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et aquí uns cowboys, unes
sirenes, unes bruixes, uns superherois, unes superheroïnes
i uns quants animals passejant
per Esplugues. El que podria
semblar l’inici d’un conte fantàstic, no és
res més que el relat d’una festa extraordinària i desenfrenada: el Carnaval ja ha
arribat a la nostra ciutat! Durant uns dies
(gairebé) tot estarà permès gràcies al mandat del Rei Carnestoltes, que ha capgirat
les normes perquè la rauxa imperi arreu.
Els primers a posar-s’hi són el jovent i
la quitxalla el dijous gras (12 de febrer).
L’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, aliat
incondicional de Sa
Majestat, ha preparat truita i
botifarres d’ou
per a tothom.

Arribarà el cap de setmana i vindran les
xirigotes (divendres 13), la Gran Rua
(dissabte 14) i la cita central dels més
menuts: la rua i la gran festa de disfresses del diumenge 15, on podran jugar a
ser personatges increïbles i participar a
les cucanyes i les activitats que l’Esplai
Espurnes, un altre ajudant imprescindible del Carnestoltes, organitza a la plaça
Catalunya. Passat el cap de setmana,
serà el moment de jutjar les malifetes del
Rei i donar pas a la Vella Quaresma, el
dimarts 17. L’endemà, dimecres de cendra, s'enterrarà la sardina amb una cercavila pel barri de Can Vidalet, on participa,
a més de l’Esplai Pubilla Cases, la colla de
diables Toc de Foc de la Bòbila. ●

CARNAVAL
INFANTIL
Dijous 12 de 18 a 19 h
Dijous gras
Plaça de la Bòbila
Diumenge 15 11.30 h
Festa infantil de
Carnestoltes
• 11.30 h Rua des de la plaça
Gandhi fins a la plaça
Catalunya
• 12.15 h Cucanyes i altres
activitats
• 13.45 h Fi de festa
Plaça Catalunya
Dimarts 17 de 18 a 19 h
Judici del Rei Carnestoltes
i la Vella Quaresma
Plaça de la Bòbila
Dimecres 18 de 18 a 19 h
Dimecres de cendra
Enterrament de la sardina
Plaça de la Bòbila

Entidades y comerciantes
se unen al desmadre
Las chirigotas y las comparsas, uno de los platos fuertes de la fiesta
En el Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael viven el Carnaval a lo grande emulando ese saber divertirse tan propio de la
gente de Cádiz. La entidad lleva muchos
años reproduciendo la tradición gaditana de las chirigotas y las comparsas
haciéndonos reír con sus canciones satíricas sobre la actualidad. Este año, como
és habitual, con dos sugerentes títulos:
Aquí no falta de na, pisha y Mi corazón
en la maleta respectivamente. El Centro
Aragonés también se suma a la fiesta con
un baile y un concurso de disfraces.
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Que nadie se sorprenda si va a comprar el sábado 14 a los mercados municipales de La Plana y Can Vidalet
y se encuentra a algunos personajes
extraños atendiendo en las paradas. Es
porque los vendedores se han unido al
Carnaval. En el de La Plana, además,
habrá chocolatada y animación infantil
a mediodía.
La gente mayor, por su parte, también tiene la ocasión de disfrutar de
esta fiesta desvergonzada con su baile
el sábado por la tarde.

CHIRIGOTAS
Viernes 13 de febrero 22 h
Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael
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• 18.30 h - Gran Rua de Carnaval
Inici al carrer de les Cedres i final
a la plaça de les Moreres (20 h)
• 21.30 h
Obertura de portes del Carnaball
• 22 h - Pregó del Rei Carnestoltes i
inici del Carnaball amb l'orquestra
Litoral i Concurs de disfresses
Carnaball [3€] (sense consumició)
Servei de bar a l'interior
Complex Esportiu Municipal
Les Moreres
dafalch
C. Josep Puig i Ca

sia
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• Millor carrossa: trofeu més obsequi
• Millor comparsa: trofeu més obsequi
• Millor adult: (individual o parella): menú
especial de cap de setmana per a dues persones
al Restaurant Brasería La Pubilla
• Millor infantil: (individual) trofeu més dues
entrades per a l'espectacle infantil de l’Esplugues
Entra En Escena (eeee!) i dues tardes al
parc de jocs Baldufa Parc
• Més original: (individual) trofeu més tractament facial amb
acupuntura al Centre de Bellesa Merche Soler, de Can Vidalet
• Més elegant: (individual) trofeu més sopar de bufet lliure,
amb beguda inclosa, per a dues persones,
al Restaurant Can Palou.

Dissabte 14

La

PREMIS PER AL CONCURS
DE DISFRESSES

CARNAVAL A ESPLUGUES
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ens dubte, el millor aparador per
mostrar a veïns i veïnes les fabuloses disfresses que heu anat
preparant aquests dies és també
el seu acte central i més participatiu: la Gran Rua del dissabte 14, que
celebrem en honor del Rei Carnestoltes i
que anirà des del carrer Cedres ﬁ ns a la
plaça de les Moreres. Carrosses i comparses fan el lluïment de disfresses per
tota la vila, on l’originalitat de la idea, la
destresa en l’elaboració o l’elegància de la
comparsa són els criteris més importants
a tenir en compte si voleu optar per alguns dels premis que us tenen preparats
els botiguers i comerciants de la ciutat.
Serà un repte difícil, ja que cada any hi
ha més participació i nivell!
Cap a dos quarts de deu de la nit
s'obren les portes del Carnaball que, com
a novetat, enguany se celebra al CEM
Les Moreres on, a les 22 h, Sa Majestat
en Carnestoltes, farà el seu esbojarrat
pregó, que donarà pas a la música i el
ball. A la mitja part sabreu el nom de les
persones i comparses guanyadores del
concurs. Que tingueu sort!●

SORTIDA 18,30 h
Carrer Cedres

V.deRambla
la M
ercè
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DÍA DE ANDALUCÍA

DÍA DE ANDALUCÍA

¡Una fiesta con mucho
arte y sabor!

DEL 27 DE FEBRERO
AL 1 DE MARZO
Viernes 27
• Presentación de los actos y
nombramiento del Andaluz del
Año
• Ofrenda floral al monumento de
Blas Infante
• Vino de Honor e inauguración
de la exposición de pinturas de
Gabriela Deganis
Sábado 28
• Concurso de migas
• Sardinada popular
• Degustación de plato típico
• Degustación de migas
• Entrega de trofeos del concurso
de migas
Domingo 1 de marzo
• Festival Flamenco en honor
al Día de Andalucía

T

odos los días son buenos para
disfrutar con la cultura andaluza, y en esto trabajan perseverantemente la Asociación
Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE) y el Centro Cultural
Andaluz (CCA) Plaza Macael durante
todo el año. Sin embargo, de todos ellos,
el Día de Andalucía, el 28 de febrero, es
la fecha en la que la tradición y la gastronomía del pueblo andaluz se manifiestan
en todo su esplendor. Andaluces y andaluzas de Esplugues preparan y viven con
intensidad esta fiesta para reivindicar
sus orígenes con un programa de actividades abierto a toda la ciudadanía.
Los actos en torno al Día de Andalucía
en Esplugues tendrán lugar del viernes
27 de febrero al domingo 1 de marzo
en cuatro espacios principales: la
plaza Macael, el local de ACAE (Josep
Anselm Clavé, 90) y el Centre Cultural La
Bòbila, en el que tendrá lugar el Festival
Flamenco, el acto de clausura que organizan ambas entidades.
El esperado nombramiento del Andaluz
del Año, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, inaugura la agenda. Como es
habitual, hasta el mismo viernes 27 a las
9 de la noche, se desconoce el nombre
del destinatario de este honor.

MESKVINS
Æ 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: 12,95€
MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Cada 9 menús en donem
1 de gratuït, i a més a
més, una ampolla de
cava brut nature.
Tenim vermuts amb
productes Espinaler.
Servei de terrassa

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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LAS MIGAS, GRANDES
PROTAGONISTAS
La fiesta es también un deleite para
el paladar, siempre hay cabida para la
degustación de platos típicos, como el salmorejo, o la sardinada popular. Aunque
las migas, una receta típica de pastores
andaluces con la que se aprovechan las
sobras de pan duro, son las grandes protagonistas. El concurso, dedicado a este
plato originario del cuscús árabe, es toda
una institución en Esplugues, donde se
celebra desde hace más de veinticinco
años.
La multicampeona Manoli Aljarilla
ha participado numerosas veces desde
el primer año que se celebró. Sus migas
siempre se han llevado alguno de los tres
primeros premios, ya sea en sabor o en
presentación –que se disputa a menudo con su hermana Isabel–. ¿El secreto?
“No lo sé, no le pongo ningún condimento especial… Imagino que será el cariño
que le pongo, porque es una cosa que
me gusta, ¡la cocina me vuelve loca!”,
asegura la andaluza y, desde el 1981,
también espluguense.
Si bien hay muchas maneras de preparar este plato, ella lo hace siguiendo
el ejemplo de su padre, que cada día lo
cocinaba como almuerzo cuando iban al

campo a recoger aceitunas en Córdoba,
según explica. Su receta es a base de
ajo y panceta (que sofríe antes de echar
el pan), pan remojado con agua, sal y
pimienta. El truco que revela es el de
remover bien y sin parar el condimento
en la sartén hasta que el pan se despegue y quede dorado. ¡Buenas migas y
buen provecho! ●

Proposta a l’estil
‘commedia dell’arte’
a L’Avenç

L’Esplugues Entra En Escena
torna amb ‘La Lluna d’en Joan’
X La companyia Teatre Nu posa en escena
un espectacle de titelles ple d’emocions
El petit Joan viu feliç en una illa amb el
seu pare, que és pescador, fins que en una
nit de tempesta un cop de mar fa que el
pare emmalalteixi. El nen haurà de fer el
possible per salvar-li la vida, però no ho farà
sol, la lluna l’ajudarà. Aquest és l’espectacle que la companyia igualadina Teatre
Nu recupera set anys després d’estrenarlo al Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona per portar-lo a l’Esplugues
Entra En Escena (eeee!). El relat es caracteritza pels valors que transmet i una curosa escenografia.
A La Lluna d’en Joan, inspirat en el
conte il·lustrat i homònim de Carme Solé
Vendrell –que ha participat en l’elaboració dels titelles i l’escenografia–, els petits
espectadors (a partir de 3 anys) viuen una
història plena de tendresa, emoció i aventures. I, alhora, s’enduen una lliçó de vida:

que tot és possible si s’afronta amb amor
i coratge.
La companyia de teatre, creada el 1991
per un grup d’estudiants de l’Institut del
Teatre, i liderada per Víctor Borràs i Maria
Hervàs, s’ha especialitzat en espectacles
infantils –vora una desena– on combinen
el treball com a actors amb el llenguatge
propi del teatre visual i de titelles, segons
explica el grup. ●

TEATRE: IL PASTICCIO
Diumenge 22
18 h
Preu: [8€] o socis i sòcies [6€]
L’Avenç Centre Cultural

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA!
Diumenge 22
12 h
La Lluna d’en Joan
Cia. Teatre Nu
Casal de Cultura Robert Brillas
Preu: [3€] Menors de 3 anys gratuït
• Podeu adquirir les entrades als Punts d’Atenció
a la Ciutadania de l’Ajuntament, Can Vidalet o
Policia Local
• Més informació a www.esplugues.cat o al
900 30 00 82
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Tot el que necessites

per estar bé
a casa teva

Et proposem les idees segons les teves necessitats
i coordinem l'obra de principi fins al final

Ens ocupem de tot,
si vols renovar casa teva:
Feines de paleta
Instal·lacions
Pladur
Guix
Pintura

X La jove Companyia Lazzi Comici està
especialitzada en el gènere teatral
de la commedia dell’arte. Amb l’obra
Il Pasticcio (El lío) recuperen aquest
estil de teatre popular, que va néixer
a Itàlia al segle XVI, per explicar una
història que podria encaixar perfectament en els nostres dies. Beatrice i el
seu criat Pedrolino dediquen la seva
vida a una missió: acabar amb la corrupció dels poderosos i el macroconsumisme per retornar els diners als ciutadans, actuant talment com en Robin
Hood. Arrabassar les riqueses del
senyor Pantalone, cap de família dels
Cavalleta, serà el seu proper objectiu.
Un espectacle ple de personatges
entranyables que provocaran més
d’una rialla al públic. ●

Fusteria
Mobiliari a mida
Fusteria alumini
Parquet
Tèxtils...

Montse Marqués
Interiorista

Montse Garcia
Interiorista

C. Laureà Miró, 242, local 2 - Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia - T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com - www.m2interiorisme.com

Vine a veure l'exposició permanent
i t'ajudarem a renovar casa teva

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL
febrer 2015 - L'Agenda 5
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19 h • Biblioteca La Bòbila

5 DIJOUS

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Dia
a Dia

'Com fer parlar a les màquines', a càrrec de Ma. Asunción Moreno.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

HELLO BÒBILA!

Jornades commemoratives del primer aniversari del Centro Andaluz
Virgen de Gracia de Carmona
Missa de funció principal de l’institut, devot besamans
a nostra senyora de Gràcia de Carmona i imposició de
medalles als nous germans. L’església romandrà oberta des de les 11 hores. Tot seguit: dia de convivència
a l’esplanada del temple amb menú andalús (per a
inscriure-s’hi cal trucar al telèfon 646 58 32 8, Lorena)
18 h • L’Avenç Centre Cultural
[8 €] [socis i sòcies 5 €]
Teatre: Amor de mare
Amb la companyia Vadaretro teatre. Maria és mare,
adora als seus fills i ho donaria tot per ells. Té tres filles i un
fill que són un perill per a la societat. De qui és la culpa?
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

3 DIMARTS

Coordina: Conchi Estévez.

Ponent: José Domingo Rodríguez Tejeiro, catedràtic i doctor de biologia de la UAB.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

7 DISSABTE
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

Contes, comtes i comptes!
A càrrec de Santi Rovira
De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [socis i sòcies 2 €]

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

8 DIUMENGE
12 h
Casal de Cultura Rober Brillas
Concert matinal:

Orquestra de l’escola i orquestra
infantil Els Simfònics
Organitza: Escola Municipal de Música

‘Obligacions fiscals 2015 de les entitats’

Missa d'honor a Santa Àgueda.
Centro Aragonés de Esplugues
14.30 h • Dinar per a dones
17.30 h • Ball per a tothom. Cal reservar plaça
fins al dia 6 de febrer al bar del centre o trucant al
93 473 44 23. Organiza: Centro Aragonés de Esplugues

‘Com baixar la factura de la llum’
A càrrec de Mar Mulero Martínez (www.greencompetence.com). Porteu la vostra factura!
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues, amb la col·laboració de Roser Valcárcel Vera
(Catalana Occidente)

4 DIMECRES

Rambla del Carme, 30

Celebració de Santa Àgueda

9 DILLUNS
De 18.30 a 20 h • Oficina Jove d'Emancipació
(annex al Casal de Cultura Robert Brillas)

Vols participar amb les teves idees
en el Projecte Educatiu de la Ciutat
d’Esplugues? T’hi esperem!
Places limitades. Confirmació d’assistència a:
projecteeducatiu@esplugues.cat

10 DIMARTS

De 12 a 15 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Acció formativa/informativa:

De 18.30 a 20.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas (1r pis edifici nou)

‘Obligacions fiscals 2015 de les entitats’

A càrrec d’Antoni Argent Ballús, professor de
Secundària, coordinador del Projecte Educatiu
MILLOREM i autor de diversos llibres. Taller d’orientació
i assessorament adreçat a pares i mares de nens i nenes
de 5è i 6è de Primària per descubrir els principals canvis
que es produeixen entre les dues etapes educatives, tant
en els nois i noies com a nivell educatiu. Obtindreu eines
i recursos per acompanyar els vostres fill/es en l’inici de
la Secundària. Places limitades. Confirmeu assistència a:
projecteeducatiu@esplugues.cat i/o trucant al telf.
900 30 00 82

Vegeu més informació a l'activitat de la sessió anterior,
el dimarts 3
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up
6 L'Agenda - febrer 2015

P I. Txaikovsky: Elegia del concert per Orquestra de
Corda Op. 48, comentaris a càrrec de Francesc Coma
Casajuana. Johannes Brahms: Adagio de la Simfonia
núm. 1 en do menor, Op. 68, comentaris a càrrec de
Francesc Ventura. Presenta,:Pere Reverter
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d’Esplugues
20.45 h • Espluga Viva
Audiovisual • Conferència: ‘Pirineu, una vida’
A càrrec de Jordi Mercader
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues- Espluga Viva

12 DIJOUS
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CONTES MENUTS

12 h
Parròquia de Sant Mateu

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada-taller (eXpertes en Xarxa):

Let's play the Tale,

Audicions comentades, a la carta

De 18.30 a 21.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Acció formativa/informativa:
S'explica: la reforma fiscal, els canvis a la llei de l'IVA, la
nova Llei de transparència a les entitats no lucratives.
Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el
departament de participació ciutadana de l'Ajuntament,
a través de l'adreça de correu electrònic cbarroso@
esplugues.cat

17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Grup de conversa
en anglès

‘El virus de l'Ebola des d’un punt de
vista biològic i ecològic’

12 h
Parròquia Immaculada Concepció
C/Estronci 20, L'Hospitalet de Llobregat

11 DIMECRES

with Patricia McGill. Stories in english.

19 h • Biblioteca La Bòbila

19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada:

1 DIUMENGE

El tant per cent, de Rafael Vallbona
Amb la presència de l’autor i la col·laboració de l’editorial Alrevés

El viatge de Primària a Secundària

La granja de l'àvia Pepa
A càrrec de Sara Fuente. A la granja de l'àvia Pepa
viuen molts animals. Si pareu bé les orelles coneixereu
algunes de les seves aventures. Per a infants d'entre
2 i 3 anys acompanyats d'una persona adulta. Places
limitades. Cal reserva prèvia.
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Més enllà dels secrets del Vaticà: les
reformes del papa Francesc', a càrrec de
Vicens Lozano.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
De 18 a 19 h • Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES • DIJOUS GRAS

Inauguració Carnaval 2015
Hi haurà truita i botifarra d’ou per a tothom.
Activitat gratuïta i oberta a tothom. Per a més informació, truqueu al 93 438 48 96.
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
DE TOT EL CARNAVAL A LES PÀGINES 2 I

3

19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa
en anglès
Coordina: Conchi Estévez.

13 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE

El halcón maltés, (1931), de Roy Del Ruth
Aquest mes La Bòbila us convida, després de BCNegra,
a gaudir de les tres versions cinematogràfiques del gran
clàssic de Dashiell Hammett, El falcó maltès.
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

22 h • C. Cultural Andaluz Plaza Macael

Presentació de la Xirigota i la
Comparsa
Xirigota: Aquí no falta de na, pisha
Comparsa: Mi corazón en la maleta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

14 DISSABTE
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

Contes enamorats, a càrrec de Blai Senabre

15 DIUMENGE
D’11.30 a 13.45 h
Plaça Catalunya

CARNAVAL A ESPLUGUES

Carnaval infantil
11.30 h
Rua des de la plaça Gandhi fins a la pl. Catalunya
12 h • Inici de festa i pregó del Rei Carnestoltes
12.15 h • Cucanyes i activitats per a totes les edats
13.45 h • Comiat i fi de festa. Activitat gratuïta.
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes

Recull de contes i històries molt molt amoroses.

CARNAVAL A ESPLUGUES
CARNAVAL ALS MERCATS
12 h • Mercat de La Plana

Carnaval al Mercat Municipal de La Plana
Xocolatada infantil amb música i diversió
Organitza: Associació de venedors Mercat Municipal
La Plana
Tot el matí • Mercat de Can Vidalet

Carnaval al Mercat Municipal de Can
Vidalet. Els nens i nenes que vagin disfressats rebran un obsequi.
Organitza: Associació de venedors Mercat Municipal
Can Vidalet
De 17 a 19.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

CARNAVAL A ESPLUGUES

Festa i ball de Carnaval
per a la gent gran
CARNAVAL A ESPLUGUES

12 h
Pista Conxita Udina del Parc del Pou d’en Fèlix

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

22 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Pregó del Rei Carnestoltes i inici
del ball amb l'orquestra Litoral i
Concurs de disfresses
PREMIS CONCURS DE DISFRESSES
Millor carrossa: trofeu més obsequi
Millor comparsa: trofeu més obsequi
Millor adult: (individual o parella): menú especial de
cap de setmana per a dues persones al Restaurant
Brasería La Pubilla
Millor infantil: trofeu més dues entrades per a l'espectacle infantil de l’Esplugues Entra En Escena (eeee!) i
dues tardes al parc de jocs Baldufa Parc
Més original: (individual) trofeu més tractament
facial amb acupuntura al Centre de Bellesa Merche
Soler, de Can Vidalet
Més elegant: (individual) trofeu més sopar de bufet
lliure, amb beguda inclosa, per a dues persones, al
Restaurant Can Palou.

‘Crisi i crim’,

càrrec d’Alfredo Álvarez
Descobriu com la crisi i el crim estan íntimament lligats. Es parlarà del triomf de l’anomenada crisi econòmica, la mentida maleïda, els amos del món, la novel·la
negra i la crisi i el crim amb armes i amb fam.

18 DIMECRES
I LOVE ENGLISH

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

17 DIMARTS
De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMARTS DE JUDICI

Un any més, la Vella Quaresma vindrà a posar ordre i a
fer fora el Rei Carnestoltes. Tots dos personatges s’hauran d’enfrontar en el judici. Qui guanyarà aquest any?
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Per a més informació truqueu al 93 438 48 96
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Obertura de portes del Carnaball

19 h • Biblioteca La Bòbila

XERRADA

CARNAVAL A ESPLUGUES

Gran rua de Carnaval

21.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
Entrada: [3€] Sense dret a consumició. Gratuït per a
infants menors de 6 anys. Hi ha servei de bar

Continguts: Coneixement entorn i ciutat, drets i deures
i ordenança de convivència ciutadana.
Inscripcions: acollida@esplugues.cat o bé trucant al
Telf 900 30 00 82

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Judici al Carnestoltes i la Vella
Quaresma

Entitats participants: Amics del Ball de l'AV
La Plana, AMPA Matilde Orduña, Asociación
Cultural Andaluza de Esplugues, Associació Grup
de Percussió Drums d’Esplugues, AV El Gall,
Centro Aragonés de Esplugues, Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael, Centro Extremeño Muñoz
Torrero, Club Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet,
Colla de Bastoners, Colla de Castellers, Colla
de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, Colla
de Geganters, Esbart Vila d'Esplugues, Escola
Isidre Martí, Escola Municipal de Música d’Esplugues, Grup de Percussió Atabalats, Pastorets i
Companyia i Taller Flamenco.
Hi col·labora: Creu Roja i ETV

Sessió d'acollida I per a persones
estrangeres nouvinagudes

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

18.30 h
Des del c. Cedres fins a la plaça de les Moreres
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, Josep Puig i Cadafalch i final a la
plaça de les Moreres, cap a les 8 del vespre.

18 h
Escola d'adults Eugeni d'Ors

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.
18 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Club de lectura per a persones amb diversitat funcional. Amb la col·laboració del Club d’Esplai Pubilla
Cases - Can Vidalet
De 18 a 19 h • Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMECRES DE CENDRA

L’enterrament de la sardina
Cercavila pel barri de Can Vidalet i acte simbòlic d’enterrament de la sardina. Amb la participació de la colla
de diables de l’Esplai Toc de Foc de la Bòbila.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Masies, monestirs i cartoixes a les
conferències de l’AMPEL
X Els

Amics dels Museus i
del Patrimoni d’Esplugues
(AMPEL) ens proposen dues
conferències que, a més d’adquirir coneixements, serviran
a més d’un per fer memòria.
La primera, el dimecres 4, a
les 19.30 hores, està dedicada a dues de les cases més
emblemàtiques d’Esplugues,
situades al que havia estat el
Camí Ral de la vila: Can Rigalt i Ca n’Oliveres. Mercè Vidal oferirà aquesta
xerrada amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal d’Esplugues.
La segona proposta, que tindrà lloc el dimecres 25, a les 19.30 hores, abasta
un territori i un període de temps molt més ampli que la primera xerrada. En
aquest cas, l’arqueòleg i historiador de la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat, Eduard Riu-Barrera, oferirà un recorregut per vuit segles d’arquitectura monàstica, des del Romànic al Barroc. ●
• Conferència: ‘CAN RIGALT I CA N'OLIVERES, DUES CASES EMBLEMÀTIQUES
DE L’ANTIC CAMÍ RAL’ • Dimecres 4 19.30 h
• Conferència: ‘MONESTIRS I CARTOIXES’ • Dimecres 25 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé - C. de l'Església, 36
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19 h
Biblioteca La Bòbila

FEM XARXA 'NETWORKING' AL COMERÇ

CLUB DE LECTURA T-10

HELLO BÒBILA!

Psicosedna

Grup de conversa
en anglès. Coordina: Conchi Estévez.

ANGLATERRA. LITERATURA I HUMOR

Wilt, de Tom Sharpe
Coordinat per Luis Fernández Zaurín
19.30 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

Celebració Ple municipal ordinari
Per confirmar la data, consulteu el web esplugues.cat
des de dos dies abans del Ple

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'L'univers pictòric de Turner', a càrrec
d'Imma Fontanals.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
18 h
Escola d'adults Eugeni d'Ors

Sessió d'acollida II per a persones
estrangeres nouvinagudes
Continguts: Novetats Reglament d'estrangeria i normativa laboral.
Inscripcions: acollida@esplugues.cat o bé trucant al
Telf 900 30 00 82

19.30 h • C/ Sant Francecs Xavier, 29

Trobades que es realitzen un cop al mes al comerç del
municipi, per poder interactuar i tenir l'oportunitat de
donar-se a conèixer de forma personal i professional a
la resta d'assistents. La trobada té lloc al mateix establiment on s'exerceix l'activitat professional. Aquest
cop. a Psicosenda (www.psicosedna.com).
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

21 DISSABTE
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

L'HORA DEL CONTE

Animalades, a càrrec de Sara Fuente
Faules modernes de bèsties i bestioles, unes ximples i
altres sàvies, per descobrir-nos, per riure, per jugar.
De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [socis i sòcies 2 €]

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

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

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

19 h • Biblioteca La Bòbila

Grup de conversa en anglès
Dijous, 29 de gener, a partir de les 20.30 h
Local de l'Espluga Viva c/Sant Francesc Xavier 7-9

Pati blau, amb l’escriptora Cinta Arasa
Arasa és una escriptora ebrenca, llicenciada en ciències polítiques i de l’Administració. Autora de diversos
títols de narrativa principalment per a joves i infants.
Pati blau és un espai de tertúlia literària. Un espai per
a dones on es parlarà de la literatura que moltes dones
fan als Països Catalans. Poetes, narradores, contistes,
pensadores... Parlareu, debatreu, llegireu i ho fareu
amb elles, amb les autores que vindran i presentaran la
seva obra.Organitza: TIC. Espluga Viva

27 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE

El halcón maltés (1941), de John Huston
Aquest mes La Bòbila us convida, després de BCNegra,
a gaudir de les tres versions cinematogràfiques del gran
clàssic de Dashiell Hammett, El falcó maltès.
19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

RESENTACIÓ DE LLIBRES

La parálisis que activa

ACCIÓ FORMATIVA

La lluna d'en Joan

A càrrec de l'autor, Albert Riba i Trullols
Claus per prevenir i superar adversitats. Com una
situació de paràlisi ens pot ajudar a replantejar‐nos
la vida per tirar endavant amb una energia i actitud
renovades. Presentació prèvia a càrrec de Josep Raich,
corrector i traductor.

La millor eina per a cercar feina: el
teu currículum

Companyia Teatre Nu
[7 €]
A LA PÀGINA 5

DÍA DE ANDALUCÍA

12 h
Casal de Cultura Rober Brillas
Concert matinal:

Presentació dels actes i
nomenament de l’Andalús de l’Any

18.30 h
Biblioteca La Bòbila

Com diferenciar-se amb un disseny original i innovador. A càrrec de Víctor Prieto Muñoz.
Cal inscripció prèvia
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Coral Teen Star Voices i duets de
piano, veu i saxo

Grup de conversa
en anglès

Organitza: Escola Municipal de Música

Coordina: Conchi Estévez
Grup de conversa en anglès

18 h • L’Avenç Centre Cultural
[8 €] [socis i sòcies 6 €]
Teatre: Il Pasticcio

19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DIJOUS DE LES DONES
Xerrada: 'Talent femení a Esplugues'
Organitza: CIRD Vil·la Pepita amb la col·laboració de
Xarxa de Dones Emprenedores

20 DIVENDRES
A determinar
Avinguda de Cornellà, 17-19 Torre-B

Audició de ballarins i ballarines
per ampliar la Jove Companyia de
Dansa d'Esplugues
Cal inscripció prèvia. Joves de 12 a 23 anys, amb una
bona base tècnica (mínim nivell intermig). Interessats/
des contactar a info@dansaxtots.org o al 93 499 02 33.
Organitza: Associació Dansa per Tots
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

A LA PÀGINA 5

24 DIMARTS
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Luna caliente, de Mempo Giardinelli
Coordinat per Jordi Canal

25 DIMECRES
19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DISCOFÒRUM

Música Gravada: del disc de pedra al
vinil
Comentaris a càrrec de Ramon Cervera.
Un original viatge per la història de la música
Presenta: Josep Izquierdo
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d’Esplugues

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

La ira del Fènix
A càrrec de l'autor, Rafa Melero, i Jordi Macarulla
Vegeu més informació a la secció de Biblioteques.
19 h • Biblioteca La Bòbila

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

CICLE DE CINEMA NEGRE

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Satan Met a Lady (1936), de William Dieterle

'Comèdia i política', a càrrec d'Eulàlia

Aquest mes La Bòbila us convida, després de BCNegra,
a gaudir de les tres versions cinematogràfiques del gran
clàssic de Dashiell Hammett, El falcó maltès.

Vintró. Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

21 h
Ajuntament d’Esplugues - Saló de Plens

22 h • Plaça Blas Infante

Ofrena floral al monument de
Blas Infante
22.30 h • Edifici Molí

Vi d'honor
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) i C. Cultural Andaluz Plaza Macael
23 h • Local CCA Plaza Macael

Inauguració de l'exposició de pintures, a càrrec de l'artista Gabriela Deganis
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
A LA PÀGINA 4

28 DISSABTE
DÍA DE ANDALUCÍA
10.30 h • Local ACAE C. Josep Anselm Clavé, 90

Concurs de migas
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)
11 h • Plaça Macael

Sardinada popular
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
11.30 h • Local ACAE C. Josep Anselm Clavé, 90

Degustació de plat típic andalús
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)
13 h • Plaça Macael

Degustació de migas
Ho organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
13.30 h • Local ACAE C. Josep Anselm Clavé, 90

Entrega de trofeus del concurs de
migas
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)
A LA PÀGINA 4
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12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Quins són els més grans dels contes? Contes d'ogres i gegants
A càrrec de Sandra Rossi. Quan obrim un conte o
l’escoltem apareixen molts personatges. Saps quins
són els més grans de tots? Els que belluguen la terra a
cada passa? Es prega puntualitat
De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [socis i sòcies 2 €]

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

DIUMENGE 1 MARÇ
11 h • Centre Cultural La Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1

DÍA DE ANDALUCÍA

Festival flamenc en honor al Día de
Andalucía
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) i C. Cultural Andaluz Plaza Macael
A LA PÀGINA 4

D’11 a 13 h
De plaça Espanya a pl. Catalunya de Barcelona

BML: Caminada solidària de Sant
Joan De Déu
Només queden places per al tram de 10 km.
Inscripcions: http://www.barcelonamagicline.org/.
A LA PÀGINA 7

12 h • Casal de Cultura Rober Brillas
Concert matinal:

Grup de guitarres de l’escola i grups
de clarinets

Dimarts i dijous, 10 i 12 de febrer, de 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita C/Sant Francesc Xavier, 1
Taller de formació: ‘Un bon aparador, la

teva millor presentació’
Taller de formació In-FORMA-te’n amb la XDE 2015, a
càrrec de Montse Bigas Puig (www.monxtu.cat).
Més informació a xde.formacio@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores
Dimecres, 11 i 25 de febrer, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Taller de suport per a familiars/cuidadors de persones amb demència i
discapacitat

Dilluns i dimecres, 16 i 18 de febrer, de 18 a 21 h
De 10 a 13 h
Centre Municipal Puig Coca Petit Parc de l’Amistat

Taller: 'Les aplicaciones de mòbil
(app's)'
Inscripcions: dijous 12, a l'Edifici Puig Coca.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
Fundació Vodafone
Dimecres, 18 de febrer
I cap de setmana del 21 i 22 de febrer
Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Monogràfic de cascades

Un espai de relació per a millorar la qualitat de vida
de les persones cuidadores, reforçant la seva tasca i
donant-los eines. Places limitades a 15 persones.
Per a inscripcions i més informació contacteu amb els
serveis socials bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2439), Marta
Fuertes.

L’escalada de cascades de glaç és una de les últimes
activitats que es practica a l’alta muntanya.
Sessions teòriques a l’Espluga Viva (dimecres 18).
Sessions pràctiques (cap de setmana del 21 i 22).
[70€] per persona [115€] per a no socis i sòcies.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Divendres 13, de 10 a 14 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Divendres 13, 20 i 27 de febrer, de 10 a 14 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CURSOS TIC

CURSOS TIC

Com funciona el teu mòbil?

Cursos dirigits a persones més grans de 55 anys, que
tenen nocions molt bàsiques o s'inicien en l'ús dels dispositius mòbils. Places limitades. Cal reserva prèvia
• Divendres 13, de 10 a 14 h

Un curs on podeu conèixer les possibilitats i avantatges de tenir un telèfon mòbil intel∙ligent. Per a persones més grans de 55 anys, que tenen nocions molt
bàsiques o s'inicien en l'ús dels dispositius mòbils.
Places limitades. Cal reserva prèvia
Organitza: Fundació Vodafone i Fundació Pere Tarrés
Dilluns, 16 de febrer, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
C/ Àngel Guimerà 38
Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït, prèvia inscripció al PAC (tel: 900 300 082)

Com funciona el teu mòbil?
Un curs on podeu conèixer les possibilitats i avantatges de tenir un telèfon mòbil intel∙ligent.
• Divendres 20, de 10 a 14 h

Les aplicacions per al mòbil (app's)
Per aprendre els tipus d'aplicacions que existeixen i
com configurar‐les.

Organitza: Escola Municipal de Música

CURSOS i TALLERS
Cada dilluns, de 17 a 18 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

BML: CAMINADA SOLIDÀRIA PER SANT JOAN DE DÉU

Gimnàstica suau i relaxant

Esplugues camina per les persones
més vulnerables

Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines
Dimarts, de 19 a 20 h • L’Avenç Centre Cultural

Curs de sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys. El
curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin o no
nocions de ballar sardanes. Inscripció gratuïta al mateix
lloc on s’imparteix. Organitza: Secció Sardanista de
L'Avenç Centre Cultural
Cada dimecres, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Balls col·lectius del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines
Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Local de l'Espluga Viva

Trobades dels grup de conversa
'Xerrem'
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua – CAL
De l'1 al 20 de febrer
Avinguda de Cornellà, 17-19 Torre-B

Inscripcions obertes al taller de
Dansa Integrada per a Discapacitats
L'activitat està pensada per a persones a partir dels
14 anys, amb alguna discapacitat física, psíquica i/o
sensorial. Les sessions seran de 2 hores i es faran els
dissabtes al mati de març a juny. Interessats/des
contactar a info@dansaxtots.org o al 93 499 02 33.
Organitza: Associació Dansa per Tots

X

L’Obra Social de Sant Joan de Déu us planteja dos reptes. El primer és
solidari: implicar el vostre entorn familiar o personal per sensibilitzar i recollir
diners (mínim 1.000 euros) per a programes socials; i el segon, esportiu: participar a la caminada solidària del diumenge 1 de març, que recorre distàncies
de 10, 20, 30 o 40 quilòmetres. El recorregut més curt (l’únic que encara té
places disponibles) comença a la plaça Espanya
i acaba a la plaça de la Catedral de Barcelona.
Les tres distàncies més llargues passaran per
Sant Pere Màrtir.
Les inscripcions funcionen per equips, d’entre 3 i 25 persones, que hauran d’aconseguir
la fita proposada. En total es pretén arribar a
10.000 persones inscrites. La recaptació anirà
destinada als programes d’atenció a col·lectius
vulnerables que duu a terme Sant Joan de Déu:
sense llar, salut mental, discapacitat intel·lectual,
dependència, infància hospitalitzada, recerca
biomèdica i cooperació internacional.
Si responeu a la petició de l’organització, us
unireu a una iniciativa que promou tres valors
essencials: la solidaritat, la inclusió i la sostenibilitat. Deixareu escapar l’oportunitat d’aportarhi el vostre gra de sorra?.●
Podeu inscriure-us a:
http://www.barcelonamagicline.org/
BML: CAMINADA SOLIDÀRIA DE SANT JOAN DE DÉU
Diumenge 1 de març

d’11 a 13 h • Recorreguts: barcelonamagicline.org
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• Divendres 27, de 10 a 14 h

Internet: què és i com connectar-nos?
Enviament de missatges digitals: correu electrònic,
Whatsapp i SMS. Per aprendre a connectar el mòbil a
internet i als diferents tipus de connexió.
Organitza: Fundació Vodafone i Fundació Pere Tarrés

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
DIES DE CONTE Els dies 7, 12, 14, 21 i 28
(Vegeu informació al Dia a dia)

Dissabte, 28 de febrer, a determinar
Hospital Sant Joan de Déu

Taller de primers auxilis per a famílies i educadors/es
Per inscriure‐us-hi, cal accedir al portal d’aula de pediatria: http://www.cursospediatria.net/
Davant de qualsevol dubte o dificultat, us podeu adreçar-vos a aula@hsjdbcn.org o al telèfon 93 253 21 30.

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès
per a infants
Els dies 4, 11 i 18 (Vegeu Dia a dia)

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Casa de muñecas, de Henrik Ibsen

Diumenge, 15 de febrer, a determinar
Sortida en autocar des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Serra de Llancers (Garrotxa- Osona)
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació d’aquestes
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30
h. Informacions i inscripcions: truqueu al 93 473
39 09, Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dijous 12

19 h

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
La Acabadora, de Michela Murgia. Modera Montse
Cutrina

Dimarts 17

19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL∙LA NEGRA
Muerte en Estambul, de Petros Markaris

Dijous 26

19.45 h

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Sricanta, de Saratcandra Cattopadhyaya

Dijous, 19 de febrer, de 10 a 12 h
Sortida a les 9.15 h des de la parada pont d’Esplugues del Trambaix

Dissabte, 24 de gener, a determinar
A determinar

Aquest mes La Bòbila homenatja Dashiell Hammett, considerat el fundador de la novel·la nordamericana, al qual li dedica una exposició i el seu
habitual cicle de cinema negre, amb tres projeccions de versions cinematogràfiques del gran clàssic
de l’autor, El falcó maltès

EXCURSIONS BTT

Del 3 al 27 de febrer

La ruta de les cales del Garraf

EXPOSICIÓ BIBLIOGRÀFICA

Consulteu informació per a les inscripcions a l’activitat
anterior del Centre Excursionista Esplugues.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

‘Dashiell Hammett: el naixement de la
novel·la negra’

Diumenge, 22 de febrer, 8 h
Plaça Santa Magdalena

CICLE DE CINEMA NEGRE

PETJADES I CAMINS

Modernisme i paisatge, La Garriga
(Vallès Oriental)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09 o dirigiuvos al c/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Dimarts, 24 de febrer, de 12 a 14 h
Sortida a les 11.15 h des de la parada pont d’Esplugues del Trambaix

Visita guiada al Museu Agbar de les
Aigües (crta. de Sant Boi)
Vegeuu més informacióa la sortida del dijous 19

MUSEUS
D'ESPLUGUES
Museu Can Tinturé
93 470 02 18
al CEM les Moreres
VISITES GUIADES GRATUÏTES
11, 12 i 13 h
Visites guiades al Museu Can Tinturé (12 h)
i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta" (11 i
13 h). Aneu-hi a descobrir l’art de la ceràmica! Més informació a www.museus.
esplugues.cat
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(Vegeu informació al Dia a dia)
PRESENTACIONS DE LLIBRES

Rafa Melero és mosso d'rsquadra. Ha estat dotze
anys a la policia judicial a Figueres, Lleida, Cervera, l´Hospitalet i Terrassa. Actualment és cap
dels Mossos a Ponts. Coneix a la perfecció com
funciona el procediment policial en una investigació criminal i l'explica en els seus casos de ficció.
Aquesta és la seva primera novel∙la

Divendres 27
19.30 h
La parálisis que activa, d'Albert Riba i
Trullols
L’especialista en emprenedoria, Albert Riba i Trullols, ve domar algunes claus per prevenir i superar
adversitats, com una situació de paràlisi pot ajudar
a replantejar‐se la vida per tirar endavant amb una
energia i actitud renovades?

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Visita guiada al Museu Agbar de les
Aigües (ctra. de Sant Boi)
Inscripcions:16 de febrer d'11.15 a 13 h a l’Esplai
Municipal Gent Gran Centre- La Plana (Rafael Sebastià
Irla, s/n, bxs.). 20 places disponibles. Gratuït

Els dies 13, 20 i 27

Divendres 20
19 h
La ira del Fènix, de Rafa Melero

CLUBS DE LECTURA
18 h
Dimarts 3

SORTIDES

CURSOS TIC PER A GENT GRAN
Aquest mes la Fundació Vodafone i la Fundació
Pere Tarrés ofereixen tres cursos per a la gent
gran sobre l’ús dels mòbils i internet.

Una mostra bibliogràfica de l’obra de Hammett en
els seus fons documentals.

Divendres 13 19 h
El halcón maltés (1931), de Roy Del Ruth

EXPOSICIONS
Fins al 13 de febrer
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Exposició de pintura:

‘Matisos del Camí de Santiago’
De Pilar Ruiz.
Organitza: Amics del Camino de Santiago

CONFERÈNCIA
Dimecres, 4 de febrer, a les 19.30 h
La Masoveria
'Can Rigalt i Ca n'Oliveres, dues cases
emblemàtiques de l’antic camí ral'
L’AMPEL us proposa una xerrada, a càrrec
de Mercè Vidal i amb col·laboració de
l’Arxiu Municipal d’Esplugues, sobre dues
cases emblemàtiques de l’antic camí ral,
Can Rigalt i Ca n'Oliveres.
DIUMENGES EN FAMILIA
Diumenge, 22 de febrer, a les 11.30 hores
La Rajoleta
Visita teatralitzada. La Barbotina i els
secrets de la ceràmica
La Barbotina ens proposa un passeig

Divendres 20 19 h
Satan Met a Lady (1936), de William Dieterle
Divendres 27 19 h
El halcón maltés (1941), de John Huston
Pròximament la biblioteca La Bòbila farà
el seu primer Club de Lectura amb format
ebook. L'obra escollida és l'última obra
de l'autor esplugí Fernando Roye: El caso
de la mano perdida. Si vols participar-hi,
contacta amb la biblioteca durant el mes
de febrer.

Del 3 al 27 de febrer • Biblioteca La Bòbila
Exposició bibliogràfica

‘Dashiell Hammett: el naixement de
la novel·la negra’
Dashiell Hammett (1894-1961) està considerat el
fundador de la novel·la negra nord-americana. La
Bòbila presenta una mostra bibliogràfica de l’obra de
Hammett en els seus fons documentals.

màgic per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis,
que ens descobrirà els secrets dels tallers
dels ceramistes.
Activitat prèvia inscripció. Preu: 8 Euros
per família
CONFERÈNCIA
Dimecres, 25 de febrer, a les 19.30 h
La Masoveria
'Monestirs i cartoixes'
L’AMPEL us proposa un recorregut per
vuit segles d’arquitectura monàstica,
del romànic al barroc, a càrrec d’Eduard
Riu-Barrera, arqueòleg i historiador de
la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Fins al 15 de març
Museu Can Tinturé
4 x 4. 4 dones, 4 ceramistes, 4 camins
Les ceramistes Esther Ramos, Mercè
Coma, Mercè Mir i Teresa Gironès exposen conjuntament una sèrie de peces que
mostraren diferents diàlegs sobre l’evolució de l’obra dins l’espai creatiu propi.

TIC formació
Dijous 26, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Composició fotogràfica
La composició és la forma com ordenem
els elements en una imatge. Hi ha una
guia que tot fotògraf hauria de conèixer i
tenir en compte per millorar la transmissió d’elements a l'espectador. Vine i et
guiarem! Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)

Exposició jove

Dimarts 17, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

NVU Creació web
Tot el mes de gener, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

Recursos juvenils municipals
Exposició en què els joves podran informar-se sobre els recursos juvenils que
tenen al seu abast a la ciutat.

Esplujove de tarda

NVU és un editor visual gratuït per pàgines web. Les pàgines web són visuals per
naturalesa, però la seva creació ha implicat l’edició d’un codi. Aquest programa
permet editar les webs sense codis! Vine
i aprèn a dissenyar la teva web. Per a
aquest taller els participants hauran de
portar el seu ordinador. Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

VI Mes de la
Sensualitat
Arriben les activitats més
suggeridores! Aprendràs a
Dimecres 25, de 19.30 a 21.30 h
despertar el gust i el plaer dels Oficina Jove d’emancipació
Passió per la xocolata:
sentits.
Bombons & Sacher
Degut a l’èxit de les anteriors edicions del
taller “Passió per la xocolata”, aquesta
vegada us proposem que apreneu a preparar dues noves delícies per al paladar:
bombons casolans i el típic pastís Sacher
que a tots tan ens agrada. Vine i llepa’t els
dits amb l’Esplujove! Dirigit a joves de 16
a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Dijous 19, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Streapdance
En aquest taller podreu
aprendre una coreografia
sensual que permetrà
alliberar tota l’autoestima
i sensualitat que tothom
porta a dins. Per a dones
majors de 18 anys, cal
reservar plaça (*)

Divendres 27, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Còctels afrodisíacs
Aprèn a fer els còctels més suggeridors,
amb ingredients que despertaran tots els
teus sentits! T'atreveixes? (+18 anys). Cal
reservar plaça (*)

TIC serveis

(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats cal trucar al 93 372 97 06
(de dll a dv, de 17.15 a 21 h) o
enviar un correu electrònic a
jove.remoli@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

Durant tot el mes, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Suport TIC i multimèdia

Dijous 12, de 18.45 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Maquillatge de carnaval
En aquest taller podran conèixer i aprendre mètodes per maquillar-se de manera
creativa davant la proximitat dell carnaval.Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el participant ha de portar el seu ordinador portàtil
amb el programari instal·lat. Més informació al 93 372 97 06. No requereix inscripció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

TALLER JOVE-FORMATIU
Dilluns 23, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Com accedir a la universitat
En aquest taller t'informarem de totes les
vies per accedir a la universitat, amb
continguts actualitzats sobre les PAU i
PAU per a majors de 25 anys, així com
com accedir des dels cursos de formació
de grau superior (CFGS). Dirigit a joves de
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

Divendres 20, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació

Menú afrodisíac
Tindreu l’oportunitat de poder preparar un
saborós i exòtic menú afrodisíac amb primer
i segon plat i postres. T’apuntes a preparar
aquest menú “picant”? Majors de 18 anys, cal
reservar plaça (*)

Dimarts 17, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Pl. Blas Infante s/n • Tel. 93 372 97 06
jove.remoli@esplugues.cat
De dilluns a divendres,
de 17.15 a 21 h

EXPOSICIÓ JOVE

Garantía Juvenil.
En que consisteix?
Vols saber que és exactament la Garantia
Juvenil? T’agradaria conèixer requisits
d’accés, com gestionar-la i tota la informació que hi ha actualment sobre la
mateixa? Dirigit a joves de 16 a 25 anys,
cal reservar plaça (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats cal trucar al 661 987 690
(de dll a dv, de 17 a 20 h) o
enviar un correu electrònic a
jove.emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i
cognoms, edat i telèfon.

E S P O R T S

Espai Jove Remolí

Del 6 al 27 de febrer, de 17 a 20 h
Inauguració: divendres, 6 de febrer
Oficina Jove d’Emancipació

Namasté
Exposició de dibuixos de l'artista espluguí Manoj Bunich, nascut a Bhakthapur,
Nepal. L’objectiu d‘aquest jove estudiant
de 2n de Batxillerat artístic és arribar a
desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit del disseny i les belles arts.
Les influències de l'artista són: Takehiko
Inoue, Miguel Ángel, Velázquez, Gustavo
Cabral, Pollock, principalment. Blog:
manojbunich.blogspot.com.es
Facebook: Drawing Manoj
Instagram: @manojbunich

X
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

POLIESPORTIU CAN VIDALET

PAVELLÓ GROC

Dissabte 7

17 h

Hoquei masculí H Esplugues – CP Vilanova

(ESPORTS DE SALA)

Diumenge 1

16 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – SR Lima Horta

Dissabte 7

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – Baix Montseny FS

Diumenge 1

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – CB Part 2

Dissabte 14

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – Furia Roja Llefia FS

Dissabte 7

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – CD San Isidro

Dissabte 21

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – El Santa Eulàlia

Dissabte 7

19.15 h

Handbol masculí H. Esplugues – Oar Gracia

Dissabte 28

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – CES Blanes

Diumenge 08

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – CE Universitat Alacant

PARTITS DE FUTBOL

Diumenge 15

16 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – Vedruna Gracia

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 15

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – FC Martinenc

Diumenge 8

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Moja AE

Dissabte 21

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Rubí FS

Diumenge 1 de març

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Unificació Bellvitge

Dissabte 21

19.15 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Rubí CEFS

CAMP D’ESPORTS SALT DEL PI

Diumenge 22

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – CV Vall Hebrón

Diumenge 8

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Prat AE

Bàsquet femení CBN Esplugues – Roser

Diumenge 22

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Milan Hospitalet AEC

Bàsquet masculí CBN Esplugues – AE Aula

Diumenge 1 de març

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Sant Andreu de la Barca

Diumenge 1 de març

16 h

Diumenge 1 de març

17.45 h
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Amb el suport de:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

GENER 2015 - MATRÍCULA GRATUÏTA*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADULTS
Expressió i comprensió oral i escrita
Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes
Preparació exàmens de Cambridge (FCE, CAE, CPE)
Club de lectura en anglès
Classes privades al centre i in-company lessons
Professors nadius altament qualificats
Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
Horaris de matí, tarda i nit

•
•
•
•
•

NENS I ADOLESCENTS
Expressió i comprensió oral i escrita
Gran varietat de recursos i material didàctic
Preparació exàmens de Cambridge. (FCE, CAE)
Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als
nostres alumnes
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Horaris de tarda

THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es
www.meetingpointschool.es

* A satisfer el pagament de les dues quotes trimestrals a l'inici

