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La COLLA DELS TRES TOMBS  celebra el seu 15è ANIVERSARI
MES DE LES DONES: activitats per refl exionar i actuar per a la igualtat

Un RECITAL LÍRIC per encetar el FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA
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LIVING READERS SOCIETYLIVING READERS SOCIETY

• SESSIONS DE DUES HORES, DIVENDRES DE 19.30 A 21.30 h, UNA VEGADA AL MES

• ACTIVITATS: ICE-BREAKER GAMES, BOOK DISCUSSION, DEBATE AND CORRECTIONS 

• PREU: 12 €  IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASSISTÈNCIA. PLACES LIMITADES 

C. Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L'Avenç) • ☎ 93 470 01 16
 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

Club de lectura d'anglès per a adultsClub de lectura d'anglès per a adults

He de tenir un gran nivel d'anglès?He de tenir un gran nivel d'anglès?
- No, el mínim requerit és Pre-intermediate.- No, el mínim requerit és Pre-intermediate.

He de llegir el llibre per assistir a les sessions?He de llegir el llibre per assistir a les sessions?
- No és imprescindible. - No és imprescindible. 

El llibre és només una eina per obrir el debat a les sessions.El llibre és només una eina per obrir el debat a les sessions.

M'obligaran a parlar?  M'obligaran a parlar?  - No, pots assistir-hi com a oient.- No, pots assistir-hi com a oient.

Què aconseguiré assistint a "Living Readers Society"? Què aconseguiré assistint a "Living Readers Society"? 
-Llegir, escoltar i parlar en anglès, millorar el teu nivell, -Llegir, escoltar i parlar en anglès, millorar el teu nivell, 

conèixer gent i passar una estona entretinguda.conèixer gent i passar una estona entretinguda.

UES HORES DIVENDRES DE 19 30 A 21 30 h UN

LIVING READERS SOCIETYLIVING READERS SOCIETY
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CARNAVAL A ESPLUGUES
Gran rua de Carnaval, pregó del 
rei Carnestoltes, ball i concurs

LES DISFRESSES MÉS MENUDES
La festa de la mainada ens recorda 
altres Carnavals del món

CARNAVAL A L'ANDALUSA
Xirigotes i comparses sense sortir d'Esplugues
LA CIUTAT TAMBÉ ES DISFRESSA

TRES TOMBS D'ESPLUGUES
La Colla dels Tres Tombs, cos de 
bandera per celebrar els 15 anys

MES DE LES DONES
El Dia Internacional de les Dones 
ens desperta l'esperit reivindicatiu

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

ESPLUJOVE 
El dia a dia del jovent d'Esplugues

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES
Les activitats de les nostres biblioteques

VI JOCS FLORALS D'ESPLUGUES
En homenatge a la ceramista 
Angelina Alós. Convocatòria 
oberta fi ns al 31 d'aquest mes
ART A LA CARTA
El nou taller de l'Espai Municipal de les Arts

XV FESTIVAL DE MÚSICA
CLÀSSICA I TRADICIONAL
Dos espluguins, la Marta Garcia (soprano) i 
en Jordi Humet (pianista) obren el festival

L'AVENÇ ULTIMA LA REOBERTURA 
Ja podeu comprar les entrades per 
als concerts de Luz Casal i Maria 
del Mar Bonet
JAZZ FEMENÍ A L'eeee!

ESPORTS
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS
ACTIVITATS ESPORTIVES MARÇ
Els partits destacats del mes

1a CURSA SOLIDÀRIA "CIUTAT 
D'ESPLUGUES"- HOSPITAL SANT 
JOAN DE DÉU
Corre per la infància!
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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)

PROPERAMENT 
SERVEI A DOMICILI



Després ja no hi ha marxa enrere, i tots els 
éssers i personatges de la nit acabaran al Complex 
Esportiu Municipal de La Plana per moure el cos 
amb l’orquestra i, més tard, amb música de DJ. 
Durant el ball s’anunciaran els guanyadors i gua-
nyadores del concurs de disfresses, segons les 
diferents categories. ●

Un any més, ja torna a ser aquí: la festa de la disbauxa, de lluir 
disfressa i de jugar a ser allò que no som. Rua, pregó, concurs 
i ball són els ingredients d’una de les nits més màgiques de la 
nostra ciutat

L
a rua de Carnestoltes d’Esplugues 
ca da cop es fa més gran i les entitats 
hi dediquen més esforços (dissabte 5, 
a les 18.30 h). L’Esbart Vila d’Esplugues 
comença a moure’s ja a l’octubre pre-

parant idees, imatges, dissenys. Ja tenen pràctica 
confeccionant els vestits i creen les seves pròpies 
coreografies. Sergi Castro, responsable de comu-
nicació de l’Esbart, explica que aquest any el 
Carnaval ha “caigut” tan tard que se’ls ha ajuntat 
amb la preparació de l’espectacle de Sant Jordi. 
De totes maneres, esperem que, a la rua, tot els 
vagi "sobre rodes". Bé, potser no..., ja veureu el 
perquè.

Des de gener que cusen els membres del Centro 
Aragonés que, com l’Esbart, faran carrossa i com-
parsa. De moment són prop de 25 persones i han 
escollit el temps d’inspiració. La presidenta de 
l’entitat, Basilisa Alcalde, explica que aquest és el 
primer any que es plantegen treure a passejar les 
disfresses fora de la nostra ciutat. 

Després de la rua, la claror del foc de la pirotèc-
nia, el so dels petards i l’olor de la pólvora de la Colla 
de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs donaran 
la benvinguda a Sa Majestat el rei Carnestoltes, a la 
plaça Catalunya, que farà el pregó més irreverent 
dels pregons que es fan i es desfan. Però no passa 
res, és la nit on tot s’hi val.
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SORTIDA 18,30 h
Carrer Cedres

ARRIBADA 20 h
Plaça Cataunya

pont

d’Esplugues

Gran rua de 
Carnaval
Inici: Carrer Cedres
Dissabte 5  18.30 h

Els premis són patrocinats per diversos 
establiments comercials d’Esplugues:

Carrossa: • lot de productes (del Mercat de La Plana)
Comparsa: • lot de productes (del Mercat de Can 
Vidalet)
Adult: • (individual o parella): sopar per a dues 
persones (a Tapa Bar & Musical Willys)
Infantil: • (individual) passi de temporada per als 
espectacles infantils de l’eeee! 
Original:•  (individual) tractament facial de vitamines 
(a Merche Soler Can Vidalet)
Elegància:•  (individual) tallat i pentinat (a Josep 
Pons)

CARNAVAL A ESPLUGUES
A punt per a la 
gran disbauxa

Col·laboradors en els premis del concurs de Carnaval:

diversos
ugues:
e La Plana)
de Can 
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a per als a per als
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A
quest any, la festa de Carnestoltes 
per als més petits i petites, organit-
zada per l’Esplai Espurnes, serà 
molt intercultural. Cada grup de 
nens i nenes de l’Esplai s’han dis-

fressat com ho fan a altres Carnestoltes de tot 
món. Així, per exemple, hi haurà plomes com al 
de Rio de Janeiro o màscares misterioses com al 
de Venècia. A més, aquest any hi haurà una car-
rossa nova i ben decorada des d’on el rei 
Carnestoltes saludarà tots els espluguins i esplu-
guines. La música i la gresca la posarà l’anima-
dor i rondallaire Rah-mon Roma, amb danses i 
cançons d’arreu del planeta.

EL VESSANT MÉS TRADICIONAL
El Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, 

com és costum, organitza el seu Dia de la truita 
i la botifarra d’ou: el dijous llarder, o dijous gras. 
També són els encarregats de fer el judici al rei 
Carnestoltes per part de la Vella Quaresma que, 
com sempre, estarà ple de sorpreses. L’endemà del 
judici es farà el comiat durant el dimecres de cen-
dra. Hi haurà sarau amb Toc de Foc de la Bòbila, 
però cal anar-hi amb una llàgrima pintada a la 
cara perquè el l'enterrament de la sardina signifi-
ca que la festa s’acaba.

Carnaval 
infantil

TORNA EL CONCURS DE L’AVENÇ
A més de totes aquestes activitats i  dels 

Carnestoltes escolars, amb la nova remodelació 
de L’Avenç es torna a convocar el Concurs infan-
til de disfresses del Centre Cultural, per a nens i 
nenes de 0 a 12 anys, amb 5 categories i 3 premis 
per a cadascuna. Les inscripcions es poden fer el 
mateix diumenge 6, abans que comenci la festa 
(a les 11 h). A més, l’Espai Municipal de les Arts 
farà el dijous gras un taller infantil de màscares a 
la Biblioteca Pare Miquel, per lluir-les durant tots 
aquests dies. ●

TORNA EL CONCURS DE L’AVENÇ
A més de totes aquququqq eesessssttetes s ss aaccctitittt viv tttatatsss ii  dddddeleee s 

Carnestoltes escolars, ambb l la a nonovava rrr remememeeemmododoooo elelacacióóó 
de L’Avenç es torna a convocar el Concururss inininnfafafan-n-n-
til de disfresses del Centre Cultural, per a nens ii 
nenes de 0 a 12 anys, amb 5 categories i 3 premis 
per a cadascuna. Les inscripcions es poden fer el 
mateix diumenge 6, abans que comenci la festa 
(a les 11 h) A més l’Espai Municipal de les Arts

Les disfreses 
més menudes Rua infantil

i gran festa
Plaça Catalunya
Diumenge 6  11 h

PROGRAMACIÓ
CARNAVAL
INFANTIL

DIJOUS 3

 De 17 a 18.30 h
Taller de màscares

Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues 

 De 17 a 19 h
Dijous gras

Ordre del rei Carnestoltes: 
“Cal portar un barret al cap!”
Plaça de la Bòbila

DIUMENGE 6

 11 h
Concurs infantil de disfresses

Centre Cultural L’Avenç

Carnaval Infantil

 11 h - Rua des de l’Esplai 
Espurnes a la plaça Catalunya

 11.30 h - Discurs del rei 
Carnestoltes i inici de la festa

 13 h - Actuació de Rah-mon 
Roma

DIMARTS 8

 De 17 a 19 h
Judici al rei Carnestoltes

Ordre del rei Carnestoltes: 
“Cal dur corbata!”
Plaça de la Bòbila

DIMECRES 9

 De 17 a 19 h
Dimecres de cendra

Ordre del rei Carnestoltes: “Cal 
venir amb una llàgrima pintada!”
Plaça de la Bòbila
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pasarlo bien”. La chirigota, con el nombre de Y a 
mí... que me parta un rayo! narrará la historia de un 
chico al que le echan de casa (veremos por qué), y 
la comparsa de este año se llama Vendedoras de 
ilusiones. Como siempre, antes de escuchar los 
coros, se hará el concurso de disfraces de la enti-
dad. El tema de la rúa de Carnaval sí será un poco 
más crítico puesto que tratará la reforma de las 
pensiones y la nueva edad de jubilación.

Como es habitual, después de estos días de 
fiesta, el Centro Cultural llevará su buen humor 
de gira. Además de visitar los pueblos y ciudades 
vecinas, actuarán en el Festival de Chirigotas de 
Catalunya, el 19 de marzo en el Poblenou.

U
n ejemplo de las ventajas de tener 
una población con distintos oríge-
nes es la posibilidad de asistir, escu-
char y reír una chirigota tal como 
las viven en Cádiz, donde estos 

coros humorísticos y satíricos son la esencia de 
la fiesta. La entidad encargada de ponernos de 
buen humor en nuestra ciudad con una chirigo-
ta y la comparsa es, como es habitual, el Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael.

Su presidente, Francisco Giráldez, explica que 
este año las letras son más humorísticas que crí-
ticas porque “en momentos como estos más vale 
dejar atrás temas como la crisis e intentar reírte y 

El carnaval 
con más salero

CARNAVAL DEL CENTRO 
CULTURAL ANDALUZ 
PLAZA MACAEL 
Viernes 4
19 h.•  Inscripciones al
concurso de disfraces

20.30 h.•  Concurso disfraces

22 h.•  Presentación de la
chirigota y la comparsa

DE LOS MERCADOS AL MUSEU 

Los trabajadores de los mercados municipales de 
La Plana y Can Vidalet también se animarán y se 
disfrazarán y adornarán sus paradas (sábado 5), 
así como la calle Carme y la plaza de la Bòbila. La 
gente mayor se disfrazará en el Club Catalunya 
Caixa (jueves 3, 16.30 h) y en la clásica y diver-
tida fiesta de Carnaval, en el Complex Esportiu 
Municipal La Plana (sábado 5, 17 h). Además, el 
Museu Can Tinturé se sumará a la fiesta con dos 
días de puertas abiertas y visitas guiadas gratuitas 
a sus museos (4 y 5 de marzo). Podéis consultar el 
resto de horarios en el Dia a dia de esta Agenda. ●

FAST CHATTING

Classes de conversaClasses de conversa

Do you want to speak English with us?

DILLUNS DE 19.30 a 20.30 h
Levels Pre-intermediate + IntermediateLevels Pre-intermediate + Intermediate

DIMECRES DE 19.30 a 20.30 hDIMECRES DE 19.30 a 20.30 h
Levels Upper-intermediate + AdvancedLevels Upper-intermediate + Advanced

• Pagament per sessions d'1 hora• Pagament per sessions d'1 hora
• Reserva el teu dia i vine quan vulguis• Reserva el teu dia i vine quan vulguis

C. Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L'Avenç) 

☎ 93 470 01 16
 tony@meetingpointschool.es

rosa@meetingpointschool.es

www.meetingpointschool.es

TTTTHHHHEEEEEEE BBBBBBEEEEEESSSSSTTTT EENNNNNNNNNNNNNNNNGGGLLLLIIIISSSSHHHHHHHHHHHHHHHHHH IIIINN TTTTTOOOOOOOOWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

30 a 20.30 h30 a 20.30 h

NEW!!

MERCADO MUNICIPAL DE LA PLANA
MERCADO MUNICIPAL DE LA PLANA
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15
Festa dels 
Tres Tombs

anys tirant 
del carro
Q

ui formi part d’alguna associació 
cultural i/o tradicional sabrà com 
n'és de difícil mantenir la força i 
l’esperit necessaris per afrontar el 
dia a dia de l’entitat. Però amb la 

suma de petits esforços individuals es poden 
arribar a assolir grans objectius, com el de recu-
perar la Festa dels Tres Tombs

La festa va desaparèixer a principis dels anys 50. 
Amb l’arribada de la maquinària a les feines del 
camp, els pagesos dubtaven entre portar a beneir 
l’animal o el tractor. Però després de més de qua-
ranta anys sense passejades a cavall i benedic-
cions, un grup d’espluguins i espluguines varen 
decidir recuperar la festa. Això sí, amb una signifi-
cació renovada: per recordar i conservar el nostre 
passat més tradicional.

D’això ja fa 15 anys i, com explica el vicepresi-
dent de la Colla dels Tres Tombs, Jordi Amigó, “la 
recuperació de la festa està consolidada”. Segons 
Amigó, “com a totes les famílies, hi ha alts i baixos, 
però sempre s’han superat”. Per aquest motiu, el 
vicepresident de l’entitat fa un balanç molt positiu 
i augura que la Festa dels Tres Tombs continua-
rà molts anys. Perquè això passi, però, caldrà que 
els més joves s’hi involucrin i n’assegurin el relleu 
generacional, explica Amigó.

CELEBRACIÓ ESPECIAL 
PER L’ANIVERSARI

La millor manera de celebrar l’efemèride 
d’aquest any és fer que l’entitat sigui el centre 
de la pròpia festa. Per fer-ho, el cos de bandera 
d’aquest any estarà format per qui han estat pre-
sidents de l’entitat des de la seva creació, l’any 
1997. D’aquesta manera, Josep Maria Terol serà 
el capità; Víctor Ibáñez, el 
banderer, i Miquel Casellas 
i Pau Garcia (en represen-
tació del seu pare Carles 
Garcia), els cordonis-
tes. A més, el pregoner 
serà Tomàs Blanco, que 
també ha donat alè a 
l’entitat des dels seus 
inicis. Des de l’Agen-
da volem felicitar-los a 
tots, i a la resta de mem-
bres de la Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues. ●

FESTA DELS 
TRES TOMBS

Dissabte, 19

• 17.45 h. Passejada a cavall per 
la vila i recollida de la bandera 
i el cos de bandera

18.30 h• . Cerimònia d’entrega 
de la bandera i pregó de 
festa. Durant l’acte hi haurà 
una actuació de l’Esbart Vila 
d’Esplugues i un petit refrigeri

Diumenge, 20

de 8 a 11 h. • Concentració de 
carruatges i cavalls

11.45 h. • Sortida dels 
Tres Tombs pels carrers 
d’Esplugues

15 h. • Dinar de germanor i ball 
de fi  de festa

Consulteu els recorreguts i la 
resta d’informació al dia a dia 
d’aquesta agenda

Cal que els més 
joves s’involucrin i 
assegurin el relleu 
generacional 
de la festa

Classes de conversa

Levels Pre-intermediate + Intermediate

DIMECRES DE 19.30 a 20.30 h
Levels Upper-intermediate + Advanced

• Pagament per sessions d'1 hora
• Reserva el teu dia i vine quan vulguis

passa
D’a

dent 
recup
Amig
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rà mo
els m
gene

NEW!!
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8 marzo

DÍa 
Internaciona

l
de las mujeres

Un mes para 
las mujeres
El Día Internacional de las 
Mujeres despierta el espíritu 
reivindicativo de Esplugues

S
alud, política, cultura… no son las 
secciones del diario, son una muestra 
de la pluralidad de escenarios en los 
que tiene lugar la lucha por la igual-
dad de género; una reivindicación que 

atraviesa todos los ámbitos de la sociedad y a la 
que todavía le quedan batallas por ganar. El 8 de 
marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la 
punta de lanza del movimiento, una llamada de 
atención al unísono que Esplugues ha hecho 
suya al convertirla año tras año en un mes de 
reflexión acerca de la situación de las mujeres.

El Mes de les Dones arranca con su acto central, 
la celebración del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujeres. La jornada arranca con la lectura 
a mediodía del manifiesto institucional delante 
del Ayuntamiento, pero su acto más significativo 
es la cena de las mujeres de Esplugues en el Espai 
Baronda. Una cena de hermandad de inscripción 
libre, que ilustra la unión en la reivindicación por 
la igualdad.

Otro de los actos más destacados es la confe-
rencia de Montserrat Gatell, la nueva 
presidenta de l’Institut Català de les 
Dones (ICD), el 24 de marzo en el marco 
del ciclo Dijous de les Dones. Montserrat 
Gatell acude a este acto destacando la 
tradición de asociacionismo femenino 
en nuestra ciudad y cita las iniciativas de 
Esplugues, “con un liderazgo muy impor-
tante del Ayuntamiento, como un modelo 
a seguir, en el que coincide el papel institu-
cional del ICD de apoyo a la sociedad civil y 
sus entidades, sin suponer una inferencia”.

La lucha por la igualdad atraviesa todas 
las esferas de la sociedad y por ello nos invi-
ta a replantearnos nuestros esquemas vita-
les. En consonancia con esa idea, el mismo 
8 de marzo se presenta un nuevo proyecto: 
el Banco del Tiempo. Una iniciativa que, bas            
ada en la idea de yo te ayudo, tú me ayudas, 
promueve el intercambio de servicios y cono-

p
cripción 
ción porr 

a confe-

o 
uu-
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cimientos. Para saber más sobre el tema, el 31 de 
marzo el Consell Municipal de les Dones organiza 
una conferencia debate a cargo de la Asociación 
Salut y familia.

Son múltiples las actividades programadas 
durante el Mes de les Dones; para empezar el CIRD 
Vil·la Pepita ofrece, a partir del día 15, la exposi-
ción La igualtat de gènere en cartell, un repaso al 
material gráfico de las campañas de sensibiliza-
ción como homenaje al esfuerzo de visualización 
en el que los municipios han sido pioneros. La 
inauguración será el día 17 a las 19 h, y se podrá 
visitar hasta el 28 de marzo en el CIRD Vil·la Pepita, 
de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, y los martes y 
jueves de 16 a 18 horas.

Con la colaboración del Grupo Pla del Llobregat 
Amnistia Internacional de Catalunya, encontra-
mos dos citas más: la exposición Situació de les 
dones al món, organizada junto con l’Associació 
de Ceramistes de Catalunya, una muestra de pie-
zas de cerámica realizadas por artistas catalanas, 
que aboga por el respeto de los derechos básicos 
del ser humano y de las mujeres en particular; y 
una conferencia sobre los derechos humanos, que 
también tendrá lugar el 9 de marzo en el Casal de 
Cultura Robert Brillas.

El mismo día descubrimos también un espa-
cio para la reflexión con el cinefórum sobre Los 
puentes de Madison en la Associació de Dones de 
La Plana.

En cuanto a los actos centrados en temas como 
la salud o la seguridad,  el 11 de marzo la Associació 
de Dones de Can Vidalet programa una conferen-
cia sobre la osteoporosis, una enfermedad esen-
cialmente femenina que afecta a la masa ósea.

Asimismo, el conocimiento corporal, el depor-
te y la música son los atractivos de la jornada de 
puertas abiertas que el grupo de mujeres de la A.V. 
La Miranda ofrece el 26 de marzo.

Por último, en relación a uno de los aspectos 
más preocupantes como es la seguridad, recor-
dar que el día 23 se imparte el, ya clásico, taller 
de autoprotección y defensa personal para muje-
res en el Casal de Cultura, a cargo del servicio de 
Policía Local de Esplugues. 

En resumen, un mes de actividades para disipar 
cualquier rastro de indiferencia y despertar nues-
tro lado más reivindicativo en pro de la igualdad 
de género. ●

La lucha por la 
igualdad atraviesa 
todas las esferas 
de la sociedad y 
por ello nos invita 
a replantearnos 
nuestros esquemas 
vitales
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1Dimarts
CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
18 h
La Mennulara, de Simonettta Agnello 
Hornby
Retrat de Maria Rosalia Inzerillo, coneguda com La 
Mennulara, una dona siciliana de forta personalitat, 
aparentment ignorant, però molt intel·ligent
Modera: Carme Caminals
Places limitades. Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues    

2Dimecres
22 h
"Avenç, punt de trobada"

Improvisacions musicals 
dirigides per 
Marcel Caselles
i en companyia de:
Toni Rocosa: 
clarinet i tenora. 
Francesc Marimon: 
acordió diatònic.
Pere Oliver: percussió
Joan Serra: dansa. 
Ferriol Macip: glossador
Marcel Casellas: contrabaix
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Bar del Centre Cultural L'Avenç    

3Dijous
CARNAVAL A ESPLUGUES
16.30 h
Festa de Carnaval
Compra de tiquets: del 28 de febrer al 2 de març
Per a més informació truqueu al tel. 93 371 55 81
Organitza: Club Catalunya Caixa
Club Catalunya Caixa  c. Joan Corrales 59-61   
De 17 a 18.30 h 
Taller infantil de màscares 
Organitza: Espai Municipal de les Arts
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
De 17 a 19 h
Dijous gras
L'Esplai organitza el tradicional dia de la truita i la 
botifarra d'ou. Hi haurà activitats per als infants i 
joves del barri. Activitat gratuïta. 
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Plaça de la Bòbila   
18 h
ELS DIJOUS CULTURALS
Conferència: "Com veure una obra de teatre"
Amb Agusti Humet, professor, director teatral, músic.
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d'Esplugues (AUUGGE). 
Més informació a aauge@yahoo.es   
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

20 h
Conferència: "El codi templer"
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas   
22 h
Concert de Pau Sastre 
Versions de temes de diversos estils, en acústic
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

4Divendres
CARNAVAL A ESPLUGUES
De 10 a 14 h
Portes obertes a Can Tinturé
Vine a gaudir d'uns dies de portes obertes als 
nostres museus
Museu Can Tinturé   

4Divendres 
CARNAVAL A ESPLUGUES
19 h Inscripcions al concurs de disfresses 
Premis per a tres categories: adult, grups i infantil 

20.30 h Concurs
22 h Presentació de la xirigota i la 
comparsa
Xirigota "Y a mi … que me parta un rayo" i compar-
sa "Vendedoras de ilusiones"
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael   
Local CC Andaluz Plaza Macael plaça Macael, local 4

18 h
L'HORA DEL CONTE
Teatre infantil
Basada en el llibre El Monstruo, de Daniel Martín. 
Recomanat per a nois i noies a partir de 6 anys (+ 
info a la pàgina 11)
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

5Dissabte
CARNAVAL A ESPLUGUES
A partir de les 11 h
Els mercats celebren el Carnestoltes
El Mercat de La Plana i el Mercat de Can Vidalet 
celebren el Carnaval disfressant-se i oferint xocolata 
desfeta als seus clients.
Mercats de La Plana i Can Vidalet   
De 10 a 14 h
Portes obertes a Can Tinturé
Vine a gaudir d'uns dies de portes obertes als 
nostres museus
Museu Can Tinturé   

L'HORA DEL CONTE
12 h
I això qui ho ha dit?, a càrrec de Sandra Rossi
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
17 h
Festa de Carnestoltes per a gent gran 
Complex Esportiu Municipal La Plana   

CARNAVAL A ESPLUGUES
18.30 h 
Gran rua de Carnestoltes
Recorregut: Cedres, Serra del Cadí, rambla Verge de 
la Mercè, Molí, Jocs Florals, Enrique Tierno Galván, 
Lleialtat, plaça Sant LluísGonzaga, Josep Anselm Clavé, 
Laureà Miró, av. de Cornellà, Ramón y Cajal, Sebastià 
Irla, plaça Catalunya
Entitats participants: Amics del Ball de l'AV La Plana, 
AMPA CEIP Joan Maragall, AMPA CEIP Matilde Orduña, 
Asociación Cultural Andaluza de Esplugues, AV El Gall, 
Centro Aragonés de Esplugues, Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael, Centro Extremeño Muñoz Torrero, Pas-
torets i Companyia, Fundació pro Disminuïts Psíquics 
Finestrelles,  Escola de Dansa i Teatre Musical Contre-
ras, Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, Colla 
de Geganters, Colla de Bastoners, Grup de Percussió 
Atabalats i Esbart Vila d'Esplugues
Des del carrer Cedres fi ns a la plaça Catalunya

20 h Espectacle i pregó de Carnaval 
Amb la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs
Plaça Catalunya   
21 h Ball amb l'orquestra Empordà Fusió
 [3€] Sense dret a consumició. Servei de bar. Gratuït 
per a infants menors de 6 anys. Inclou el concurs de 
disfresses, comparses i carrosses

00.30 h DJ amb música per a joves
Complex Esportiu Municipal La Plana   

6Diumenge
CARNAVAL A ESPLUGUES
De 10 a 14 h
Portes obertes i visites guiades a Can Tinturé
11h Museu de Ceràmica La Rajoleta
12h Museu Can Tinturé
13h Museu de Ceràmica La Rajoleta
Activitat gratuïta. Si feu la visita amb disfressa 
rebreu un obsequi
Organitza: MEL, Museus d'Esplugues de Llobregat
Museu Can Tinturé   
CARNAVAL INFANTIL
D'11 a 11.30 h 
Rua des de l'Esplai Espurnes a plaça 
Catalunya
11.30 h 
Discurs del rei Carnestoltes i inici de festa
Activitats per a totes les edats

13 h 
Grup d'animació Rah-mon Roma
Esplai Espurnes
Plaça Catalunya   

CARNAVAL A ESPLUGUES
D'11 a 14 h
29è Concurs de disfresses de L'Avenç
10 h Obertura d'inscripcions
11.15 h Actuació del grup d'animació Eureka
12 h Passarel·la de disfresses
Nens i nenes de 0 a 12 anys. 
Organitza: L'Endoll grup de teatre de L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas
18 h
Carnaval al Centro Aragonés
Festa, ball i concurs de disfresses
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés d'Esplugues   
Centro Aragonés d'Esplugues plaça Macael s/n

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
18.30 h
Four women cantants compositores de jazz
A càrrec de Dacil Lopez Quartet  [6€]
Casal de Cultura Robert Brillas

8Dimarts
12 h
Lectura del manifest institucional del Dia 
Internacional de les Dones 
Plaça Santa Magdalena   

CARNAVAL A ESPLUGUES
De 17 a 19 h
Judici al rei Carnestoltes
L'Esplai organitza el gran judici de la Vella Quares-
ma i el rei Carnestoltes, un judici ple de sorpreses 
i aventures entre els dos personatges. Activitat 
gratuïta.
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Plaça de la Bòbila   

21 h
Sopar de les dones d'Esplugues
Inscripcions: CIRD Vil·la Pepita, Associació de Dones 
de la Plana i Associació de Dones de Can Vidalet 
[18€] Aforament limitat
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Espai Baronda   

març 
2011

Coses del calendari: 
aquest mes, l'agenda 
cultural d'Esplugues 
sembla més viva que 
mai. Carnaval, Tres 
Tombs, Festival de 
Música Clàssica, Mes 
de les Dones, esports, 
concerts, xerrades, 
lectures, tallers...
Aquí teniu un recull 
d'aquestes propostes, 
imprescindibles per 
anar acomiadant 
l'hivern a bon ritme i 
plens d'energia.

Mesde lesde les  Dones

Mesde lesde les  Dones



9Dimecres
CARNAVAL A ESPLUGUES
De 17 a 19 h
Dimecres de cendra
S'acaba el Carnaval i l'Esplai s'acomiada fi ns l'any 
vinent amb una actuació de Toc de Foc de la Bòbila 
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Plaça de la Bòbila   
17 h
Taller infantil
Camina amb els dits, a càrrec de Montserrat Famadas
Fem titelles de dit de paper amb les nenes protagonis-
tes dels contes de l'exposició bibliogràfi ca
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
17.30 h
Cinefòrum: Los Puentes de Madisson
Associació de Dones de La Plana c. Bruc 40   
19 h 
Conferència: "Els drets humans"
A càrrec d'Adriana González, defensora de drets 
humans de Colòmbia, del Grup Pla del Llobregat 
Amnistia Internacional de Catalunya
Casal de Cultura Robert Brillas   
19.45 h
Inauguració de l'exposició 
"Situació de les dones al món"
Organitza: Consell Municipal de les Dones i Associació 
de Ceramistes de Catalunya i Grup Pla del Llobregat 
Amnistia Internacional de Catalunya
Casal de Cultura Robert Brillas    
22 h
"Avenç, punt de trobada"
Improvisacions musicals dirigides per Marcel Caselles
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

10Dijous
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. Joan Corrales 59-61   

ELS DIJOUS CULTURALS
18 h
Conferència: "Dinosaures a Catalunya. Un 
viatge de 65 milions d'anys enrere"
A càrrec de Rodrigo Gaete, antropòleg
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d'Esplugues (AUUGGE). 
Més informació a aauge@yahoo.es   
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48
CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
19 h
La societat literària i de pastís de pela de 
patata de Guernsey, de Mary Ann Schaffer i 
Annie Barrows. 
Modera: Montserrat Cutrina. 
Places limitades. Cal reserva prèvia.
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
22 h
Concert de Miki Casals & companyia 
Versions acústiques de pop, rock, reggae, jazz...
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

11Divendres
17 h
Conferència sobre l'osteoporosi
A càrrec de Laura Barranco i Gemma Luna, infer-
meres de l'Equip d'Atenció Primària de Salut de Can 
Vidalet
Organitza: Associació de Dones de Can Vidalet
Edifi ci Cadí   

11Divendres
20 h 
Xerrada i col·loqui sobre el càncer de mama
A càrrec de Txell Tineo i Benet
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
Casal de Cultura Robert Brillas   

12Dissabte
Horari a concretar
Visita a l'Hospital de Sant Pau
Per reconèixer ceràmica produïda a Pujol i Bausis. 
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues 
Punt de trobada a concretar
12 h
L'HORA DEL CONTE
Les S.I. (Super Iaies), a càrrec de Mon Mas
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
17 h
Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L'Avenç [2€]
Centre Cultural L'Avenç – Sala Joan Brillas

14Dilluns
19 h 
Presentació del Pla d'actuació municipal per 
a les persones amb discapacitat 
Organitza: Servei d'Acció Social 
Saló de Plens de l'Ajuntament   
PARLEM DE MÚSICA
19.30 h
Projecció de la pel·lícula Parsifal
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

15 Dimarts
18 h
L'HORA DEL CONTE, amb Santi Rovira 
Biblioteca La Bòbila   

16Dimecres
21 h
Dones a L'Everest 2004
1a expedició catalana íntegrament femenina al cim més 
alt del món. Audiovisual a càrrec de Núria Balagué, en 
commemoració del Dia Internacional de les Dones
Cau de l'Espluga Viva  c. St. Francesc Xavier, 7-9  
22 h
"Avenç punt de trobada"
Improvisacions musicals dirigides per Marcel Caselles
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

17Dijous
NASCUTS PER LLEGIR 
17.30 h
Història d'un jardí, 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   

ELS DIJOUS CULTURALS
18 h
Conferència: 
"El tiempo, su medida a traves de la historia"
A càrrec de Juan Antonio Fernández, professor de la UPC
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la 
Gent Gran d'Esplugues (AUUGGE). Més informació a 
aauge@yahoo.es   
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

17Dijous
19 h
Un poeta català i una colombiana: recital 
poètic 
A càrrec de Martha Cecilia Cedeño Pérez i Josep 
Anton Soldevila 
Biblioteca La Bòbila   
19 h
Inauguració exposició "La igualtat de 
gènere en cartell" 
Organitza: Consell Municipal de les Dones 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
CIRD Vil·la Pepita
22 h
 Fiwaraya, trio cubà
De la fusió d'un cubà, un uruguaià i un català neix 
Fiwaraya, un trio de ‘Son Cubano' amb ritmes tropicals
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

19Dissabte
D'11 a 12.30 h  
Conferència: "Aprender del pasado, sanar el 
presente, preparar el futuro"
Organitza: AV de La Plana
Local AV La Plana  c. Dr. Manuel Riera, 93 baixos   
L'HORA DEL CONTE
12 h
Els calaixos del cel!, a càrrec d'Ada Cusidó
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
17 h
Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L'Avenç [2€]
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas

XV FESTA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES
17.45 h
Passejada a cavall per la vila i recollida de 
la bandera i del cos de bandera
Recorregut: c. Nord, c. Laureà Miró, c. Nou, c. Àngel 
Guimerà, c. Isidre Martí, rambla del Carme, c. Verge 
de Guadalupe, c. Mestre Juan Corrales, on es recull 
la bandera que portarà l'Andreu Belzunces i Marsal, 
membre de la Colla de Geganters, av Cornellà, c. Lau-
reà Miró, on es recull el banderer d'enguany, i c. Àngel 
Guimerà fi ns al Casal de Cultura Robert Brillas

18.30 h
Cerimònia d'entrega de la bandera i pregó 
de la festa
Pregó de la XV Festa dels Tres Tombs a càrrec del Sr. 
Tomàs Blanco i Melero, membre de la Colla dels Tres 
Tombs d'Esplugues. Cerimònia d'entrega de la bandera al 
banderer, a la Colla dels Tres Tombs d'Esplugues, a càrrec 
de la Colla de Geganters d'Esplugues banderer de 2010.
Actuació de l'Esbart Vila d'Esplugues i petit refrigeri
Casal de Cultura Robert Brillas   

20Diumenge
XV FESTA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES
De 8 a 11 h
Concentració de carruatges i cavalls
Recepció i esmorzar d'escalfament per als socis, 
simpatitzants i participants
C. Andreu Amat   
11.45 h
Sortida dels Tres Tombs pels carrers 
d'Esplugues
Benedicció dels animals
Plaça de les Moreres   
15 h
Dinar de germanor
Inclou un ball de fi  de festa. Preu [25€]. Reserves fi ns 
al dimarts 15 de març, al Mercat de La Plana a les 
parades: Tocineria - xarcuteria Mila, tel.93 473 13 52, i 
Pesca salada Júlia, tel. 93 473 76 80
Casal de Cultura Robert Brillas   

23Dimecres
De 16 a 20 h
Taller d'autoprotecció i defensa personal 
per a dones
A càrrec de  la Policia Local d'Esplugues
Inscripcions al CIRD Vil·la Pepita
Casal de Cultura Robert Brillas    
19.30 h
Conferència: "Futur del llibre o llibre de futur?"
Un repàs a la transformació del llibre. Cap a una 
lectura digital! Presentació: Narcís Fluvià, director de 
la Biblioteca Pare Miquel. Places limitades
Organitza: AV Dte. I Centre i AV del Gall
AV Dte. I Centre  c. Àngel Guimerà, 43

CLUB DE MÚSICA CLÀSSICA
19.30 h
Un espai per compartir el goig per la música 
i aprendre a escoltar-la
Entrada lliure
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
22 h
"Avenç punt de trobada"
Improvisacions musicals dirigides per Marcel Caselles
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

24Dijous
D'11.30 a 14 h i de 15 a 18 h
Jornada de Portes Obertes Minuts Menuts
El servei de conciliació Minuts Menuts és un espai 
d'atenció i guarda temporal per a nens i nenes de 16 
setmanes a tres anys.

Complex Esportiu Municipal La Plana   
17 h
Taller: Respira fons i relaxa't
A càrrec de Verònica Gutierrez. Accés lliure i gratuït. 
Per a més informació truqueu al tel. 93 371 55 81
Organitza: Club Catalunya Caixa
Club Catalunya Caixa c. Joan Corrales 59-61   
18 h
ELS DIJOUS CULTURALS
Conferència: Sostenibilitat, canvi climàtic
A càrrec de Miquel Barceló, Dr. en informàtica i escriptor
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d'Esplugues (AUUGGE). 
Més informació a aauge@yahoo.es   
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

19 h
DIJOUS DE LES DONES
Conferència a càrrec de Montserrat Gatell, 
presidenta de l'Institut Català de les Dones 
de la Generalitat de Catalunya
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Casal de Cultura Robert Brillas   
22 h
Concert de The Brand
Banda de versions de rock clàssic i actual
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

25Divendres
21 h
15è FESTIVAL DE MÚSICA CLÀSSICA I TRADICIONAL
La veu de la nit, concert líric
A càrrec de: Marta Garcia Cadena, soprano; Jordi 
Humet, piano; i Jordi Cornudella, clarinet. Entrada 
gratuïta per a socis i un acompanyant. 
No socis, col.laboració de [5€]
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena
Església de Santa Magdalena   

Mesde lesde les  Dones

Mesde lesde les  Dones
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26Dissabte
Hora a concretar
Visita a l'exposició "Ànimes de vidre" de 
les col·leccions Amatller
Les col·leccions de vidre de la Fundació Institut Amat-
ller d'Art d'Hispànic estan considerades de les més 
importants del país. Visita a càrrec de la conservadora 
i especialista en vidre, M. Teresa Carreras.
Organitza: AMPEL i Museu d'Arqueologia de Catalunya
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o trucant al tel. 
93 470 02 18
Lloc de trobada a concretar
De 10 a 19 h
Dia de portes obertes de l'AV La Miranda
Tallers d'il·lusió, música, coneixement corporal, ioga, 
massatge, pilates…
Organtiza: Grup de Dones de l'AV La Miranda 
AV La Miranda c. de l'Est, 34 - 36

12 h
Una mirada de contes, 
a càrrec de Blai Senabre
Contes per a escoltar amb els ulls ben oberts
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
12 h
Taller de lectura i conversa en anglès, 
a càrrec d'Òscar Sisqués i Chris Brown
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

12.30 h
Swing Jam 
Organitza: Centre Cultural L'Avenç    
Centre Cultural L'Avenç - Pista Municipal de L'Avenç
17 h
Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L'Avenç [2€]
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas
19 h
Lliurament del premi internacional de 
novel·la negra L'H Confi dencial 2011 
Biblioteca La Bòbila   

27Diumenge
D'11 a 14 h
Fira d'art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d'Esplugues
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà   

29Dimarts
19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA 
Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro
Coordinat per Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila   

30Dimecres
19 h
T3 CLUB DE LECTURA
Senyoria, de Jaume Cabré
Coordinat per Carles Ferrer 
Biblioteca La Bòbila   

31Dijous
ELS DIJOUS CULTURALS
18 h
Conferència: "Pau Casals, un music per la Pau"
A càrrec de Xavier Chavarria i Talarn, professor 
musicòleg i periodista
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d'Esplugues (AUUGGE). 
Més informació a aauge@yahoo.es   
Residència La Mallola c. Raval de Sant Mateu, 46-48

19 h
Conferència debat sobre els bancs de temps
A càrrec de l´Associació Salut i Família
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Casal de Cultura Robert Brillas   
19.30 h
Conferència:
"Com tractar el meu fi ll adolescent a casa"
Conferenciant: Josep Gaspà, pediatre
Entrada és gratuïta, cal confi rmar l'assistència 
prèviament, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, al tel. 
93 253 21 30 o a direcciodocencia@hsjdbcn.org
Auditori de l'Hospital Sant Joan de Déu   

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
19.45 h
El cel és blau, la terra blanca, d'Hiromi 
Kawakami
Modera: M.Àngels Fernández. 
Places limitades. Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   
21 h
Concert de boleros de Miquel i Miki Casals
Boleros i cançons llatinoamericanes
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

EXPOSICIONS
Fins al divendres 4 de març, de 17 a 21 h
Exposició de treballs de L’Associació de 
Dones de La Plana
Organitza: Associació de Dones de La Plana
Casal de Cultura Robert Brillas   
Exposició bibliogràfi ca
A l’àrea infantil  de la Biblioteca Pare Miquel trobareu 
una selecció de contes i històries on les protagonistes 
són nenes: nenes valentes, nenes aventureres, nenes 
amb emprenta, nenes... 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   
Del 9 al 30 de març, de 18 a 21 h
Exposició “Situació de les dones al món”
Associació de Ceramistes de Catalunya i Grup Pla del 
Llobregat Amnistia Internacional de Catalunya.  
Casal de Cultura Robert Brillas    
Del 15 al 28 de març, de dilluns a divendres 
de 10 a 13 h, dimarts i dijous de 16 a 18 h
Exposició “La igualtat de gènere en cartell” 
Amb el suport de la Diputació de Barcelona
CIRD Vil.la Pepita   

CURSOS I TALLERS
Dimecres 23 de març, de 16 a 20 h
Taller d'autoprotecció i defensa personal
A càrrec de  la Policia Local d'Esplugues
Inscripcions al CIRD Vil·la Pepita
Casal de Cultura Robert Brillas

Dissabtes 26 de març, 2 i 9 d’abril, d’11 a 13 h
Curs bàsic de pensament positiu i meditació 
Organitza: AV de La Plana
Local AV La Plana  c. Dr. Manuel Riera, 93 baixos

Del 28 març al 19 d’abril, 
de dilluns a divendres, de 19 a 22 h
Curs Assistència Sanitària Immediata 
50 h lectives. Preu curs: [246,05€] Carnet jove 5% dte.
Socis 5% dte. Més informació al 93 371 82 02
Organitza: Creu Roja Esplugues de Llobregat, Sant Just
Creu Roja c. Severo Ochoa 14   

CURSOS I TALLERS
TALLERS + ART 3r TRIMESTRE
Iniciació a la ceràmica
Tots els dilluns, de 10 a 11.30 h
Aprèn les tècniques bàsiques de construcció, expe-
rimentant amb diferents fangs i decorant les teves 
peces amb terres naturals i esmalts

Art a la carta
Tots els dilluns, d’ 11 a 13 h
Mosaic, ceràmica, bijuteria, escultura, cartró pedra, 
pintura sobre roba... Vols crear, però no saps com? 
T’interessa un curs però no et van be els horaris? Vine 
a l’Art a la carta i tria quina tècnica vols fer durant tot 
el trimestre o experimenta-les totes!! 

Bijuteria creativa
Tots els dimecres de 16.30 a 18 h
Crea els teus propis complements de manera original i 
exclusiva. Combina diferents tècniques i materials

Ceràmica per a la família
Tots els dimecres de 18 a 19.30 h
Vine a compartir en família el nostre espai de ceràmi-
ca. Crea, juga i experimenta amb fang. Farem titelles, 
joguines i moltes altres coses 

Mosaic de trencadís
Tots els dimecres de 18 a 19.30 h
Descobreix les possibilitats il·limitades que ofereix 
aquesta tècnica artística nascuda a Catalunya. 

Inici tallers: 4 d’abril
Data d'inscripció: fi ns a l’1 d’abril
[65€] persones residents a Esplugues
[95€] persones no residents a Esplugues
Descomptes d'un 50% per a jubilats residents a 
Esplugues en els tallers de matí
Centre Municipal Puig Coca   

Curs d’alpinisme nivell I
Sessions teòriques: 29 de marc, 5 I 12 d’abril
Sessions pràctiques: 2 i 3, 9 i 10 d’abril
L’objectiu del curs és adquirir coneixements i capaci-
tats per realitzar ascensions d’alta muntanya de baixa 
difi cultat de manera autònoma. Aquesta formació està 
reconeguda per la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya – FEEC
Preu cursos: no socis [148€], socis [100€]
Preu monogràfi cs: no socis [113€], socis [70€]
Inscripcions: Espluga Viva, c. St. Francesc Xavier, 7-9
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
secretaria@esplugaviva.cat
http://www.centreexcursionistaesplugues.cat

SORTIDES
Diumenge 6, 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
Sant Pere Màrtir

Diumenge 6 
CICLE PETJADES I CAMINS
Calçotada (lloc a concretar)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

Diumenge 13 
CICLE D’EXCURSIONS EN FAMÍLIA
Monestir Montserrat- Pla de les 
Taràntules, Pla de St. Miquel - Monestir 
Montserrat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

Diumenge 20 
EXCURSIONS COL·LECTIVES EN AUTOCAR 
Panoràmica insòlita del Segre, Os de 
Balaguer (La Noguera)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

LUDOTECA
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

CASALS SETMANA BLANCA
Els dies 8, 9, 10 i 11 de març, de 9 a 14 h, 
acollida de 8 a 9 h
Casal de matí amb jocs dirigits i tallers
[50€] casal mati, [14,30€] acollida
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys 
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: Espluga Viva
Espluga Viva, c. Sant Francesc Xavier 7-9

Del 8 a l’11 de març, de 9 a 13 h, a l’Escola 
Joan Maragall i de 9 a 17 h a l’Esplai Pubilla 
Cases, acollida de 8 a 9 h
Casal setmana blanca
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. 
Per a més informació truqueu al tel. 93 438 48 96
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet 
Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet parc de les Bòbiles, 1
Escola Joan Maragall av. Ciutat de l’Hospitalet 59-71

Del 8 a l’11 de març, de 9 a 13.30 h
Casal a l'Escola Folch i Torres
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. [52€]
Organitza: Grup d'Esplai Espurnes
Escola Folch i Torres c.Sant Antoni Maria Claret, 13

Del 8 a l'11 de març, de 9 a 13.30 h
Casal a l'Escola Gras i Soler
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. [52€]
Organitza: Grup d'Esplai Espurnes
Escola Gras i Soler, c. Baronessa de Maldà, 28-38

Del 8 a l’11 de març, de 9 a 14h, acollida de 8 a 9 h 
Casals esportius
Jocs preesportius i tradicionals
Esports: natació (tots els dies), vòlei, futbol, bàsquet, 
handbol, hoquei, atletisme … des de la seva vessant 
lúdica i recreativa. Cal portar: roba esportiva, banya-
dor, casquet de bany, tovallola i xancletes, esmorzar i 
aigua Els petits cal que portin la roba marcada i una 
muda i pantaló de recanvi. Per a nens i nenes de 3 
a 15 anys. Activitat bàsica [32,2€] Acollida 5 dies 
[9,2€] Acollida esporàdica [2,6€]
Inscripcions: a la recepció del Complex Esportiu 
Municipal La Plana, a partir del 14 de febrer, de 9 a 
21h. Caps de setmana de 10 a 13 h 
Per fer la inscripció, cal portar fotocòpia del DNI, 
dades bancàries i targeta de la seguretat social
Complex Esportiu Municipal La Plana
Del 8 a l'11 de març, de 9 a 13 h i de 15 a 17  h
Divertiart
Conjunt d'activitats en un entorn creatiu i divertit on 
els nens i les nenes aprendran  tècniques artístiques  
adaptades  a la seva edat  tot potenciant  aspectes  
com la creativitat, la imaginació, l'expressió manual, 
el treball en  grup… Per a nens i nenes de 6 a 9 anys
Inscripcions: fi ns al 4 de març, de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i els dijous de 16 a 18 h al Punt d'Atenció 
a la Ciutadania de l'edifi ci  municipal del c. Joaquim 
Rosal , 3-5. Per a més informació truqueu al tel. 93 
371 33 50. 
Places limitades. 
Matí [28€], tarda [14€]
Centre Municipal Puig Coca   

JOCS FLORALS
Convocatòria oberta fi ns al 31 de març
Jocs Florals d'Esplugues
En homenatge a la ceramista Angelina Alós i Tormo.
En aquesta edició, es pot participar en els tres guar-
dons clàssics en català i en occità. Més informació a 
la pàgina 15. Podeu consultar les bases completes al 
lloc web: http://paremiquel.atspace.com/jocsfl orals/
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  Horari juliol Espai Jove Remolí : De dilluns a divendres, de 17 a 21h

Comença la primavera i l’Esplujove ho celebra amb la 
gravació d’un lip dub per festejar el 5è aniversari de l’Espai 
Jove Remolí. Encara no t’hi has inscrit? Si és així, no esperis 
més i pren nota de la informació que et facilitem en aquesta 
pàgina. També tenim novetats per als divendres a la nit: 
tallers de màgia, costura, risoteràpia, campionats de wii... 
Tancarem el mes de març amb una gran festa a la plaça Blas 
Infante. Un cop més carreguem les piles i us oferim el bo i 
millor perquè us ho passeu d’allò mes bé!

HORARI:
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h
Divendres, de 17 a 24 h De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

2011
març

Ja som + de 1.000 joves!
L'Espai Jove Remolí  i el Punt Jove Robert Brillas romandran tancats el dilluns 7 de març

 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.

Campionat de 
dames

Dimecres 9 i divendres 16, de 17.30 a 21 h
Campionat de dames
Si et vas perdre la primera edició, participa al 
segon Campionat de dames a l’Espai Jove Remolí. 
Per a joves entre  12 i 18 anys. Hi ha premis per als 
guanyadors. 
Reserva la teva plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí   

Diumenge 13 de març, d’11 a 14 h
Lip Dub: Cinc anys de Remolí
Ja ha arribat el dia més esperat!
Celebrem el 5è aniversari de l’Espai Jove Remolí, 
gravant un Lip Dub. Per participar-hi, és imprescin-
dible inscriure’s al Punt Jove Robert Brillas, fi ns al 4 
de març, allà us informaran de tot
Espai Jove Remolí   

Campionat de 
parxís

Dilluns 21 i 28, de 17.30 a 21 h
Campionat de parxís
Tens entre 12 i 18 anys? Apunta’t al primer Campio-
nat de parxís del Remolí.  Hi haurà premis per als 
guanyadors
Reserva la teva plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí   

Presentació 
Lip Dub

Divendres 25 de març, de 22 a 1 h
Nit de DJ i projecció del Lip Dub: Cinc anys 
de Remolí
La nit més boja ha arribat. Hi haurà una sessió del 
DJ Alex Andrés i DJ Dany, i projecció del Lip Dub del 
5è aniversari i visionat del making off. 
Deixaràs que t’ho expliquin?
Plaça Blas Infante   

Nits al Remolí

Divendres 4 de març, de 21.30 a 23.30 h
Juga a la Wii en una pantalla gegant!
Vine a jugar als nous jocs esportius de Wii, en 
pantalla gegant! T’ho perdràs?
Espai Jove Remolí   

   
Divendres 11 de març, de 22 a 23.30 h
Màgia !
Si t’agrada la màgia, tens sentit de l'humor i vols 
passar una estona diferent mentre aprens trucs 
d’allò més sorprenents, apunta't a aquesta activitat 
Places limitades
Inscripcions: trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí   

Nits al Remolí

        
            Divendres 18 de març, de 21.30 a 23.30 h
Costura per a emancipats
T’ha caigut un botó? Arrossegues els baixos dels 
pantal? Aprèn quatre nocions de costura, per sortir 
del pas. Reserva la teva plaça trucant a l’Espai Jove 
Remolí. Reserva de places trucant al 933729706
Espai Jove Remolí   

Divendres 25 de març, de 21.30 a 23.30 h
Risoteràpia
Vine a descobrir el poder del riure com un gran 
desencadenant de salut, creativitat i comunicació. 
Reserva de places trucant al 933729706
Espai Jove Remolí   

Espai 
multimèdia

Tots els dijous de març, de 19 a 20 h
Concurs fotogràfi c
Si t’agrada la fotografi a pots participar al concurs 
fotogràfi c que realitzarem, amb imatges del teu 
barri. Utilitza el teu mòbil o la càmera i, si vols, 
podem retocar i millorar les teves fotografi es a 
l’aula TIC del Remolí.
El dimarts 4 d’abril es farà un projecció de les 
fotografi es en una pantalla gegant, de 17 a 21 h.
A les 20 h farem el lliurament de premis a les tres 
millors imatges
Espai Jove Remolí   

La cançó escollida és 
El secreto de las 
tortugas 2010, de 
Maldita Nerea

Emancipació
Els dimarts, de 17.30 a 20.30 h
Estàs buscant feina? 
Assessoria sociolaboral
Demana hora amb l’orientador laboral juvenil?
Truca’ns per demanar hora!
Punt Jove Robert Brillas, tel. 93 473 44 12
Espai Jove Remolí, tel. 93 372 97 06
Servei gratuït joves de 16 a 35 anys
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Dimarts 15  18 h

L’Hora del Conte, amb 
Santi Rovira 

Dijous 17  19 h

Un poeta català i una colom-
biana: recital poètic 
A càrrec de Martha Cecilia Cedeño 
Pérez i Josep Anton Soldevila 

Dissabte 26  19 h

PREMI L’H CONFIDENCIAL 2011 
Lliurament del premi internaci-
onal de novel·la negra 

Dimarts 29  19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL-
LA NEGRA
Claudia Piñeiro. Las grietas de 
Jara
Coordinat per Jordi Ca-
nal

Dimecres 30  19 h

T3 CLUB DE LECTURA
Jaume Cabré. Senyoria
Coordinat per Carles Ferrer 

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Lliurament 
del premi L’H 
Confidencial a 
Cristina Fallarás

La periodista saragossana rebrà el premi del cin-
què certamen de novel·la negra de la Biblioteca 
La Bòbila per la seva obra Mis niñas muertas. La 
novel·la explica la història de la detectiu Victoria 
González, que està embarassada de 26 setmanes, 
i que investiga la desaparició de dues germanes 
de 3 i 5 anys. La novel·la és un recorregut per una 
Barcelona fosca i delictiva, on la pedofília, el tràfic 
de drogues i la pornografia infantil són habituals. 
L’autora tracta el tema de la maternitat, l’aban-
donament infantil i el consum d’estupefaents en 
l’actualitat. L’entrega del premi es farà el proper 
dissabte 26 de març a la Biblioteca La Bòbila i 
comptarà amb la presència de l’autora.

Fallarás ha treballat a la Cadena Ser, El Mundo, 
El Periódico de Catalunya, Ràdio 4, Com Ràdio 
i ADN. Actualment dirigeix la revista digital 
Sigueleyendo. L’autora ja ha publicat altres novel-
les com No acaba la noche (Planeta, 2006) i Así 
murió el poeta Guadalupe (Alianza, 2009). ●

BIBLIOTECA PARE MIQUEL

Les dones, 
protagonistes 
a la Pare Miquel

Tots els llibres de les hores de lectura de la bibli-
oteca d’aquest mes han estat escrits per dones, 
amb motiu de la celebració del Dia Internacional 
de les Dones (8 de març). D’aquesta mane-
ra, es treballaran obres de Simonetta Agnello 
Hornby, Sandra Rossi, Mary Ann Shaffer i Annie 
Barrows, i Hiromi Kawakami. A més, les hores 
del conte també estaran relacionades amb les 
dones. Destaquem la representació teatral del 
conte El monstruo (Lónguez Ediciones, 2008), 
de Daniel Martín, amb il·lustracions de Ramón 
Trigo. L’espectacle s’inclou a ¡Sal a escena con-
tra la discriminación!, una campanya impulsa-
da pel Ministeri d’Igualtat a través de la Direcció 
General per a la Igualtat en l’Ocupació i contra la 
Discriminació. El monstruo explica la història de 
dos germans que pateixen una situació de vio-
lència de gènere a casa seva. ●

Dimarts 1  18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Simonetta Agnello Hornby. La Mennulara
Modera: Carme Caminals
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dijous 3  de 17 a 18.30 h

Taller infantil de màscares 

Divendres 4  18 h

HORA DEL CONTE
Representació 
de El monstruo
Conte de Daniel Martín, amb il·lustracions de 
Ramón Trigo 
A càrrec de Légolas Colectivo Escénico

Dissabte 5  12 h

HORA DEL CONTE
I això qui ho ha dit?, a 
càrrec de Sandra Rossi

Dimecres 9  17 h

TALLER INFANTIL
Camina amb els dits, a càrrec 
de Montserrat Famadas
Fem titelles de dit de paper amb les nenes pro-
tagonistes dels contes

Dijous 10  19 h

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Mary Ann Schaffer i Annie 
Barrows. La Societat literària i 
de pastís de pela de patata de 
Guernsey 
Places limitades. Cal reserva 

prèvia.

Dissabte 12  12 h

HORA DEL CONTE
Les S.I. (Super Iaies), 
a càrrec de Mon 
Mas

Dilluns 14  19.30 h

Projecció de la pel·lícula 
Parsifal 
Basada en la famosa òpera de 
R. Wagner, dirigida per Daniel 
Mangrané (1951). Presentació 
a càrrec de Josep M. Busqué, 
de l’Associació Wagneriana de 
Barcelona.
Places limitades

Dijous 17  17.30 h

NASCUTS PER LLEGIR
Història d’un jardí, a càrrec d’Eva González
Per a infants de 2 a 3 anys, acompanyats d’un 
adult
Places limitades. Cal inscripció prèvia

Dissabte 19  12 h

Hora del Conte
Els calaixos del cel!, a càrrec d’Ada Cusidó

Dimecres 23  19.30 h

CLUB DE MÚSICA CLÀSSICA
Un espai per compartir el goig per la música i 
aprendre a escoltar-la- Entrada lliure

Dissabte 26  12 h

HORA DEL CONTE
Una mirada de contes, a càrrec de Blai Senabre

Dissabte 26  12 h

Taller de lectura i conversa en anglès, a càrrec 
d’Òscar Sisqués i Chris Brown
Places limitades, cal inscripció prèvia

Dijous 31  19.45 h

CLUB DE LECTURA HISTÒ-
RIES COMPARTIDES
Hiromi Kawakami. El cel és 
blau, la terra blanca 
Places limitades. Cal reserva 

prèvia

BIBLIOTECA PARE MIQUEL 

BIBLIOTECA LA BÒBILA 
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Els 6ens Jocs Florals 
d’Esplugues homenatgen 
Angelina Alós

Els lletraferits tenen una nova cita amb la poe-
sia amb el certamen literari per excel·lència que 
se celebra un cop cada dos anys a la nostra ciutat. 
En aquesta edició s’ha volgut recordar la figura 
humana i artística de la ceramista Angelina Alós i 
Tormo, espluguina d’adopció, que durant més de 
mig segle va ser tot una referència en el món de 
la ceràmica contemporània, que a les seves mans 
es convertia en art.

Com dicta la tradició, es valorarà la millor 
composició de tema lliure (premi Flor Natural), 
la millor obra poètica de tema patriòtic, histò-
ric o cívic (Englantina d’Or) i la millor compo-
sició poètica de tema religiós, espiritual i moral 
(Viola d’Or i Argent). També es premiarà la millor 
composició en llengua castellana i anglesa, i a la 
millor poesia de tema espluguenc. Tots els pre-
mis estan dotats amb 400 euros.

Els treballs que optin als guardons han de ser 
inèdits i no poden haver estat premiats a cap 
altre certamen. Se n’han de trametre vuit exem-
plars a doble espai i en format Din A-4, fins al 31 
de març de 2011, Els treballs han d’anar encap-
çalats per un lema i sense cap indicació de qui 
n’és l’autor. Es presentaran acompanyats d’una 
plica tancada. A l’exterior del sobre de la plica 
cal indicar el títol i el lema de l’obra. Dins de la 
plica tancada s’ha de consignar el títol de l’obra, 
el nom i els cognoms, el telèfon, l’adreça electrò-
nica i l’adreça postal de l’autor o de l’autora.

Per a més informació consulteu 
http://paremiquel.atspace.com/jocsflorals/ 

L’Espai Municipal de les Arts ha iniciat un nou taller adreçat a 
totes aquelles persones que estan interessades en aprendre 
una nova disciplina artística (el mosaic, la ceràmica, la bijuteria, 
l’escultura, el cartró pedra, la pintura sobre roba...), però no 
poden assistir a cap dels horaris dels cursos +ART que ja 
ofereix. A Art a la carta, el mateix usuari escull quina tècnica 
vol fer durant el trimestre o, fi ns i tot, experimentar-les totes. 
Podeu consultar la informació de la resta de tallers al Dia a 
dia d’aquesta Agenda.

Dilluns, d’11.30 a 13 h
Taller Art a la carta

Inici dels tallers: 4 d’abril
Inscripcions fi ns al dia 1 d’abril
Preus:  
65 € Residents a Esplugues
95 € No residents a Esplugues
50% de descompte per a jubilats residents a Esplugues

Nou taller +ART

Un nou servei per aprendre a la carta

Premis:
Flor Natural a la millor composició 
poètica de tema lliure, anomenat 
tradicionalment “d’honor i 
cortesia”. Dotat amb 400 euros

Englantina d’Or a la millor 
composició poètica de tema 
patriòtic, històric o cívic. Dotat amb 
400 euros

Viola d’Or i Argent a la millor 
composició poètica de tema 
religiós, espiritual i moral. Dotat 
amb 400 euros

Premis especials
A la millor composició poètica en 
llengua castellana. Dotat amb 400 
euros

A la millor composició poètica en 
llengua anglesa. Dotat amb 400 
euros

Premi Ciutat d’Esplugues: a la 
millor composició poètica de tema 
espluguenc, en català o en castellà. 
Dotat amb 400 euros

Premis atorgats per l’Ajuntament 
d’Esplugues

També es lliurarà un diploma 
commemoratiu als poetes guardonats 
i d’una menció honorífi ca a cadascun 
dels accèssits, atorgats per la Unió de 
Botiguers i Comerciants d’Esplugues.

Podeu entregar les vostres obres a:
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, c/ Àngel 
Guimerà 106-108, Telf. 933 719 119
Centro Aragonés de Esplugues, Pl. Macael, s/n, 
Telf. 934 734 423
CCAPM, Pl. Macael, local 4 Telf. 933 725 101
ACAE, c/ Josep Anselm Clavé 90 Telf. 933 728 552
Centre Municipal Puig Coca, Petit Parc de l’Amis-
tat, Telf. 933 720 416

També es poden presentar a l’adreça de correu 
electrònic b.esplugues.pm@diba.cat. Per cada 
treball presentat cal enviar un missatge amb dos 
fitxers separats en format Word . Un fitxer, amb el 
nom PLICA.DOC, contindrà les dades d’identifica-
ció i l’altre fitxer, el treball.
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Un recital líric obre 
el 15è Festival de 
Música Clàssica 
i Tradicional

Divendres 25 de març  21 h

Església de Santa Magdalena

La veu de la nit

Marta Garcia Cadena, soprano
Jordi Humet, piano
Jordi Cornudella, clarinet

1a part 

Vocalise, S. Rachmaninov

Set cançons gitanes, A. Dvorak:
La meva cançó altra vegada expressa 
l’amor
Ai! Com deliciosament ressonen les 
campanes
Ja tot el voltant del bosc està silenciós
Quan la meva vella mare m’ensenyava 
a cantar
Cordes afi nades, noi, fes voltes
Mànigues amples, amples pantalons
Dóna una gàbia d’or pur a la grua
 

2a part

 
Nit de lluna, R. Schumann
Jo vull viure, C. Gounod
Cançó de Solveig, E. Grieg
Rèquiem: Agnus Dei, G. Fauré. Arranja-
ment per a piano d'Emile Naoumoff
El Pastor sobre la roca, F. Schubert

15è Festival de 
Música Clàssica
i Tradicional

8 d’abril
El Poema Barroc, segles XVI a XVIII
Tania Ortiz (violí i viola), Alejandro 
Correa (violí) i Joan Castillo (clavecí)
Obres de Buxtehude, Castello, Core-
lli, Marini, Rosenmüller, Telemann i 
Veracini

29 d’abril
Cor de la Universitat Ramon Llull i  
Orquestra de Cambra Ars Musicae
Pau Casan (orgue), Esteve Nabona 
(director)
Obres de Bach, Charpentier i Corelli

13 de maig
Sebastian See-Schierenberg (violí), 
Francesc Soler (piano) i Susana Gal-
ván (presentadora)
Obres de Falla, Gershwin, Kreisler, 
Mascagni, Monti, Piazolla, Satie i po-
pular xinesa

27 de maig
Duet de guitarra amb José Muñoz 
Coca i Santi Pavón
Obres de Albinoni, Cimarrosa, Scarlat-
ti, Sánchez i Vivaldi

17 de juny
Cor Ars Animae
Director: Eugenio Malm
Selecció d’obres litúrgiques, clàssi-
ques i tradicionals, segles XIV a XX

1 de juliol
Cobla Maricel
Selecció de sardanes i arranjaments 
per a cobla

Tots els concerts es faran a les 9 del 
vespre a l’església de Santa Magdale-
na, tret del concert de sardanes que es 
farà a la plaça de l’Església

Organitza: Amics de la Música de Santa Mag-
dalena. Patrocinen: Ajuntament d’Esplugues i 
església de Santa Magdalena

LA NONNA
 Cuina italiana, mediterrània

 i de mercat
 Arrossos i pizzes

MENÚ: 13,75€ 

(migdies de dilluns a divendres)
CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: obren tots els dies

P

Un excel·lent italià obert a 
la cuina mediterrània i de 
mercat situat al cor de la 
ciutat, amb un menú 
ben presentat i cuidat

c. Laureà Miró, 223 • ESPLUGUES☎ • 93 372 69 13 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

La música clàssica i tradicional ressonarà un 
cop més a les parets de l’església parroquial des 
de divendres 25 de març fins a l’1 de juliol. En 
el concert d’aquest primer mes, Marta Garcia 
Cadena i el seu company Jordi Humet han escollit 
un repertori que conté, sobretot, composicions 
d’autors romàntics i on predomina el gènere lied. 
El concert serà especial per a la soprano esplu-
guina perquè, a la vegada, és el seu projecte final 
de la carrera de cant, així que també hi assistirà el 
tribunal que l’ha d’avaluar.

De la resta dels set concerts que hi ha progra-
mats, Guillem Eastaway, d’Amics de la Música, en 
destaca el duet de guitarra de José Muñoz i Santi 
Pavón. Serà la primera vegada que soni aquest 
instrument dins de l’església de Santa Magdalena 
durant el festival. Fins ara ho havien descartat 
perquè semblava complicat per la poca potència 
sonora de l’instrument, però han realitzat proves i, 
segons Eastaway, el resultat és molt satisfactori. 

La música barroca dels segles XVI a XVIII 
també serà protagonista amb un concert de 
violí, viola i clavecí de Tania Ortiz, Alejandro 
Correa i Joan Castillo. El violinista Sebastian 
See-Schierenberg interpretarà obres de Falla, 
Gerswin, Piazolla, Satie i música popular xinesa 
en un concert presentat i comentat per Susana 
Galván, i amb l’acompanyament de Francesc 
Soler al piano. El cor Ars Animae, sota la direc-
ció d’Eugenio Malm Mayer, farà un concert amb 
obres litúrgiques, clàssiques i tradicionals dels 
segles XIV a XX.

Com és tradició, també visitaran el festival el 
Cor de la Universitat Ramon Llull i l’Orquestra 
de Cambra Ars Musicae, amb Pau Casan a l’orgue 
i amb la direcció d’Esteve Nabona. L’última actu-
ació, com és costum, serà popular i a l’aire lliure. 
La cobla Maricel, una formació nova però amb 
músics experimentats, interpretarà una selecció 
de sardanes i arranjaments per a cobla. ●
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eeee!
Música negra con voz de mujer

Normalmente conocemos las grandes cantantes 
de jazz por la interpretación que han hecho de los 
estándares de los compositores clásicos de jazz, 
pero cantantes de la talla de Billie Holiday tam-
bién crearon grandes canciones. Four women es el 
nuevo espectáculo de la cantante barcelonesa de 
origen tinerfeño Dácil López y su cuar-
teto, que nació en homenaje a todas 
aquellas intérpretes femeninas que 
también compusieron sus canciones 
en la larga historia del jazz. 

Dácil López tiene 

sólo 33 años, pero ya atesora una buena y prome-
tedora carrera musical. Su voz privilegiada y su 
registro le permiten desde cantar en un grupo de 
percusión (La Banda del Surdo) a adentrarse en la 
música jazz y su fusión con otros géneros.
Podéis escuchar a Dácil López en 
www.dacillopez.com 

FOUR WOMEN, 

CANTANTS 

COMPOSITORES DE JAZZ

DÁCIL LÓPEZ QUARTET

Domingo 6  18.30 h

Casal de Cultura Robert 

Brillas

Precio: 6 €

Queda poc perquè el centre cultural amb més 
història d’Esplugues reobri les seves portes (29 
d’abril). L’entitat ha hagut de fer un esforç eco-
nòmic i social molt important per remodelar el 
centre, però aquest camí ha valgut la pena. Amb 
les obres necessàries per a l’adaptació dels espais 
a la normativa vigent de seguretat i accessibilitat 
(s’hi han posat ascensors) també s’ha aprofitat 
per recuperar les antigues arcades de l’entrada i 
acostar la seu del centre a l’aspecte visual original. 
Segons Sergi Recasens, president de L’Avenç, la 
remodelació ha de servir perquè el centre creixi 
i sigui el centre cultural per a tots els espluguins i 
espluguines, perquè tothom “se’l senti seu”.

A la propera revista us parlarem dels actes 
d’inauguració de la remodelació que es faran a 
l’abril, però us avancem que ja podeu comprar 
les entrades, al mateix centre, per als concerts de 
dues artistes de primera línia. Dissabte 30 d’abril 
hi actuarà la cantautora mallorquina Maria del 

L’Avenç ultima la seva reobertura
Ja es poden comprar les entrades per als concerts 
de Luz Casal i Maria del Mar Bonet

Mar Bonet, i el diumenge 1 de maig, serà el torn 
de la cantant Luz Casal, en una oportunitat única 
per veure la cantant gallega, en una de les poques 
parades que farà al país en la seva gira 
internacional.

L’Avenç ha aconseguit el patrocini per 
portar aquestes artistes. Així doncs, el 
president espera que la recaptació dels 
concerts suposi una petita ajuda per 
continuar endavant amb el dia a dia de 
l’associació, ja que L’Avenç necessita el 
suport dels espluguins i espluguines en 
aquesta nova etapa després de la gran 
inversió que s’hi ha fet.

Venda d’entrades des 
de l’1 de març al Centre 
Cultural L’Avenç, en horari 
de secretaria

 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 del bon menjar 
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.

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Venda de vi
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 15,95€ 

CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge. Dilluns
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ESPORTS

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Diumenge 6 12 h Voleibol femení CV Esplugues - CVB Barça

Dissabte 12 19.15 h Handbol masculí H. Esplugues - BM Zaragoza

Diumenge 13 19.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - B Berga

Dissabte 19 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - Salou FS 

Dissabte 19 19.15 h  Futbol sala femení AEP Esplugues - San Viator 78

Diumenge 20 12  h  Voleibol femení CV Esplugues - CV Sant Joan

Dissabte 26 19.15 h Handbol masculí H. Esplugues - CE Vendrell

Diumenge 27 12 h Voleibol femení CV Esplugues - CECELL Lleida

Diumenge 27 19.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Sant Pere Terrassa

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS 
(CATEGORIA SENIOR)

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 19 18.15 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Santa Eulalia, C.F.

Diumenge 20 12 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - Sector Montserratina, U.D. 

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 20 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Sitges, U.E. 

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET

Diumenge 20 12 h Futbol sala masculí CCAPL Macael - Sant Andreu AE 

ACTIVITATS ESPORTIVES  

Dimecres 16  de 10 a 12 h
Xerrada sobre l'activitat física 
i el caminar i presentació del 
projecte “Camina i compta” 
gent gran
Centre Municipal Puig Coca

Dijous 24  de 10 a 13 h
Passejada pels parcs lúdics 
d’Esplugues gent gran
Sortida i arribada de la 
passejada: Plaça Catalunya
Parcs del Municipi

Dissabte 19
 De 13.30 a 22 h

XXIV torneig 
Ciutat Esplugues natació
Organitza: Club Natació 
Esplugues - Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat - 
Esports
Complex Esportiu Municipal 
La Plana

Dissabte 26
 de 9.30 a 20 h

1a Jornada de patinatge equips i 
shows circuit català de l’esport
Club Patinatge Artístic 
d’Esplugues
Organitza: Club Patinatge 
Artístic d’Esplugues
Poliesportiu Municipal 
de Can Vidalet

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

ACTIVITATS DINAMITZADES

CEIP Can Vidalet

Dissabte 5, de 10.30 a 13 h, 
VOLEIBOL

Dissabte 12, de 10.30 a 13 h, 
MINI OLIMPÍADES

Dissabte 19, de 10.30 a 13 h, 
HANDBOL

Dissabte 26, de 10.30 a 13 h, 
ESPORT PER A TOTHOM

CEIP Folch i Torres

Dissabte 5, de 10.30 a 13 h
Jornada Inaugural 
CEIP Folch i Torres

Dissabte 12, 

de 10.30 a 13 h, 
VOLEIBOL

Dissabte 19, 

de 10.30 a 13 h, 
MINI OLIMPÍADES

Dissabte 26, 
de 10.30 a 13 h, 
HANDBOL

ELS PARTITS DESTACATS DEL MES

• Diumenge 6  12 h    
Voleibol femení CV Esplugues - 
CVB Barça

• Dissabte  12  19.15 h
Handbol masculí H. Esplugues - 
BM Zaragoza

• Dissabte 19  17.30 h
Futbol sala masculí AEP Esplugues - 
Salou FS 

• Dissabte 19  18.15 h
Futbol masculí Can Vidalet, C.F. -
Santa Eulalia, C.F. 

• Diumenge 20  12 h
Futbol masculí Espluguenc, F.A. -
Sitges, U.E. 

• Diumenge 27  19.30 h
Bàsquet masculí CBN Esplugues -
CB Sant Pere Terrassa
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ESPORTS

1a Cursa Solidària "Ciutat d’Esplugues" – Hospital Sant Joan de Déu

Esplugues aúna deporte y solidaridad

SS O SSS

1a Cursa Solidària "Ciutaatt dd’Esppluggueess"" – Hospittal Sant Joan de DDéééuuu
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1a CURSA SOLIDARIA 
“CIUTAT D’ESPLUGUES”– 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Horarios

MINI-CURSA (850 m): Salida a las 17 h
Pre-benjamín (masculino y femenino) Nacidos entre 2003 y 2004
Benjamín (masculino y femenino) Nacidos entre 2001 y 2002

CURSA DE PROMOCIÓ (2.350 m): Salida a las 17.15 h
Alevín (masculino y femenino) Nacidos entre 1999 – 2000
Infantil (masculino y femenino) Nacidos entre 1997 – 1998
Cadete (masculino y femenino) Nacidos entre 1995 – 1996

CURSA POPULAR (10 km): Salida a las 18.15 h
Junior (masculino y femenino) Nacidos entre 1991 a 1994
Senior (masculino y femenino) Nacidos entre 1976 a 1990
Veteranos A (masculino y femenino) Nacidos entre 1965 a 1975
Veteranos B (masculino y femenino) Nacidos entre 1964 y anteriores

Punto de encuentro de participantes en la plaza Catalunya

Recorridos

MINI-CURSA 

Salida desde c. Sebastià Irla, Ramón i Cajal, subida por carretera de 
Cornellà, giro en la rotonda de Laureà Miró, bajada por carretera de 
Cornellà, giro en la rotonda a la altura de c. Josep Campreciós,  c. Ra-
mon i Cajal, c. Alegria, y llegada a meta en plaza Catalunya. 

CURSA DE PROMOCIÓ

Salida desde c Sebastià Irla, Ramón i Cajal, subida por carretera de Cor-
nellà, giro en la rotonda de Laureà Miró, bajada por carretera de Corne-
llà, subida por av. Isidre Marti, c. Angel Guimerà, c. Nou, Laureà Miró 
hasta carretera de Cornellà, giro en Ramon i Cajal, c. Alegria y llegada 
en plaça Catalunya.

CURSA POPULAR 

Salida desde c Sebastià Irla, Ramón i Cajal, subida por carretera de 
Cornellà, giro en la rotonda de Laureà Miró, bajada por carretera de 
Cornellà, giro a la derecha por c. Baronessa de Maldà, giro a la izquier-
da por carrer Ramón Turró, giro a la izquierda por Àngel Guimerà, giro 
a la derecha entrando por el carril bici (a la altura de la Deixalleria) 
a l’av. del Baix Llobregat, entrada al Parc Ciclista del Llobregat para 
seguir el circuito, salida del Parc Ciclista por la c. Sant Martí de l’Erm, 
c. Manel de Falla, subida por c. Ignasi Iglesias, giro a la derecha por c. 
Laureà Miró hasta llegar a la carretera de Cornellà, girar por la rotonda 
a la altura de c. Josep Campreciós, Ramón i Cajal, c. Alegria  y llegada 
a plaça Catalunya.

Organizan: Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat – Hospital Sant 
Joan de Déu

Las inscripciones se podrán hacer por internet, a través de la página 
www.championchip.cat/inscripcions o presencialmente en el Complex 
Esportiu Municipal La Plana (pl. Catalunya, s/n) hasta el día 7 de abril a 
las 18 h. En el caso que antes de esta fecha se llegue a los 500 partici-
pantes para la carrera de 10 Km, de 150 participantes para la mini-cursa 
y cursa de promoció, las inscripciones se cerrarán.

El precio de la inscripción para la categoría cursa es de 9 € para propie-
tarios del chip amarillo, y 10 € para la inscripción de los corredores/as 
que no dispongan de chip. El resto de categorías tienen un precio de 3 
€. En caso de perdua del chip, se pagarán 6 €.

www.championchip.cat/inscripcions

”

/ p

www.cursasolidariaesplugues.catp g

El 50% de la recaudación de las inscripciones se destinará al programa 
Hospital  Amic de l'Hospital Sant Joan de Déu. El objetivo del programa 
Hospital Amic es conseguir que el niño o la niña y su familia puedan 
vivir la hospitalización de la forma más positiva posible, poniendo a su 
alcance un conjunto de recursos y servicios.

Ésta será la primera edición de una prueba que los organizadores 
esperan que crezca año tras año y que el compromiso se haga cada vez 
más fuerte. Además, la Cursa también permite dar respuesta a una prác-
tica habitual de muchos ciudadanos y ciudadanas de Esplugues, que 
disfrutan y hacen deporte regularmente (un 68% de la población, según 
la última encuesta de hábitos), sobre todo footing, natación recreativa y 
salir a andar.

Las nuevas tecnologías se ponen al servicio de este acontecimiento 
deportivo con la utilización del sistema de control por chip para cada 
participante, y la puesta marcha de la página web de la carrera (www.
cursasolidariaesplugues.cat) donde podrá encotrar todo tipo de infor-
mación.

E
l Ayuntamiento de Esplugues y la Obra Social de Sant Joan de 
Déu están trabajando en la organización de la 1a Cursa Solidària 
Ciutat d’Esplugues-Hospital Sant Joan de Déu, una prueba 
deportiva solidaria con el objetivo de tender puentes y aunar 
voluntades, para que la población haga deporte en familia, y a 

la vez colabore con los proyectos de soporte a las familias del hospital. 
Las carreras se disputarán el sábado 9 de abril, en tres circuitos distin-

tos adaptados según las edades (mini-cursa, 
cursa de promoció y cursa popular), y 
tendrán lugar en tres horarios dis-
tintos. El centro neurálgico de 
la jornada deportiva será la 
plaça Catalunya, y contará 
con la colaboración de Duet 
Esplugues y ETV, que dará 
cobertura al evento. Las ins-
cripciones tienen un precio 
de 3 euros para la mini-
cursa y cursa promoció, y 10 
euros para  la cursa popular, 
y se pueden llevar a cabo en la 
página www.championchip.
cat/inscripcions y en el mismo 
Complex Esportiu Municipal La 
Plana, hasta el jueves 7 de abril. 
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Inscripciones 
abiertas, 
hasta el 

jueves 7 de 
abril




