més informació truqueu al tel. 93 371 55 81
Organitza: Club Catalunya Caixa
Club Catalunya Caixa c. M. Joan Corrales, 59-61   

De 17.15 a 19.15 h
CICLE DE XERRADES CRÈIXER AMB TU
"La importància del joc"

Escola Bressol Mainada  
17.30 h
CONTES MENUTS
Per què els gats mengen rates?
A càrrec d'Eva González
Per a infants de 2 a 3 anys, acompanyats d'un adult
Places limitades. Cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

SETMANA DE LA GENT GRAN
ELS DIJOUS CULTURA

18 h
Conferència: "Camp de refugiats de Ruanda, 
Gihembre Xirb Religiosa"
A càrrec de Carme Molist. No cal inscripció. 
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d'Esplugues, AUUGGE  
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

CICLE DE CINEMA NEGRE VENEÇOLÀ
19 h
Sicario, de José Novoa
Entrada lliure
http://cartelleranoir.blogspot.com/2011/03/cinema-
negre-venecola.html
Biblioteca La Bòbila  
22 h
Concert de Miki Casals & companyia
Versions acústiques de pop, rock, reggae, jazz...
Bar del Centre Cultural L’Avenç  

21Dissabte
L'HORA DEL CONTE
12 h
En un tres i no res, contes de tres en tres
A càrrec de Blai Senabre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

21Dissabte 
De 17 a 19.30 h
Ball per a la gent gran [2€]
Organitza: Centre Cultural L'Avenç 
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas
18 h
Festa infantil amb pallassos
Obsequis per a tots els infants (globus, caramels...)
Organitza: AV Districte 1r Centre
Jardins del Casal Robert Brillas  
19 h
Teatre: Casa de los milagros
Entrada gratuita
Organitza: Centro Aragones d'Esplugues
Local del Centro Aragonés d'Esplugues  
21 h
TXERNÒBIL 1986 - 2011 
COMMEMORACIÓ 25È ANIVERSARI
Presentació del CD: Txernòbil 25 anys després
Sintetitzadors, piano i veus: Joan Cerezo
Baix i percussió: Francesc Raga
Bateria: Ramón Moreno
Veus: Maryna Ryshtei, Petro Petrchko
Coral infantil: La Colometa de l'Avenç d'Esplugues
Entrada gratuïta
Organitza: GLAÇ Coordinadora de Grups Musicals 
d'Esplugues
Centre Cultural L'Avenç

24Dimarts
19 h
Identifi cació de ceràmica antiga
L'Associació Catalana de Ceràmica realitza una 
activitat d'identifi cació de ceràmica, en la qual els 
especialistes de l'associació miraran d'establir la 
cronologia i la procedència dels objectes ceràmics que 
la gent porti aquell dia.
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues
Masoveria de Can Tinturé  

25Dimecres
18 h
Conta contes no sexistes
A càrrec de Mar Cano
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

T3, CLUB DE LECTURA
19 h
Un viejo que leía novelas de amor, de Luis 
Sepúlveda
Tertúlia coordinada per Carles Ferrer
Biblioteca La Bòbila  

19 h 
Xerrada: "Secretos del yogurt y claves para 
una dieta equilibrada" 
Obsequi per a tots els assistents
Organitza: AV El Centre
Casal de Cultura Robert Brillas   

T3, CLUB DE LECTURA

19 h
Un viejo que leía novelas de amor, de Luis 
Sepúlveda
Tertúlia coordinada per Carles Ferrer
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

26Dijous
17 h
Concert de corals i actuació del grup Viejas 
Raices, folklore extremeny
Accés lliure i gratuït. Per a més informació, truqueu al 
tel. 93 371 55 81
Organitza: Club Catalunya Caixa  
Club Catalunya Caixa  c. M. Joan Corrales, 59-61

26Dijous 
ELS DIJOUS CULTURA
18 h
Conferència: 
"Puccini, l'apoteosi de la melodia"
A càrrec de Xavier Chavarria i Talarn 
No cal inscripció. Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d'Esplugues, AUUGGE  
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

CICLE DE CINEMA NEGRE VENEÇOLÀ
19 h
Secuestro Express, de Jonathan Jakubowicz 
Entrada lliure
http://cartelleranoir.blogspot.com/2011/03/cinema-
negre-venecola.html
Biblioteca La Bòbila  
19.30 h
"Problemes de mal d'esquena"
Conferència per a pares a l'Hospital Sant Joan de 
Déu. A càrrec d'Anna Febrer, cap del Servei de 
Rehabilitació. L'entrada és gratuïta però cal confi rmar 
l'assistència prèviament trucant al tel. 93 253 21 30, 
de dilluns a divendres de 9 a 13 h, o bé enviant un 
correu a direcciodocencia@hsjdbcn.org
Auditori de l'Hospital Sant Joan de Déu  
21 h
Boleros "Casals"
A càrrec de Miquel Casals i Miki Casals
Bar del Centre Cultural L’Avenç  

28Dissabte
11.30 h
Cercavila de bandes de música
Organitza: Escola Municipal de Música d'Esplugues
Des del Casal de Cultura Robert Brillas fi ns al Petit
Parc de l'Amistat  
12 h
Concert de bandes de música de l'Escola 
Municipal de Música d'Esplugues i l'Escola 
Municipal de Música de Cambrils
Organitza: Escola Municipal de Música d'Esplugues
Petit Parc de l'Amistat  
12 h
L'HORA DEL CONTE
A càrrec de Dinsdungat Teatre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

CENTENARI DE L’ESCOLA ISIDRE MARTÍ
Actes de celebració amb motiu del seu centenari

10 h
Tallers, música i actuacions de diferents 
entitats culturals d’Esplugues
14 h
Dinar del centenari
Menu adults [16€] menu infantil [10€], compra de 
tiquets, fi ns al dimecres 18, de 9 a 17 h

17 h
Actuacions de diferents entitats culturals 
d’Esplugues
19.30 h 
Cloenda
Escola Isidre Martí  

18.30 h
Concert i jam de música moderna 
A càrrec de l'Escola Municipal de Música 
d'Esplugues. Jazz Band, Combos i Jam Session fi nal
Organitza: Escola Municipal de Música d'Esplugues
Petit Parc de l'Amistat  
De 17 a 19.30 h
Ball per a la gent gran [2€]
Organitza: Centre Cultural L'Avenç 
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas

Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Social i Ciutadana
Secretaria de Polítiques Familiars 
i Drets de Ciutadania



Caminada popular 
d'Esplugues a la Serra 
de Collserola15

29Diumenge
9 h
15a Caminada popular d'Esplugues a la 
Serra de Collserola
Inscripcions: fi ns al 26 de maig, de 17 a 20 h al Centre 
Excursionista Esplugues - Espluga Viva c. Sant Fran-
cesc Xavier, 7 - 9. Per a més informació truqueu al 93 
473 39 09.  Preu: [6€], menors de 12 anys [3€]
 Servei d'autobús: a les 8.30 h, des de la plaça Sta. 
Magdalena a la plaça Mireia. Longitud: 12 km. 
Desnivell: 400m. La inscripció inclou: esmorzar, 
avituallament, quadern de camp (dossier) i record de 
la Caminada. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: CEE - Espluga Viva

D'11 a 14 h
Fira d'art al carrer
Organitza: Cercla Artístic d'Esplugues
Zona de vianants del c. Àngel Guimerà  
12 h
Gran gala de jota amb motiu de la 
celebració del desè aniversari
Organitza: Centro Aragones d'Esplugues
Biblioteca de la Bòbila - Sala d'actes  
19 h
Obra de teatre: 
Juana Doña: Al otro lado del tiempo
A càrrec de la companyia enescena.
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas

31Dilluns
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
19 h
Dinero Fácil, de Jens Lapidus
Tertúlia coordinada per Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila  

CURSOS I TALLERS
XIII SETMANA DE LA SALUT
ADDICTES A LA SALUT
Curs A, dilluns 9 i dimecres 11, d'11 a 13 h
Curs B, dimarts 10 i dijous 12, d'11 a 13 h
Cursos de primers auxilis i suport vital bàsic 
El curs té una part teòrica i una de pràctica. Places 
limitades per ordre d'inscripció al PAC de Joaquim 
Rosal
Creu Roja Esplugues  c. Severo Ochoa, 14  
XIII SETMANA DE LA SALUT
ADDICTES A LA SALUT
Dimarts 10 i dijous 12, de 17 a 19 h
Dimecres 11, de 17 a 18 h
Curs de seguretat alimentària per a 
cuineres i cuiners d'escoles
Adreçat a cuineres i cuiners d'escoles. A càrrec de 
Toñi Moreno, caporal dels Mossos d'esquadra. Places 
limitades. Inscripcions: trucant al tel. 93 371 33 50 
ext. 673
Casal de Cultura Robert Brillas
Sessions teòriques: 11,18 i 25 de maig
Sessions pràctiques: 14 i 15, 21 i 22 de maig
Curs d'escalada nivell I
Preu cursos: no socis [148€] socis [100€]
Preu monogràfi cs: no socis [113€]  socis [70€]
Inscripcions. Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 
7-9. Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Secretaria@esplugaviva.cat
http://www.centreexcursionistaesplugues.cat

TALLERS A LA BLBLIOTECA PARE MIQUEL

Els dimecres 18 i 25 de maig, de 18.30 a 20 h
Iniciació al photoshop 
No cal tenir coneixements previs del programa. 

Els dijous 20 i 27 de maig, de 10 a 11.30 h
Iniciació a la informàtica

CURSOS I TALLERS 
Dilluns de 18.30 a 20 h
Organitza les teves fotos de vacances
Amb el programa Picassa, posarem ordre i retocarem 
totes les fotos que tenim al nostre ordinador, sense 
gaires complicacions

Dimarts de 18.30 a 20 h
Disseny de blogs i Wordpress
Inscripcions: Fins al 13 de maig, tindran prioritat les 
persones residents a Esplugues. Per a més informació, 
truqueu al tel. 93 371 91 19  de dilluns a divendres de 
15.30 a 20.30 h i dijous i divendres de 10 a 13.30 h
Preus per a residents a Esplugues: 
[7,5€] de 18 a 35 anys, [25€] majors de 35 anys
Preus per a no residents a Esplugues: 
[9€] de 18 a 35 anys, [28€] majors de 35 anys
Inici dels cursos: 16 de maig. Durada: 5 sessions de 
1.30 h. Un cop realitzada la inscripció, no es retorna-
ran els diners, excepte si l'activitat queda anul·lada 
per manca de gent
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

TALLERS STANDARD LATINO
Dilluns, de 20.30 a 21.30 h
Salsa  [70€] per persona
Dijous, de 21.30 a 22.45 h
Ball de saló [75€] per persona
Dimarts, de 16.30 a 17.30 h
Ball per a la 3a edat [75€] per persona al mes
Divendres, de 17.30 a 18.30 h, de 18.30 a 
19.30 h i de 19.30 a 20.30 h
Horaris per a grups de edat
Funky [65€] per persona
Hip Hop [70€] per persona
Cursos trimestrals, un dia a la setmana durant 10 
setmanes. Per a més informació truqueu al tel. 93 473 
95 79. Organitza:C.C. Standard Latino 
C.C. Standard Latino  c. Sant Francesc Xavier, 36

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Del 30 de maig fi ns al 3 de juny
Preinscripcions i matriculacions de nous 
alumnes per al curs 2011-2012
Amb posterioritat a les dates de matriculacions, 
també s'acceptaran inscripcions, sempre que hi hagi 
places disponibles.
Sorteig públic: dimecres 8 de juny, a les 11 h a 
l'Escola Municipal de Música.Les llistes amb el 
resultat seran col·locades a la cartellera de l'escola 
el dimecres 15 de juny. També es pot consultar per 
telèfon o correu electrònic a partir d'aquesta data. 
Aquells alumnes que no hagin obtingut plaça restaran 
a les llistes d'espera i se'ls trucarà en cas de quedar 
places vacants.
Matriculacions: del 27 de juny al 28 de juliol
Criteris de selecció:tindran prioritat els alumnes que 
actualment estan matriculats al centre. Després de 
l'anterior selecció, tindran prioritat els sol·licitants 
residents a Esplugues. Després de la selecció anterior, 
tindran prioritat els sol·licitants amb germans ac-
tualment matriculats al centre. Després de l'anterior 
selecció, tindran prioritat els sol·licitants que dema-
nin l'aprenentatge d'un instrument minoritari (baix 
elèctric, bombardí, contrabaix , trombó i viola). Si 
després de les anterior seleccions es donen situacions 
d'empat, es resoldran mitjançant un procediment de
sorteig.

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS
Autoservei de torns i cocció de peces
L'Espai Municipal de les Arts posa a disposició  de les 
persones majors de 18 anys ja iniciades en la ceràmica  
algunes de les infraestructures de l'Escola de Ceràmica 
com són torns, possibilitat de cocció de peces... Per a 
més informació, cal trucar al  Centre Municipal Puig 
Coca, tel. 93 372 04 16, de dilluns a divendres de 18 a 
21 h i dilluns de 10 a 14 h. Pregunteu per Ariadna Simó

Autoservei (2 hores, amb cita concertada)
Residents a Esplugues [3,5€] no residents [7€]

Cuita peces ceràmiques
Peça petita (>20x20x20)- baixa temperatura
Residents a Esplugues [5€] no residents [6,25€]
Peça gran  (<20x20x20)-baixa temperatura
Residents a Esplugues [20€] no residents [25€]
Peça petita (>20x20x20)-alta temperatura

CURSOS I TALLERS 
Preinscripcions i matriculacions de nous 
alumnes per al curs 2011-2012 (continuació)
Residents a Esplugues [10E] no residents [12,5E]
Peça gran (<20x20x20)-alta temperatura
Residents a Esplugues [25€] no residents [31,25€]
Material
Paquet 5  quilos de fang
Residents a Esplugues [1,5€] no residents [2€]
Paquet de 12,5 quilos de fang
Residents a Esplugues [3€] no residents [3,75€] 

SORTIDES
Diumenge 1, a les 11 h
Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta. 
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o trucant al tel. 
93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues
Muntanya de Sant Pere Màrtir
Diumenge 8
EXCURSIONS DE MUNTANYA COL·LECTIVES 
EN AUTOCAR
Taga – Serra Cavallera (El Ripollès)
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena. 
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d'Esplugues, Reserva de plaça 
fi ns al dimecres abans de l'excursió. 
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Dissabte 14 i diumenge 15 de maig
EXCURSIONS DE MUNTANYA COL·LECTIVES EN BTT
Via verda de Ripoll - Sant Feliu de Guíxols
Aquesta vegada és una sortida de cap de setmana. 
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d'Esplugues, per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fi ns al 
dimecres abans de l'excursió. 
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier, 7-9

ACTIVITATS ESPLUGA VIVA
Tots els dissabtes, 17 a 19.30 h
Cau de dissabte
Per a més informació truqueu al tel.93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 h,
i de 20.30 a 21.30 h
Taller de Tai-Txi 
Organitza: Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Recollida a escoles
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

Els dilluns, de 17.30 a 19 h
Taller de teatre infantil
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

Els dimarts, de 17.30 a 19 h
Taller de cuina infantil
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Organitza: Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

Els dimecres, de 17.30 a 19 h
Taller de repàs escolar
Per a nens i nenes de 3 a 12. 
Reforç escolar en totes les matèries
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

Els divendres, de 17.30 a 19 h
Taller de danses tradicionals
Per a nens i nenes de 3 a 12. Vine a divertir-te i aprèn 
a ballar danses tradicionals. Ball pla, cercle...
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

ACTIVITATS ESPLUGA VIVA
Tots els dimecres i divendres, de 16 a 20 h
Aula de gralla 
Organitza: TIC. Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9  
Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Taller de música 
Organitza: TIC. Espluga Viva
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9  

Taller de lectura i recitació de poemes 
Organitza: TIC. Espluga Viva

L'últim divendres del mes, dia 27 de maig, a les 21 h
El Babau 
Taller de ball pla i danses de plaça 
Organitza: TIC. Espluga Viva
Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
Rocodrom
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9 

EXPOSICIONS
Del dilluns 2, fi ns al divendres 27, de dilluns a 
divendres, de 10 a 14 i de 16 a 21 h
L'auca: funcions de Barcelona
Mostra de petit format sobre l'auca de les funcions 
de Barcelona de Joan Llorens, com a refl ex de les 
tradicions del segle XIX. Entrada gratuïta  
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues i ACC La Bòbila
Centre Cultural la Bòbila. L'Hospitalet de Llobregat
Del dimecres 4, fi ns el diumenge 5 de juny, de 
dilluns a dissabte, de 17 a 21 h 
Fabriquem emocions!
La mostra vol fer descobrir al públic l'atractivitat 
i l'interès del turisme industrial català, a partir de 
l'oferta de la Xarxa de turisme industrial de Catalunya
Entrada gratuïta
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues i XATIC
Casal de Cultura Robert Brillas  
XIII SETMANA DE LA SALUT
ADDICTES A LA SALUT

Del dilluns 9 fi ns al diumenge 14 de maig
Mostra d'art infantil de l'Hospital de Sant 
Joan de Déu 
L'Ajuntament d'Esplugues en col·laboració amb el 
Programa Amics de l'hospital de Sant Joan de Déu i 
per iniciativa d'un nen hospitalitzat, organitza una ex-
posició amb els treballs que els nens i nenes realitzen 
durant la seva hospitalització
Biblioteca pare Miquel d'Esplugues   
XIII SETMANA DE LA SALUT
ADDICTES A LA SALUT
Del diumenge 15 fi ns al dimarts 31 de maig
"Menja bé, tu hi guanyes!"  
Es tracta d'una exposició interactiva que mitjançant 
panells, jocs multimèdia, visionat d'un audiovisual 
promou els hàbits saludables
En col·laboració amb la Diputació
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Del 28 d'abril fi ns al 7 de maig
Exposició del concurs fotogràfi c organitzat 
de la 15a Trobada dels Tres Tombs 
d'Esplugues
Organitza: Tres Tombs d'Esplugues
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Del 30 de maig, fi ns al 10 de juny, de 10 a 13 h 
i de 15 a 20 h
Exposició: Labors i Mandales
Accés lliure i gratuït
Per a més informació truqueu al tel. 93 371 55 81
Organitza: Club Catalunya Caixa
Club Catalunya Caixa c. M. Joan Corrales, 59-61  
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  Horari juliol Espai Jove Remolí : De dilluns a divendres, de 17 a 21h

L’Esplujove et convida a participar de noves activitats a 
les nits del Remolí: aquest mes podràs aprendre a ballar 
capoeira, faràs els millors còctels sense alcohol i aprendràs 
a ballar country. Si vas a l’institut no oblidis passar pel 
PIDCES a l’hora del pati, rebràs informació sobre estudis 
al punt temàtic d’ensenyament i coneixeràs totes les 
opcions de la viatgeteca per gaudir d’un estiu diferent. 
Per últim recorda que ja estan obertes les inscripcions al 
Baixaventura 2011. T’ho perdràs?

HORARI:
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h
Divendres, de 10 a 14 h De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

2011
maig

 L'organització es 
reserva el dret de modifi car 
o anul·lar alguna de les 
activitats previstes. En 
cas de ser així s'informarà 
oportunament a les 
persones afectades.

Pidces

Els dies, 3, 4 i 5 de maig, en horari de pati
Punt temàtic d’ensenyament 
Si encara no has escollit el teu futur professional, 
passa pel Punt Jove durant l’esbarjo i informa’t 
de la oferta d’estudis de grau mig, superior i 
universitaris   
Instituts Severo Ochoa, La Mallola i Joanot Martorell

Els dies 10, 11 i 12 de maig, en horari de pati
Viatgeteca
Ja saps què faràs aquest estiu? A l’hora del pati 
apropa’t al Punt Jove, trobaràs moltes ofertes i 
activitats per gaudir l’estiu al 100%   
Instituts Severo Ochoa, La Mallola i Joanot Martorell

Espai
multimèdia 
De dimarts a divendres, de 18 a 19 h
Espai de treball a l’aula TIC
Pots venir a l’aula d’informàtica del Remolí i 
disposar de 10 ordinadors per fer treballs, deures, 
recerques per estudis... i tot  amb el suport d’un 
informàtic!
Espai Jove Remolí   

Nits al Remolí

Divendres 6, de 21.30 a 23.30 h
PS3 en pantalla gegant
T'agrada el bàsquet? Vine a provar l'NBA 2k11!
Espai Jove Remolí   

Divendres 13, de 21.30 a 23.30 h
Taller de còctels sense alcohol
Amb l’inici del bon temps i les nits més caloroses, 
qui no vol refrescar-se amb un còctel? Reserva la 
teva plaça trucant 93 372 97 06 
Espai Jove Remolí   

Divendres 20, de 21.30 a 23.30 h
Tastet de country
El country és l’estil de música del moment. Vine i 
aprèn a ballar-lo!
Reserva la teva plaça trucant al 93 37 297 06
Espai Jove Remolí

Nits al Remolí
Divendres 27, de 21.30 a 23.30 h
Capoeira
Descobreix la capoeira: un estil de moviment 
afro-brasiler que combina el ball, les arts marcials, 
la musica i l’auto defensa. Reserva la teva plaça 
trucant al 93 37 297 06
Espai Jove Remolí

Exposició 
Jove
De l’11 al 25 de maig, de 17 a 20 h
Després de l’ESO què?
Estàs a punt d’acabar l’ESO? És el moment de de-
cidir. Tens moltes opcions, tant si has aprovat com 
si no. En aquesta exposició coneixeràs els diferents 
camins que pots seguir
Ofi cina Jove d’Emancipació   

Baixaventura 
2011
Un any més arriben les activats d’estiu Baixaventu-
ra! Aprèn a fer surf en una de les millors platges del 
país per practicar-lo i gaudeix d’un magnífi c viatge 
a Zarautz. Corre a reservar la teva plaça!
Curs de surf a Zarautz  [157€]
1r torn: 24, 25 i 26 de juny
2n torn: 1, 2 i 3 de juliol
3r torn: 8, 9 i 10 de juliol
Inclou: Transport, allotjament, material i monitors. 
Tens l’opció de fer un curs de perfeccionament. 
Activitats exclusives per a joves d’entre 18 i 35 
anys. Inscripcions: de dilluns a divendres de 17 a 
21 h, a l'Espai Jove Remolí, i de 17 a 20 h a l'Ofi cina 
Jove d'Emancipació. Consulteu les condicions 
d’anul·lació de reserves al Punt d’Informació Juvenil 
o a baixaventura@gmail.com

 

Taller jove
Dimecres 4 de maig, de 17.30 a 20.30 h
Decoració de primavera
Vine al Remolí i ajuda'ns a ambientar-lo per a la 
primavera. Farem fl ors i pomes amb ampolles de 
plàstic reciclades.
Espai Jove Remolí   
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Dijous 5  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE VENEÇOLÀ
Macu, La mujer del policía, de Solveig Hoo-
gensteijn
Entrada lliure

Dijous 12  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE VENEÇOLÀ
Colt Comando 5.56, de César Bolívar
Entrada lliure

Dimarts 17  18 h
L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Mon Mas
Biblioteca La Bòbila

Dijous 19  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE 
VENEÇOLÀ
Sicario, de José Novoa
Entrada lliure

Dimecres 25  19 h
T3, CLUB DE LECTURA
Un viejo que leía novelas de amor, de Luis 
Sepúlveda
Tertúlia coordinada per Carles Ferrer

Dijous 26  19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE VENEÇOLÀ
Secuestro Express, de Jonathan Jakubowicz 
Entrada lliure

Dilluns 31  19 h
CLUB DE LECTURA DE 
NOVEL·LA NEGRA
Dinero Fácil, de Jens 
Lapidus
Tertúlia coordinada per 
Jordi Canal

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES MAIG 2011

BIBLIOTECA PARE MIQUEL

Pilar Duocastella, 
infermera 
i escriptora

Treballa com a infermera a la Fundació 
Althaia de l’Hospital de Manresa, però té 
una “vocació” cap a l’escriptura que ha 
satisfet escrivint dues novel·les. La prime-
ra, Dona i cadira (1998), tracta d’una dona 
que comença a patir els efectes de l’Alzhi-
mer i, per por de perdre els seus records, 
decideix escriure’ls en una llibreta. La 
seva segona novel·la, El Jardí dels hostes 
(2004), va ser finalista al premi El lector 
de l’Odissea l’any 2005, i fins i tot se’n va 
fer una representació teatral durant el mes 
de gener de 2008, dins del Cicle de Teatre 
Encaix. Duocastella parlarà de la seva face-
ta d’escriptora i dels seus llibres, així com 
de la producció literària en general. ●

BIBLIOTECA PARE MIQUEL 

BIBLIOTECA LA BÒBILA 

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Cinema negre 
amb denominació 
d’origen veneçolà
 El cinema veneçolà 

va iniciar la seva pro-
ducció quasi al mateix 
moment que els ger-
mans Lumière a 
França, però sempre 
s’ha caracteritzat 
per una producció 
escasa i irregular. 
De totes mane-
res, n’han sortit 
grans directors 
i pel·lícules. La Bòbila 
ha fet una selecció del millor cine-
ma negre veneçolà que projectarà durant 
aquest mes. Es podran veure Macu, la 
mujer del policia, de la veneçolana d’adop-
ció Solveig Hoogesteijn; Colt Comando 
5.56, de César Bolívar; Sicario, de José 
Novoa; i Secuestro Express, de Jonathan 
Jakubowicz. Al juny, el cicle es tancarà 
amb la projecció de El Enemigo, de Luis 
Alberto Lamata. ●
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Dissabte 7  12 h
L’HORA DEL CONTE
Contes de gegants, a càrrec de Roger Cònsul

Dissabte 14  12 h
L’HORA DEL CONTE
Si plou i fa sol, les bruixes mengen ou!, a càrrec 
de Mon Mas

Diumenge 15  18 h
VI JOCS FLORALS ESPLUGUES 2011
Acte de lliurament de premis
Clausura dels Jocs Florals. Fi de festa

Dijous 19  17.30 h
CONTES MENUTS
Per què els gats mengen rates?, a càrrec d’Eva 
González
Per a infants de 2 a 3 anys, acompanyats d’un 
adult
Places limitades. Cal inscripció prèvia

21 Dissabte  12 h
L’HORA DEL CONTE
En un tres i no res, contes de tres en tres, a 
càrrec de Blai Senabre. 
Recull de contes on els protagonistes sempre 
són tres (tres animals, tres nois, tres germanes, 
tres paraules...) 

25 Dimecres  20 h 
PARLEM DE MÚSICA
Cinefília musical: Una invitació suggerent
Un passeig per les 
creacions més comple-
tes i belles del cinema 
musical americà. Una 
selecció cronogràfi ca 
de les pel·lícules: Un 
americà a París, Can-
tant sota la pluja, Nit i 
dia, Hello Dolly, West 
Side Story...

Dimecres 25  18 h
CONTA CONTES NO SEXISTES
Organitza: Consell Municipal de les Dones

Dissabte 28  12 h
L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Dinsdungat Teatre

A MI M’HA AGRADAT
Rita Girbau, del Club de lectura Històries Com-
partides, recomana El tiempo entre costuras, 
de Maria Dueñas. Un llibre on s’hi pot trobar 
història, acció, amor i conspiració.

L’AUTOR DEL MES: 
Ferran Torrent
A la Biblioteca hi trobareu 
exposades les obres d’aquest 
autor valencià que ha cultivat 
tots els gèneres amb un estil 
personal i el seu llenguatge di-
recte, incisiu i amb dosis d’humor

Dimecres 18  19.30 h
AUTORA CONVIDADA: Pilar Duocastella
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Clubs de lectura de la Biblioteca  
Pare Miquel

CORDÈLIA
La classe, de François Bégaudeau
Modera Carme Caminals

CARPE DIEM
Arrugas, de Paco Roca
Modera: Montserrat Cutrina

HISTÒRIES COMPARTIDES
Genes, de Bernard Beckett
Modera: M.Àngels Fernández

ENGLISH WORKSHOP
Moderen: Óscar Sisqués i Chris Brown

CLUB DE MÚSICA
Trobada del grup promotor de les activitats 
musicals de la Biblioteca

Tots els Clubs tenen places limitades; cal reserva prèvia.

TALLERS D'INFORMÀTICA
A LA BIBLIOTECA PARE MIQUEL

La Biblioteca Pare Miquel ofereix uns tastets 
d’informàtica gratuïts amb motiu de l’oberura 
de la sala multimèdia. Consulteu els cusos i 
tallers a la pàgina 13 del dia a dia

NOU
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Aquesta edició dels Jocs Florals es fa 
en homenatge a Angelina Alós i Tormo, 
espluguina d’adopció i tota una referèn-
cia en el món de la ceràmica contempo-
rània. Néstor Eidler, violinista i professor 
de música, comentarà alguns aspectes de 
la vida de la ceramista, i després tocarà el 
violí per posar la música a una actuació 
musical que farà amb les veus de la SCC La 
Coloma i de La Colometa de L'Avenç.

La segona cita serà la gran festa dels 
Jocs Florals, el diumenge 15. A més dels 
diferents parlaments, de l’acte de lliura-
ment de premis a les obres guanyadores 
i de la seva lectura, també hi haurà una 
actuació musical de l’orquestra de corda 
de l’Escola Municipal de Música, sota la 
direcció de Claudia Maylahn.●

Cada cop queda menys per descobrir 
qui seran els guanyadors i/o guanyadores 
d’aquesta edició. Durant aquest mes se 
celebraran dos actes. En el primer, que 
es farà dimecres 4, es farà la presentació 
del certamen, que comptarà amb la ben-
vinguda de Ramon Cervera, del Club de 
Música. Després d’un parlament del regi-
dor de cultura de l'Ajuntament d'Esplu-
gues Eduard Sanz, els assistents podran 
fer un viatge en el temps per recordar 
l’origen, la història i el significat dels Jocs 
Florals i la seva importància dintre del 
recolzament i l’impuls de la llengua i de 
la cultura catalanes; i també es farà un 
repàs a la instauració i evolució dels Jocs 
Florals a Esplugues, de la mà de Rafel 
Marco, del Club de Música.

Patria, Fides, Amor

Recta fi nal als VI Jocs Florals d’Esplugues

JOCS FLORALS

HOMENATGE A ANGELINA ALÓS

Dimecres 4  19.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas

LLIURAMENT DE PREMIS DELS VI 

JOCS FLORALS D'ESPLUGUES

Dimecres 15  18 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Descobriu el nostre Nou Bufet Lliure!Descobriu el nostre Nou Bufet Lliure!

Podeu tastar el NOU  i esplèndid 
Bufet Lliure de Can Palou des de 14€,

tots els dissabtes, diumenges i festius, 
en el nostre renovat menjador

o feu un bon  Menú diari o Low cost, 
des de 7€, a la nova i fresca terrassa.

I assaboriu una cervesa Moritz ben 
fresca  dels nostres barrils refrigerats
I

ffr
També tenim una acurada selecció de 

les millors marques de Ginebra i Tònica
Ta

lles
Podeu gaudir del nostre servei de carta 
al Raconet, amb capacitat per a 32 p.

PodePode
al R

50 50 ANIVERSARI 

ANIVERSARI 

Can Palou
Can Palou
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Por la tarde, tiene lugar una charla de 
máxima actualidad "Les finances ètiques" a 
cargo de Oikocredit Catalunya, una asocia-
ción internacional dedicada a proyectos de 
desarrollo en el Tercer Mundo en forma de 
créditos. También está previsto el espec-
táculo infantil “Karibu! Cançons i danses 
per a un món més just”.

Por otro lado, durante toda la jornada la 
carpa de la Cruz Roja se puede disfrutar de 
una ludoteca étnica. 

Además la Carpa Solidaria acoge la 
exposición “Els bancs passen factura”, el 
plafón con los Objetivos del Milenio y la 
exposición de las obras de los participan-
tes en el cuarto concurso de dibujo sobre 
Comercio Justo. ●

La Rambla del Carme se transforma de 
nuevo en un recinto ferial para acoger la 
celebración conjunta de la 11ª Fira de la 
Solidaritat y la 8a Festa del Comerç Just. El 
sábado 14 de mayo diversas entidades se 
reunirán para llevar a cabo un llamamiento 
a la concienciación para lograr un mundo 
más justo en el marco de una feria para 
toda la familia.

Charla sobre las financiaciones éticas 
a cargo de Oikocredit Catalunya

Por un lado, el grupo de percusión 
Atabalats marcará con su ritmo el inicio 
de la fiesta, para a continuación dar paso 
a la lectura del Manifest del Comerç Just. 
La mañana se completa con el espectáculo 
infantil “Diada dels Contes del Món” y con 
la entrega de los premios del concurso de 
dibujo.

11a FIRA DE LA SOLIDARITAT 8a FESTA DEL COMERÇ JUST

Entitats participants a la 
XI Fira de la Solidaritat i 
VIII Festa del Comerç Just

Creu Roja
Comissió de Solidaritat La Mallola
Escola Isidre Martí 
Escola UTMAR
Fundació Josep Comaposada-Sindicalis-
tes Solidaris
Fundació Santa Magdalena
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació Vicente Ferrer-A.VV. Can Vidalet 
Fundación Juan Ciudad

Global Humanitaria – IES J. Blume

FIRA DE LA SOLIDARITAT

I EL COMERÇ JUST

Sábado 14  A partir de las 11 h

Rambla del Carme

SOLIDARITAT

La Esplugues más solidaria se reúne 
en la Rambla del Carme
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Inscripcions 
als casals i 
activitats 
d’estiu per a 
nens i nenes
Aviat rebreu a casa la 
programació completa amb 
les característiques i les 
dates d’inscripció

Els casals d'estiu són com un regal per 
als nens i nenes. No només són una mane-
ra d’omplir el temps lliure, sinó que s’hi 
poden viure experiències inoblidables, 
aprendre i fer grans amics. També pot ser 
el moment de llançar-se a aprendre algun 
instrument amb els casals musicals de 
l’Espai Municipal de les Arts, o d’enriquir-
se amb les dinàmiques saludables dels 
casals esportius. Per conèixer Catalunya 
i per fer activitats de natura, el millor és 
estar atent a les colònies i campaments 
dels diferents esplais d’Esplugues. Quina 
enveja fan els més menuts, oi? Estigueu 
atents a les dates d’inscripció! ●

+ART+ART
CASALS

Autoservei de torn 
i forns de cocció de 
ceràmica
L’Espai Municipal de les Arts 
disposa d’un espai d’autoservei 
per a majors de 18 anys, amb 
coneixements mínims d’aques-
tes disciplines, i posa a dispo-
sició de les persones usuàries 
algunes de les infraestructures 
de l’Escola de Ceràmica. Es pot 
utilitzar el servei de matí o tarda, 
dintre dels horaris de l’escola. 
Per a més informació, podeu 
trucar al Centre Municipal Puig 
Coca, tel. 93 372 04 16, de dilluns 
a divendres, de 18 a 21 hores; 
i els dilluns, també de 10 a 14 
hores. Al dia a dia hi trobareu la 
llista de preus de cada servei.

Casals d'estiu

Casals joves

Campus esportius

Activitats per a la gent gran

Activitats a la natura

Espai Municipal de les Arts 
(pintura, música, ceràmica i dibuix)

Per a més informació truqueu al 
telèfon gratuït 900 30 00 82
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 L’Esbart Vila d’Esplugues exerceix com 
a amfitrió i desplega el seus balls en el 12è 
Festival de Dansa d’Esplugues. Una cita que 
enguany recupera la seva estructura clàssica 
per oferir-nos les danses tradicionals catala-
nes i de creació de l’esbart organitzador, així 
com les dels dos convidats: l’Esbart Dansaire 
de Sant Adrià de Besòs i l’Esbart Bàrkeno de 
Barcelona.

L'any 2010 i amb motiu del 25è aniversari 
de l’Esbart Vila d’Esplugues l’esdeveniment 
va prendre forma d’aplec, però aquest any 

també ens depara sorpreses i novetats, ja 
que hi ha preparats nous balls, així com nous 
dissenys de vestuari per a complementar-los 
millor.

La cita està fixada pel dissabte 14 de maig 
a les 19h a la pista vermella del Parc Pou d’En 
Fèlix (si el temps es mostrés inclement, es 
traslladaria l’acte a la pista coberta).

 I com a punt final d’aquesta trobada, es 
celebrarà un sopar de germanor al Casal 
de Cultura amb tots els participants 
del Festival.

Així mateix, cal recordar que l’activitat de 
l’Esbart Vila d’Esplugues com a promotor de 
la dansa catalana s’exten més enllà de la nos-
tra ciutat, ja que confirma de manera oficial 
que participarà al Festival Internacional 
de Dansa Valldansa que es celebrarà el 

cap de setmana del 9 i 10 de juliol 
a Ribes de Freser.●

12è Festival de Dansa d’Esplugues 

FESTIVAL DE DANSA

Dissabte 14   19 h

Parc Pou d'en Fèlix

el dissabte 14 de maig 
mella del Parc Pou d’En
mostrés inclement, es
pista coberta).
aquesta trobada, es
germanor al Casal

ls participants

que participarà al Festival Internacional
de Dansa Valldansa que es celebrarà el 

cap de setmana del 9 i 10 de juliol 
a Ribes de Freser.●

FESTIVAL DE DANSA

Dissabte 14   19 h

Parc Pou d'en Fèlix

DANSA
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XVè FESTIVAL DE MÚSICA

Dos concerts molt especials
Un concert comentat i un duet de guitarres, les dues propostes per aquest mes

Divendres 27  21 h

Parròquia de Santa Magdalena

Duet de guitarra amb José Muñoz Coca 
i Santi Pavón

Primera part

SONATA, a l’estil de Concert Italià, Domenico 
Cimarosa (1749-1801)
Allegro
Andante
Allegro

SONATES, Domenico Scarlatti (1685-1757)
Sonata   K-380 
Sonata   K-377
Sonata   K-278 

CONCERT en Re Major, Antonio Vivaldi (1678-
1741)
Allegro
Largo
Allegro

Segona part

BLASIANAS CANARIAS, Suite, Blas Sánchez 
(1940- ) 

ADAGIO, Tomaso Albinoni (1671-1751)

Divendres 13  21 h

Parròquia de Santa Magdalena

Concert comentat
Sebastian See-Schierenberg (violí), 
Francesc Soler (piano) i Susana Galván 
(presentadora)

Primera part

Presentació (P): Introducció 
Liebesfreud, Fritz Kreisler
P: La dona controladora de Kreisler
Selecció de Cançons de la Suite Popular 
Española, Manuel de Falla    
P: Les dives de la música clàssica
Gnossienne, No.1, Erik Satie (piano solo)
P: Piazzolla i la febre del tango
Verano Porteño – Ástor Piazzolla

Segona part

P: Benvinguts de nou i la meva vida a l’Extrem 
Orient
Cançó Tradicional Xinesa
P: L’Efecte Mozart
Summertime, George Gershwin
P: El món tràgic de l’òpera
Intermezzo de Cavalleria Rusticana, Pietro 
Mascagni
P: Gràcies i Comiat
Czardas, Monti

 El maig acull els concerts més singulars 
de la XV edició del Festival de Música 
Clàssica i Tradicional dels Amics de la 
Música de Santa Magdalena. En el primer 
concert, el violinista britànic Sebastian 
See-Schierenberg, acompanyat pel pianis-
ta Francesc Soler, tocarà obres de Falla, 
Gershwin, Kreisler, Mascagni, Monti, 
Piazolla, Satie i música popular xinesa. Es 
tracta d'un recital que es caracteritza per 
la combinació de la interpretació musi-
cal, amb l'explicació d’històries increïbles 
sobre les vides escandaloses dels compo-
sitors i músics clàssics, de la mà de Susana 
Galván.

El segon concert també serà especial per-
què, per primera vegada en la història del 
Festival, sonarà un duet de guitarres. Fins 
ara ho havien descartat per la poca potèn-
cia de l'instrument, però les proves que han 
fet amb els guitarristes Santi Pavón i José 
Muñoz han demostrat el contrari. El gran 
domini tècnic instrumental, la musicalitat, 
la sensibilitat i l'experiència d'una llarga 
carrera musical, permet als dos músics 
obtenir uns plans tímbrics i sonors d'una 
gran vellesa. Interpretaran obres d'Albioni, 
Cimarrosa, Scarlatti, Sánchez i Vivaldi.●

de la XV edició de
Clàssica i Tradicio
Música de Santa Ma
concert, el violinis
See-Schierenberg, a
ta Francesc Soler, t
Gershwin, Kreisle
Piazolla, Satie i mús
tracta d'un recital q
la combinació de l
cal, amb l'explicació
sobre les vides esca
sitors i músics clàssi
Galván.

El segon concert ta
què, per primera ve
Festival, sonarà un d
ara ho havien desca
cia de l'instrument, p
fet amb els guitarris
Muñoz han demostr
domini tècnic instru
la sensibilitat i l'exp
carrera musical, pe
obtenir uns plans tí
gran vellesa. Interpr
Cimarrosa, Scarlatti

MÚSICA
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estimular la autoestima y otro de cócteles 
sin alcohol para jóvenes. Del lado teórico, 

la programación se centra en una 
conferencia sobre desórdenes 

alimenticios, así como diferen-
tes charlas acerca de diversas 
de adiciones: a los móviles, a 
los juegos y a las drogas, a los 
fármacos, a Internet, etc.
También podemos medir 

nuestra adicción al tabaco 
mediante una prueba que 
determina la cantidad de 
dióxido de carbono en nues-
tros pulmones. Un empujon-
cito más para acercarnos a la 
decisión de dejar de fumar.

Además, la biblioteca Pare 
Miquel acoge dos exposi-

ciones: una muestra de arte 
infantil del Hospital San Juan 
de Dios y la exposición inte-
ractiva “Menja bé, tu hi guan-
yes”.

Los horarios detallados pue-
den consultarse en el Día a 

Día.●

C
on el lema “Adictos a 
la salud” arranca el 
domingo 8 de mayo 
toda una semana de 
actividades dedicadas 

a la salud. El programa despliega 
un gran número de actos para en-
señarnos cuidar mejor de nosotros 
mismos y de los que nos rodean. 

Del 8 de mayo hasta el viernes 
13 podemos participar en diver-
sas actividades relacionadas con 
el bienestar físico o emocional, 
la alimentación o la lucha contra 
las adicciones. La primera es una 
donación de sangre, pero a partir 
de ahí la oferta se dispara. Dentro 
de los actos de tipo práctico los 
siguientes días encontramos un 
curso primeros auxilios, así como 
otro de seguridad alimentaria enfo-
cado a los profesionales de la coci-
na escolar; además de un taller para 

Esplugues se preocupa 
por tu bienestar

13ª SETMANA DE LA SALUT

Instal·lacions • Reparacions • Manteniment
Electricitat • Fontaneria • Gas

Espigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

08960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23
pigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

8960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23

93 372 29 12 93 372 29 12 • 615 488 424 615 488 424
c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529

CAN PALOU www. canpalou. com

Descobriu el servei de 
carta al Raconet de 
Can Palou, amb capacitat 
per a 32 persones. 
Tot un encert!

 Cuina de mercat
 Cargols a la llauna

MENÚ LOW COST: 7€ (laborables)
MENÚ MIGDIA: 10,25€ NIT: 12,50€

BUFFET LLIURE: a partir de 14,50€  
 Infants 9€ 

CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge  

IVA inclòs



maig 2011 - L'Agenda  21

Caminada popular 
d'Esplugues a la Serra 
de Collserola

E
l Centre Excursionista d’Esplu-
gues - Espluga Viva organitza, 
com cada any, una sortida a un 
dels paratges més bonics del 
nostre entorn i que l’any pas-

sat va ser declarat com a Parc Natural, la 
Serra de Collserola. A més d’aquesta bona 
notícia, també serà un any especial perquè 
se celebra la 15a Caminada. Per aquest 
motiu, en aquesta excusió s’ha escollit un 
recorregut que combina senders enmig del 
bosc amb vistes de sorprenent bellesa de 
tota la part baixa de la comarca i, fi ns i 

tot, del mar. Durant la caminada es pujarà 
a Sant Pere Màrtir i es recorrerà el Coll 
de Can Cuiàs, el Turó Rodó, el Coll d’en 
Solanes i la Vall de Sant Just. L’excursió, 
amb un recorregut de 12 Km i de 400 m de 
desnivell, començarà i acabarà a la plaça 
Mireia, i hi haurà un servei d’autobusos a 
les 8.30 h, de la plaça Santa Magdalena a 
la plaça Mireia. Les inscripcions es poden 
fer fi ns al dijous 26 de maig al preu de 6 
€, i 3 € els menors de 12 anys, i inclouen 
esmorzar, avituallament, un quadern de 
camp i un record de la caminada. ●

15

15a CAMINADA POPULAR A LA SERRA 

DE COLLSEROLA

Diumenge 29  9 h

Inscripcions:

Fins al dijous 26, de 17 a 20 h
CEE - Espluga Viva
C/ St Francesc Xavier, 9
T. 93 473 39 09
secretaria@esplugaviva.cat

Plaça Mireia
Inici i Fi

Sant Pere 
Màrtir

Coll del Portell
Les FatjonesColl Can Cuiàs

Turó Rodó

Vall de 
Sant Just

Distància: 12 km - Desnivell: 400 m
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Un año más –y ya van siete– vuelven los mejo-
res bailarines a Esplugues. La fórmula, 
como ha tenido el éxito de 
atraer hasta más de 300 
parejas por edi-
ción, se repite. 
Durante todo el 
domingo 29, podréis ver en 
directo las coreografías de los dis-
tintos bailarines de primer nivel 
en las distintas modalidades. Por 
un lado el estándar, que inclu-
ye tango, vals inglés y vienés, 
quickstep, slow foxtrop; y por 
el otro lado, el latino, con la 
samba, la rumba bolero, el 
chachachá, el pasodoble i 
el jive. Los participantes 
se agrupan por edades 
y por 7 niveles de difi-
cultad. Además, por 
segundo año, la entidad y el Ayuntamiento ofrecen una rebaja de 
la mitad del precio de la entrada para la ciudadanía de Esplugues, 
y es gratis para jubilados y menores de 12 años. El Campeonato 
de bailes de salón Ciutat d’Esplugues y open Memorial Mariona 
Cortés, es la segunda cita más importante de España en esta 
disciplina, y se trata de un evento muy importante para nuestra 
ciudad y el comercio. ●

AUDIOVISUAL: LHOTSE, L’OBLIDAT DE KHUMBU

Dimecres 4  21 hores

Local del CEE - Espluga Viva

Xavi Arias explica la seva 
ascensió al Lhotse

L’alpinista espluguí presentarà l’audiovisual Lhotse, 
l’oblidat de Khumbu, que narra la seva ascensió a la quarta 
muntanya més alta de la Terra, a la serralada de l’Himàla-
ia, l’any 2008. La seva proximitat amb l’Everest fa que no 
es conegui, però es tracta d’un dels reptes més importants 
per a un alpinista. Arias va fer el cim sense xerpes i sense 
utilitzar cap font d’oxigen, en la segona ascensió catalana 
al Lhotse. ●

ESPORTS

VII Campeonato 
de bailes de salón 
Ciutat d’Esplugues

VII CAMPEONATO DE BAILES DE SALÓN “CIUTAT

D’ESPLUGUES” Y OPEN MEMORIAL MARIONA CORTÉS

Complex Esportiu Municipal La Plana 

Domingo 29   de 9 a 21 h 

Precio: 10 € (Ciudadanía de Esplugues: 5€)

Gratis para jubilados y menores de 12 años

Francesc Llunell, 6-8 • 08950 ESPLUGUES

Tel. 93 473 26 99
HORARIO: 9 A 21 H.

LÀSER FOTODEPILACIÓ
DIETES PERSONALITZADES

TRACTAMENTS FACIALS
NOVETAT!!! Primer Peeling Cosmocéutico

TRACTAMENTS CORPORALS
Reductors renals i Cavitació 40€/sessió

Modelants reafirmants 20€/sessió

☎ 653 843 366
pavipaso@yahoo.es

CAMPANYA PRIMAVERA-ESTIU

✦ PRESSUPOST SENSE 
 COMPROMÍS

✦ Instal·lador autoritzat de GAS

✦ CLIMATITZACIÓ

✦ ELECTRICITAT

✦ FONTANERIA

Instal·lacions
PAVIPASOPAVIPASO
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ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Diumenge 1 19 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - AC Collblanc

Dissabte 7 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - St. Vicenç 

Dissabte   14 17.30 h Handbol masculí H. Esplugues “b” - Sant Quirze HD

Dissabte   21 19.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – UE Barberà

Dissabte 16 17.30 h Futbol sala femení AEP Esplugues  - AE Centelles

Dissabte   28 16 h Futbol sala femení AEP Esplugues - Gelida FSC

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS 
MAIG 2011 (CATEGORIA SENIOR)

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte   7 18.15 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – San Pancracio

Diumenge 8 12 h Futbol Can Clota, C.F. – Sant Feliu de Llobregat C.F.

Dissabte 21 18.15 h  Futbol Can Vidalet, C.F. – Unificacion Bellvitge, U.D.

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge   8 12 h Futbol Espluguenc, F.A. – Sant Cugat Esport, F.C

Diumenge   22 12 h Futbol Espluguenc, F.A. – La Munia, A.E.

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Dissabte   14 17.30 h Futbol sala masculí CCAPL Macael - IPSE El Pilar CE

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Diumenge 15, de 10.45 a 14 h
FESTA DE LES RODES 2011
Vegeu pàgines 6, 7.

Dissabte 14, de 17 a 21 h
FESTA DEL FUTBOL I ELS VALORS
Jornada lúdic - recreativa oberta a la ciutadania en general, i la finalitat 
d’aquesta jornada és formativa i sensibilitzadora.
L’objectiu principal de l’activitat és gaudir d’una jornada festiva i alhora 
transmetre i sensibilitzar als assistents de la importància de l’esport com a 
transmissor de valors
Organitza: Club futbol Can Vidalet i l’Ajuntament d’Esplugues

Dissabte 21, de 9 a 20 h
XIII TROBADA D’ESCOLES D’HANDBOL DE CATALUNYA
Organitza: Club Handbol Esplugues
Parc Pou d’en Fèlix

ELS PARTITS DESTACATS DEL MES

Diumenge 1 - 19 h     
Bàsquet masculí CBN Esplugues - AC Collblanc 

Dissabte 7 -  18.15 h     
Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - San Pancracio 

Diumenge   8 - 12 h     
Futbol Espluguenc, F.A. - Sant Cugat Esport, F.C. 

Dissabte 14 - 17.30 h     
Handbol masculí H. Esplugues “b” -  Sant Quirze HD

Dissabte   21 - 17.30 h
Futbol sala femení AEP Esplugues  - AE Centelles

ACTIVITATS 
DINAMITZADES

CEIP Can Vidalet, 
de 10.30 a 13 h

Dissabte 7: Jornada festiva

Dissabte 14: Handbol

Dissabte 21: Hoquei

Dissabte 28: Tennis 

CEIP Folch i Torres, 
de 10.30 a 13 h

Dissabte 7: Futbol

Dissabte 14: Jornada festiva

Dissabte 21: Handbol

Dissabte 28: Hoquei 

ESPORTS




