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cuibany
Elements decoratius
CUINA I BANY
● REFORMA COMPLETA ●

Cuines, Banys, Portes,
Calefacció, Terres…
Pressupost sense compromís
C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)
Tel. 93 371 82 42
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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ESPLUGUES ESPERA ELS

REIS MAGS

AMB LA COMPANYIA
D’EN FANGUET

H

an estat unes bones vacances: dues setmanes sense
escola, menjars amb la família, hores i hores de joc, el cap
d’any... Falta, però, el colofó:
els Reis Mags. Demaneu-ho als més petits
i petites de casa, ells ho tenen clar! Encara
queden uns dies, però a la nostra ciutat
l’espera serà d’allò més divertida gràcies
a en Fanguet.

ENTREGUEU LA VOSTRA CARTA I
APROFITEU PER PASSAR-HO D’ALLÒ
MÉS BÉ
Nens i nenes, això és per a vosaltres.
Ja teniu la carta als reis preparada? L’heu
rellegida i repassada desenes de vegades? Doncs la podreu entregar dimecres
2, dijous 3 o divendres 4 al Campament
Màgic d’en Fanguet. De 17 a 21 hores, els
patges reials de Ses Majestats vindran a
donar un cop de mà a l’Escudeller Reial per
recollir totes les cartes que els porteu. No
cal que espereu a la tarda, però, per venir
al campament perquè durant tot el matí hi
haurà inflables i tallers de manualitats i
fang, per passar-ho d'allò més bé fins que
els patges us rebin a la tarda.
I a la tarda, abans o després d’entregar
la carta, podeu participar al taller familiar Fem el nostre Rei on, a través del fang
màgic d’en Fanguet, podreu crear el retrat
del rei que més us agradi. Ens ha dit un
ocellet que si els Reis Mags es reconeixen
en la figura us deixaran un missatge per-

sonal molt especial. Qui sap si un dia sereu
grans ceramistes, com els de l’exposició de
la 16 Biennal de Ceràmica. Per cert, podeu
entrar a veure-la al Museu Can Tinturé perquè els tres dies farà jornada de portes
obertes. Ep, i si ja heu vist l’exposició no
marxeu encara, que la Penya Barcelonista
de L’Avenç us explicaran uns contes que
us deixaran amb la boca oberta.
No. Encara no s’ha acabat. Hi ha més sorpreses al Campament Màgic. Hi ha música! El dijous 3, hi haurà una actuació de la
banda jove i infantil de l’Escola Municipal
de Música, i l’endemà prendrà el relleu
la coral Musicòrum. Ja ho veieu.
Un cop més, l’Escudeller Reial ha
preparat un campament on hi
haurà tot d’activitats perquè
us distragueu esperant
els Reis Mags i sense
adonar-vos-en, en un
tres i no res... Ostres!
Ost
strres!!
aquí!
Ja són aqu
uí! ●
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el dimecres 2 al divendres 4
Del
rdi M
Jardins
Museu Can Tinturé
D’11 a 14 h
Campament Màgic
Vine a gaudir amb els inflables i els
tallers de manualitats i fang.
De 17 a 21 h
Entrega de cartes als Patges reials
També hi haurà en Fanguet animant
el campament i els tallers de
manualitats i fang.
De 17 a 21 h
Taller familiar: Fem el nostre Rei
17.30 h, a La Masoveria
Contacontes, a càrrec de la Penya
Barcelonista de L'Avenç
Dijous 3 20 h, a La Masoveria
Actuació de la banda jove i infantil de
l'Escola Municipal de Música
Divend
Divendres
4 19 h
Actuac de la Coral Musicorum
Actuació

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: 16,25€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

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

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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Parc
de Reis
de Can
Vidalet,
diversió
assegurada
PARC DE JOCS DE REIS
X Un

altre cita ineludible per als infants durant
aquestes dates abans de la tornada a l’escola és
el Parc de Reis de Can Vidalet. La recepta perquè
us ho passeu d’allò més bé és molt i molt antiga i
no falla mai: jugar sense parar! Scalextric digital,
inflables, tallers de maquillatge, videoconsoles,
jocs esportius, jocs tradicionals, tallers artesanals,
espais motrius per als més petits i petites i moltes
coses més! Tot això en un mateix espai, al pavelló
poliesportiu de Can Vidalet, que es convertirà en
el centre de les activitats recreatives per a totes
les edats a Esplugues, mentre esperem, ben distrets, l’arribada de Ses Majestats. Precisament, a
les tardes podreu entregar la vostra carta per als
Reis Mags al seu patge. ●

Del dimecres 2 al divendres 4
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet
D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Scalextric digital, inflables, tallers
de maquillatge, videoconsoles, jocs
esportius, jocs tradicionals, tallers
artesanals, espais motrius per als
més petits i petites,...
De 16.30 a 20 h
Entrega de les cartes al patge reial

2013 NOU ANY, NOUS REPTES!
J A Z Z JUNIOR
(de 8 a 12 anys)

Dimecres a les 17.30 h
Intensius Cap de Setmana
TEATRE MUSICAL
24 hores en 2 caps de setmana
+ Representació

amb

RICARD REGUANT
XÈNIA REGUANT

Especial Sevillanes
FERIA D’ABRIL
Aprèn a tocar les
Del 15/01 al 09/04

CASTANYOLES
(inclou material)

Apunta’t i emporta’t aquesta bossa

www. escolacontreras.com

També pots incorporar-te als cursos ordinaris:
Dansa Clàssica, Jazz, Dansa Espanyola, Claqué

Consulta els nostres horaris

ESCOLA DE DANSA CONTRERAS
Av. de Cornellà, 17-21 d’Esplugues
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Tel. 93 499 02 33

info@escolacontreras.com

En Fanguet i els tres Reis
Teatre per animar
les hores abans

DISSABTE 5

X Un cop més, el mateix dia en què els Reis
d'Orient arriben a Esplugues, des del Museu
se’ns proposa aquest conte teatralitzat de
gran èxit, que gairebé ja és indispensable
en el calendari dels més menuts de la ciutat. Per tal de distreure’ns en aquest dia
tan important, podrem gaudir tot veient les
boniques aventures del nostre petit escudeller. Després de veure la representació d’En
Fanguet i els tres Reis, els mateixos reis de
l’obra recolliran les cartes dels nens i nenes
despistats o indecisos que encara no hagin
entregat la seva. ●

12 h En Fanguet
i els tres Reis

Jardins del Museu
Can Tinturé

13 h Recollida
de cartes
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17.30 h
Benvinguda als Reis Mags
per part d’en Fanguet
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Plaça Catalunya
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De 20 a 20.30 h
Arribada a la rambla
Verge de la Mercè

Josep Anselm Clavè

18 h
Cavalcada dels Reis Mags
amb el seguici de patges

av. Cornellà
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CARAMELS SENSE GLUTEN
Els caramels que es llançaran des de les
carrosses seran sense gluten i així es farà
constar a l’embolcall.
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RECORREGUT
El seguici té com a punt de partida la plaça
Catalunya i a continuació enfilarà per av.
Cornellà, av. Isidre Martí, carrers Àngel
Guimerà, Nou, Laureà Miró, Josep Anselm
Clavé, plaça Sant Lluís Gonzaga, de la Pau,
Lleialtat, Enrique Tierno Galván, av. Ciutat de
l’Hospitalet, Jocs Florals, Molí, Cedres
i Serra del Cadí.
L’arribada a la rambla Verge de la Mercè
està prevista a partir de les 20 h.

En

EN FANGUET I LA CLAU MÀGICA
La rebuda a Ses Majestats la farà com sempre en Fanguet, l’Escudeller Reial que estarà instal·lat a la plaça Catalunya i que serà
el primer en donar la mà a Melcior, Gaspar i
Baltasar. Després d’un petit parlament, enfilaran el camí pels carrers de la ciutat guiats
per les llums dels fanalets per veure tots els
infants per última vegada abans de deixarlos els regals a casa gràcies a la clau màgica
que rebran de mans de l’alcaldessa. Aquest
any, acompanyaran a Ses Majestats les entitats següents: ACAE, AV el Gall, Colla de
Geganters, Colla de Castellers, Cilindros
Rebeldes, Diables Boiets Esquitxafocs, Colla
dels Tres Tombs, Drums i Escola Municipal
de Música. Hi col·laboren: Centre Josep
Pons, Creu Roja i ETV. ●

Ànge

Alegria

per als camells i deixeu alguna cosa
de menjar a les cases. Ses Majestats
els Reis Mags ja són aquí. Abans de
repartir els regals per les cases faran
un recorregut per Esplugues per veure
ben a prop tots els nens i nenes que els
han vingut a rebre.

Inici de la desfilada
a la plaça Catalunya

ure

XEnceneu els fanalets, prepareu l’aigua

DISSABTE 5

La

Feu pas! Ses
Majestats ja són
a Esplugues!
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ARRIBADA
de 20 a 20.30 h
R. Verge de la Mercè
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Año nuevo, nuevos talleres
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El fotoperiodista Alfons Rodríguez
impartirá un taller de fotografía de viaje

C

omo en cada principio de año se renueva la variada oferta
de talleres de los que disfrutamos en Esplugues. Talleres de
danza, música, lenguaje de signos, idiomas, cocina, informática, bienestar personal... Este mes os destacamos un taller
de fotografía que impartirá Alfons Rodríguez. El reconocido
fotoperiodista espluguense dará este taller destinado a personas con conocimientos intermedios en el manejo de cámaras réflex y que tratará aspectos técnicos, compositivos, narrativos y éticos para perfeccionar nuestras
fotografías de viajes y antropológicas. Rodríguez ha realizado centenares
de reportajes en más de 90 países y su obra se ha expuesto en docenas
de exposiciones dentro y fuera de España. Sus imágenes se han publicado en medios como National Geographic, Geo, El País, Lonely Planet, La
Vanguardia, The New York Times... Además, su trabajo ha sido reconocido
con premios como el prestigioso Premio Godó de Fotoperiodismo. Recientemente ha sido considerado por la Generalitat de Catalunya como uno
de los fotoperiodistas más destacados de la actualidad. ●

Horario: de lunes a viernes
de 8.30 a 19 h.
Inscripciones también por
Internet: www.esplugues.cat
Más información en:
Espai Jove Remolí i
Oficina Jove d'Emancipació
Normativa inscripciones

CASAL DE CULTURA
ROBERT BRILLAS

• Taichí
Lunes, de 19 a 20.30 h.
• Conversación en inglés
Lunes, de 19 a 20.30 h.

• Cuines i tastos
Cocina sana y fácil (*)
Lunes, de 19 a 21 h.

• PNL
Lunes, de 19 a 20.30 h.

• Bolliwood
Lunes, de 20 a 21.30 h.

• Lenguaje de signos
Miércoles, de 19 a 20.30 h.

• Fotografía con Alfons
Rodríguez
7, 14, 21 i 28 de febrero
Jueves, de 17.30 a 21.30 h.

• Cocina para emancipados (*)
Jueves, de 19.30 a 21.30 h.

MONOGRÁFICOS

• Cuines i tastos
Cata de vinos (*)
Viernes, de 19.30 a 21.30 h.
• Salsa
Viernes, de 20 a 21.30 h.

• Cata de cervezas (*) (+18 años)
Viernes, 8, 15 y 22 de febrero,
de 19 a 21 h.
• Risoterapia
Viernes, 1, 8 y 15 de marzo,
de 19 a 21 h.

CIRD -VIL·LA PEPITA
• Informática nivel - 1
Martes, de 11.30 a 13 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Informática nivel - 2
Martes, de 15.30 a 17 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Conéctate a las redes
sociales – 1
Jueves, de 10 a 11.30 h
Inicio: 31 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)
• Conéctate a las redes
sociales – 2
Martes, de 17 a 18.30 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ
de 16 a 35 años

• Iniciación al italiano
Viernes, de 19 a 20.30 h.
MONOGRÁFICOS
• Decoración de cupcakes
y galletas con glasé (*)
Martes 5, 12 y 19 de marzo,
de 19 a 21 h.
• Retoque de imágenes con
Photoshop (el participante
tiene que traer su portátil)
Martes 5, 12 y 19 de febrero,
de 18.30 a 20.30 h.

Inscripciones
del 7 al 16 de enero. Inicio
talleres semana del 21 de enero.
Fuera de estas fechas hay que
consultar la disponibilidad.
Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC) Central
Pl. Santa Magdalena, 24
Tel. 93 371 33 50
Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC) Centre
sociocultural Molí-Cadí
Rambla Virgen de la Merced
Tel. 93 371 02 66

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 años

• Danza del vientre (nivel medio)
Martes, de 19 a 20.30 h.
• Guitarra
Miércoles, de 19 a 20.30 h.
• Iniciación a la fotografía
digital (cámara réflex)
Jueves, de 19 a 20.30 h
• Danzas hindús
Jueves, de 20.15 a 21.45 h.

Talleres enero / marzo

• Los tres primeros días de
inscripción están reservados a la
ciudadanía de Esplugues.
• Para confirmar la inscripción
es necesario acreditar haber
efectuado el ingreso en un
máximo de tres días hábiles
• Si no se llega al 90% de la
cobertura de las plazas, el taller
puede ser anulado
• Los talleres trimestrales duran
15 o 16 horas. Los monográficos 6.
• Cada persona podrá realizar un
máximo de 4 inscripciones
• No se devolverá la matrícula si
no es por anulación del taller

Precios con IVA incluido
• Jóvenes de 16 a 35 años,
18,40€ (47,19€ para jóvenes
no residentes en Esplugues)
• Mayores de 35 años, 59,70€
(75,73€ para no residentes)
• Monográficos Jóvenes
9,20€ (no residentes: 23,64€)
*cursos con suplemento de 15€
(a pagar el primer día de clase a
la profesora) i monográficos con
suplemento de 8€

Talleres dirigidos a mujeres mayores de 18 años
• Gestiona y comparte
imágenes
Jueves, de 11.30 a 13 h
Inicio: 31 de enero. 8 sesiones
25,46 € (no residentes 50,93 €)

• Crecimiento personal
1er turno
Miércoles, de 17 a 18.30 h
Inicio: 16 enero. 10 sesiones
33,62 € (no residentes 61,12 €)

• Escritura creativa
Martes, de 10 a 11.30 h
Inicio: 29 de enero. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)

• Crecimiento personal
2n turno
Miércoles, de 18.30 a 20 h
Inicio: 16 enero. 10 sesiones
33,62 € (no residentes 61,12 €)

• Bienestar y pensamiento
positivo
Nivel 1: relajación
Lunes, de 9.30 a 11 h
Inicio: 28 de enero. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)
• Bienestar y pensamiento
positivo
Nivel 2: meditación
Lunes, de 11:30 a 13 h
Inicio: 28 de enero. 8 sesiones
20,37 € (no residentes 35,65 €)

Inscripciones:
del 7 al 14 de enero (los tres
primeros días están reservados a
la ciudadanía de Esplugues)
Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC), de 8.30 a 19 h.
Pl.Santa Magdalena, 24
Rambla Verge de la Mercè, 2
En los talleres de contenido
informático, ofrecemos
la posibilidad de traer
ordenador propio con un
descuento de 5 € respecto al
precio del taller.
En todos los precios el IVA
està incluido.
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Obre el nou servei
d’acompanyament
a persones i famílies
sobreendeutades
Per intermediar amb els bancs i
propietaris d’habitatges de lloguer

L

’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament
d’Esplugues posarà en marxa, a partir del 14 de
gener de 2013, un nou servei d’acompanyament a
les persones i famílies sobreendeutades per a la
intermediació amb les entitats bancàries i propietaris d’habitatges de lloguer.
La finalitat d’aquest servei, en què col·labora Càritas, és
assessorar les persones i famílies en risc de perdre l’habitatge,
per deutes hipotecaris o per impagament del lloguer, per renegociar-ne les condicions amb els bancs i propietaris.
Un expert analitzarà cada cas concret i acompanyarà els usuaris en les noves gestions amb les entitats bancàries o els propietaris de pisos de lloguer.
L’horari del servei és, de dilluns a divendres, de 9 a 12 hores.
Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon gratuït d’atenció a la
ciutadania 900 300 082. ●

SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LES PERSONES I FAMÍLIES
SOBREENDEUTADES PER A LA INTERMEDIACIÓ AMB ELS
BANCS I PROPIETARIS D’HABITATGES DE LLOGUER

Oficina Local d’Habitatge (c. Àngel Guimerà, 36)
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 12 hores
Concertar cita prèvia trucant al 900 300 082
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Dia
a Dia
2 DIMECRES
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Jardins Museu Can Tinturé c. Església i c. Les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ

D’11 a 14 h

Campament Màgic
Els jardins del Museu Can Tinturé es convertiran en un
espai màgic per esperar als Reis d’Orient. Al matí hi
trobareu inflables i tallers de manualitats i fang.
De 17 a 21 h

Patges reials. S’ha confirmat la presència dels
tres Patges reials per recollir les cartes dels nens i
nenes. També hi haurà en Fanguet animant tot el campament i els tallers de manualitats i fang.
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes al Museu Can Tinturé
Vine a visitar l’exposició de la 16 Biennal de Ceràmica
d’Esplugues i a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

Contacontes
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
Del 2 al 14 de gener

20 h
La Masoveria de Can Tinturé

Campanya nadalenca de recollida
d’arbres de Nadal

Actuació de la banda jove i infantil
de l'Escola Municipal de Música

Es farà l’habitual recollida selectiva d’arbres de Nadal
per convertir-los en adob orgànic. Els arbres, sense
test ni terra, es podran portar a un dels dotze punts
distribuïts per la ciutat i a qualsevol hora del dia.
També a les deixalleries mòbils i la de la Fontsanta, al
c. Àngel Guimerà, cantonada av. del Baix Llobregat.
Per a més informació, truqueu al 900 30 00 82.
PUNTS DE RECOLLIDA:
• Jardins Rosa de Luxemburg
(c. Nord cantonada c. Rafael de Casanova)
• Parc Pompeu Fabra
(c. Finestrelles cantonada c. Professor Barraquer)
• Av. Països Catalans (cantonada c. Melcior Llavinés)
• Plaça Santa Magdalena (al costat del parc infantil)
• Rambla Àngel Guimerà
(cantonada c. Dr. Ramon Turró)
• Jardins Pons i Termes (cantonada c. Eduard Toldrà)
• Plaça Gandhi (al costat de la rambla del Carme)
• c. Alegria (al costat del Complex Esportiu La Plana)
• Plaça Sant Lluís Gonzaga (al costat del c. Lleialtat)
• Av. Ciutat de L’Hospitalet
(cantonada c. Josep Gras al costat parc infantil)
• Rambla Verge de la Mercè
(al costat de la font central)
• c. Glicines (cantonada c. Eucaliptus)

3 DIJOUS

D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

PARC DE JOCS DE REIS
Vegeu la descripció de les activitats al dimecres 2

4 DIVENDRES
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Jardins Museu Can Tinturé c. Església i c. Les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ
D’11 a 14 h

Campament Màgic
Els jardins del Museu Can Tinturé es convertiran en un
espai màgic per esperar als Reis d’Orient. Al matí hi
trobareu inflables i tallers de manualitats i fang.
De 17 a 21 h

D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Jardins Museu Can Tinturé c. Església i c. Les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ

Patges reials. S’ha confirmat la presència dels
tres Patges reials per recollir les cartes dels nens i
nenes. També hi haurà en Fanguet animant tot el campament i els tallers de manualitats i fang.
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Museu Can Tinturé

De 17 a 21 h
Jardins del Museu Can Tinturé

Taller familiar: Fem el nostre Rei

Portes obertes al Museu Can Tinturé

En Fanguet ha creat un fang màgic amb les seves
mans per fer un retrat del Rei que més t’agradi. Si els
Reis reconeixen aquest fang a les cases dels nens i les
nenes us deixaran un missatge personal molt especial!
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Vine a visitar l’exposició de la 16 Biennal de Ceràmica
d’Esplugues i a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

Taller familiar: Fem el nostre Rei

Contacontes
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

PARC DE JOCS DE REIS
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Scalextric digital, taller de maquillatge, racó
motriu, espai de videoconsoles, racó de tallers, ninot de
neu estrella i d’altres, racó de l’esport jocs tradicionals...
Al parc hi ha una zona per a adults amb premsa
diària i entreteniments. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir acompanyats obligatòriament d’un adult, i
els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot moment
amb un responsable major de 16 anys. A la tarda
podreu entregar la vostra carta al Patge Reial
Del 2 al 5 de gener
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XIV Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí “Ciutat d’Esplugues”
Vegeu més informació dels partits a la pàgina 14
A LA PÀGINA SEGÜENT

Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues
10 L'Agenda - gener 2013

De 17 a 21 h
Jardins del Museu Can Tinturé

D’11 a 14 h

Campament Màgic
Els jardins del Museu Can Tinturé es convertiran en un
espai màgic per esperar als Reis d’Orient. Al matí hi
trobareu inflables i tallers de manualitats i fang.
De 17 a 21 h

En Fanguet ha creat un fang màgic amb les seves
mans per fer un retrat del Rei que més t’agradi. Si els
Reis reconeixen aquest fang a les cases dels nens i les
nenes us deixaran un missatge personal molt especial!
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

Patges reials. S’ha confirmat la presència dels

Contacontes

tres Patges reials per recollir les cartes dels nens i
nenes. També hi haurà en Fanguet animant tot el campament i els tallers de manualitats i fang.

A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes al Museu Can Tinturé
Vine a visitar l’exposició de la 16 Biennal de Ceràmica
d’Esplugues i a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

19 h
Jardins de Can Tinturé

Actuació de la Coral Musicorum
D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

PARC DE JOCS DE REIS

De 17 a 21 h
Jardins del Museu Can Tinturé

Vegeu la descripció de les activitats al dimecres 2

Taller familiar: Fem el nostre Rei

18 h
Biblioteca La Bòbila

En Fanguet ha creat un fang màgic amb les seves
mans per fer un retrat del Rei que més t’agradi. Si els
Reis reconeixen aquest fang a les cases dels nens i les
nenes us deixaran un missatge personal molt especial!
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Taller infantil de cartes als Reis.
David Carter explicarà els secrets per fer les millors
cartes als nens i nenes que s'hi apuntin. Places limitades

5 DISSABTE
Jardins Museu Can Tinturé c. Església i Les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ
ELS REIS AL MUSEU-TEATRE
12 h

Representació teatral del conte:
En Fanguet i els Tres Reis
En cas de pluja, la representació es realitzarà al Casal
de Cultura Robert Brillas
13 h

Recollida de cartes
Un cop acabada la representació teatral, els tres reis
de l'obra, que són molts amics dels Reis de veritat,
recolliran personalment les cartes de tots els nens i
nenes que ho desitgin. Activitat gratuïta
Organitza: Museu Can Tinturé

CAVALCADA DE REIS DE L’ORIENT

18 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CLUB DE LECTURA

CLUB DE LECTURA

L'Elegància de l'eriçó, de Muriel Barbery, modera
Carme Caminals
Utilitzant la metàfora de l’eriçó, amb una fortalesa
espinosa exterior per protegir l’interior, Barbery ens
presenta la vida d’un edifici burgès de París a través
de dos personatges: Renée i Paloma. Places limitades.
Cal reserva prèvia

Olives picants, d'Anna Monreal, modera

10 DIJOUS
CONTES MENUTS

Els forats de la terra, a càrrec d'Ada Cusidó
El cargol s’ha posat malalt, i no podrà sortir a remullarse la closca sota els núvols. Entre tots li buscarem un
regal especial perquè estigui content i es posi bo ben
aviat. Anirem coneixent els diferents animalons que
s’amaguen entre els forats de la terra.
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d'un adult.
Places limitades. Cal reserva prèvia al 93 371 91 19

Inauguració de l’exposició fotogràfica:

"Comprometidos con Anantapur", a càr-

Benvinguda als Reis Mags per part
d’en Fanguet
Un any més en Fanguet donarà la benvinguda als Reis,
que pujaran a l’escenari amb una part del seguici i des
d’on dirigiran unes paraules als nens i nenes que els
esperen. L’alcaldessa els entregarà la clau màgica perquè puguin accedir a totes les cases
18 h

Cavalcada de Reis
Caravana d'acompanyament dels Reis Mags
amb el seu seguici de patges
Amb el so de la música de les bandes, els Reis pujaran
a les carrosses per passejar pels carrers de la ciutat
fins arribar a Can Vidalet. En Fanguet farà la cavalcada
en la seva carrossa amb motius modernistes i de cartes reials construïda l'any passat per a l’ocasió. Els
seus ajudants recolliran cartes amb salabrets

12 DISSABTE

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

18 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

17.30 h
Plaça Catalunya

Montse Cutrina
Un recorregut per les vides d’una sèrie de personatges
que no han assolit les expectatives que el món d’avui
dia els demana i que s’enfronten a unes situacions que
els trasbalsen. Places limitades. Cal reserva prèvia

rec de Lancy Dodem, portaveu de la Fundación Vicente
Ferrer. L’exposició es podrà veure del 10 al 31 de gener

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA • 1972 - 2012
Inauguració de l’exposició:

'40 anys fent escola de música'
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘L'origen de la pintura nord-americana
1ª Part’
A càrrec d’Imma Fontanals
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

Hi actuarà la banda jove i infantil de l'Escola de Música
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Un lleó a la biblioteca, a càrrec de Sandra Rossi
Un dia a la biblioteca va passar una cosa supersònica
i estratosfèrica: va entrar un lleó. T'ho imagines? No
és cap bestiesa! Vols dir que hi havia un tros de bèstia
com un lleó a la biblioteca? Amb urpes, ullals i crinera?
No m'ho crec, quina bestiesa!

XIV TORNEIG DE BÀSQUET 'CIUTAT D'ESPLUGUES'

Cartell i escenari de luxe per al gran
torneig del bàsquet cadet
X

De 20 a 20.30 h
De pl. Catalunya fins la rambla Verge de la Mercè

Cavalcada de Reis
Arribada a la rambla Verge de la Mercè
Com és habitual, al seu pas per Esplugues, seran
fidelment escortats per les entitats ACAE, AV El Gall
i Colla de Geganters d’Esplugues i enguany, a més,
els acompanyaran la Colla de Castellers d’Esplugues
“Els Cargolins”, la Colla de Diables Infantils Boiets
Esquitxafocs, la Colla dels Tres Tombs, les motos de la
penya Cilindros Rebeldes, el Grup de Percussió Drums
i l’Escola Municipal de Música. Hi col·laboren: Centre
Josep Pons, Creu Roja i ETV

8 DIMARTS
18 h
Biblioteca La Bòbila

Un any més, el Torneig de Bàsquet cadet masculí Ciutat d'Esplugues, que
arriba a la 14a edició, tindrà un cartell d’alt nivell i ens oferirà l’oportunitat de
veure jugar els qui, potser algun dia, seran les estrelles del bàsquet nacional o
internacional, ja que enguany vindran, a més de la resta de l’Estat, equips d’Israel
i Escòcia. Enguany, a més, es jugarà en unes instal·lacions noves de trinca, com
és el nou Complex Esportiu Municipal Les Moreres, que donaran encara més
prestigi a la competició, al club organitzador, el Club Bàsquet Nou Esplugues
(CBNE) i a la pròpia ciutat.
Aquest nou escenari s'omplirà amb els joves jugadors del FC Barcelona, Real
Madrid, ULD Tel Aviv i CB i Unió Manresana (grup A), i del Joventut de Badalona,
UCAM Murcia, Scotland i dels espluguins CBNE (grup B). Com és habitual, el
primer dia de competició (dimecres 2) s'enfrontaran els equips catalans que
tenen un desplaçament més curt. Dijous 3 es
jugarà el primer gran gruix de partits. Divendres
4 s'acabaran els partits dels dos grups que configuraran les primeres posicions, es farà l'espectacular concurs de triples i es jugaran les
dues semifinals. Finalment, dissabte 5 es farà
la clausura amb els partits que determinaran
les diferents posicions del 3r al 8è lloc, i es farà
la presentació dels equips per jugar després
l'esperada final. El colofó el posarà l'entrega
de premis als guanyadors.●

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

XIV TORNEIG DE BÀSQUET CADET MASCULÍ 'CIUTAT D’ESPLUGUES'
2, 3, 4 i 5 de gener consulteu els horaris a www.cbnouesplugues.com • CEM Les Moreres
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17 DIJOUS
17 h
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT

Història de mort, d’Andreu Martín.
Coordina: Josep Forment. Amb la presència de l’autor

Xerrada:

'Artrosi, osteoporosi i exercici físic'
A càrrec de la metgessa Montserrat Curucelaegui

25 DIVENDRES
19 h
Biblioteca La Bòbila

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA

De 17 a 19.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [1€], no socis [3€]

Nube cuadrada, d’Andreu Navarra Ordoño
(Isla Negra)

Ball per a la gent gran

26 DISSABTE

Organitza: Centre Cultural L’Avenç

13 DIUMENGE

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

D’11 a 14 h
La Masoveria i Museu Can Tinturé

CLAUSURA 16a BIENNAL DE CERÀMICA
D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
Amb l’Associació de Ceramistes de Catalunya s'organitzen una trobada per clausurar l'exposició de la 16
Biennal de Ceràmica d’Esplugues, i descobrir la peça
més votada pel públic visitant.
Programa:
11 h • Demostració de pintada de

rajoles amb la tècnica de la trepa
A càrrec de Ceràmiques SOT
12 h • Anunci de l'obra

guanyadora i
lliurament del diploma acreditatiu.
L'ACC, també, donarà un obsequi
commemoratiu.
13 h • Visita guiada gratuïta al
Museu de Ceràmica La Rajoleta
A LA PÀGINA SEGÜENT

Organitzen: MEL (Museus d'Esplugues de Llobregat) i
ACC (Associació de Ceramistes de Catalunya)

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘L'origen de la pintura nord-americana
2ª Part’
A càrrec d’Imma Fontanals
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Biblioteca La Bòbila
Hello Bòbila! Grup de conversa
en anglès. Coordina Sílvia Fernández

19 DISSABTE

11.30 h • Totes els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Partit mixt de futbol sala

HORA DEL CONTE

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

Se les pensa totes!, a càrrec de mOn Mas

15 DIMARTS

Recepta per nits congelades: sopes escaldades i contes de fades. Afanya't! A la taula i al llit primer crit, que
a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat!
De 17 a 19.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [1€], no socis [3€]

18 h
Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Arrepleguem contes! a càrrec de Santi Rovira

16 DIMECRES
I LOVE ENGLISH

La cripta de los capuchinos,

20 DIUMENGE

Joseph Roth. Coordina Carles Ferrer
19.30 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

12.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA • 1972 - 2012
Actuació de conjunts de música moderna

29 DIMARTS
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Agosto, de Rubem Fonseca. Coordina: Jordi Canal

30 DIMECRES

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up
19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA

Audició discogràfica comentada

Story time, with Sophie Heydel
The Tale Teller conta rondalles per
habituar-se a sentir l'anglès, a partir de 3 anys

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

Xerrada sobre primers auxilis a la
muntanya, a càrrec d’Enric Caubet “Pompier

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

de Vielha”
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

A càrrec de Coma Casajuana
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
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Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

Actuació de la Coral Teen Star Voices

Celebració Ple Municipal ordinari
21 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Fira d’art al carrer

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA • 1972 - 2012

I LOVE ENGLISH
de

D’11 a 14 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

I LOVE ENGLISH

18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CLUB DE LECTURA T-10

27 DIUMENGE

Organitza: Centre Cultural L’Avenç

23 DIMECRES

19 h
Biblioteca La Bòbila

Organitza: Centre Cultural L’Avenç

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

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

Ball per a la gent gran

Ball per a la gent gran

12.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

De 17 a 19.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [1€], no socis [3€]

‘Cosmètica: Olis essencials’

Disco-forum sobre la Suite simfònica: la Simfonia de la
dansa. Audició del ballet Petrushka, d'Igor Stravinski.
Modera: Ramon Cervera.
Durada aproximada, 75 minuts. Entrada lliure
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘La Revolució Francesa, Robespierre’
A càrrec de Ramon del Rio
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Biblioteca La Bòbila
Hello Bòbila! Grup de conversa
en anglès. Coordina Sílvia Fernández

TALLERS I ACTIVITATS
ESPLUGA VIVA

TALLERS CENTRE CULTURAL L'AVENÇ

Dilluns, 7 de gener, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

ESCOLA DE PARES I MARES

Aula de gralla

De dilluns a divendres de 16.30 a 20 h
Centre Cultural L'Avenç
Data d'inici dels tallers: a partir del dilluns 14.
El procés d'inscripció és presencial. El pagament és
farà en efectiu o per ingrés en compte bancari.
En cap cas és retornarà l'import de la matrícula.
Si el taller no arriba al nombre d'alumnes estimat, el
centre farà la devolució de les quotes durant la primera
setmana dels tallers.

CURSOS i TALLERS
Taller: 'Educar-nos per educar'
Espai per compartir habilitats per educar els fills i
filles. A càrrec d’Anna Mascaró i Colls, filòsofa, pedagoga, experta en psicologia de l’evolució humana i
assessora d’educació. Especialista en desenvolupament emocional i relacions humanes.
El curs es realitzarà amb un mínim de 20 inscripcions.
Gratuït. Cal inscripció al 900 300 082

Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h

Taller de Música
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h

Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Recollida a escoles
Els dimarts, de 17.30 a 19 h

Taller de cuina infantil
Del 15 de gener fins al 26 de març
Dimarts, de 18 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Per aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners i
cuineres la imaginació i la innovació també tenen cabuda en aquest taller. Destinat a infants de 3 a 12 anys

Curs de Formació en Cooperació al
Desenvolupament

Els dimecres, de 17.30 a 19 h

Promoure la reflexió i el debat sobre temes de
solidaritat i cooperació
A càrrec de la Federació Catalana d'ONG per al
Desenvolupament. Informació i inscripcions:
Cooperació al Desenvolupament, 93 371 33 50
(ext. 2429), tgomez@esplugues.cat
• Dimarts 15 de gener:
La nostra contribució a la cooperació internacional en el marc d'una acció transformadora
• Dimarts 29 de gener: Valor afegit de les ONGD
en el marc de la cooperació descentralitzada
• Dimarts 12 de febrer:
L'Educació pel Desenvolupament al municipi
• Dimarts 26 de febrer: El treball en incidència
política i les xarxes de solidaritat
• Dimarts 12 de març: Com comunicar la feina de
solidaritat i cooperació internacional
• Dimarts 26 de març: Aplicant la perspectiva de
gènere en el treball de les ONGD

Reforç escolar en totes les matèries. Destinat a infants
de 3 a 12 anys

Els dimecres, 16 i 23 de gener, a les 19h
La Masoveria de Can Tinturé

GENER CERÀMIC
IV CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA:
LA TERRISSA NEGRA
Dia 16: La terrissa negra, una ceràmica desconeguda. A càrrec de Marià Sàez
Planas, investigador de la terrissa negra.
Dia 23: Els colors de la ceràmica.
A càrrec d'Alfons Romero, president de l’Associació
Catalana de Ceràmica.
Preu del curs: socis [10€], no socis [15€]
Preu d’una sessió individual : socis [7€], no socis [10€]
Informació i inscripcions: Museu Can Tinturé, al
telèfon 93 470 02 18
El pagament es realitzarà en efectiu el mateix dia de
les sessions. Inclou certificat d’assistència, carpeta,
bolígraf i documentació impresa.
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, AMPEL.
Els divendres, de l’11 de gener al 22 de març
Avinguda de Cornellà, 17-19 Edifici Símbol Torre-B

DANSA x TOTS, de l’Associació
Catalana d’Amics de la Dansa
CURSOS TRIMESTRALS
• Iniciació a la Dansa Clàssica (6 a 10 anys):
de 17.30 a 18.30 h: 22 places
• Iniciació a la Dansa Clàssica (11 a 15 anys):
de 18.30 a 19.30 h: 22 places
• Iniciació a la Dansa Espanyola (6 a 10 anys):
de 18.30 a 19.30 h: 15 places
• Iniciació a la Dansa Espanyola (11 a 15 anys):
de 17.30 a 19.30 h: 15 places
• Iniciació a la Dansa-Jazz (majors de 13 anys):
de 19.30 a 20.30 h: 15 places
• Iniciació al Hip-Hop (majors de 15 anys): 22 places
Aquests cursos, d’un sol nivell, pretenen ser una porta
oberta, perquè els infants i joves puguin conèixer el
món de la dansa a través de la seva pràctica.
Inscripcions poden fer-se els dies 2,3,7 i 8 de gener
de 17 a 18 hores, o bé enviant un correu electrònic a
info@dansaxtots.org
Les places s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.
Preu per activitat i trimestre:
[50€] (normal), gratuït si els pares estan a l’atur (*)
(*) s’haurà d’acreditar la situació.
Organitza: Associació Catalana d’Amics de la Dansa

Taller de repàs escolar

Els dijous, de 17.30 a 19 h

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

Taller de danses tradicionals
Ball pla, cercle etc. Destinat a infants de 3 a 12 anys
Organitza: Ludoteca - Espluga Viva
Tots els dissabtes, de 17 a 19.30 h

Cau de dissabte
El Cau és una manera de viure i d’entendre l’oci.
L'infant gaudeix dels companys i de la natura, i s’hi
aprèn a conviure: respecte, compartir, esforç...
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a
21.30 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Taller de tai-txi
Practicant tai-txi txi-kung amb constància pots prevenir i fins i tot curar moltes malalties

Inscripcions del 7 al 19 de gener

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

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

• Dansa
Tango - Professora: Silvia Lezcano
Sevillanes - Associació Amics de les Sevillanes
Dansa del ventre - Professora: Míriam Lara
Bulesque - Professora: Míriam Lara
Bolliwood -Professora: Silvia Lezcano
Dansa lúdica - Professora: Míriam Lara
Nens i nenes de 3 a 6 anys
Lindy hop - Professor: Lluís Vila – Ballaswing
Sardanes - Secció Sardanista de L'Avenç. Gratuït

• Cos
Manteniment corpora Professora: Silvia Lezcano
Hipopresius Gimnàstica abdominal

• Esport
Tennis taula
Secció de Tennis Taula de L'Avenç
Futbol botons
Esplugues Futbol Botons Associació
Adreceu-vos a L'Avenç i sol·liciteu tota la
informació, els horaris i els preus. Podeu trucar
al telèfon 93 513 54 45 o per correu electrònic a
centreculturalavenc@gmail.com
Vegeu l’oferta de tallers al Casal de Cultura
Robert Brillas, al Remolí, a l'Oficina Jove
d'Emancipació i al CIRD Vil·la Pepita, a la pàg. 7

Clausura de la 16 Biennal de Ceràmica
d’Esplugues Angelina Alós
X Després de més de dos mesos d’exposició arriba

el moment de clausurar la Biennal i d’esbrinar quina
ha estat la peça de ceràmica més votada pel públic
en aquesta 16a edició. Enguany el certamen ha fet
el rècord per volum d’obres presentades: 180 de 16
països diferents, de les quals 30 varen ser seleccionades. Recordem que el concurs tenia una dotació
de prop de 10.000 euros en premis per als artistes
que el 30 d’octubre varen endur-se els premis Ciutat
d’Esplugues, patrocinat per Nestlé España, S.A., Angelina Alós, patrocinat per
FIATC Assegurances i Pujol i Bausis, patrocinat per Soler i Sauret.
Abans de fer-se públic el resultat del recompte de la votació, es farà una demostració de trepa a càrrec de Ceràmiques SOT. A més de poder fer una visita a
l’exposició per veure les peces presentades, els assistents a l’acte també podran
gaudir d’una visita guiada gratuïta al Museu de Ceràmica La Rajoleta.
D’altra banda, aquest gener es durà a terme un altre curs d’història de la ceràmica organitzat per AMPEL. La quarta edició d’aquesta iniciativa tractarà la terrissa negra i serà impartit per Marià Sáez Planas, investigador de la terrissa
negra, i Alfons Romero, president de l’Associació Catalana de Ceràmica. Vegeu
tota la informació a la secció Cursos i tallers del Dia a dia.●
CLAUSURA DE LA 16 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
Diumenge 13 D’11 a 14 h • La Masoveria de Can Tinturé - C. de l'Església, 36
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SORTIDES

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Diumenge, 13 de gener
Sortida en cotxes particulars

BIBLIOTECA PARE MIQUEL

EXCURSIONS EN FAMILIA

Pantà de Vallvidrera, retorn a la
natura

ELS CLUBS DE LECTURA
DE LA PARE MIQUEL

Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 39 09. 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
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Dimarts 8

Diumenge, 20 de gener
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR I
EXCURSIONS EN BTT

Via Romana de Capsacosta - De Sant
Pau de Seguries a l’Hostalnou de
Bianya ( La Garrotxa)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar.
Aquesta excursió es farà conjuntament amb el grup de
BTT. Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues, per a més
informació truqueu al 93 473 39 09. 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
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins al 5 de gener
La Masoveria de Can Tinturé

Pessebres del món
Seguint la tradició, els Museus d’Esplugues exposen
cada any un pessebre d’algun racó del món. Aquest
any, s’ha escollit un pessebre d’Esplugues. Es tracta d’un conjunt realitzat per l’Escola Municipal de
Ceràmica al 1985.
Fins al 13 de gener
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h,
i dimecres i dissabte, de 16.30 a 20h
Museu Can Tinturé

16a BIENNAL DE CERÀMICA
D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
Exposició de les obres seleccionades i premiades a l’edició d’enguany
En el transcurs de l’exposició, el públic visitant podrà
votar d’entre les obres no premiades, la que més li
agradi. Un cop clausurada l’exposició es farà públic el
resultat i s’expedirà un diploma acreditatiu de la peça
més votada. Entrada lliure tots els dissabtes, diumenges i festius. Tancat dies 1 i 6 de gener
Del 10 al 31 de gener
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Exposició fotogràfica:

'Comprometidos con Anantapur'
de la Fundación Vicente Ferrer.
Inauguració: dijous 10, a les 18 h, a càrrec de Lancy
Dodem, portaveu de la Fundació.

Del 12 de gener al 24 de febrer
Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA • 1972 - 201240
Exposició: '40 anys fent escola de música'
Inauguració: 12 de gener, a les 12 h. Hi actuarà la
banda jove de l'Escola Municipal de Música. A més,
tots els diumenges del 20 de gener fins el 24 de febrer,
hi haurà concerts, a les 12.30 h, amb diferents músics i
agrupacions de l'escola.
14 L'Agenda - gener 2013

18 h

CLUB DE LECTURA
L'Elegància de l'eriçó, de Muriel Barbery
Modera Carme Caminals.
Utilitzant la metàfora de l’eriçó, amb una fortalesa
espinosa exterior per protegir l’interior, Barbery
ens presenta la vida d’un edifici burgès de París a
través de dos personatges: Renée i Paloma.
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dijous 10

19.45 h

CLUB DE LECTURA
Un hombre mejor, d'Anita Nair
Modera M. Àngels Fernández
Novel·la curta que narra la història de l’amor, en
temps de guerra, entre Marisa Mallo, filla d’una
família de dretes, i el metge republicà Daniel da
Barca, empresonat a la presó de Santiago de Compostela. Places limitades. Cal reserva prèvia.
DIES DE CONTE

Els dies 10, 12, 19 i 26
(Vegeu informació al Dia a dia)

19 h

CLUB DE LECTURA
Olives picants, d'Anna Monreal
Modera Montse Cutrina
Un recorregut per les vides d’una sèrie de personatges que no han assolit les expectatives que
el món d’avui dia els demana i que s’enfronten a
unes situacions que els trasbalsen.
Places limitades. Cal reserva prèvia.

L’autora del mes:

Dijous 31

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

Els dies 16, 23 i 30
(Vegeu informació al Dia a dia)

CARMEN MARTÍN GAITE. Sol·licita'n informació a recepció!

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 8

18 h

Dijous 24

19 h

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

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT!
Història de mort, d’Andreu Martín. Coordina:
Josep Forment. Amb la presència de l’autor

Dimecres 16

Dimarts 29

19 h

CLUB DE LECTURA T-10
La cripta de los capuchinos, de Joseph Roth. Coordina: Carles Ferrer

19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Agosto, de Rubem Fonseca.
Coordina: Jordi Canal

Esplujove de Nit
Divendres 25, de 21.30 a 23.30 h
Espai Jove Remolí

Automassatge
Necessites relaxar-te passades les
festes? Amb aquest taller aprendràs
senzilles tècniques d’automassatge per
alliberar tensions, contractures...
Places limitades. Reserva al 93 372 97 06

Jocs de taula

Dilluns 7, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

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

Espai de trobada
Divendres 11, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Ping-pong
Vine a passar una tarda entretinguda
jugant a ping-pong amb els teus amics!
Activitat sense inscripció prèvia.

Campionat Dames

TIC

Dimecres 16, de 19 a 20.15 h
Espai Jove Remolí

Taller Ofimàtica II
Seguirem aprofundint en el coneixement
del Word i les seves utilitats per fer documents amb estils més creatius i professionals. Cal inscripció prèvia
Dimecres 30, de 19 a 20.15 h
Espai Jove Remolí

De dilluns a divendres, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí

Torneig de dames

Has de fer deures? necessites estudiar?
et deixem un ordinador amb connexió a
Internet i el suport d’un informàtic, per
poder fer treballs, currículums, cercar
informació i resoldre els teus dubtes
d’ofimàtica.

Dimarts 29, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Treballar d’Au-pair
Has pensat en treballar d’Aupair? Saps
quins recursos hi han? Vine i et facilitarem
tots els recursos i podem orientar-te de com
ho pots fer. Taller gratuït. Cal reservar plaça
trucant al 661 987 690

Torneig Counter strike
Fes el teu equip de counter strike, decideix si seràs terrorista o policia i vine a
competir. L’equip guanyador rebrà unes
motxilles. Inscriu el teu equip presencialment a l’Aula TIC.

Espais Polivalents

Els dies 4, 6, 8, 11, 13, 15 i 18 de
febrer, de 19 a 21 h
(excepte el dia 4 que serà de 18 a 21 h)
Espai Jove Remolí

Vols trobar feina?
Eines per a la recerca de
feina a través de les TIC.
Connecta’t 2012 (mòdul B)
Conèixer i aplicar al procés de recerca de
feina les TIC: elaboració del currículum i
de la carta de presentació; recerca activa
de feina a través d’Internet (alta d’usuaris
en portals web d’ocupació, cercar ofertes
de feina, enviar el CV per mail, etc).
Es lliurarà un certificat d’assistència.
Curs de 15 hores. Inscripcions del 7 al 31
de gener a l’Oficina Jove d’Emancipació
- Telèfon 661 987 690. Places limitades
activitat gratuïta.

Espai Jove Remolí
De dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h
Espai Jove Remolí

Espai d’estudi a l’aula
d’informàtica

TA L L ER DE MO BIL ITAT
I N T E R N A CION A L

Torneig de Counter Strike - Entrenament.
Fes el teu equip de Counter strike, decideix si seràs terrorista o policia i vine a
competir. Inscriu el teu equip presencialment a l’Aula TIC.

Aprendrem a utilitzar el twitter, per a què
serveix i quines utilitats ens pot donar
aquesta xarxa social de joves.
Places limitades, inscriu-te al 93 372 97 06

Dilluns 21, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

OFICINA JOVE
D ’ E M A N C I PA C I Ó

Entrenament Counter strike

Formació TIC

Taller twitter

Entrenament de Dames

Participa al Torneig de Dames al Remolí!
Hi haurà premi per al guanyador! No hi faltis! Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Dimecres 9 gener, de 18.30 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Dimecres 23 gener, de 18.30 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Divendres 18, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí
No faltis a l’entrenament de dames! Podràs
practicar per al torneig de la pròxima setmana! Activitat sense inscripció prèvia.

Torneig PC

TAL L ER D’OC U PAC I Ó

Aules d’estudi i cessió d’espais
Necessites una sala on estudiar o fer un
treball en grup? Has de preparar un ball,
assajar una presentació, etc…
Al Remolí pots reservar un espai de reunió on podràs dur a terme les teves iniciatives. Informa’t!

AU T O C O N S U LTA

T’ajudem a buscar feina!
Vols saber com buscar feina? Quins són
els canals més útils? On puc saber si hi
ha oportunitats de feina? On s’amaguen
les ofertes de feina? Vine a l’Oficina Jove
d’Emancipació, a l’espai d’autoconsulta I
t’assessorarem de forma individualitzada
em la teva recerca de feina. Taller gratuït.
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690

Servei préstec d'ordinadors
Vols consultar ofertes de feina?
Trobar un pis per compartir?
Beques d’estudis?
Pots imprimir el teu currículum o fer un
treball. Se'n pot fer ús a l’edifici i imprimir
la documentació (restringit a un màxim de
còpies). Vine i te n’informarem

Gestió carnets internacionals

lectiu. Tots, us faran aconseguir descomptes dins del territori espanyol o a l’estranger, i sempre que estiguin inclosos a la
Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils o a la
Hostelling International.

A l’Oficina Jove d’Emancipació i a l’Espai
Jove Remolí podeu tramitar els carnets
internacionals. N'hi ha de diferents tipus,
i cadascun està dirigit a un tipus de col-

ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
de l’1 al 6 de gener.

De dilluns a divendres, 17 a 20 h
i dimarts i dijous, de 9 a 14 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dijous 31, de 18.30 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

Oficina 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

E S P O R T S
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
ESPORTS DE SALA

PARTITS FUTBOL

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 13

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - H. Bordills

Diumenge 13

Diumenge 13

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - CGU La Palma

Dissabte 19

19 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - Riera Cornellà

Dissabte 19

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - San Viator '78

Diumenge 20

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Olesa B

POLIESPORTIU CAN VIDALET
Dissabte 19

18.45 h

Futbol sala masculí CCA Pl. Macael - P. Recre. St. Feliu

Dissabte 26

17.15 h

Futbol sala masculí CCA Pl. Macael - Desetex Granollers

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Santa Eulàlia C.F.

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Dissabte 12

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - Nouvalles At. C.F.

Diumenge 20

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F.- Junior, C.F.

Dissabte 26

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - Col. Alemán S. Alberto

Diumenge 27

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Olesa Montserrat, C.F.
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Amb el suport de:

NO DEIXIS QUE L'ANGLÈS SIGUI UNA BARRERA PER AL TEU FUTUR

GENER 2013 - MATRÍCULA OBERTA

NOUS CURSOS PER A ADULTS. INFORMA-TE'N!
✤

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

✤ General English / 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
✤ READING CLUB: club de lectura en anglès.

1 sessió de dues hores al mes: lectura, activitats, debat i correccions
✤

NENS I ADOLESCENTS. Grups reduïts (6-8 alumnes per classe)

✤ General English: Desenvolupament de l’expressió oral i escrita /

Comprensió lectora i auditiva
✤ Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes
per als nostres alumnes
✤ Preparació exàmens oficials de Cambridge
✤ Cursos a l’estranger
✤ Viatges organitzats pel nostre centre
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

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

