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CARNAVAL

El rei de la disbauxa ha arribat: 

disfresseu-vos i gaudiu de la festa!_ p. 2-3

El bo i millor del Día de Andalucía a Esplugues_ p. 4

Pau Sastre en concert i un musical infantil a l’eeee! _ p. 5



El rei Carnestoltes us 
ordena que us divertiu!

S
a estrafolària majestat torna 
a apoderar-se de la nostra 
ciutat. Regireu els armaris, 
feu volar la vostra imagina-
ció i l’agulla i prepareu les 

vostres millors gales per formar part 
de la cort més irreverent del món. 

CARNESTOLTES AMB AIRES DEL 
SUD PER ESCALFAR MOTORS

Divendres 17 teniu una oportunitat 
per gaudir del bo i millor de l’hila-
rant Carnaval de Cadis sense traslla-
dar-vos, gràcies a la festa del Centro 
Cultural Andaluz Plaza Macael. Allà 
presentaran la xirigota Aquí ni pin-
chamos ni cortamos i la comparsa Un 
rincón para soñar. A més, hi haurà 
l’habitual concurs de disfresses i una 
actuació infantil. 

EL SOBIRÀ DE LA GRESCA PREN 
EL CARRER

Dissabte 18 està consagrat íntegra-
ment a la festa. A la tarda hi haurà la 
gran rua, on participaran un bon nom-
bre de les nostres entitats, a les quals 

s’hi afegirà gran quantitat de persones 
a títol individual, que començarà el seu 
recorregut al carrer Cedres per morir a 
plaça Catalunya. Allà, a les 8 del ves-
pre, el rei Carnestoltes en persona farà 
la lectura del pregó. Després, podreu 
dansar com bojos sota la protecció de 
la vostra nova personalitat al ball amb 
orquestra —i a partir de mitjanit amb 
un DJ— al Complex Esportiu Municipal 
La Plana. Recordeu que també hi haurà 
el disputat concurs de disfresses, com-
parses i carrosses... Així que feu volar 
la vostra imaginació!

Gran rua de 
Carnestoltes
Inici: Carrer Cedres
Dissabte 18  18.30 h
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ARRIBADA 20 h
Plaça Cataunya

pont

d’Esplugues

El premis d’enguany per al concurs  
de disfresses de dissabte 18:
• Millor carrossa: trofeu més lot de pro-
ductes del Mercat de La Plana
• Millor comparsa: trofeu més lot de pro-
ductes del Mercat de Can Vidalet
• Millor adult: (individual o parella): trofeu 
més sopar per a dues persones a Tapas Bar 
& Musical Willy's
• Millor infantil: (individual) trofeu més 
entrades per als espectacles infantils de 
l'Esplugues Entra En Escena eeee! i dos 
tardes al parc de jocs Baldufa Parc
• Més original: (individual) trofeu més 
sessió de reflexologia podal al Centre de 
Bellesa  Merche Soler
• Més elegant: (individual) trofeu més 
assessorament i tall de cabells a Josep Pons
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 Abans que la Vella Quaresma empenyi 
cap a les flames el rei Carnestoltes, la mai-
nada encara té moltes oportunitats per 
gaudir de la festa, gràcies a les activitats 
organitzades per l’Esplai Espurnes i l’Es-
plai Pubilla Cases Can Vidalet.

CARNESTOLTES INFANTILS
El més matiner és l’Esplai Pubilla Cases 

Can Vidalet, que ha convidat el rei de la 
disfressa a la plaça de la Bòbila la tarda de 
dijous gras. Allà farà públiques les ordres 
que haureu de complir durant el seu regnat 
i us posarà una prova sorpresa.

Tornareu a veure el sobirà de la disbauxa 
diumenge 19, ja que es presentarà davant 
dels seus súbdits a la gran festa infantil 
que l’Esplai Espurnes, que enguany cele-
bra el seu 35è aniversari, organitzarà a la 
plaça Catalunya. La celebració començarà 
a migdia amb el pregó del Rei, per conti-
nuar amb cucanyes i activitats per a totes 
les edats, així com música i ball amb la 
Companyia Sapastre, que de ben segur 

farà les delícies de petits i grans. 
Us recordem que l’Espai Municipal de 

les Arts s’avançarà a l’arribada del rei 
Carnestoltes amb un taller infantil en el seu 
honor a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
dimecres 15 per la tarda. També hi haurà por-
tes obertes al Museu Can Tinturé i visites 
guiades gratuïtes. Vegeu el Dia a dia.

JUDICI AL CARNESTOLTES I ADÉU   
A LA GRESCA

La Vella Quaresma no podrà soportar 
tanta alegria per molt de temps, per la qual 
cosa l’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet 
espera que dimarts 21 es presenti a la plaça 
de la Bòbila a testificar en el judici contra el 
rei Carnestoltes. En cas que es repeteixi la 
condemna un altre any, els súbdits podreu 
acomiadar-vos l’endemà, dimecres de cen-
dra, i plorar el triomf de la Quaresma durant 
l’enterrament de la sardina i la crema, que 
comptarà amb la col·laboració de la Colla de 
Diables Infantils Toc de Foc i que tindrà lloc 
a la mateixa plaça de la Bòbila. ●

La canalla també vol gresca

Diumenge 19 

Rua infantil
c. Bruc, 40 11.30 h

i Gran festa
Plaça Catalunya 12 h

La rauxa i la disbauxa 
contagien mercats 
i museus
 Dissabte, el gran dia del Carnaval, no només té programades 

activitats vespertines, sinó que al matí s’uniran a la festa els 
comerciants dels mercats de La Plana i Can Vidalet, disfressant-
se i oferint xocolata desfeta als clients. A la tarda, també serà el 
torn de la gent gran, que podrà gaudir d’una festa amb ball al 
Complex Esportiu La Plana.

Diumenge a les 10 del matí, el Mu seu Can Tinturé i La Rajoleta 
obriran les seves portes i oferiran visites guiades. A la tarda serà 
el torn del Centro Aragonés, que a partir de les sis oferirà una festa 
amb ball i concurs de disfresses. ●
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Tradición y cultura para conmemorar 
el DÍA DE ANDALUCÍA

E
l Día de Andalucía es una efemé-
ride que tiene un eco especial 
en nuestra ciudad gracias al ar-
raigo del Centro Cultural Anda-
luz Plaza Macael y la Asociación 

Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE), 
que llevan más de 20 años celebrándolo. 
El martes 28 de febrero se conmemora el 
referéndum de 1980 que dio paso a la auto-
nomía de la comunidad. En Esplugues las 
entidades andaluzas lo honran con tres días 
de actividades durante el fi n de semana an-
terior.

Así, el viernes 24 por la noche se presen-
tarán los actos en la Salón de Plenos del 
Ayuntamiento con la asistencia de las auto-
ridades. Asimismo, se anunciará el nombra-
miento del Andaluz del Año, que se mantie-
ne en secreto hasta el viernes mismo, honor 
que en 2011 fue a manos de José Manuel 
Criado. Este nombramiento recae sobre una 
persona que haya contribuido a la cultura 
andaluza o a la labor de sus entidades. En 
esta edición, es la ACAE la encargada de 
otorgar este título honorífi co, ya que ambas 
entidades se turnan esta responsabilidad. 
Como novedad, a continuación se realizará 
la ofrenda fl oral al monumento de Blas In-
fante, el padre de la patria andaluza, acto 
que hasta ahora se celebraba el domingo. 

Después la comitiva celebrará el Vino de 
Honor en el Edifi cio Molí.

El sábado 25 será el turno de las activi-
dades más lúdicas y con más colorido. Pri-
mero llegarán las delicias para el paladar: 
el concurso de migas en la calle que lleva 
el nombre de tan tradicional plato, situa-
do en el interior del local de la ACAE, la 
Sardinada Popular y las degustaciones de 
migas y salmorejo, esta última novedad de 
este año. Además, los más pequeños de la 
casa podrán participar en un concurso de 

dibujo. Después de esta muestra matinal de 
la gastronomía tradicional andaluza, será el 
turno de las actividades culturales, ya que 
hay programadas una conferencia sobre 
Andalucía, la presentación de un libro y la 
inauguración de una exposición en el Cen-
tro Cultural Andaluz Plaza Macael.

Finalmente, el domingo 26 se celebrará 
un festival de fl amenco muy especial, ya 

que este año las dos entidades han decidi-
do celebrarlo conjuntamente y  desplazarlo 
de sus locales habituales hasta el centro 
de la ciudad, en el Casal de Cultura Robert 
Brillas. Así, con una de las manifestacio-
nes culturales andaluzas más apreciadas 
en todo el mundo, se pondrá punto y fi nal 
a tres días de festejos. ●

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

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 capaci-
tat per a 32 persones. 
Tot un encert!

IVA inclòs

 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  

Un festival fl amenco en el 
Casal de Cultura Robert 
Brillas pondrá el colofón a 
tres días de festejos



El espluguense Pau Sastre en concierto 
y el cuento de Hansel y Gretel a ritmo de música, 
los protagonistas del eeee!
PAU SASTRE:

“Es el momento de dejarse 
ir y ser uno mismo”

 El cantante, compositor, productor y mul-
tiinstrumentista espluguense Pau Sastre 
presenta su último disco, As good as we 
can be, el viernes 24 a las 21.30 h. en el 
Casal de Cultura Robert Brillas.

En tu web (pausastre.com) defines tu 
disco como funk, jazz y pop. ¿Esa mezcla 
es una muestra de la influencia de tu for-
mación en EEUU?

La verdad es que parte de estas influen-
cias provienen de allí, pero también de 
toda la música que he escuchado. Cuando 
realmente disfrutas con la música es cuan-
do te llega.

Tienes una carrera acompañando otros 
músicos. ¿Cuál es la chispa que te lleva a 
lanzarte en solitario?

El hecho de convertir tu pasión en tu tra-
bajo tiene estas cosas. Es difícil encontrar 
tiempo para tus proyectos. Ya han pasado 
seis años desde el primer disco, porque he 

estado muy liado trabajando para otros. Y 
uno nunca ha de olvidar su propósito, en la 
vida y en el trabajo. Esa es la chispa de la 
que hablabas, el proyecto a seguir.

¿Qué diferencias encuentras enton-
ces con tu anterior trabajo en solitario, 
‘Highly addictive’?

Muchas a nivel de producción, de madu-
rez. En éste el estilo es más pop, sobre 
todo en la primera parte del disco. En la 
segunda parte vuelto al estilo del anterior 
álbum, más funky-jazz.

¿Estás acostumbrado a enfrentarte al 
público como solista o todavía te sientes 
más seguro arropando a otros músicos?

Me encuentro en mi ambiente. Es extra-
ño, porque es algo que no acostumbras a 
hacer, pero es un momento especial para 
dejarse ir y ser uno mismo.

¿Cómo es tocar en casa? 
A veces toco en L’Avenç con Miki 

Casals, pero es la primera vez que actúo 
en Esplugues como Pau Sastre, presentan-
do mi disco. Aunque soy espluguense de 
adopción, es especial volver a casa. ●

PAU SASTRE 
‘AS GOOD AS WE CAN BE’

Viernes 24  21.30 h.
Casal de Cultura Robert Brillas

5€ 

(Venta de entradas el mismo día 
antes del concierto en la taquilla del 
Casal de Cultura Robert Brillas)

Versión musical de La casita de chocolate
 Esta es la historia de la casita de choco-

late. Hansel y Gretel han sido abandona-
dos en el bosque, pero al encontrar esta 
maravilla dulce, su suerte cambiará. Sin 
embargo ¿será para bien o para mal? La 
compañía El Musical Més Petit 2 adapta el 
famoso cuento a teatro musical para satis-
facer las exigencias de un público infantil 
que quiere ser tratado con el mismo rigor 
que el público adulto. ●

HANSEL Y GRETEL

Domingo 12  12 h
Casal de Cultura Robert Brillas

3€ - Menores de 3 años gratuito
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• Reserva d’espai per a persones amb mobilitat reduïda 
fi ns a 48 hores abans de la representació, trucant al PAC 
900 30 00 82. 

• Podeu adquirir les entrades als Punts d’Atenció a la Ciu-
tadania de l’Ajuntament (central) i Can Vidalet (de dilluns 
a divendres, de 8.30 a 19 h) o abans de l'actuació a la 
taquilla del Casal de Cultura Robert Brillas

• La sala del Casal de Cultura Robert Brillas disposa d’un 
 aforament limitat. 

• Més informació a www.esplugues.cat o al 900 30 00 82  



Dia
a Dia

Febrer 2012
 19.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Conferència audiovisual

"Franz Schubert: l’home, el músic i 
el seu temps", a càrrec de Josep M. Busqué
Una aproximació a l’obra musical del compositor 
austríac amb especial dedicació a la seva obra lírica, 
- lieds o cançons- i a la seva relació amb l’ambient 
musical i cultural de l’Europa del seu temps.
Organitza: Club de Música Pare Miquel d’Esplugues

9 DIJOUS
 17.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Xerrada: Alimentació i exercici físic, 
a càrrec de la metgessa Montse Curucelaegui. 
Aforament limitat

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
"Dalí - Lorca: un diàleg artístic"
A càrrec d'Imma Fontals
Més informació a aauge@yahoo.es 
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
EL CARTER SEMPRE TRUCA QUATRE VEGADES
El cartero siempre llama dos veces, 
de Tay Garnett

 21.30 h 
Bar del Centre Cultural L'Avenç  

Concert de Van Tard
"Més rock que pop, d'aquí i d'allà"
http://www.myspace.com/vantardd

11 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Hissem les veles, a càrrec de mOn Mas

 17 h
Centre Cultural L’Avenç – Sala teatre Joan Brillas
[3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

 22 h
Centre Cultural L’Avenç – Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€] no socis [3€]  

I SETMANA DE CREACIÓ DOCUMENTAL 
SECCIÓ “MARATÓ CREATIVA” DE 
CURTMETRATGES

Intersticios,
de Javi Requena i Martha C. Cedeño 
Documental mediambiental sobre el fenomen dels 
horts en les ciutats, concretament en els horts d’Es-
plugues. Duració: 30 min

El espectáculo de la muerte,
de Juan García
Documental sobre el fenomen dels toros a Espanya
Duració: 10 min

Des-generando
de Marta Tarragona i Matilde Molnar
Documental sobre la llibertat de identitat
Duració: 37 min

Indefinida plural, de Bárbara Boyero
Documental sobre la fibromiàlgia
Duració: 30 min
Música en directe i degustació de cava A PEU DE PÀGINA

Organitza: Centre Cultural L’Avenç i Cine Club Imatge 74

Benvinguts al nou disseny 
de l'Agenda. Esperem que 
us agradi i us sigui còmode i 
pràctic. 

Ah! 
I recorda que 
per Carnaval 
tot s'hi val! 
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 19.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas   
Conferència: El Parc de Can Vidalet 
A càrrec d'Irene Sánchez
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues 

4 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
La casa de les cent històries, 
a càrrec de Cristina Contreras

 17 h
Centre Cultural L’Avenç – Sala teatre Joan Brillas
[3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

 22 h
Centre Cultural L’Avenç – Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€] no socis [3€]  

I SETMANA DE CREACIÓ DOCUMENTAL 
SECCIÓ LLARGMETRATGE

Despertar. Recuperant la vida, 
d'Oriol Segarra
Pel·lícula documental sobre la malaltia de l’addicció. 
S'endinsa en la problemàtica i en com els seus protago-
nistes superen la malaltia, com s’enfronten a les seves 
pors, emocions, sofriments, com recuperen la seva vida. A LA PÀGINA SEGÜENT

Organitza: Centre Cultural L’Avenç i Cine Club Imatge 74

5 DIUMENGE
 11.30 h

Escola Isidre Martí

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

 12 h
Parròquia de Sant Mateu    c. Sant Mateu, 30

Missa de Santa Àgueda

 14.30 h
Centro Aragonés de Esplugues   
plaça Macael, s/n

Dinar de Santa Àgueda per a les 
dones
Àpat de càtering amb un servei molt especial
Inscripcions al local social o trucant al tel. 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

7 DIMARTS
 17 h

Biblioteca La Bòbila  

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

 De 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller: Educar-nos per educar
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera 
d’educar

8 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Story time, a càrrec de Mary Hidalgo
Contes i tallers en anglès per a infants a partir de 6 anys

1 DIMECRES
 19.30 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Inauguració: 
Exposició de dibuixos a carbó
Autora: Shama Martí

2 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
"El ioga en la vida diària"
A càrrec de Domènec Pera
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

Contesplai
Amb la col·laboració del Grup Indi del Club d'Esplai 
Pubilla Cases - Can Vidalet

 19 h
Biblioteca La Bòbila   

CICLE DE CINEMA NEGRE
EL CARTER SEMPRE TRUCA QUATRE VEGADES
El cartero siempre llama dos veces,
de Bob Rafelson
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12 DIUMENGE
 11.30 h

Escola Isidre Martí

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

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

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Hansel i Gretel 
Dos germans, en Hansel i la Gretel, viuen amb el seu 
pare i la seva madrastra. Aprofitant la absència del 
pare, la malvada madrastra, decideix abandonar-los al 
bosc, perquè es perdin i no tornin mai més a casa. 
A càrrec de la companyia: El Musical Més Petit 2

14 DIMARTS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE, amb Núria Clemades

15 DIMECRES
 De 17.30 a 19 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

CARNAVAL A ESPLUGUES
Taller de carnaval
Organitza: Espai Municipal de les Arts

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
Contrato con Dios, de Will Eisner
Coordina: Carles Ferrer

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

CICLE DE CONFERÈNCIES
"La Rajoleta fa 10 anys"
En commemoració dels deu anys de les visites públi-
ques a l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, els Museus orga-
nitzen un cicle de deu xerrades al llarg d’aquest 2012. 
Iniciem el cicle amb la xerrada “Coincidències entre 
el taller Lluís Brú i la fàbrica Pujol i Bausis”, a càrrec 
de Marta Saliné, conservadora dels Museus d’Esplu-
gues i membre del grup de recerca GRACMON de la 
Universitat de Barcelona
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

16 DIJOUS
 De 17.45 a 19 h

Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES 
DIJOUS GRAS
Inauguració Carnestoltes 2012
Ens vindrà a veure el rei Carnestoltes i ens presenta-
rà les ordres que haurem de complir al llarg del seu 
regnat. A més a més, com que al rei Carnestoltes li 
agrada molt manar, ens tindrà preparada una activitat 
sorpresa que haurem de superar. Activitat gratuïta i 
oberta a tothom
Organitza: CE Pubilla Cases Can Vidalet

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Història d’un jardí
A càrrec d’Eva González
Per a infants de dos a tres anys, acompanyats d’un 
adult. Places limitades. Cal inscripció prèvia.

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

AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
"La nostàlgia de l’imperi perdut"
A càrrec de Francesc Lozano
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
EL CARTER SEMPRE TRUCA QUATRE VEGADES
Ossessione, de Luchino Visconti

 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

DIJOUS DE LES DONES
Xerrada: "Modelant la teva Vida" 
A càrrec de Núria Sánchez Bueno, kinesióloga. A LA PÀGINA 9

Organitza : Consell Municipal de les Dones

 21.30 h
Bar del Centre Cultural L'Avenç   

Concert de Pau Sastre i Miquel 
Casals
Duo de guitarres i veus fent versions acústiques de 
rock, pop, reggae...

17 DIVENDRES
CARNAVAL A ESPLUGUES
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael   
Plaça Macael, s/n local 4

 19 h

Inscripcions al concurs de disfresses  
Premis per a tres categories: adult, grups i infantil

 20.30 h 

Concurs de disfresses

 De 21.30 a 22 h 

Animació infantil: contacontes amb 
disfresses

 22 h

Presentació de la xirigota i la com-
parsa
Xirigota "Aquí ni pinchamos ni cortamos"
Comparsa "Un rincón para soñar"
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

I SETMANA DE CREACIÓ DOCUMENTAL
Dissabtes 4 i 11  22 h • Centre Cultural L’Avenç – Sala teatre Joan Brillas

I Setmana de Creació 
Documental a L’Avenç
 La I Setmana de Creació Documental neix amb la pretensió de ser 

una plataforma d'exhibició amb especial presència d’autors i autores 
d'Esplugues. Una bona oportunitat per esperonar el nostre interès 
pel món que ens rodeja. Tal com explica la directora de la Setmana, 
Cristina Baeza, gràcies a aquest tipus de cinema accedim a “vides 
que tenim al nostre voltant, però que no observem perquè no ens 
detenim, però arriba una càmera i ens les apropa i descobrim un món 
nou amb més humanitat”. 

Les projeccions tindran lloc els dissabtes 4 i 11 a partir de les 22 h a 
L’Avenç. La primera jornada estrena el llargmetratge Despertar, sobre 
la malaltia de l’addicció, realitzat per l’espluguí Oriol Segarra. La segona 
sessió és la mostra de curts Marató Creativa, que inclou Intersticios, 
del també espluguí Javi Requena i de Martha C. Cedeño, sobre els 
horts urbans de la nostra ciutat; El espectáculo de la muerte, dirigit 
per Juan García i produït per Cristina Baeza, tots dos també de casa 
nostra, sobre la tauromàquia; així com els documentals amb perspec-
tiva de gènere produïts pel Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison de la Diputació de Barcelona: Des-Generando, de 
Marta Tarragona i Matilde Molnar sobre la llibertat d’identitat per-
sonal, i Indefinida plural, de Bárbara Boyero, Roser Mateos i Lidia 
Ruiz, sobre la fibromiàlgia, guanyador del premi al millor documen-
tal en el Festival de Cine 
de Mujeres de Navarra. 
Al final de cada projecció 
es podrà comentar l’obra 
amb els autors.

L'esdeveniment inclou-
rà la realització d'un docu-
spot relacionat amb la 
Setmana per part d’estu-
diants dels nostres insti-
tuts. La Setmana es clau-
surarà al ritme tranquil de 
música en directe.● Els horts urbans al curtmetratge Intersicios 



8  L'Agenda - febrer 2012

Dia
a Dia

Febrer 2012
 De 10 a 14 h

Museu Can Tinturé 

CARNAVAL A ESPLUGUES
Carnestoltes al Museu! 
Els Museus d’Esplugues celebren el Carnestoltes amb 
portes obertes al Museu Can Tinturé i visites guiades
Portes obertes a Can Tinturé, de 10 a 14 h
Visites guiades:
11 h - Museu de Ceràmica La Rajoleta
12 h - Museu Can Tinturé
13 h  - Museu de Ceràmica La Rajoleta
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

 12 h
Parc del Pou d’en Fèlix (pista coberta)  

Ballada de sardanes
Cobla: Ciutat de Girona
Organitzada: Secció Sardanista de L’Avenç

CARNAVAL A ESPLUGUES

 De 12 a 14.30 h
Plaça Catalunya   

Carnestoltes infantil 
Us convidem al Carnestoltes de l’Esplai Espurnes més 
especial que mai ja que aquest any celebrem el nostre 
35è aniversari. No us ho perdeu!
11.30 h 
Inici de la rua de l'Esplai al carrer Bruc, 40
12 h 
Inici de festa i pregó del rei Carnestoltes
12.15 h 
Cucanyes i activitats per a totes les edats
13.15 h
Música i ball amb la Companyia Sapastre!
14.15 h
Comiat i  fi de festa
Activitat gratuïta. 
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes

 18 h
Centro Aragonés d'Esplugues  plaça Macael s/n

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

21 DIMARTS
 De 17.45 a 19 h

Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES
Judici al Carnestoltes
Un any més, la Vella Quaresma vindrà a posar ordre i a 
fer fora el rei Carnestoltes, però com que ell és molt tos-
sut, ambdós s’hauran de veure les cares amb el senyor 
jutge, que decidirà qui guanya el judici. Qui guanyarà 
aquest any? Activitat gratuïta i oberta a tothom
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Teatre: El menjador
A càrrec de la companyia de gent gran Fem El Que 
Podem

22 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Story time, a càrrec de Mary Hidalgo
Contes i tallers en anglès per a infants a partir de 6 anys

 De 17.45 a 19 h
Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES 
DIMECRES DE CENDRA
L’enterrament de la sardina
Farem un acte simbòlic on cada nen haurà de portar la 
seva sardina, les apilarem totes i amb la col·laboració 
de la Colla de Diables Toc de Foc es farà la crema i es 
donarà per finalitzat el Carnaval. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  

Xerrada: "Els antics camins rals del 
Baix Llobregat"
Conferència sobre els antics camins públics principals 
que existien abans de les carreteres actuals, a càrrec 
de Miquel Vives, geògraf. Organitza: AMPEL

23 DIJOUS
 18 h

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

AULA DEXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
"Història i llegenda dels noms dels 
carrers de la Barcelona del segle 
XVIII", a càrrec de Joan Tres
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE 

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
EL CARTER SEMPRE TRUCA QUATRE VEGADES

Le dernier tournant, de Pierre Chenal (V.O.F.)

 21.30 h 
Bar del Centre Cultural L'Avenç  

Boleros i cants latinoamericans 
amb Miquel Casals (veu)  Emilio Ruiz (teclat)
Miquel Casals fill (guitarra i veu)  Montse Casals (veu)

24 DIVENDRES
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  

Vino de Honor 
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues 
(ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas    [5€]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Concert de Pau Sastre
El cantant i compositor espluguí d'adopció Pau Sastre 
presenta el seu darrer disc, As good as we can be, 
una barreja de funk, jazz i pop que convida a ballar. Per 
això el concert serà a peu dret. www.pausastre.com

18 DISSABTE
CARNAVAL A ESPLUGUES

 A partir de les 11 h
Mercats de La Plana i Can Vidalet  

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.

 De 17 a 19.30 h
Poliesportiu CEM la Plana  

Festa i ball de Carnestoltes per a 
Gent Gran
Tothom que vinguin disfressats tindran un petit obsequi

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Contes disfressats, a càrrec de Blai Senabre
Als personatges d’aquestes històries els agraden les 
disfresses o potser no, però el cas és que acaben sem-
pre disfressats: és a dir convertits en un altre.

CARNAVAL A ESPLUGUES
 18 h

Des del carrer Cedres fins a la plaça Catalunya

Gran rua de Carnestoltes
Recorregut: Cedres, Serra del Cadí, rambla Verge de
la Mercè, Molí, Jocs Florals, Enrique Tierno Galván,
Lleialtat, plaça Sant Lluís Gonzaga, 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, 
Asociación Cultural Andaluza de Esplugues, Associació 
Grup de Percussió Drums d’Esplugues,  AV El Gall, 
Associació Pastorets d'Esplugues, Centro Aragonés de 
Esplugues, Centro Cultural Andaluz Plaza Macael, Centro 
Extremeño Muñoz Torrero, Colla de Bastoners, Colla de 
Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, Colla de Geganters, 
Esbart Vila d'Esplugues, Grallers d’Esplugues, Grup de 
Percussió Atabalats i Pastorets i Companyia.

 20 h
Plaça Catalunya

Pregó de Carnaval  
Amb la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs

 21 h 
Complex Esportiu Municipal La Plana
Entrada: [3€] 

Ball amb l’orquestra Litoral
Sense dret a consumició. Servei de bar. 
Gratuït per a infants menors de 6 anys. Inclou el con-
curs de disfresses, comparses i carrosses

 00.30 h 
Complex Esportiu Municipal La Plana

DJ amb música per a joves

PREMIS CONCURS DE DISFRESSES 2012
Millor carrossa: trofeu més lot de productes del 
Mercat de La Plana
Millor comparsa: trofeu més lot de productes del 
Mercat de Can Vidalet
Millor adult: (individual o parella): trofeu més sopar 
per a dues persones a Tapas Bar & Musical Willy's
Millor infantil: (individual) trofeu més entrades per 
als espectacles infantils de l'Esplugues Entra En Escena 
eeee! i dos tardes al parc de jocs Baldufa Parc
Més original: (individual) trofeu més sessió de refle-
xologia podal al Centre de Bellesa Merche Soler 
Més elegant: (individual) trofeu més assessorament i 
tall de cabells a Josep Pons

19 DIUMENGE
 11.30 h

Escola Isidre Martí

Partit mixt de futbol sala
Obert a tothom. Inscripcions: a la pàgina Facebook 
“PARTITS de FUTBOL SALA MIXTOS a l’Escola Isidre Martí” 
o trucant al telefon 93 371 36 00
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines
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25 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 Salmorejo (plat típic) 
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)

 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
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

Conferència: Andaluces en Catalunya
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 A continuació
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

Presentació del llibre: 
Los emigrantes de Antonio Cifuentes
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 22.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

Inauguració de l'exposició
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d´Esplugues   

L’HORA DEL CONTE
Contes dels germans Grimm
A càrrec d’Eva González

 17 h
Centre Cultural L’Avenç – Sala teatre Joan Brillas
[3€]   

Ball per a la gent gran 
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

26 DIUMENGE
 11 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

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

 11.30 h
Escola Isidre Martí

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

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

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

28 DIMARTS
 19 h

Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Los sudarios no tienen bolsillos, 
d’Horace McCoy. Coordina: Jordi Canal

29 DIMECRES
 18 h

Biblioteca Pare Miquel d´Esplugues   

Contes no sexistes per a nens i 
nenes
Organitza: Consell Municipal de les Dones i la 
Biblioteca Pare Miquel d´Esplugues 

CURSOS i TALLERS
Fins al juny de 2012, els dilluns de 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 a gent gran, 
practica amb el suport de les persones voluntàries

Fins al juny de 2012, els dimarts de 10 a 12 h i 
els dijous d’11 a 13 h
Esplai municipal Gent Gran Centre - La Plana
c.Rafael Sebastià Irla, s/n baixos  

I tu per què no? Vine a fer 
Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per a gent gran, 
practica amb el suport de les persones voluntàries

Fins al juny de 2012, els dimarts d’11 a 13 h
Esplai de Gent Gran de Can Clota  c. la Pau, 10  

I tu per què no? Vine a fer 
Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per a gent gran, 
practica amb el suport de les persones voluntàries

CURSOS CENTRE CULTURAL L’AVENÇ
CURSOS DE TEATRE MUSICAL ESPAIART
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas  

Fins a finals de maig, divendres de 17.30 a 18.30 h
[15€] socis [20€] no socis (mensuals)

Stage infantil 1
Alumnes de 1r i 3r de primària

Fins a finals de maig, divendres de 18.45 a 19.45 h
[15€] socis [20€] no socis (mensuals)

Stage infantil 2
Alumnes de 4t i 6è de primària

Fins a finals de maig, divendres de 20 a 21.30 h
[20€] socis [25€] no socis (mensuals)

Stage jove
Alumnes de 12 a 16 anys
Inscripcions obertes. Per a més informació: de dilluns a 
divendres, de 9 a 13.30 i de 17 a 19.30 h a la secretaria
del Centre Cultural L’Avenç, o trucant al 93 513 54 45
Organitzen: Centre Cultural L’Avenç i Espaiart

CURSOS CENTRE CULTURAL L’AVENÇ
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas   

Tots els dilluns, de 20 a 21.20 h

Nou curs de tai-txi-txuan
[50€] socis [60€] no socis 
El tai-txi és un art marcial que ofereix molts beneficis: 
equilibri, força, concentració, flexibilitat, salut ....
(12 classes), ( a partir de 16 anys)
Requisits mínims: 10 persones inscrites  
Professor: Jordi Estrada
Es farà una classe sense compromís el dilluns a les 20 h
Inscripcions obertes. Per a més informació: de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 i de 17 a 20 h a la secretaria
del Centre Cultural L’Avenç, o trucant al 93 513 54 45
Organitza: Centre Cultural L’Avenç 

Tots els dilluns, de 19 a 19.55 h

Nou taller de meditació
[35€] socis [45€] no socis 
Estiraments, atenció a l'interior i escoltar la respira-
ció… observar, sentir, ser, quietud, presència…
12 classes, a partir de 16 anys. Requisits mínims: 
10 persones inscrites. Professor: Jordi Estrada
Vine a fer una classe amb nosaltres sense compromís el 
dilluns a les 19 h. Inscripcions obertes
Més informació: de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 
20 h a la secretaria de L’Avenç, o trucant al 93 513 54 45
Organitza: Centre Cultural L’Avenç 

Tots els dimarts, de 19.30 a 22 h

Nou curs de teatre per a adults !!!
[30€], mensuals 
Descobriu i desenvolupeu les vostres eines com a actors!
Partint de diversos jocs teatrals i exercicis s'entrenarà 
diferents aspectes inherents a la interpretació
Relaxació / expressió corporal, desinhibició / 
desblocatge emocional, "brain training",
veu i dicció, improvisació, treball de text, cons-
trucció del personatge, posada en escena
12 classes, a partir de 16 anys. Requisits mínims: 
10 persones inscrites. Professor: Òscar Bosch
Inscripcions obertes. Per a més informació: de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 i de 17 a 20 h a la secretaria de 
L’Avenç, o trucant al 93 513 54 45. centreculturala-
venc@gmail.com
Organitzen: Centre Cultural L’Avenç i L’Endoll Grup de 
Teatre de L’Avenç

Una xerrada del Dijous de les Dones 
convida a fer una mirada interior
 "Tothom tenim necessitats que no sempre tenim en compte. Sovint estem 

més pendents de les necessitats dels altres que de les pròpies, i no prenem 
la responsabilitat d’aturar-nos a mirar què està passant dins nostre.
Quan els nostres somnis es fan realitat es quan comprenem la riquesa de 
la nostra imaginació i som conscients de la 
força que tenim. Conèixer el nostre poder a 
través dels somnis conquerits és el que ens 
dóna la capacitat de llibertat en les decisions 
que anem prenent en la vida; perquè la victò-
ria més dura és la victòria sobre un mateix".
Això és el que proposa la kinesiòloga Núria 
Sánchez Bueno a la xerrada 'Modelant la teva 
Vida' que organitza el Consell Municipal de 
les Dones.●

EL DIJOUS DE LES DONES • Xerrada:  "Modelant la teva Vida"
Dijous 16 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas
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SORTIDES
Diumenge 5, 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 antiaèri-
es existents. Parlarem de la seva funció i del paper que 
van tenir. 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

Diumenge 12

CICLE D’EXCURSIONS EN FAMÍLIA
Montserrat, regió d’agulles (Bages)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Diumenge 12

CICLE PETJADES I CAMINS
Del castell de Castellet al de 
Penyafort  (Penedès) 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Dimarts 14 de febrer, de 13 a 20.30 h
Avinguda Diagonal 177 (Barcelona)

Participació com a públic al Gran 
Dictat de TV3
Inscripcions: divendres 3 de febrer d’11 a 13 h a l’Es-
plai Municipal Gent Gran Centre- La Plana 
c. Rafael Sebastià Irla, s/n baixos
Sortida: Esplugues de Llobregat. Places limitades

Diumenge 19 de febrer

EXCURSIONS COL·LECTIVES D’UNA 
JORNADA EN AUTOCAR 
Ruta del dolmens  (Alt Urgell)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

EXPOSICIONS
De l'1 al 18, de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició de dibuixos a carbó
Autora: Shama Martí

Prorrogada fins al diumenge 19 de febrer
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 14 h
(Festius inclosos)
Dimecres i dissabtes, de 16.30 a 20 h
(Dissabte entrada gratuïta)
Museu Can Tinturé  

Exposició: “Els secrets de La Rajoleta”
L’Arxiu Municipal d’Esplugues organitza al Museu 
Can Tinturé la mostra de petit format, “Els secrets de 
La Rajoleta: fornades i colors” dins dels actes de cele-
bració de l’Any de la Química.
Organitza: AMEL- Arxiu Municipal

Fins al divendres 24 de febrer
Biblioteca La Bòbila  

Exposició: “La novel·la popular, Pulp 
Fiction a l’espanyola”

Del 29 febrer fins a l'1 d’abril
Diumenges de 10 a 13 h (coincidint amb el 
Campionat de Catalunya per equips)
Dilluns de 17 a 20 h
Centre Cultural L’Avenç - Club d’Escacs Esplugues

Exposició filatèlica - escaquista
Col·lecció particular de 40 cartes  i postals amb temà-
tica d’escacs, on es podran veure peces de més de 60 
anys d’antiguitat, així com alguna postal signada per 
un Gran Mestre, entre d’altres
Organitza: Club d’Escacs Esplugues

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

L’autor del mes 

NAJIB MAHFUZ

Escriptor egipci,  nas-
cut i mort a El Cairo 
(1911-2006) . És autor 
de relats, novel·les 
i guions cinemato-
gràfics. Graduat en 
filosofia, és considerat 
el pare de la novel·la 
àrab contemporània. 
Comença la seva tra-
jectòria literària escri-
vint articles per a revistes especialitza-
des. Susurro de locura és la seva primera 
obra de contes, publicada el 1938. Entre 
1939 i 1945, publica tres volums d’una 
projectada sèrie de 40 novel·les històri-
ques ambientades en el període faraònic, 
però posteriorment abandona aquest 
projecte i es dedica a escriure novel·les 
sobre temes socials, al mateix temps que 
escriu diversos guions per a la indústria 
cinematogràfica del seu país. L’any 1947 
publica la novel·la El Callejón de los mila-
gros, que fou portada al cinema a mans 
del director mexicà Jorge Fons (1995). 
En el clima de canvi polític egipci, escriu 
la Trilogía de El Cairo (1956-1967), obra 
que el fa molt popular dins del panorama 
de la literatura àrab. L’any 1972 rep el 
Premi Nacional de les Lletres Egípcies i 
el 1988 és Premi Nobel de Literatura. El 
14 de març de 1994 un integrista l’apu-
nyala mentre passeja pel seu carrer. Es 
va refer de l'atac, però la seva salut va 
resultar molt minvada. Posteriorment ha 
continuat escrivint. Una de les darre-
res obres destacades és Rhadopis, una 
cortesana de l’Antic Egipte, publicada a 
Espanya l’any 1994.

Dijous 2  19 h
CLUB DE LECTURA
Projecció de la pel·lícula 
El Lector (2008), de Stephen 
Daldry.
Activitat complementària del 
club de lectura
on es comentarà l’obra del 
mateix títol, de Bernhard 
Schlink. 
Entrada lliure

Dimarts 7   h 
CLUB DE LECTURA 
CORDÈLIA
Comentari de l’obra Maldito 
karma de David Safi er
Modera Carme Caminals
Places limitades. 
Cal inscripció prèvia

Dijous 9   h
CLUB DE LECTURA CARPE 

DIEM
Comentari de l’obra El Lector 
de Bernhard Schlink
Modera Montse Cutrina
Places limitades. 
Cal inscripció prèvia

Dijous 23  19.45 h
CLUB DE LECTURA HISTÒRIES 
COMPARTIDES
Comentari de l’obra L’Ultim 
dia abans de demà, d’Eduard 
Márquez.
Modera M. Àngels Fernández
Places limitades. Cal inscripció 
prèvia

DIES DE CONTE
Els dies 4, 11, 16, 18 i 25
(Vegeu informació al Dia a dia)

STORY TIME
Contes i tallers en anglès per a 
infants a partir de 6 anys

Els dies 8 i 22
(Vegeu informació al Dia a dia)

Dimarts 7   17 h 
CLUB DE LECTURA DIVER- FUN
Amb la col·laboració del Club 
d'Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Dimecres 15   19 h 
CLUB DE LECTURA T-10
Contrato con Dios, de Will Eisner
Coordina: Carles Ferrer

Dimarts 28   19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA 
NEGRA
Los sudarios no tienen bolsillos, 
d’Horace McCoy. Coordina: Jordi Canal

Fins al divendres 24 de febrer
EXPOSICIÓ: LA NOVEL·LA POPULAR, PULP 
FICTION A L’ESPANYOLA

DIES DE CONTE
Els dies 2 i 14 
(Vegeu informació al dia a dia)

CICLE DE CINEMA NEGRE
EL CARTER SEMPRE TRUCA QUATRE VEGADES

Dijous 2  19 h
El cartero siempre llama dos 
veces, de Bob Rafelson 

Dijous 9  19 h
El cartero siempre llama dos 
veces, de Tay Garnett

Dijous 16  19 h
Ossessione, de Luchino Visconti

Dijous 23  19 h
Le dernier tournant, de Pierre Chenal (V.O.F.)

BIBLIOTECA PARE MIQUEL 

BIBLIOTECA LA BÒBILA
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POLIESPORTIU CAN VIDALET

Dissabte 4 17.30 h Futbol sala masculí  CCA PL Macael - Cornella CFS

Dissabte 11 16 h Futbol sala masculí CCA Pl Macael - AEJ Riera

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Dissabte 11 17.30 h Futbol sala femení AEP Esplugues - Les Corts AE

Diumenge 26 12.30 h Voleibol femení CV Esplugues - CN Sabadell

Dissabte 4 19.30 h Handbol masculí H. Esplugues - U.E. Sarria

Diumenge 19 12.45 h Futbol sala femení AEP Esplugues - P. Ciutadella

Diumenge 26 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - Ramon Llull

Dissabte 25 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - Balaguer CFS

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge   5 16 h Futbol femení Espluguenc, F.A. - Sant Boi, C.F.

Diumenge 12 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Odena C.D. 

Diumenge 12 16 h Futbol fem Espluguenc, F.A - APA Poble Sec, CE

Dissabte 25 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Parera, J.A.

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS 
FEBRER 2012  (CATEGORIA SENIOR)

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 11 18.15 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - Milan Hospitalet 
A.E.C. 

Diumenge 12 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - San Mauro, U.D. 

E S P O R T S

O F I C I N A  J O V E 

D ’ E M A N C I PA C I Ó

TALLER LABORAL 
Dijous 23 de febrer,  de 18.30 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació
Com superar una entrevista 
de feina amb èxit
Saps com afrontar una entrevista de 
feina? Et donem uns consells útils per 
preparar-te abans, durant i després de 
l’entrevista de feina
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690

TALLER DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL

Dimarts 28 de febrer, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació
Vull anar a Amsterdam
Què ofereix la capital d'Holanda? Com 
fer turisme alternatiu. I si has pensat a 
anar-te'n a viure a Amsterdam quins 
passos has de seguir, què has de tenir en 
compte…
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690

SERVEIS
Taulell d’anuncis
Cerques pis? Vens alguna cosa? Busques 
feina? Envia’ns el teu anunci i t'informarem!

Parelles d'intercanvi 
lingüístic
L’Oficina Jove d’Emancipació ofereix un 
espai per contactar amb aquells joves que, 
com tu, volen millorar el seu coneixement 
d’un idioma conversant amb altres perso-
nes que l’utilitzen com a llengua habitual. 
Els intercanvis poden ser en qualsevol idi-
oma: català, castellà, gallec, èuscar, anglès, 
àrab, italià, rus, alemany, francès, etc. Les 
persones participants decideixen en quin 
idioma volen fer l’intercanvi, amb qui, on 
i quan. Només cal que us hi inscrigueu. 
Servei gratuït

Gestió carnets internacions
A l’Oficina Jove d’Emancipació i a l’Es-
pai Jove Remolí podeu tramitar els car-
nets internacionals. N'hi ha de diferents 
tipus, i cadascun està dirigit a un tipus 
de col·lectiu. Tots us faran aconseguir 
descomptes, ja sigui en allotjaments d’al-
bergs, museus…, dins del territori espa-
nyol o a l’estranger, i sempre que estiguin 
inclosos a la Xarxa Espanyola d’Albergs 
Juvenils o a la Hostelling International

NOUS HORARIS AL MATÍ!!
Dimarts i dijous de 9 a 14 h 
ESPAI D'AUTOCONSULTA perquè 
puguis accedir a les ofertes de feina, 
habitatge, formació... També disposes 
d’ordinadors d'autoconsulta amb accés 
a Internet

Ofi cina Jove d'Emancipació

Casal de Cultura Robert Brillas
C. Àngel Guimerà, 36
Tel. 661 987 690
jove.emancipacio@esplugues.cat
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h

2012
febrer

HORARI REMOLÍ: 
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h

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. 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!!al Twitter!!

Jocs de taula

Dilluns 6, 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,  Monopoli, 
Cluedo, etc
Activitat sense inscripció prèvia

Esplujove de nit
Divendres 24, 
de 21.30 a 23.30 h
Espai Jove Remolí   
Stripdance
Taller per aprendre una 
coreografia sensual, amb
una cadira, una boa, tot 
això  permetrà alliberar 
tota la sensualitat que 
tothom porta a dins. Apunta-hi!
Per a dones majors de 18 anys
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06

Cinema Jove

Dilluns 13 i 27, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cinema&Crispetes
Dilluns 13   Luna Nueva
Dilluns 27  Linterna verde
Farem crispetes per a tothom. 
Sense inscripció prèvia

Espai de Trobada

Dimecres 29, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Customització skate
Vols fer un canvi de look a la teva taula 
d'skate? T’agrada el tunning?
Porta la teva taula d'skate a l’Espai Jove 
Remolí i junts el customitzarem com a tu 
més t’agradi!
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06

Cuina al Remolí

Divendres 3, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cuina i bloc
Un cop més cuinarem plegats una nova 
recepta pel microones: “Pastís de formatge 
i pera” i la penjarem al nostre bloc :
www.elremolicuina.wordpress.com
Sense inscripció prèvia

Aula TIC
Espai Jove Remolí   
Concurs de fotografia al 
Facebook
Pots participar al proper concurs de fotografia 
de paisatges que organitzem!! Les votacions 
es realitzaran al Facebook i hi haurà un premi 
per al més votat. Més informació a les bases 
del concurs a www.esplujove.net
Inscripcions i lliurament: 
Des del dimecres 1 de febrer, fins al dimecres 
15 de febrer a: informaticaremoli@esplu-
gues.cat. Votacions fins al 27 de febrer

Inici el dimecres 7 de març, 
de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Curs d'ofimàtica bàsica
Aquest trimestre continuarem el curs d’of-
fice, per aprendre les eines bàsiques d’ofi-
màtica Inscriu-te a:
informaticaremoli@esplugues.cat
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NO DEIXIS QUE L'ANGLÈS SIGUI UNA BARRERA PER AL TEU FUTURNO DEIXIS QUE L'ANGLÈS SIGUI UNA BARRERA PER AL TEU FUTUR

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

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

 ☎ 93 470 01 16
www.meetingpointschool.es

• Classes molt reduïdes: 6-8 alumnes
• Tutories individuals totalment gratuïtes per als nostres alumnes
• Preparació exàmens  F.C.E, C.A.E & C.P.E
• Classes privades one-to-one o en grup
 In-Company lessons
• FAST CHATTING: classes de conversa (horari fl exible)
• READING CLUB: club de lectura en anglès. 
 1 sessió de dues hores al mes: lectura, acti vitats, debat i correccions

JOIN THE MEETING EXPERIENCEJOIN THE MEETING EXPERIENCE
THE BEST ENGLISH IN TOWNTHE BEST ENGLISH IN TOWN


