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

MESKVINS

La vinoteca d'Esplu-
gues, 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

S
i bien es cierto que en las últimas 
décadas se ha avanzado mucho 
para evitar cualquier tipo de dis-
criminación de las mujeres, tam-
bién es cierto que queda mucho 

camino por recorrer. Muestra de ello es 
la brecha salarial que aún hay en nuestro 
país, donde las mujeres percibieron en el 
último año un 77,45% del salario de los 
hombres. En otras palabras, tendrían que 
trabajar 82 días más que sus compañeros 
para percibir la misma retribución media 
anual, aún compartiendo un puesto de 
trabajo del mismo nivel (según datos de 
Eurostat, la ofi cina de estadística de la 
Comisión Europea). Otro dato: en 2012, 
l'Institut Català de les Dones recibió cer-
ca de 10.000 llamadas sobre violencia 
machista (ya sea psicológica, física, 
económica o sexual) a través del teléfono 
900 900 120.

No hay duda que, por desgracia, sigue 
siendo necesario que dediquemos un mes 
a las mujeres para concienciar a la socie-
dad y luchar por la igualdad de oportu-
nidades y por sus derechos. Un mes que 
también quiere ser festivo y reivindicar el 
orgullo de ser mujer.

Una de las formas más interesantes de 
reflexionar sobre la sociedad es echar una 
mirada al séptimo arte para ver cómo se ha 
tratado este tema. Hay tres oportunidades 
para asistir a proyecciones y coloquios 
posteriores. Las cintas proyectadas serán 
La fuente de las mujeres (viernes 1 de 
marzo), Señoras y criadas (lunes 4) y otra 
película por confirmar durante la presen-

tación de la asociación Desenvolupament, 
Inclusió i Acció Social DIAS (jueves 7 ).

Repasando las actividades culturales, 
también destacamos la inauguración de 
la exposición de trabajos de la Associació 
de Dones de La Plana que se podrá visi-
tar, del lunes 4 al viernes 8, en el Casal 
de Cultura Robert Brillas. Por su parte, la 

Oficina Jove d'Emancipació recupera la 
exposición Elles, les espluguines (del 4 al 
22 de marzo), que ya se pudo ver entre 
octubre y noviembre pasados, en la que 
se muestra la evolución de la ciudad y de 
algunas de sus mujeres, desde su niñez a 
su vejez, a través de fotografías que van 
de la década de 1910 hasta el año 2010. 

MES DE LAS 
MUJERES
Mucho por celebrar, 
demasiado camino 
por recorrer

=
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 L'Ajuntament d'Esplugues i l'Àrea Me tro-
politana de Barcelona han organitzat prop 
de 20 activitats durant aquest any perquè 
conegueu millor el valor botànic, històric i 
cultural d'un dels racons més bonics de la 
nostra ciutat. El parc de Can Vidalet havia 
estat el jardí de tres cases senyorials, de 
les quals només resta dempeus la que li 
dóna el nom. Actualment és de titulació 
municipal. S'hi poden trobar molts tipus 
d'arbres d'espècies autòctones, molts d'ells 
centenaris, combinats amb espècies exò-
tiques. Durant els últims anys s'hi han fet 
moltes actuacions per convertir-lo en un 
exemple de parc sostenible. 

La primera cita, oberta a tothom, per 
redescobrir el parc serà dimecres 13, a les 
18 hores. Hi haurà jocs infantils amb contes, 

maquillatge i jocs de pista amb l'Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet. Per la seva part, el Cercle 
Artístic d'Esplugues oferirà una exposició 
de pintors i una actuació d'aquarel·listes, 
diumenge 17 a partir de les 10 hores. D'altra 
banda, dijous 7, en una jornada ludicoespor-
tiva dedicada només als escolars, es farà una 
cursa d'orientació organitzada pel Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, on els alumnes 
disposaran només de l'ajuda d'un mapa. 

Per a més informació sobre la resta d'ac-
tivitats, visiteu la pàgina web:
http://www.amb.cat/web/mmamb/acti-
vitats/canvidalet

Parc de Can Vidalet. Del parc romàntic 
al parc sostenible. Vegeu les activitats 
de març al Dia a dia.

Coneix més de prop una de les joies d'Esplugues: 

el parc de Can Vidalet

Y Defensors i defensores dels drets 
humans, también fotográfica, se podrá 
visitar hasta el jueves 21 en el Casal 
de Cultura Robert Brillas. También se 
ha organizado una excursión a las colo-
nias textiles del Berguedà para conocer 
cómo era el papel de las mujeres en las 
fábricas textiles catalanas.

Una de las herramientas para alcan-
zar la igualdad de oportunidades, para 
defender los derechos de las mujeres y 
para mejorar su bienestar es la forma-
ción. Durante este mes hay distintos 
talleres destinados a ese fin. Desde 
talleres de coaching, baile en línea o 
chikung (el arte de cultivar el espíritu 
y la vitalidad), hasta talleres de defensa 
personal y autoprotección, o un par de 
conferencias. La primera es sobre musi-
coterapia (reforzar nuestro bienestar a 
través de la música) y la segunda, sobre 
las defensoras y los defensores de los 
derechos humanos, con Maria Cañadas 
Francesch, presidenta de Amnistia 
Internacional de Catalunya.

ACTOS COMMEMORATIVOS 
Y DE RECONOCIMIENTO

Como es habitual, el 8 de marzo, vier-
nes, tendrá lugar el manifiesto com-
memorativo del Día Internacional de 
la Mujer delante del Ayuntamiento de 
Esplugues y, como el año pasado, tam-
bién se reconocerá la importancia de las 
abuelas canguro con la entrega de una 
tarjeta-obsequio ofrecido por la Xarxa 
de Dones Emprenedores d'Esplugues 
durante el acto A les millors mans.

CENA DE LAS MUJERES 
DE ESPLUGUES

Quizás el acto más distendido y festi-
vo será, como cada año, el Sopar de les 
Dones d’Esplugues. Este año se cele-
brará un día antes del Día Internacional 
de las Mujeres.●

SOPAR DE LES DONES D’ESPLUGUES

Jueves 7  21 h 

Precio [16 euros]
Complex Esportiu 
Municipal la Plana
Organiza: Consell Municipal 
de les Dones

Para más información:
CIRD Vil·la Pepita. 
Tel. 93 371 33 50 (ext. 2190)

Aforo limitado. Inscripciones abier-
tas hasta el 6 de marzo en:

Associació de Dones de la • 
Plana. C. Bruc, 40
Martes, de 17 a 19 h 

Associació de Dones de Can • 
Vidalet - El Taller 
Centre Municipal Molí
Lunes, de 11 a 12 y de 19 a 20 h 

Associació de Dones del Gall • 
C. Josep Argemí, 48 -52 
Jueves de 17 a 19 h 
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 Al carro de trabuc se’l coneix popular-
ment com el carro de “La Rajoleta” per-
què, coincidint amb la Trobada Nacional 
de Catalunya, celebrada a Esplugues l’any 
2006, es va carregar de rajoles reprodu-
ïdes de la fàbrica Pujol i Bausis “La 

Rajoleta”, amb la col·laboració i suport 
dels Museus d'Esplugues. Durant els pri-
mers anys dels Tres Tombs, el carro es va 
utilitzar per transportar el Sant i, més tard, 
carbó, grava o totxanes. Enguany, el reta-
llable que s’entrega amb el programa de la 
festa està dedicat a aquest mateix carro. A 
més,  i com a novetat, se li ha dedicat una 
divertida auca amb il·lustracions de Marta 

Capdevila i textos de Roser Vilardell, 
directora dels Museus d'Esplugues. Les 
colles visitants rebran l’auca juntament 
amb l’obsequi i, si compreu tortell, també 
us n'endureu una de record. ●

 Traginers, cavalls i carruatges tornen, per 
17è any consecutiu, a passejar pels carrers 
de la vila. Ja fa temps que la industrialit-
zació va reemplaçar els animals de tir per 
la maquinària, però la tradició que honora 
el patró Sant Antoni Abat perdura arreu i, 
gràcies a la Colla dels Tres Tombs d’Esplu-
gues, també a casa nostra.  

El dissabte 9, després de la passejada a 
cavall per la ciutat, la cerimònia d’entrega 
de la bandera i el pregó, a càrrec de Dolors 
Feliubadaló, donen el tret de sortida de la 

XVII FESTA
DELS TR S 
TOMBS 
L’Agrupament Escolta 
i Guies Sant Jordi forma 
el cos de la bandera

Els VII Jocs 
Florals honoren el 
compositor i músic 
sardanista Pere 
Mañé
 La setena edició del certamen biennal 

que premia la poesia escrita en llengua 
catalana ret homenatge a la figura de 
Pere Mañé, Medalla d’Or de la ciutat. El 
compositor i músic sardanista, desapare-
gut l’any 1982, deixà un llegat de nom-
broses partitures, conservades a l’Arxiu 
històric del municipi, i una vida dedicada 
a la música, sovint vinculada amb la ciu-
tat. Als anys 30 fundaria l’Orfeó del Grup 
Excursionista Germanor i, al 1959, la 
Coral Santa Magdalena, juntament amb 
la llavors anomenada Biblioteca Popular 
d’Esplugues. Entre les obres per les 
quals se’l recorda, cal destacar les peces 
de sardana i música coral, com també la 
sarsuela La festa de la placeta. 

Els participants en el concurs poden 
presentar les obres fins al 21 d’abril, 
segons les bases publicades a www.
esplugues.cat. Els premis, dotats amb 
400 euros cadascun, es faran públics 
durant l’acte que tindrà lloc a la 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues el 
26 de maig, a les 18 hores. Així mateix, 
els guardons als quals poden optar els 
autors són: Flor Natural (millor compo-
sició poètica de tema lliure), Englatina 
d’Or (millor poema de tema patriòtic, his-
tòric o cívic), Viola d’Or i Argent (millor 
composició de tema religiós, espiritual o 
moral), Premi Ciutat d’Esplugues (millor 
obra inspirada en la ciutat) i, finalment, 
dos premis especials per als millors 
poemes escrits en llengua castellana o 
anglesa. Lletraferits, a què espereu? ●

festa. I l’endemà, a primera hora, un bon 
esmorzar per escalfar motors, la benedicció 
dels animals, a la plaça de Les Moreres… 
Que comencin els Tres Tombs! Amb motiu 
del 50è aniversari de l’Agrupament Escolta 
i Guies Sant Jordi, els organitzadors de la 
celebració han volgut oferir-los el seu par-
ticular regal: representar el cos de bandera 
d’enguany. Així doncs,  encapçalen el segui-
ci, que compta amb 70 carros i una trentena 
de cavalls, l’actual responsable de l’entitat i 
banderera, Tània Gonzàlez, els cordonistes, 
Xavier Pi i Eduard Muñoz, i la capitana de la 
bandera, Carolina Ruiz, que precedeixen el 
carro del Sant, portat pels que van plantar 
la llavor de l’agrupament fa 50 anys: Josep 
Prats i Ma. Lluïsa Sanz. 

Paral·lelament, el parc Pou d’en Fèlix acull 
la III Fira d’Alimentació Tradicional d’Ali-
mentació i Artesania i la venda de tortells 
de Sant Antoni Abat, alhora que els més 
menuts podran pujar en poni. Així mateix, 
tothom que ho desitgi pot participar al con-
curs de fotografia Memorial Carles Garcia i 
Royo, les bases del qual trobareu a www.
trestombs.entitats.esplugues.cat. ●

XVII FESTA DELS TRES TOMBS

Dissabte 9 i diumenge 10

Més informació al Dia a Dia

El carro de "La Rajoleta": 
l’estrella de la festa



 Una de les propostes més interessants de 
la programació d'aquest eeee! és un "esde-
veniment tel·lúric" o performance conduï-
da per un dels grans mestres de l'art de la 
veu i el moviment del nostre país, Albert 
Vidal. No és fàcil descriure de què tracta 
l'espectacle, que està en la tradició de la 
sàtira tràgicocòmica espanyola, ni tampoc 
és difícil que us sorprengueu si hi parti-
cipeu. Parlem d'un taller de creació obert 
al públic i que comptarà amb un col·loqui 
posterior. La temàtica es basa en l'actuali-
tat social i política que vivim a Europa i a 

BARRABÁS. LA LOCURA DEL PODER

Divendres 1 de març  22 h

Casal de Cultura Robert Brillas

Preu: [4€]

Venda d'entrades: 

el mateix dia a partir de les 20.30 h

Teatre, crítica i taller: 
3 en 1 amb Albert Vidal

Espanya, i el personatge que us conduirà 
per aquesta experiència és Barrabás, un 
gran manipulador i un gran seductor. Res 
ni ningú s'escapa de les seves urpes ni de 
les seves ànsies de poder. ●

 L'Avenç Centre Cultural també us ofe-
reix un març farcit de propostes teatrals. 
El secret de la cuina és un musical de la 
companyia badalonina IXTHYS Teatre que 
narra la història del xef Edmond, hereu del 
títol nobiliari de Marquès de Marsalada i 
hereu, també, de l'amor per l'art culinari 
que el seu rebesavi va iniciar anys enrere. 
Una bona ocasió per veure joves promeses 
del teatre català entre els quals, segons el 
cartell, podrem veure l’Igor Szpakowski, 
en Jordi de la serie de TV3 Polseres ver-
melles.

La segona proposta és una comèdia de 
la companyia Vaderetro que passa dintre 
d'un pis d'un empresari que mor sense 
descendència. Okupes de segona, d'Albert 
Capel, explica la disputa entre dos ocupes, 
uns parents llunyans de l'empresari mort i 

Música i més teatre a L'Avenç

 Els més petits i petites de la casa gaudi-
ran amb l'espectacle teatral que va esde-
venir un clàssic de la gran pantalla de la 
mà de Disney. Bambi, una vida al bosc és 
una història de Félix Salten que narra com 
un cérvol de pocs dies viu sota la protec-
ció de la seva mare en un clar del bosc i 
està envoltat d'amics, com el conill. Amb el 
temps aprendrà els perills que amenacen 
els habitants del bosc i iniciarà un procés 
cap a la seva maduresa. La companyia 

una tercera persona en discòr-
dia per quedar-se el pis.

L'Avenç també us 
proposa música per 
a aquest mes. De 
moment, hi ha con-
firmada l'actua-
ció del grup Afro 
Blue, una versió 
contemporània del 
jazz i la música lla-
tina. Presentaran el 
seu últim disc Don't 
Stop, que ha rebut 
molts elogis per part de 
la crítica. I a l’endemà, hi 
haurà un concert amb el grup 
de versions Sweet Addiction, que 
ja vam poder veure a l’octubre. ●

TEATRE INFANTIL: BAMBI,   

UNA VIDA AL BOSC

Diumenge 17 de març   12 h

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

[3€- Menors de 3 anys gratuït]

Casal de Cultura Robert Brillas

Replà Produccions la representarà amb 
una escenografia acurada i un vestuari 
original. ●

L'obra teatral 
que va inspirar Bambi

a en discòr-
l pis.

us
per 
e 

't 
ut 
t de
mà, hi 

mb el grup
Addiction que

Divendres 15  22 h

Afro Blues

[12 €/ Socis 10 €]

L'Avenç Centre Cultural

Dissabte 16  22 h

Sweet Addiction

[12 €/ Socis 10 €]

L'Avenç Centre Cultural 

Diumenge 17 18 h

El secret de la cuina

[8 €/ Socis 6 €]

L'Avenç Centre Cultural 

Diumenge 24 18 h

Okupes de segona

[8 € / Socis 6 €]

L'Avenç Centre Cultural 
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5 DIMARTS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN. Amb la col-
laboració del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet 

6 DIMECRES
 De 16 a 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

MES DE LES DONES 
Taller d’autoprotecció i defensa per-
sonal per a dones (7a Edició), a càrrec del 
Servei de Policia Local. Inscripcions al CIRD Vil·la Pepita 
en horari habitual. Més informació: 93 371 33 50 ext.2190
Organitza: Consell Municipal de les Dones

 17 h
Associació de Dones del Gall  c. Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES 
Taller de balls en línia 
Organitza: Associació de Dones del Gall  

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
I LOVE ENGLISH
            
Recomanat per a infants a partir de 5 anys. 
http://www.angles365.com/classroom/thetriplets.htm 

 18 h
Associació de Dones del Gall  c. Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES 
Taller de chikung 
Organitza: Associació de Dones del Gall  

 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   
Presentació de llibre: Cristóbal Colón, su 
origen y vida investigados con téc-
nicas policiales del siglo XXI, de Jesús 
Delgado. Todo viene de una broma entre policías 
cuando él pedía documentación en un control antidroga 
en las Ramblas de Barcelona."Un compañero me dijo 
en broma ‘pues ya hemos identificado a todo el mundo 
menos a ése de ahí arriba’ y señaló lo alto del monu-
mento a Colón. Ahí empecé a pensar que efectivamen-
te, el lugar de nacimiento de Colón era un misterio que 
bien valía una investigación. Me ha llevado dos años".

7 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Verdi. La gran òpera italiana’
A càrrec de Xavier Chavarria
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19.30 h 
Casal de Cultura Robert Brillas   
Conferència: 
25 anys de natació a Esplugues (CNE)
Organitza:  Grup d'Estudis d'Esplugues

 21 h
Complex Esportiu Municipal la Plana   
[16€]   
MES DE LES DONES 
Sopar de les Dones d'Esplugues
Aforament limitat. Inscripcions obertes fins al 6 de 
març. Inscripcions a: 
• Associació de Dones de la Plana c. Bruc, 40 
 Dimarts de 17 a 19 h
• Associació de Dones de Can Vidalet - “El Taller”   
 Centre Mpal Molí - Dilluns d´11 a 12 h i de 19 a 20 h 
• Associació de Dones del Gall c. Josep Argemí, 48-52 
 Dijous de 17 a 19 h
Per a més informació truqueu a Vil·la Pepita al 93 371 33 50
Organitza: Consell Municipal de les Dones

 13 h • Plaça Macael   

Degustació de migas    
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 13.30 h
Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90  

Entrega de trofeus del concurs de 
dibuix i el concurs de migas
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 21 h
Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90  

Certamen de poesia dedicat a 
Andalusia
Organitza: Asociación Cultura Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 11 h, 11.45 h i 12.30 h (3 torns)
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  

Jornada de portes obertes per a la 
ciutadania, al CEM Les Moreres. 
Visites guiades a les noves instal·lacions esportives de 
la ciutat. Més informació al 93 473 18 99

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

MES DE LES DONES 
HORA DEL CONTE
I això, qui ho ha dit?, a càrrec de Sandra Rossi
Quan era petita, a la Sandra, la seva tieta li deia que 
una nena no havia de jugar a ser pirata o a empaitar 
dracs perillosos . Li deia que "les nenes maques han 
de jugar a cuinetes i a princeses!" I això qui ho ha dit?
 

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

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

3 DIUMENGE
 11 h

Centre Cultural La Bòbila  Plaça de la Bòbila, 1 

DÍA DE ANDALUCIA
Festival flamenc en honor al Dia 
d'Andalusia
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 11.45 h • Totes els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina de 
Facebook 'PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola 
Isidre Martí' o trucant al 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

4 DILLUNS
 18.30 h  

Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

MES DE LES DONES 
Inauguració exposició de treballs de 
l’Associació de Dones de La Plana
Podeu visitar l’exposició fins al divendres 8 de març, 
de 17.30 a 21 hores
Organitza: Associació de Dones de La Plana

 17 h
Associació de Dones del Gall  c. Josep Argemí, 48-52

MES DE LES DONES 
Projecció de la pel·lícula: Señoras y criadas, 
dirigida per Tate Taylor. A continuació es realitzarà 
un berenar - col·loqui sobre la pel·lícula
Organitza: Associació de Dones del Gall  

1 DIVENDRES
 17 h

Associació de Dones de la Plana  c. Bruc, 40  

MES DE LES DONES 
Cinefòrum:  La fuente de las mujeres
Dirigida per Radu Mihaileanu 
Organitza: Associació de Dones de la Plana

 22 h 
Casal de Cultura Robert Brillas    
[4€]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Barrabás. La locura del poder
Taller de creació obert al públic (amb col·loqui posterior)  A LA PÀGINA 5

DÍA DE ANDALUCÍA 
 21 h

Ajuntament d’Esplugues - Saló de Plens   

Presentació dels actes i 
nomenament de l’andalús de l’any 
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 22 h • Plaça Blas Infante  

Ofrena floral al monument de 
Blas Infante
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de 
Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 22.30 h • Edifici Molí  

Vi d'honor 
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 23 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael   
Plaça Macael, s/n local 4
Inauguració de l'exposició d'escultu-
res d'Olga Antic
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

2 DISSABTE
DÍA DE ANDALUCIA

 10 h • Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90  

Concurs de migas
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 11 h • Plaça Macael  

Sardinada popular 
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 11.30 h • Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90 

Degustació de plat típic andalús
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

 12 h • Local ACAE  c. Josep Anselm Clavé, 90  

Concurs de dibuix infantil
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE)

Dia
a Dia

Març 2013
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8 DIVENDRES
 12 h

Pl. Santa Magdalena, davant de l’Ajuntament

MES DE LES DONES 
Lectura del manifest commemoratiu 
del Dia Internacional de les Dones
Organitza: Consell Municipal de les Dones  

 16.30 h
A la porta d’algunes escoles de la ciutat

MES DE LES DONES 
“A les millors mans”, reconeixement a les 
àvies cangur per la seva tasca. Lliurament d’un targe-
ta-obsequi ofert per la Xarxa de Dones Emprenedores
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues

 17 h
Centre sociocultural Molí-Cadí, Edifici Cadí    
Rambla Verge de la Mercè, 57 

MES DE LES DONES 
Conferència sobre Musicoteràpia, a 
càrrec de Daniel Mendoza, psicòleg.
 Organitza: Associació de Dones “El Taller” Can Vidalet

9 DISSABTE
 De 9 a 14 i de 15 a 21 h

Poliesportiu Can Vidalet  

I Trofeu de Patinatge d’Esplugues A PEU DE PÀGINA

Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

 11 h, 11.45 h i 12.30 h (3 torns)
Complex Esportiu Municipal Les Moreres  

Jornada de portes obertes per a la 
ciutadania, al CEM Les Moreres. 
Visites guiades a les noves instal·lacions esportives de 
la ciutat. Més informació al 93 473 18 99

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

MES DE LES DONES 
HORA DEL CONTE
Nimfes, ondines i marietes, a càrrec de 
mOn Mas. Recull de mites, llegendes i contes d'arrel 
tradicional on les protagonistes són dones. Para l'ore-
lla, escolta el murmuri del  fons del gorg,  balla sobre 
les onades, planta cara a la foscor. Contes que obren 
camins, somnis i promeses.

XVII FESTA DELS TRES TOMBS 
D’ESPLUGUES

 17.45 h • Inici al carrer Nou
Passejada a cavall per la vila i recolli-
da de la bandera i del cos de bandera
Recorregut: Carrer Nou, Àngel Guimerà, parada al 
Cau de l'Agrupament Escolta Sant Jordi, a la pista 
municipal de L'Avenç, recollida de l'abanderada, 
Tània González, es segueix per Àngel Guimerà, 
Josep Campreciós, Emili Juncadella, parada per reco-
llir als fundadors de l'Agrupament, Josep Prats i Ma. 
Lluïsa Sanz, Av. Cornellà, Mossèn Jacint Verdaguer, 
Santiago Rusiñol, Sant Francesc Xavier, Dr. Manuel 
Riera, Sant Antoni Ma. Claret, Rbla. del Carme, Av. 
Isidre Martí, Àngel Guimerà i arribada al Casal 

 18.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Cerimònia d’entrega de la bandera i 
pregó de la festa
• Pregó de la XVII Festa dels Tres Tombs, a càrrec de 
Dolors Feliubadaló.
• Cerimònia d'entrega de la bandera, per part 
del banderer de 2012, Manel Terol, a la banderera 
de 2013, Tània González, cap de l’Agrupament 
Escolta i Guies Sant Jordi, que enguany celebra el 
50è aniversari de la seva fundació
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

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

10 DIUMENGE
XVII FESTA DELS TRES TOMBS 
D’ESPLUGUES 

 De 9 a 14 h
Parc Pou d'en Fèlix - Plaça vermella   
3a Fira d'Alimentació Tradicional i 
d'Artesania
i Vine a fer una volta en poni [3€] 

 De 9 a 14 h • A la Mallola i al Parc Pou d'en Fèlix  
Venda de tortells de Sant Antoni Abat

 De 8 a 11 h • C. Andreu Amat (la Mallola)  

Concentració de carruatges i cavalls
Recepció i esmorzar d’escalfament per als socis i sòci-
es, simpatitzants i participants. Preu esmorzar [5€] 

 11.45 h • Plaça de les Moreres   

Sortida dels Tres Tombs pels carrers 
d’Esplugues
Benedicció dels animals a la plaça de Les Moreres
Recorregut: C. Andreu Amat, c. de l'Església, c. 
Laureà Miró, av. de Cornellà, av. Isidre Martí, c. Josep 
Rodoreda (enllaç amb els Tres Tombs), c. Doctor Turró, 
c. Àngel Guimerà, c. Sant Francesc Xavier, c. Vicenç 
Bou. Tornada pel c. Nou, c. Laureà Miró i c. Nord, fins a 
l’arribada al punt de concentració, al c. Andreu Amat

 15 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Dinar de germanor de socis, amics i 
veïns. Inscripcions al 609 670 718. Preu: [25€]
Ball de fi de festa.  A LA PÀGINA 4 
Organitza: Colla dels Tres Tombs d’Esplugues

11 DILLUNS
 18 h  

Escola Municipal de Música d'Esplugues  
CM Puig Coca  Petit Parc de l’Amistat, s/n
Cor Pillissippi College  
Concert  i col·loqui en anglès 
Organitza: Escola Municipal de Música  

12 DIMARTS
 18 h • Biblioteca La Bòbila     

L’HORA DEL CONTE 
Una “porqueria” de conte, a càrrec de 
Santi Rovira 

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

MES DE LES DONES 
Conferència: 
‘Defensores dels drets humans’, a 
càrrec de Maria Cañadas Francesch, presidenta 
d’Amnistia Internacional Catalunya
De 18 a 21 h i fins al 21 de març es pot veure l’exposi-
ció fotogràfica 'Defensors i Defensores dels drets 
humans' de Sofía Moro, d’Amnistia Internacional 
Catalunya - Grup Pla del Llobregat a la sala d’exposici-
ons del Casal de Cultura

13 DIMECRES
17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for           
children 6 years of age and up

 De 18 a 19 h
Parc Can Vidalet   

APROPA’T I DESCOBREIX EL PARC DE 
CAN VIDALET! 
Jocs infantils al parc 
Tarda lúdica, on els nens i les nenes podran gaudir en 
diverses activitats com contes, maquillatge, jocs de 
pista, etc. Informació i reserves a mbru@esplai.org i al
93 438 48 96  A LA PÀGINA 3

I Trofeu de Patinatge individual i 
de parelles d´Esplugues  

El proper dia 9 de març es celebra al Poliesportiu de Can Vidalet el I Trofeu de 
Patinatge individual i de parelles d´Esplugues. És un trofeu que acull totes les 
categories del patinatge per primera vegada, des dels patinadors que acaben de 
començar a patinar aquest curs fins a patinadors de categoria nacional de totes 
les edats (les edats de participació van dels 3 als 19 anys).
Han confirmat assistència al trofeu, a més d´Esplugues, els clubs de Sant Vicenç 
de Montalt, Pineda de Mar, Calella, Igualada, Parets i Guineueta. Més de 100 pati-
nadors de totes les edats i nivells. A falta de confirmar horari oficial del trofeu, 
podem dir que segurament les categories d’iniciació es faran al matí a partir de les 
9 hores, i les categories de com-
petició a la tarda a partir de les 
15 hores. Hi participen patina-
dors nacionals i internacionals 
de diferents llocs. Així, podrem 
veure sis campions d´Espanya 
de diferents categories. A més, 
el final de la competició es coro-
narà amb la sempre atractiva i 
vistosa modalitat de parelles de 
patinatge artístic.●

I TROFEU DE PATINATGE D’ESPLUGUES
Dissabte 9 De 9 a 14 i de 15 a 21 h • Poliesportiu Can Vidalet 
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 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Presentació i tast: 
Vins dels massís del Garraf
A càrrec d’Enrique Àvila Hernández, sommelier. 
Amb la col·laboració de Finca Viladellops, Marcelo 
Desvalls. Acabada la presentació es farà un tast de 
vins de la Finca Viladellops
Organitza: AV Barri Centre

 21 h
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9  

Audiovisual de muntanya, a càrrec de 
Javier Aznar 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

14 DIJOUS
17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

CONTES MENUTS
Contes dolços a càrrec d'Ada Cusidó
Contes per als més menuts, sempre amb l'objectiu de 
fomentar el gust per la lectura. Per a infants de 2 a 3 
anys acompanyats d'un adult. Cal inscriure's presenci-
alment. Places limitades

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Josep Mª de Sagarra: l’home i el poeta’
A càrrec d’Antoni Dalmases
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila   
Hello Bòbila! Grup de conversa 
en anglès. Coordina Sílvia Fernández 

 19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues      
MES DE LES DONES • CLUB DE LECTURA
Qui t'havia dit que l'aigua del mar 
era dolça?, a càrrec de l’autora Ció Lerma i 
Ballo. Comentari de l'obra guanyadora de la VI 
edició del Premi Delta de narrativa escrita per 
dones. És una història intergeneracional. Un relat on els 
sentiments són a flor de pell i que vol retre homenatge a 
totes aquelles dones que, des de l'ombra, han lluitat per la 
seva família i n'han estat el puntal. Sessió conjunta dels 
tres clubs de lectura, oberta a tota la ciutadania.
Hi col·labora: Consell Municipal de les Dones

15 DIVENDRES
 De 18 a 21 h

Cuina Casal de Cultura Robert Brillas  

FOGONS DEL MÓN
Rebosteria d’arreu del món
Taller de cuina gratuït dinamitzat pel grup de dones 
d’alfabetització de Can Vidalet que pretén fomentar 
l’integració, l’intercanvi i la convivència de les persones 
nouvingudes a través d’un espai d’aprenentatge mutu.
Taller obert a tothom prèvia reserva trucant al telèfon 
gratuït 900 30 00 82

 20.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas    
14è Sopar de la Fam
El Sopar de la Fam, que arriba a la seva catorzena 
edició, es fa per cercar recursos per als projectes que 
tenen al tercer món. Amb la col·laboració de l´Enric 
Puiggròs, que explicarà les seves experiències dels 
nou  mesos passats al Sudan i Ghana. Actuació de 
l´Escola de Dansa Contreras. Per acabar es com-
partirà el sopar de pa amb oli i aigua. 
Organitza: Agermanament Solidari

 22 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Joan Brillas  

AVENÇ DE JAZZ
Concert d’Afro Blues
[12 €] [Socis 10 €]. Hi haurà servei de bar
Latin Jazz & Groove de debò! Presentaran el seu últim 
disc Don't Stop. Versió contemporània del jazz i la 
música llatina.  A LA PÀGINA 5

16 DISSABTE
 De 9 a 14 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  

Campionat Comarcal de Gimnàstica 
Artística, que forma part del programa dels Jocs 
Esportius Escolars. Hi participen unes 200 nenes de 
diferents municipis del Baix Llobregat, en catego-
ries pre-benjamí, benjamí i cadet. Participen en els 
següents aparells: terra, barra d’equilibri i salt. A LA PÀGINA SEGÜENT

Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, 
Consell Esportiu Baix Llobregat i la col·laboració del 
Club de Gimnàstica Artística Les Moreres 

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues      
L’HORA DEL CONTE 
Escombrar el món, a càrrec de Santi Rovira
L'escombra Martina busca algú que l'ajudi a volar i 
mentrestant va escombrant el món...

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]   

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

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas    
Concerts de grups de 
música moderna  
Concert  i col·loqui en anglès 
Organitza: Escola Municipal de Música  

 19 h • Biblioteca La Bòbila     
PREMI L’H CONFIDENCIAL 2013
Festa de lliurament del premi inter-
nacional de novel·la negra,  que enguany 
ha guanyat Mariano Sánchez Soler amb l’obra El 
asesinato de los marqueses de Urbina, la història 
d’un doble crim a l’alta societat madrilenya durant 
els primers anys de la transició. Hi haurà espectacle i 
còctel a la biblioteca

 23 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Joan Brillas  

L'AVENÇ EN CONCERT 
Sweet Addiction
Entrada amb consumició: amb cervesa [3€], amb com-
binat [5€].  A LA PÀGINA 5
Organitza: L’Avenç Centre Cultural 

17 DIUMENGE

 De 10 a 15 h
Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella  

Celebració de Foraestocs
“Millor que a les rebaixes!” 
Liquidació d’estocs a molt bon preu per part 
dels comerciants de la ciutat, que en aquesta edició 
s’instal·larà al barri Centre. 
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues

 11 h  
Espai del Fòrum de les Cultures de Barcelona 
Participació en la Cantata del 20è 
Aniversari de l’Associació 
Catalana d’Escoles de 
Música. Alumnes de 4 a 6 anys
Organitza: Escola Municipal de Música  

 D’11 a 14 h
Parc Can Vidalet   

APROPA’T I DESCOBREIX EL PARC DE 
CAN VIDALET! 
Fira d’art al carrer  A LA PÀGINA 3
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

 12 h 
Casal de Cultura Robert Brillas    
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Teatre infantil:
Bambi, una vida al bosc, a càrrec de la 
companyia Replà Produccions. Adaptació lliure del 
llibre de F. Salten. Un cérvol de pocs dies viu sota la 
protecció de la seva mare en un clar del bosc. Es diu 
Bambi. Tot just pot percebre el que li envolta però al 
costat del seu amic, el conill, i amb el pas de les estaci-
ons, Bambi, coneixerà a nous amics

 A LA PÀGINA 5

 18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[8€]  [Socis 6€]   

Teatre: El secret de la cuina
Edmond és el chef del seu restaurant i també és el 
Marquès de Marsalada. Va heretar un castell i l’amor 
per l’art culinari. Quin misteri envolta la cuina d’aquell 
edifici vell? Què va passar entre aquelles parets? Els 
protagonistes ho explicaran al ritme de cançons i 
divertides situacions.  A LA PÀGINA 5

18 DILLUNS
 17.30, 18.30 i 19.30 h 

Escola Municipal de Música  
CM Puig Coca  Petit Parc de l’Amistat, s/n
Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música  

19 DIMARTS
 17.30, 18.30 i 19.30 h 

Escola Municipal de Música  
CM Puig Coca  Petit Parc de l’Amistat, s/n
Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música  

20 DIMECRES
 17 h  

Casal de Cultura Robert Brillas    
Teatre: De cal metge a la Verbena de 
la Paloma
A càrrec del grup de gent gran “Fem el que podem”

 17.30, 18.30 i 19.30 h 
Escola Municipal de Música  
CM Puig Coca  Petit Parc de l’Amistat, s/n
Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música  
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 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
The Little Blue Coat Magic Porridge 
Pot, with Sophie Heydel
The Little Blue Coat: Jakob loves the little blue coat 
his grandfather made him. He loves it so much he wears 
it every day. He even plays football in it! But what hap-
pens when the little blue coat gets dirty and has holes? 
The Magic Porridge Pot: A folk tale about a poor villa-
ge girl who is given a magic porridge pot. She only has to 
say the magic words and it will cook and cook and cook.

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA
AUDICIÓ DISCOGRÀFICA COMENTADA
El món de l'ópera, moderat per Francesc 
Coma Casajuana.   
Durada aproximada, 90 minuts. Entrada lliure
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca

 19 h • Biblioteca La Bòbila   

CLUB DE LECTURA T-10 
La frontera,  de Franco Vegliani.
Coordina Carles Ferrer 

 19.30 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

21 DIJOUS
MES DE LES DONES 
DIJOUS DE LES DONES
Sortida: ruta cultural-històrica a les 
colònies tèxtils del Berguedà, a càrrec 
d’Assumpta Montellà, autora del llibre El silenci 
dels teler., Ser dona a les colònies tèxtils cata-
lanes. Preu: [18€] (no inclou dinar). Inscripcions a les 
seus de les tres Associacions de Dones. Informació:
CIRD Vil.la Pepita, al 93 371 33 50 (ext.2190).

 17.30, 18.30 i 19.30 h 
Escola Municipal de Música  
CM Puig Coca  Petit Parc de l’Amistat, s/n
Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música  

 18 h
Biblioteca La Bòbila     
CONTESPLAI 
Amb la col·laboració del Grup Indi del Club d’Esplai 
Pubilla Cases - Can Vidalet 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Teatre… Pur teatre’
A càrrec d'Agustí Humet. Amb “performance” musical
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Recital de poesia
DIA MUNDIAL DE LA POESIA: NOMÉS LA VEU
Lectura en algunes de les 20 llengües en què s’ha tra-
duït el poema de Zoraida Burgos:  Només la veu
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel, 
Servei Local de Català d’Esplugues, a iniciativa de la 
Institució de les Lletres Catalanes. Més informació a: 
http://diamundialpoesia.wordpress.com/ 

22 DIVENDRES
 17.30, 18.30 i 19.30 h 

Escola Municipal de Música  
CM Puig Coca  Petit Parc de l’Amistat, s/n
Concerts de primavera
Organitza: Escola Municipal de Música  

23 DISSABTE
12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

HORA DEL CONTE
Els calaixos del cel, a càrrec d'Ada Cusidó
La meva filla, Greta, a vegades a la nit té una mica de 
por de la foscor, però per sort la lluna li deixa un somni 
sota el coixí, perquè el somiï tota la nit. Un conte en 
el què passejarem per un trosset del cel, entre els 
núvols, la pluja, els estels i la lluna! Portaré una maleta 
plena de calaixos d'on sortiran sorpreses, i una faldilla 
gegant carregada d'elements del cel.

24 DIUMENGE
 18 h

L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre Joan Brillas
[8€]  [Socis 6€]   

Teatre: Okupes de segona
Comèdia d'embolics on dos okupes s'instal·len al pis 
d'un empresari que ha mort fa poc sense deixar des-
cendència. L’aparició d’uns parents llunyans del difunt 
i d’una tercera persona que reclama l'habitatge els 
complicarà les coses.  A LA PÀGINA 5

CURSOS i TALLERS 
Dilluns, 4 de març, de 18 a 21 h   
Casal de Cultura Robert Brillas         
ESCOLA DE PARES I MARES 
Taller: 'Educar-nos per educar'
Espai per compartir habilitats per educar els fills i 
filles. A càrrec d’Anna Mascaró i Colls, filòsofa, peda-
goga, experta en psicologia de l’evolució humana i 
assessora d’educació. Especialista en desenvolupa-
ment emocional i relacions humanes. 
El curs es realitzarà amb un mínim de 20 inscripcions. 
Gratuït. Cal inscripció al 900 300 082

Tots els dijous, d’11 a 13 h
Esplai de Gent Gran de Can Clota  La Pau, 10

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, prac-
tica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos 
directament a l’esplai. Cursos fins al juny

Tots els dijous, d’11 a 13 h
Esplai Municipal Gent Gran Centre - La Plana  
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bx.

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, prac-
tica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos 
directament a l’esplai. Cursos fins al juny

Tots els dimarts, d’10 a 12 h
Esplai Municipal Gent Gran Centre - La Plana  
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bx.

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, prac-
tica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos 
directament a l’esplai. Cursos fins al juny

Tots els dilluns, d’10 a 12 h
Esplai de Gent Gran del Gall  c. Àngel Guimerà 128

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, prac-
tica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos 
directament a l’esplai. Cursos fins al juny

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
TALLERS DEL TERCER TRIMESTRE
Del 2 d’abril al 21 de juny
L’Escola de música, amb l’¡objectiu d’apropar la 
pràctica artística a tothom, ofereix diferents tallers 
trimestrals, al marge de les classes de música que es 
s’ofereixen al llarg del curs escolar.

Música per als més petits: 0-3 anys
Tallers de música en família, per a infants amb l’acom-
panyament de pares/mares. Preu trimestral: [66€] 
• Taller 1-A. Sol, solet (4 a 11 mesos) Dimecres 16.30 h
• Taller 1-B. Sol, solet (1 a 2 anys) Dimarts 16.45 h
• Taller 2. Cinc pometes (1 a 2 anys)  Dimecres 16.45 h
• Taller 3. Escarabat, bum, bum (2 a 3 anys) Dijous 16.45 h

Tallers trimestrals
Tallers oberts: per inscriure’s no és necessari ser alum-
ne de l’Escola. En alguns no són necessaris coneixe-
ments musicals previs.
Preu: [72€] per tot el taller, no hi ha matrícula.
• Blues: divendres 20 h
• Danses del món: divendres 19.45 h 
• Guitarra amb acords 1: dijous 19.15 h
• Guitarra amb acords 2: dijous 20.15 h
• Harmònica Blues: dilluns 20 h
• Improvisació: dijous 18.30 h
• Informàtica musical: dijous 18.30 h i divendres 19 h
• Música per a discapacitats: dijous 19.30 h
• Música tradicional (World Music): divendres 19.45 h
• Musicoteràpia: dimarts 16.30 h i Dimecres 15.30 h
• Piano acompanyament: divendres 17 h
• Pop: divendres 20 h
• Rock: dimarts 21 h
• Taller piano i veu: dimecres 20.15 h
• Percussió corporal (Body Percussion): divendres 19.45 h
• Taller per a gent gran: divendres 19 h
• Taller de veus: divendres 19 h
• Teatre per a infants: dijous 17.30 h
• Teatre per a joves: dijous 18.45 h
• Teatre per a adults: Dijous 20.30 h

Vegeu inscripcions a la pàgina següent.

CAMPIONAT COMARCAL DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Dissabte 16  De 9 a 14 h • Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Campionat comarcal de gimnàstica 
artística al CEM Les Moreres

 Un any més se celebra aquest campionat, que forma part del programa de Jocs 
Esportius Escolars organitzat pel Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb la col-
laboració del Club de Gimnàstica Artística 
Les Moreres i l'Ajuntament d'Esplugues. Hi 
participen prop de 200 nenes de diferents 
municipis del Baix Llobregat, en les catego-
ries pre-benjamí, benjamí i infantil. La com-
petició inclourà exercicis en tres modalitats: 
terra, barra d’equilibri i salt. La cita també 
servirà per veure l'exhibició de les integrants 
del CGA Les Moreres que, com és habitual, 
han tingut una bona representació i èxits en 
els Campionats de Catalunya i Espanya en 
diferents categories.●
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INSCRIPCIONS EMME:
A partir de l’1 de març a l’Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel 93 372 04 16 • escolademusica@esplugues.cat
Horari: Matins, dilluns i dimecres, de 10.30 a 14 h
Tardes, de dilluns a divendres, de 16 a 21 h

TALLERS L'AVENÇ CENTRE CULTURAL
Inscripcions obertes
De dilluns a divendres  de 16.30 a 20 h
L'Avenç Centre Cultural  
El procés d'inscripció és presencial. El pagament és 
farà en efectiu o per ingrés en compte bancari. 
En cap cas és retornarà l'import de la matrícula. 
Si el taller no arriba al nombre d'alumnes estimat, el 
centre farà la devolució de les quotes durant la primera 
setmana dels tallers.

• Teatre adults. Professor: Òscar Bosch

• Teatre musical. Professor: Adrià Vernetta
 Infantil i Jove. Alumnes de 1r a 3r de primària, 
 alumnes de 4rt a 6è de primària i de 12 a 16 anys 

• Teatre de llum. Professora: Judith Huerta
Infantil - Alumnes de 4rt a 6è de primària

• Dansa
Tango - Professora: Silvia Lezcano 
Sevillanes - Associació Amics de les Sevillanes
Dansa del ventre - Professora: Míriam Lara  
Burlesque - Professora: Míriam Lara
Bolliwood -Professora: Silvia Lezcano
Dansa lúdica - Professora: Míriam Lara

 Nens i nenes de 3 a 6 anys
Lindy hop - Professor: Lluís Vila – Ballaswing
Sardanes - Secció Sardanista de L'Avenç. Gratuït

• Cos
Manteniment corporal - Professora: Silvia Lezcano
Hipopresius - Gimnàstica abdominal

• Esport
Tennis taula
Secció de Tennis Taula de L'Avenç
Futbol botons
Esplugues Futbol Botons Associació

Adreceu-vos a L'Avenç i sol·liciteu tota la 
informació, els horaris i els preus. Podeu trucar al 
telèfon 93 513 54 45 o per correu electrònic a 
centreculturalavenc@gmail.com

TALLERS I ACTIVITATS
ESPLUGA VIVA                                    
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9  

Tots els dimarts, dimecres i divendres, de 16 a 20 h
Aula de gralla 
Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Taller de Música
Divendres 8 i divendres 22, de 21 a 22.30 h
Taller de Danses 
Organitza: TiC Espluga Viva

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

Els dimarts, de 17.30 a 19 h
Taller de cuina infantil
Per aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners i 
cuineres la imaginació i la innovació també tenen cabu-
da en aquest taller. Destinat a infants de 3 a 12 anys. 
Preu: [12€] mensuals

Els dimecres, de 17.30 a 19 h
Taller de repàs escolar
Reforç escolar en totes les matèries. Destinat a infants 
de 3 a 12 anys. Preu: [12€] mensuals

Els dijous, de 17.30 a 19 h 
Taller de teatre infantil
Per passar-ho d’allò més bé fent teatre. Aprendreu a 
maquillar-vos, a dansar, a modular la veu i a sentir la 
música. Tot per arribar a ser uns grans actors i actrius! 
Destinat a infants de 3 a 12 anys. 
Preu: [12€] mensuals

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

ACTIVITATS DE LA PARE MIQUEL 
Dimecres 6  19.30 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Cristóbal Colón, su origen y vida investigados 
con técnicas policiales del siglo XXI, de Jesús 
Delgado. Todo viene de una broma entre policías 
cuando él pedía documentación en un control anti-
droga en las Ramblas de Barcelona. "Un compañe-
ro me dijo en broma ‘pues ya hemos identifi cado a 
todo el mundo menos a ése de ahí arriba’ y señaló 
lo alto del monumento a Colón. Ahí empecé a pen-
sar que efectivamente, el lugar de nacimiento de 
Colón era un misterio que bien valía una investi-
gación. Me ha llevado dos años".

Dijous 21  19.30 h
RECITAL DE POESIA
Dia Mundial de la Poesia: Només la veu
 Lectura en algunes de les 20 llengües en què s’ha 
traduït el poema de Zoraida Burgos: Només la veu.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel, 
Servei Local de Català d’Esplugues, a iniciativa de 
la Institució de les Lletres Catalanes. Més informa-
ció a: http://diamundialpoesia.wordpress.com/

DIES DE CONTE
Els dies 2, 9, 14, 16 i 23  
(Vegeu informació al Dia a dia)

Dijous 14  19.30 h
MES DE LES DONES 
CLUB DE LECTURA  
Qui t'havia dit que l'aigua del mar era dolça?, a 
càrrec de Ció Lerma i Ballo
Comentari de l'obra guanyadora de la VI edició del 
Premi Delta de narrativa escrita per dones.
Qui t'havia dit que l'aigua del mar era dolça? és 
una història intergeneracional. La protagonista ens 
passeja per la seva vida a través de les preguntes 
que li fa la seva néta. La guerra civil a Barcelona, la 
postguerra, l'estraperlo, el barraquisme, esdeve-
niments socioculturals i polítics que van succeir 
des de la dècada de 1930 fi ns al començament de 
la dècada de 1980, es veuen refl ectits en aquesta 
novel·la. Un relat on els sentiments són a fl or de 
pell i que vol retre homnenatge a totes aquelles 
dones que, des de l'ombra, han lluitat per la seva 
família i n'han estat el puntal. Sessió conjunta dels 
tres clubs de lectura, oberta a tota la ciutadania.
Col·labora: Consell Municipal de les Dones

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

Els dies 6, 13 i 20
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

SORTIDES
Diumenge 3 de març, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir     
Itinerari:
Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir farem una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries
existents. Dificultat mitjana-alta. Es recomana portar
roba i calçat adient
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Dissabte, 16 de març. Horari a concretar

Sortida a Palafrugell
Visita al Museu del Suro i al Museu Can Framis de la 
Fundació Vila Casas, dedicat a l’escultura contemporà-
nia i ubicat en una antiga fàbrica surera.
Inscripcions: del 4 al 15 de març al Museu Can Tinturé
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni, AMPEL.

Diumenge, 17 de març
Sortida en cotxes particulars 

EXCURSIONS EN FAMILIA
Parc comarcal del Foix
Excursions dirigides a les famílies amb nens i nenes 
que volen gaudir d’una aproximació al món de l’ex-
cursionisme i la natura. Cal fer inscripció prèvia. 
Informacions i inscripcions: CEE. Més info: 93 473 39 
09. Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excur-
sió. També podeu assistir a la preparació d’aquestes 
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Els divendres, de 17.30 a 19 h
Taller de danses tradicionals
Ball pla, cercle etc. Destinat a infants de 3 a 12 anys 
Preu: [12€] mensuals
Organitza: Ludoteca - Espluga Viva

Tots els dissabtes, de 17 a 19.30 h
Cau de dissabte
El Cau és una manera de viure i d’entendre l’oci. 
L'infant gaudeix dels companys i de la natura, i s’hi 
aprèn a conviure: respecte, compartir, esforç...
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

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

Taller de tai-txi 
Practicant tai-txi txi-kung amb constància pots preve-
nir i fins i tot curar moltes malalties 
Organitza: Espluga Viva

Curs d’alpinisme nivell I 
Sessions teòriques: 7, 14 i 21 de març
Sessions pràctiques: 9 i 10  i 16 i 17 de març
L'Objectiu del curs d'Alpinisme nivell I és dotar a 
l'alumne d'uns coneixements i unes capacitats que 
li permetin realitzar amb seguretat, ascensions d'alta 
muntanya de baixa dificultat de forma autònoma.
Preus: socis [100€], no socis  [150€]. En el preu no 
està inclòs el desplaçament ni les despeses de menjar 
i allotjament.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Dimarts 5  18 h
CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Amb la col·laboració del Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet

Dimecres 20   19 h
CLUB DE LECTURA T-10
La frontera, de Franco Vegliani. 
Coordina: Carles Ferrer

Dissabte 16   19 h 
PREMI L’H CONFIDENCIAL 2013
Festa de lliurament del premi internacional de 
novel·la negra, que enguany ha guanyat Mariano 
Sánchez Soler amb l’obra El asesinato de los mar-
queses de Urbina, la història d’un doble crim a l’alta 
societat madrilenya durant els primers anys de la 
transició. Hi haurà espectacle i còctel a la biblioteca 

BIBLIOTECA LA BÒBILA
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Diumenge, 17 de març
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
Les Canals de Sant Miquel i Serrat 
del Migdia, Picancel (Berguedà)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal fer 
inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: Centre 
Excursionista d’Esplugues, per a més informació tru-
queu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins el dimecres 
abans de l’excursió. També podeu assistir a la prepara-
ció d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres 
a les 20.30 h, al Centre Excursionista Espluga Viva.
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins a l’1 de març 
Biblioteca La Bòbila 

Exposició: 'La novel·la policíaca euro-
pea: cuina i territori'
Una mostra bibliogràfica de la relació dels autors de 
novel·la policíaca amb la cuina i el seu territori

Del 4 al 8 de març, de 17.30 a 21 h 
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d’exposicions

MES DE LES DONES 
Exposició de treballs de l’Associació 
de Dones de La Plana
Organitza: Associació de Dones de La Plana

Del 12 al 21 de març, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d’exposicions

MES DE LES DONES 
Exposició fotogràfica “Defensors i 
Defensores dels drets humans” de 
Sofía Moro, d’Amnistia Internacional Catalunya - 
Grup Pla del Llobregat

SETMANA SANTA
COLÒNIES, CAMPUS I CASALS 

Del 25 al 27 de març
Colònies de primavera al “Mas 
Cabàlies”, a Ogasa
Des dels infants de 3 anys fins als nois i noies de 18, 
passant pel grup d’Indi (discapacitats físics i psíquics 
adults) realitzaran us seguit d’activitats i sorpreses 
rodejats de la natura i convivint amb aquesta.
Per a més informació podeu trucar al 93 438 48 96. 
Preu a confirmar
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Del 25 al 28 de març, de 9 a 14 h
Complex Esportiu Municipal La Plana   

CASAL SETMANA SANTA 
Casal Esportiu Matí
Adreçat a nois i noies des dels 3 fins als 15 anys, que 
durant les vacances de Setmana Santa voleu practicar 
esport. OBJECTIUS: Conèixer amics/gues nous/ves.
Practicar jocs i esport amb nois i noies de les mateixes 
edats i/o amb altres edats. Passar-s’ho bé amb altres 
companys. Aprendre a compartir, a escoltar i a respec-
tar als companys. Cal portar: roba esportiva, banyador, 
casquet de bany, tovallola i xancletes, esmorzar i 
aigua. Els petits cal que portin la roba marcada i una 
muda i pantalons de recanvi.
CONTINGUTS: Jocs presportius i tradicionals.
Esports: natació (tots els dies), voleibol, futbol, bàs-
quet, handbol, hoquei, atletisme… des de la seva ves-
sant lúdica i recreativa.
Manualitats amb els grups de petits
HORARIS: De 9 a 14 h (activitat bàsica)
 De 8 a 9 h (horari d’acollida)
PREUS: Activitat bàsica: [38,09€] 
Acollida 4 dies: [11,56€] Acollida esporàdica: [3,06€]

I si no pots venir pel mati, t’esperem per la tarda farem 
un casal de dues hores una hora activitat lúdica i 
expressiva a la sala i una hora de bany recreatiu a la 
piscina de 17 a 19 h  (edat de 3 a 10  anys) 
Casal Recreatiu Expressiu-Aquàtic 
 PREU:  [15,23€] els 4 dies (del 25 al 28 de març del 2013)

INSCRIPCIONS: A la recepció del Complex Esportiu 
Municipal La Plana, des del 4 fins al 18 de març. 
Horari: de 9 a 21 h. Caps de setmana: de 10 a 13 h. 
Per dur a terme la inscripció, cal portar fotocòpia del 
DNI,  targeta de la seguretat social, el pagament es 
realitzarà en efectiu. No te’l perdis!!!

Del 25 al 28 de març, de 9 a 14 h 
Camp Municipal d’Esports Salt del Pi  

Campus Setmana Santa FA 
Espluguenc 
LLOC I HORARIS D’INSCRIPCIONS: a les oficines 
del club els dimarts, dijous i divendres de 18 a 20 h, 
fins al 15 de març.
PREU:  [35€] [2 germans 65€] [socis, 30€ per nen]
Pagament en efectiu. Places limitades
Organitza: FA Espluguenc

Del 23 al 27 de març

Campaments de setmana santa de 
l'Agrupament Escolta Espluga Viva
Unitats: Follets (Ripollès), Llops (Sant Llorenç de la 
Muga - Alt Empordà), Raiers (Delta de l’Ebre) i Pioners 
(La Murga). Més informació truqueu al 93 473 39 09

VII JOCS FLORALS
ESPLUGUES, PRIMAVERA 2013 
Homenatge a Pere Mañé i Baleta, compositor i 
músic sardanista espluguí, medalla d’Or de la 
Ciutat. La gran Festa de la Poesia 
El teu poema rau latent dins teu, allibera’l. 
Participa-hi! 
Premis dotats econòmicament. Diplomes a tots els 
participants. Presentació de treballs fins al 21 d’abril 

CONVOCATÒRIA 
El Consistori dels Jocs Florals convida els ciutadans i 
ciutadanes d’Esplugues i altres poblacions a participar 
a la VII edició dels Jocs Florals que es celebren amb 
caràcter biennal a la nostra ciutat. 
PREMIS ORDINARIS (en català) 
“Flor Natural” a la millor composició poètica de 
tema lliure, anomenat tradicionalment ‘d’honor i corte-
sia’: dotat amb 400 €
“Englantina d’Or” a la millor composició poètica de 
tema patriòtic, històric o cívic: dotat amb 400 €
“Viola d’Or i Argent” a la millor composició poètica de 
tema religiós, espiritual o moral: dotat amb 400 €

PREMIS ESPECIALS JOCS FLORALS
A la millor composició poètica en llengua castellana: 
dotat amb 400 €. 
A la millor composició poètica en llengua anglesa: 
dotat amb 400 €. 

PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES 
A la millor composició poètica sobre la ciutat o la seva 
gent, en català o en castellà: dotat amb 400 €. 

PREMIS ATORGATS PER L’AJUNTAMENT 
Lliurament d’un diploma commemoratiu als partici-
pants guardonats i d’una menció honorífica a cadas-
cun dels accèssits. Atorgats per la Unió de Botiguers i 
Comerciants d’Esplugues.

BASES 
Els treballs que optin als guardons han de ser inèdits 
i no poden haver estat presentats en cap altre cer-
tamen. Se n’hauran de transmetre vuit exemplars, a 
doble espai i en format Din A4, fins el dia 21 d’abril de 
2013 a algun dels següents llocs: 
- Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
 C. Àngel Guimerà, 106-108 • Tel. 93 371 9119 
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
 Pl. Macael, local 4 •  T. 93 372 5101 
- Asociación Cultural Andaluza de Esplugues  
 (ACAE) C. Josep Anselm Clavé, 90 • Tel. 93 372 8552 
- Centro Aragonés de Esplugues 
 Pl. Macael, s/n • Tel. 93 473 4423 
- Centre Municipal Puig Coca 
 Petit Parc de l’Amistat, s/n •  Tel. 93 372 0416 

Més informació a www.esplugues.cat i al twitter: 
@paremiquel 

Hi col·laboren: 
- Associació de Dones de La Plana 
- Biblioteca La Bòbila 
- Centre Cultural i Recreatiu l’Avenç 
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
- Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
- Centro Aragonés de Esplugues 
- El Pont d’Esplugues 
- Escola Municipal de Música 
- Escola Oficial d’Idiomes d’Esplugues 
- Museu Can Tinturé 
- Servei Local de Català d’Esplugues 
- Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues 
- Societat Coral Centenària La Coloma

Organitza: Consistori Jocs Florals 2013. 
 Ajuntament d’Esplugues

SOPAR SOLIDARI DE LA SÍNDROME DE MOEBIUS • [25€]
Dissabte 9 21 h • Restaurant Can Palou – c. Montesa, 15

Moebius por el mundo: quan la 
conscienciació és el més important
 Manuel Rubio vol fer 500 quilometres diaris en moto i passar per totes les fun-

dacions i associacions de la síndrome de Moebius d'arreu del món per aportar 
el seu granet de sorra a l'hora de donar a conèixer aquesta patologia. Ell explica 
que, afortunadament, no té cap malalt a la família, però que va començar a inte-
ressar-s'hi pel fill d'uns amics que la patia. Els afectats no tenen expressivitat 
facial i no poden moure lateralment els ulls 
per un mal funcionament del sistema nervi-
ós. Alguns, fins i tot, tenen problemes per 
empassar els aliments. A Espanya només 
hi ha 125 casos diagnosticats i això fa que 
les famílies i alguns metges no la coneguin 
i sovint la confonguin amb una discapacitat 
física. Això comporta el perill que es tracti 
els infants d'una manera especial quan no 
tenen cap problema de desenvolupament 
intel·lectual. Rubio i Can Palou han organit-
zat un dinar per explicar el projecte i recollir 
diners per al viatge. El restaurant aportarà 5 
euros per cada menú. Per a més informació 
podeu trucar a Can Palou al 630 037 529.●
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PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 3 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Fontsanta -Fatjo, C.D.

Dissabte 9 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Bugatti, S.C.

Diumenge 17 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - La Florida C.F.

Dissabte 23 20 h Futbol masc Krill-Can Cervera C.F. - Rosario C.Cat., At

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 2 18.15 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - Valldoreix, F.C.

Diumenge 3 12 h Futbol masculí Can Vidalet C.F. - Moja, A.E.

Dissabte 16 18.15 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - San Pancracio U.D.

Diumenge 17 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Marianao Poblet, U.D.

E S P O R T S

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

Dissabte 2 19 h Handbol masculí CH Esplugues - H. Palautordera

Diumenge 3 17.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues - SA Suria

Dissabte 9 18.45 h Futbol sala masculí CCA Pl Macael - At. Sala Sant Boi 

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)

Jocs de taula
Dilluns 11, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Jocs de taula
Vine amb els amics  a passar la tarda a 
l’Espai Jove Remolí  i juga als teus jocs de 
taula predilectes: Risk,  Monopoly ,Cluedo, 
Uno etc.... Sense inscripció prèvia

Espai de trobada
Dimecres 6, de 18.30 a 20.45 h
Espai Jove Remolí   
Play Station en pantalla 
gegant
Passa una tarda entretinguda jugant al 
Remolí! Activitat sense inscripció prèvia.

Divendres 22, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Torneig Ping-pong
Participa al torneig de ping pong! Podràs  
entrenar els divendres 1 i 8 de març a 
l’Espai Jove Remolí. Hi haurà premi per 
qui guanyi. Per a joves de 12 a 20 anys.
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06. 

Divendres 15, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Scrapbooking
Vols personalitzar els teus àlbums de 
fotos o records? Aconseguiràs que siguin 
originals i únics,  a mà i emprant  tot 
tipus de materials reciclats. Taller gratuït. 
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Esplujove de Nit 
Divendres 22, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Aprèn a fer còctels!
Aprèn a fer els millors còctels sense 
alcohol i de baixa graduació: Mojito, 
Caipirinha, San Francisco, .. I converteix-te 
en el/la millor amfitrió/ona! Majors de 18 
anys. Taller gratuït. Reserva la teva plaça al 
93 372 97 06 

TIC formació laboral
Dimecres 13, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Linkedin 
Treballa amb la xarxa social professional 
Linkedin. Amb aquesta xarxa crearàs el 
teu perfil professional i faràs contacte  amb 
empreses i/o altres professionals per faci-
litar la teva recerca de feina. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys. Taller gratuït. Reserva la 
teva plaça al 93 372 97 06

Dimecres 20 de març i 3 d’abril,
de 19 a 21 h. Espai Jove Remolí   
Renova el teu Currículum 
Vitae 
És  important que el CV destaqui,  t’en-
senyarem noves perspectives de disseny 
(com mostrar la informació i com fer-la més 
clara i visible). Aprendrem diferents formes 
de presentar-nos com pot ser el Currículum 
virtual (treballarem amb wordpress) i el 
vídeo currículum. Taller de 2 sessions. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gratu-
ït. Reserva la teva plaça al 93 372 97 06. 

MES DE LES 
DONES
Entorn a la commemoració del dia 
internacional de la dona, et convi-
dem a gaudir de tallers puntuals, 
punts temàtics i a visitar l’exposició 
“Elles, les espluguines”. 

Dimecres 20, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Defensa personal
Vols tenir nocions de defensa personal, 
per moure’t amb més seguretat? Guanyar 
confiança i ser conscient de les teves capa-
citats i limitacions...
Dirigit a homes i dones majors de 18 anys. 
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Dimarts 19, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Tast de coaching
Connecta amb tu!
'La felicitat a la nostra vida depèn de la 
qualitat de les preguntes que ens fem. A 
través de la pregunta, la creativitat, i la teva 
pròpia experiència viscuda, podràs connec-
tar amb la part essencial de tu mateixa, re-
connectar-te amb els teus somnis i valors 
per construir cada dia la vida que vols. 
La brúixola de les emocions, la teva marca 
personal, el mapa del tresor, etc, seran les 
tècniques que farem servir. 
Per a dones majors de 18 anys. 
Reserva la teva plaça trucant al 661 987 690 

Dijous 7, 19.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Cinefòrum sobre gènere
Presentació de l'Associació DIAS 
(Desenvolupament, Inclusió i Acció 
Social) i la primera sessió de cinefòrum 
que tractarà sobre Gènere i Igualtat. Us hi 
esperem! Organitza: Associació DIAS

Del 4 al 22 de març, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Exposició fotogràfica: 
'Elles, les espluguines'
L'exposició 'Elles, les espluguines' està 
composta per una selecció d’imatges de 
dones d'Esplugues des de la infantesa fins 
a la vellesa, per mostrar-ne l'evolució i els 
canvis que s'han succeït paral·lelament a 
la ciutat i als àmbits sociocultural, laboral i 
familiar durant el darrer segle.

  

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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!!al Twitter!!
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Amb el suport de:

AUTOCONSULTA
De dilluns a divendres, 17 a 20 h 
i dimarts i dijous, de 9 a 14 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Servei préstec d'ordinadors 
Vols consultar ofertes de feina? Trobar 
un pis per compartir? Beques d’estudis? 
Pots imprimir el teu currículum o fer  un 
treball. Se'n pot fer ús a l’edifici i imprimir 
la documentació (restringit a un màxim de 
còpies). Vine i te n’informarem

TALLER D’OCUPACIÓ
I DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL

Dijous 21, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Forma't aqui o a l'estranger i acon-
segueix el treball que busques
T’explicarem com millorar les teves com-
petències en la recerca de feina, com treure 
més profit a la teva formació i experiència 
per així facilitar el teu accés al món laboral.
Taller gratuït. Reservar plaça al 661 987 690

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
del 25 de març a l’1 d’abril ambdós 
inclosos. 

Jove digues la teva! 
PLA JOVE 2013-16
L’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a través de la Regidoria de 
Joventut està impulsant l’elaboració 
del nou Pla Local de Joventut.

Et proposem espais participatius:
 
1. Taller participatiu
Quines accions creieu que són més 
importats per dur-les a terme al llarg 
d’aquest quatre anys?
Dijous 21 de març, a les 19 h
Oficina Jove d’Emancipació  

2. Bústia virtual de propostes
Entra al web jove o envian’s un correu 
electrònic i participa del fòrum aportant 
les teves idees i la teva visió al web
esplujove.net / esplujove@esplugues.cat

3. Grup motor 
O, si esteu disposats a ser partícips més 
actius i directes de l’elaboració del Pla 
Jove només heu de deixar el vostre 
comentari , deixant el vostre nom i cog-
noms, barri on vius, data de naixement, 
telèfon i email enviant un correu i ens 
posarem en contacte amb vosaltres
esplujove@esplugues.cat

Per a més informació consulta:
www.esplujove.net 
Participa en dir la teva sobre el 
futur de la nostra ciutat!!!

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


