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GENER 2012 - MATRÍCULA OBERTAGENER 2012 - MATRÍCULA OBERTA

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

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

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

 ☎ 93 470 01 16
www.meetingpointschool.es

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

JOIN THE MEETING EXPERIENCEJOIN THE MEETING EXPERIENCE
THE BEST ENGLISH IN TOWNTHE BEST ENGLISH IN TOWN
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L’ESPERA MÉS DIVERTIDA 
AL CAMPAMENT 
MÀGIC D’EN 
FANGUET

CAMPAMENT 
MÀGIC D’EN FANGUET 
I ELS PATGES REIALS
De dilluns 2 a dimecres 4 

Jardins del Museu Can Tinturé

 D’11 a 13.30 h

Infl ables per als infants

 De 17 a 21 h

Lliurament de les cartes  

als patges reials

 De 17.30 a 20.30 h

Taller familiar: 

Acarona al Fanguet

Tallers de pintura, fang 

i elaboració de postals, 

estrelles, fi guretes...

 De 18 a 20 h 

Contacontes de la Penya 

Barcelonista de L’Avenç.

Masoveria de Can Tinturé

Dimecres 4   19 h

Actuació de la Coral 

Musicorum

tat de les sabatilles la nit de Reis. Aquest 
fang té la qualitat de ser reconegut per 
Ses Majestats, per la qual cosa si el tro-
ben a casa vostra us deixaran un missat-
ge personal molt especial.

Aquest any també podeu gaudir del 
Contacontes organitzat per la Penya 
Barcelonista de L’Avenç. Les històries ani-
ran a càrrec de Mercè Moral i Lafuente,. 
Serà a a les tardes a la Masoveria de 
Can Tinturé. I com a cloenda, dimecres 
a la tarda hi ha l’actuació de la Coral 
Musicorum, que un cop més ens delectarà 
amb el seu cant. ●

E
l moment de l’any més espe-
rat per la canalla ja ha arribat: 
vénen els Reis! Esplugues els 
rep amb un afecte especial, 
i és per això que cada Nadal 

en Fanguet, l’escudeller reial de la nostra 
ciutat, organitza un campament màgic 
per animar l’espera als Jardins del Museu 
Can Tinturé.

Mentre no arriba la Cavalcada, els ner-
vis infantils també es podran apaivagar al 
Parc de Jocs de Reis de Can Vidalet. No 
oblideu ser bons minyons fins al darrer 
minut!

JOCS I LLIURAMENT DE CARTES  
ALS PATGES REIALS

Quan es tracta d’una visita tan solem-
ne i fantàstica, l’expert en protocol a 
Esplugues és sense cap mena de dubte 
en Fanguet. Per alguna raó, aquest fill 
d’una família d’artesans espluguina va 
ser nomenat Escudeller Reial. Per escal-
far motors i preparar una rebuda com cal, 
el nostre patge aixeca un any més el seu 
Campament Màgic.

De dilluns 2 a dimecres 4, la quitxalla 
pot gaudir dels últims dies de vacances i 
escurçar l’espera de Ses Majestats jugant 
als jardins del Museu Can Tinturé. Per 
esbargir-se, els nens i les nenes tenen al 
seu abast els inflables del matí, als quals 
es sumaran diversos tallers a la tarda: 
pintura, titelles, fang, postals, estrelles, 
figuretes... Així mateix, els Reis Mags ens 
han confirmat que enviaran tres Patges 
Reials per fer companyia a en Fanguet i 
col·laborar en la recollida de les cartes. 
El nostre patge particular, a més, ha pre-
parat un taller molt especial, Acarona 
al Fanguet, on la mainada pot modelar 
amb un fang màgic, creat per en Fanguet 
mateix, una figureta per col·locar-la al cos-
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Espigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1

08960 Sant Just Desvern
instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23

Canvia les teves velles aixetes del bany per unes noves! 

PER NOMÉS 130 EUROS*!!!
L'oferta inclou: monocomandament lavabo, bidet, bany-dutxa

Amb muntatge inclòs. * Preu sense IVA

1 instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23

93 372 29 1293 372 29 12Més informació alMés informació al 

LA PUBILLA   

 Cuina tradicional
 'Conejo al ajillo'

MENÚ DEL DÍA: 8,50€

MENÚ LABORABLES Y FESTIVOS: 16 i 20€
MENÚ ESPECIAL TAPAS: 15€ (min. 4 pers)

PLAT COMBINAT: 10,50€

ALMUERZOS A LA BRASA: 5,90€

Laborables de dimarts a divendres, de 9 a 12 h

MENÚ PER A GRUPS: Preus a consultar
TANCAT: Nits de diumenge. Dilluns

c. Pubilla Cases, 26 · ESPLUGUES • ☎ 93 371 99 03

 P públic

www.restaurantelapubilla.com

Amb motiu de les Festes de 
Nadal, de 15 de desembre 
al 10 de gener, modifi-
quem els nostres menús 
habituals. Informa-te'n!



S
abemos que es duro esperar a 
que lleguen los Reyes Magos. 
¿Habrán recibido vuestra carta? 
¿Habrán juzgado con benevo-
lencia vuestro comportamiento? 

¡Qué nervios! Quedarse en casa puede 
ser una tortura. Por eso, el Polideportivo 
de Can Vidalet se convierte en un parque 
de recreo para todas las edades, donde 
la diversión está asegurada durante los 
días previos a la Cabalgata. Del lunes 2 al 
miércoles 4, en horario de mañana y tar-
de, podéis encontrar diversas actividades 

para todos los gustos: scalextric digital, 
infl ables, un taller de maquillaje, espacio 
motriz, videoconsolas, deportes, juegos 
tradicionales, talleres de muñeco de nie-
ve estrella y otros más… Además, el par-
que cuenta con una zona para personas 
adultas, con la prensa diaria y entrete-
nimientos, así que toda la familia puede 
dedicarse a su pasatiempo favorito. Y por 
la tarde, podéis entregar vuestra carta al 
Paje Real. Después de tres días así, hasta 
los más inquietos dormirán como corde-
ritos. ●

DIVERSIÓN PARA TODA 
LA FAMILIA EN EL PARQUE 
DE REYES DE CAN VIDALET

p p
ar vuestra carta al 
res días así, hasta 

mirán como corde-

PARQUE DE JUEGOS 
DE REYES

Del lunes 2 al miércoles 4
Poliesportiu Municipal 

de Can Vidalet 
 De 11 a 13.30 y de 16.30 a 20 h.

Infl ables, scalextric digital, talleres

de maquillaje, espacio motriz, 

videoconsolas, talleres…

 De 16.30 a 20 h.

Entrega de cartas 

al Paje Real

ÚLTIMOS DÍAS DE LA CAMPAÑA 
JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS

Hasta el miércoles 4 podéis donar regalos para niños y niñas de 
hogares con menos recursos económicos. Si queréis participar, 
podéis entregar un juguete nuevo, didáctico y no bélico 
destinado a edades comprendidas entre los 0 y los 12 años. 

Puntos de recogida de juguetes, 
hasta el miércoles 4

Esplugues Televisió: • 
Jacint Verdaguer, 7, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Creu Roja d’Esplugues• : 

Severo Ochoa, 14, de 9 a 14 y de 15 a 18 h.
Sastrinyols (Fundació Santa Magdalena)• : 

Laureà Miró, 209, de 16 a 20 h.
Centre Cultural L’Avenç• : Àngel Guimerá, de 16 a 20 h.
Centres municipals Puig Coca y Molí• 

gener 2012 - L'Agenda  5



Melcior, Gaspar i Baltasar són a punt 
d’arribar a Esplugues! Dijous 5 és el gran 
dia, però per preparar-vos de cara al gran 
esdeveniment de la tarda, què millor que 
una mica de teatre reial? En Fanguet, 
el patge més eixerit, segueix amb la 
seva tradició d’oferir-vos un espectacle, 
En Fanguet i els Tres Reis, on l’escude-
ller reial espluguí i tres Reis Mags de 
conte explicaran històries i faran cantar 
a la canalla. La cita, que any rere any va 
sumant més espectadors i ja esdevé una 
autèntica tradició a casa nostra, és a mig-
dia als Jardins de Can Tinturé (però si 
plou, cap problema! L’obra s’aixoplugarà 
al Casal de Cultura Robert Brillas).
Un cop acabada la representació, la mai-
nada més indecisa encara podrà lliurar la 

ELS REIS AL MUSEU
Dijous 5 

Jardins del Museu Can Tinturé

12 h Teatre: En Fanguet i els Tres Reis

13 h Recollida de cartes

La reeixida representació 
En Fanguet i els Tres Reis 
torna a Esplugues

seva carta a temps per ser llegi-
da per Ses Majestats.

I després, tots a casa a dinar per 
agafar forces per a la Cavalcada! 
Us descobrim més detalls sobre aquesta 
desfilada màgica a la pàgina 7. ●

a punt 
el gran 
al gran 

llor que 
anguet, 
amb la 
ectacle, 
escude-

nnnnntttaacciióó
eesss RRReeiissss

seva carta a temps per  ser lleegigii--
da per Ses Majestats.

I després, tots a casa a dinarr p perer 
agafar forces per a la Caavalcadada!! 
Us descobrim més detallss sobre aquesta Us descobrim més deta
desfilada màgica a la pàginana 7 7.desfilada màgica a la pà ●

Un matí teatral 
a Can Tinturé 
per escalfar 
motors 
per a la nit 
més màgica!
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 El gran moment ha arribat. Ses 
Majestats de l’Orient ja són a casa nos-
tra! Els carrers s’omplen de màgia i cara-
mels, tothom vol veure de ben a prop 
el seguici reial i sembla que les cartes 
cremin als dits dels més tardans. Que 
alci la mà qui hagi estat bon minyó!

LA REBUDA D’EN FANGUET   
ALS REIS MAGS D'ORIENT

L’il·lustre Escuder Reial d’Esplugues, 
instal·lat a la plaça Catalunya, donarà la 
benvinguda a Melcior, Gaspar i Baltasar, 
que estrenaran carrosses. Ses Majestats 
saludaran a la ciutadania i faran un petit 
parlament, abans de rebre de mans de 
l’alcaldessa la clau màgica que permet 
d’entrar a totes les llars. Un cop assegu-
rat l’accés per lliurar els regals sense ser 
vistos, els Reis iniciaran una desfilada 
plena de música i emoció. Enguany en 
Fanguet també tindrà carrossa, decorada 
amb motius modernistes i cartes reials. 
L’acompanyaran adults i alguns nens 
i nenes, que recolliran les cartes amb 
salabrets com si fossin papallones. La 

Cavalcada acabarà a la rambla Verge de 
la Mercè, on en Fanguet acomiadarà als 
Reis, que s’adreçaran per última vegada 
a la mainada, abans d’escapolir-se per 
dedicar-se a la seva tasca màgica.

ELS MEMBRES DEL SEGUICI REIAL
Durant la desfilada pels nostres carrers, 

Ses Majestats estaran acompanyades 
per la Colla de Castellers d’Esplugues 
Els Cargolins, els Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs, la Colla dels Tres Tombs 
d’Esplugues, les motos de la Penya 
Cilindros Rebeldes, la ACAE, la Colla 
de Geganters d’Esplugues, 
l’AV El Gall, Pares i mares 
de l’escola Folch i Torres, i 
el Club de Patinatge Artístic 
d’Esplugues. Col·laboraran 
també el Centre Josep Pons, 
Creu Roja, ETV i Clínica 
Diagonal. ●

CAVALCADA DE REIS, 
deixa’t endur per la màgia!

CAVALCADA DE REIS
DIJOUS 5 

Inici de la desfi lada a la plaça Catalunya

 17.30 h - Benvinguda als Reis Mags per part d’en Fanguet

 18 h - Acompanyament dels Reis Mags amb el seu seguici de patges

 De 20 a 20.30 h - Arribada a la rambla Verge de la Mercè

RECORREGUT

El seguici té com a punt de partida la plaça Catalunya i a continuació 
enfi larà per av. Cornellà, av. Isidre Martí, carrers Àngel Guimerà, Nou, 
Laureà Miró, Josep Anselm Clavé, plaça Sant Lluís Gonzaga, 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

CARAMELS SENSE GLUTEN

Els caramels que es llançaran des de les carrosses seran sense gluten i així es farà constar  

a l’embolcall.

Laureà M
iró

Nou

Àngel Guimerà
av

. I
si

dr
e 

M
ar

tí

av. Cornellà

pont

d’Esplugues

Josep A
nselm
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lavè

A
legria

pl. Sant 
Lluís 

Gonzaga

La Pau

Lle
ial

tat

Enrique Tierno 

Galván

av
. C

iu
ta

t d
e 

l’H
os

pi
ta

let

Jocs Florals

M
ol

í Rambla Verge 
de la Mercè

ARRIBADA 
de 20  a  20.30 h

R.Verge de la Mercè 

Plaça Catalunya 

SORTIDA 18 h
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c. Rovellat, 35-39 · ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

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

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

 Torrades de pa de coca
 Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 16,25€ 

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

c. Montesa, 15 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 07 45 - 630 037 529

CAN PALOU www. canpalou. com

Descobriu el servei de 
carta al Raconet de 
Can Palou, amb capacitat 
per a 32 persones. 
Tot un encert!

IVA inclòs

 Cuina de mercat
 Cargols a la llauna

MENÚ LOW COST: 7€ (laborables)
MENÚ MIGDIA: 10,25€ NIT: 12,50€

BUFFET LLIURE: a partir de 14,50€  
 Infants 9€ 

CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge  
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 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Salsa
de 20.15 a 21.45 h

Hort urbà **
19 a 
20.30 h 

Gestió intel·ligent de les 
emocions
20.15 a 21.45 h 

Introducció a l'alemany
de 19 a 20.30 h

Cuina vegetariana 
creativa**de 18 a 20.00 h
8 sessions

Automaquillatge
de 19 a 20.30 h

Fotografi a bàsica
digital
de 19 a 20.30 h

Cuina per sorprendre **
de 18 a 20.30 h
8 sessions

Ioga 
de 19 a 20.30 h

Conversa en anglès
de 19 a 20 h

TALLERS JUVENILS I CULTURALS. CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

TALLERS OFICINA JOVE D'EMANCIPACIÓ (de 16 a 35 anys)

(**) cursos amb suplement de 15€

TALLERS ESPAI JOVE REMOLÍ (de 15 a 35 anys)

Salsa II
de 19 
a 20.30 h 

Àmplia proposta de tallers 
per començar bé l’any

Guitarra
de 19 a 20.30 h

Danses orientals
de 20 a 21.30 h

TALLERS

Gener, amb el permís de setembre, és el mes 
ideal per treure’s de sobre la rutina i començar 
a fer coses noves. Els diversos tallers de joven-
tut del Casal de Cultura Robert Brillas, l’Espai 
Remolí i l’Oficina Jove d’Emancipació compo-
sen una oferta variada i bé de preu. Gràcies 
a ells, podeu desenvolupar noves habilitats 
útils per la nostra vida laboral, com millorar el 
coneixement de llengües estrangeres, perdre-
li la por al Photoshop o descobrir tècniques per 
gestionar de manera intel·ligent les emocions. 
Si el que voleu és engrescar-vos en activitats 
que donin una mica més de color al vostre 
lleure, també en teniu a la vostra disposició un 
bon grapat: balls, ioga, cuina, automaquillat-
ge, automassatge, guitarra, fotografia digital, 
hort urbà... Compte amb el que trieu, perquè 
podeu acabar amb una allau de peticions de 
les vostres amistats per provar les vostres 
noves habilitats! 

INSCRIPCIONS: 
Del 9 al 20 de gener.
Els tres primers dies de inscripció estan 
reservats a la ciutadania d’Esplugues. 
Els tallers començaran la setmana del 
23 de gener.

• Espai Jove Remolí
pl. Blas Infante, s/n. Tel. 93 372 97 06
Horari: de dilluns a divendres,
de 17 a 21 h, i dimecres,de 10 a 14 h

• Oficina Jove d'Emancipació
c. Àngel Guimerà, 36. Tel. 661 98 76 90
Horari: 
de dilluns a divendres de 17 a 20 h

PREUS:
Joves de 15 a 35 anys, 16€
(28€ per a joves no residents a Esplugues)

Majors de 35 anys, 52 € 
(91€ per a joves no residents a 
Esplugues)

Per  confirmar la inscripció és necessari 
acreditar haver efectuat l’ingrés en un 
màxim de tres dies hàbils i adjuntar una 
fotocòpia del DNI. Un cop formalitzada la 
inscripció, no es retornarà l’import de la 
mateixa. Només, en cas d’anul·lació del 
curs. Una persona pot fer un màxim de 
quatre inscripcions en el moment de la 
matrícula. 

DIJOUS

MÉS INFORMACIÓ 

A LA GUIA 

"NO ET QUEDIS 

A CASA!"

Dansa del ventre (iniciació)
de 20.15 a 21.45 h

Automassatge
de 19 a 20.30 h

Photoshop (retoc d'imatges)
és necessari portar un portàtil 
amb el programa instal·lat
de 19 a 20.30 h 

Fusió 
Bollywood - Jazz
de 20.15 
a 21.45 h

Cuina de carmanyola 
per a emancipats **
de 19.30 a 21 h

Les inscripcions també es podran fer al web esplugues.cat
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INICIACIÓ A INFORMATICA 
Matí: divendres de 10 a 11.30 h, els dies 27 
de gener, 3,10,17 i 24 de febrer i 2,9 i 16 de març 
(8 sessions d'1 hora i 30 minuts)
Tarda: dimarts de 15.30 a les 17 h, els dies 24 i 31 
de gener, 7,14,21,28 de febrer i 6 i 13 de març 
(8 sessions d'1 hora i 30 minuts)
Preu: 25€ per a residents a Esplugues
 50€ per a les no residents.
9 places

INFORMATICA NIVELL-1 
Matí: divendres de 11.30 a 13 h, els dies 27 de gener, 
3,10,17 i 24 de febrer i 2,9 i 16 de març 
(8 sessions d'1 hora i 30 minuts)
Tarda: dimarts de 17 a 18.30 h, els dies 24 i 31 de 
gener,  7,14,21,28 de febrer i 6 i 13 de març 
(8 sessions d'1 hora i 30 minuts)
Preu: 25€ per a residents a Esplugues
 50€ per no residents.
9 places

TALLER D’ESCRIPTURA 
Matí: dimarts de 10 a 11.30 h, els dies 24 i 31 de 
gener, 7,14,21 i 28 de febrer i 6 i 13 de març 
(8 sessions d'1 hora i 30 minuts)
Preu: 20€ per a residents a Esplugues
 35€ per no residents a Esplugues.
15 places

TALLER DE BENESTAR I PENSAMENT POSITIU, 
NIVELL-1: relaxació
Matí: dilluns de 11.30 a 13 h, els dies 23 i 30 de 
gener, 6,13,20 i 27 de febrer i 5 i 12 de març 
(8 sessions d'1 hora i 30 minuts)
Preu: 20€ per a residents a Esplugues 
 35€ per no residents a Esplugues.  
15 places

TALLER DE BENESTAR I PENSAMENT POSITIU, 
NIVELL-2: meditació
Matí: dilluns de 9.30  a 11 h, els dies 23 i 30 de 

gener, 6,13,20 i 27 de febrer i 5 i 12 de març 
(8 sessions d'1 hora i 30 minuts)
Preu: 20€ per a residents a Esplugues
 35€ per no residents a Esplugues.
15 places
  
TALLER DE CREIXEMENT PERSONAL 
Tarda: dimecres de 17 a 18.30 h // 18.30 a 20 h
els dies 25 de gener, 1,8,15,22,29 de febrer i 7,14,21 i 28 
de març  (10 sessions d'1 hora i 30 minuts cada curs)
Preu: 33€ per a residents a Esplugues
 60€ per a no residents a Esplugues.
25 places

Tallers adreçats a dones majors de 18 anys.
Període de inscripció: de l’11 al 17 de gener, de 10 a 
14 hores i dimarts i dijous de 16 a 18 hores.  
Per a no residents del 18 al 20 de gener.
Lloc d’inscripció: CIRD Vil·la Pepita, 
c. Sant Francesc Xavier, 1. Tel. 93.371.33.50 ext 190.

CIRD - VIL·LA PEPITA    TALLERS GENER - MARÇ 2012

Inici 16 de gener. 
Data inscripció: del 9 al 13 de gener de 18  
a 20.30 h, el dia 9 de gener d’11 a 13 h.
Les inscripcions també es poden fer a 
Internet, a la pàgina web esplugues.cat

ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA

Monogràfi c bàsic de ceràmica • 
Dimecres de 18 a 21 h 
Residents: 108,70 €. No residents: 163,05 €

Monogràfi c d’escultura • 
Divendres de 18 a 21 h 
Residents: 108,70 €. No residents: 163,05 €

Monogràfi c de torn • 
Dilluns de 18 a 21 h 
Residents: 108,70 €. No residents: 163,05 €

Monogràfi c de ceràmica  • 
per a nens i nenes 
Divendres de 17 a 19 h 
Residents: 62,10 €. No residents: 95 €

TALLERS + ART

Iniciació a la ceràmica•  
Dilluns de 10 a 11.30 h 
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

Art a la carta • 
Dilluns de 11.30 a 13 h i dijous  
de 18.30 a 20 h 
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

Personalitza la teva roba • 
Dilluns de 16  a 17.30 h 
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

Fem de la ceràmica una festa tradicional • 
Dimecres de 17 a 18.30 h 
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

Curs de ceràmica pictòrica  • 
Dimecres de 19 a 20.30 h 
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

Taller per a famílies•  
Dijous de 17 a 18.30 h 
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

Bijuteria creativa i granadura • 
Divendres de 19 a 20.30 h.  
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

CERÀMICA: AUTOSERVEI,  
CUITA DE PECES I MATERIAL

Autoservei • 
2 h prèvia cita concertada 
Residents: 3,60 €. No residents: 7 €

Cocció de peces ceràmiques • 
Peça petita (<20 x 20 x 20) – baixa 
temperatura 
Residents: 5,20 €. No residents: 7,80 €

Peça gran (>20 x 20 x 20) – baixa temp. 
Residents: 21 €. No residents: 31,50 €

Peça petita (<20 x 20 x 20) – alta 
temperatura 
Residents: 10,30 €. No residents: 15,45 €

Peça gran (>20 x 20 x 20) – alta temperatura 
Residents: 25,90 €. No residents: 38,85 €

Material•  
Paquet de 5 kg de fang 
Residents: 1,55 €. No residents: 2,33 €
 
Paquet de 12,5 kg de fang 
Residents: 3,10 €. No residents: 4,65 €

TALLER MUNICIPAL DE PINTURA  
I DIBUIX/ CURSETS MONOGRÀFICS

Iniciació a la pintura a l'oli • 
Dimarts de 19 a 21 h 
Residents: 53,80 €. No residents: 80,50 €

Perfeccionament • 
Dijous de 19 a 21 h 
Residents: 53,80 €.  No residents: 80,50 €

Curset d’expressió plàstica  • 
per a nens i nenes 
Tècniques de caricatura, còmic  
i il·lustració 
Dijous de  17 a 19 h 
Trimestre:  
Residents: 42,10 €. No residents: 63,15 € 
Curs complert:  
Residents: 126,30 €. No residents: 189,45 €

Cursos d’iniciació a l’aquarel·la • 
Iniciació en el domini del material  
i de les tècniques de l’aquarel·la 
Dimarts de 10 a 11.30 h 
Residents: 31,82 €. No residents: 47,73 €  
Dimarts de 17 a 19 h 
Residents: 53,80 €. No residents: 80,50 € 

Curs d’introducció al paisatge • 
Estudi del paisatge en llapis, carbonet, 
color, cera i pastel 
Dimecres de 10 a 11.30 h  
Residents: 31.82 €. No residents: 47,73 €

Curs iniciació a la tinta • 
Per iniciar-se en el dibuix a la tinta 
Dimecres de 12 a 13.30 h 
Residents: 31.82 €. No residents: 47,73 €

Les persones jubilades amb uns ingressos 
econòmics, per membre de la unitat familiar 
i per tots els conceptes (pensions, ajudes, 
rendes, lloguers, interessos, etc.)  inferiors 
al doble del salari mínim interprofessional 
vigent, tindran una bonifi cació del 50% en 
els ensenyaments de ceràmica, pintura i 
dibuix i en els Tallers+Art (cursos de matí).

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS. CURSOS MONOGRÀFICS TRIMESTRALS

Més informació a la guia 
No et quedis a casa! o al 
web: www.esplugues.cat 
o al telèfon 93 372 04 16, 
de 17 a 21 horesNOU!

MÉS INFORMACIÓ 

A LA GUIA 

"NO ET QUEDIS 

A CASA!"

Inscripcions també al web esplugues.cat 



A Esplugues, l'eeee! 
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2Dilluns
Fins el 16 de gener
Campanya nadalenca de recollida 
d’arbres de Nadal
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: a les mòbils,els dilluns de 
16 a 20 h, i els dijous, de 9.30 a 14 h, (vegeu al díptic 
corresponent l’horari i les parades) i a la fi xa de la 
Fontsanta, punt de reciclatge de materials, al c.Àngel 
Guimerà, cantonada av. del Baix Llobregat (de dilluns 
a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, i els dissabtes, 
de 9 a 14 h)
Els arbres que es recullin es portaran a una planta de 
tractament per ser convertits en compost:
Un substrat orgànic que es pot fer servir per a 
l’agricultura i la jardineria. Per a més informació, podeu 
trucar al telèfon d’atenció ciutadana: 900 30 00 82.
Vegeu els punts de recollida a la pàgina 17

 D’11 a 13.30 i de 17 a 21 h
CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS 
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ

D’11 a 13.30 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 infl ables

De 17 a 21 h
S’ha confi rmat la presència dels tres Patges reials per 
recollir les cartes dels nens i nenes. També hi haurà en 
Fanguet animant tot el campament  
Jardins Museu Can Tinturé, c. Església i c. Les Piles 

De 17 a 21 h
Taller familiar: Acarona al Fanguet
En Fanguet ha creat un fang màgic amb les seves 
mans per fer-se un autoretrat i poder vigilar als Reis.
Per què és màgic? Si els Reis reconeixen aquest 
fang a les cases dels nens i les nenes us deixaran un 
missatge personal molt especial!
Així que la nit de Reis haureu de deixar la fi gura que 
farem al costat de la vostra sabatilla i a l’endemà, 
podreu llegir les seves paraules.
A més dels infl ables del matí, podeu participar als 
tallers de pintura, titelles, fang, postals, estrelles, 
construcció de fi guretes...
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Jardins del Museu Can Tinturé  

2Dilluns 
CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS 
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ 

De 18 a 20 h
Contacontes 
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
Masoveria del Museu Can Tinturé  
D’11 a 13.30 i de 17 a 21 h
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Vine a visitar l’exposició “Els secrets de La Rajoleta” 
i a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé  

PARC DE JOCS DE REIS
D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
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 tradicio-
nals... 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   
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

 3Dimarts
D’11 a 13.30 i de 17 a 21 h
CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS 
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ
Al matí hi trobareu infl ables . I a la tarda, la presència 
dels tres Patges reials per recollir les cartes dels infants. 
Vegeu la descripció de les activitats al dilluns 2

De 17 a 21 h
Taller familiar: Acarona al Fanguet
En Fanguet ha creat un fang màgic amb les seves mans 
per fer-se un autoretrat i poder vigilar als Reis. 
Vegeu la descripció de les activitats al dilluns 2  
Jardins Museu Can Tinturé,  c. Església i c. Les Piles 

De 18 a 20 h
Contacontes 
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Organitza: Penya Barcelonista de L' Avenç
Masoveria del Museu Can Tinturé  

D’11 a 13.30 i de 17 a 21 h
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Vine a visitar l’exposició “Els secrets de La Rajoleta” i 
a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé  
PARC DE JOCS DE REIS
D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Vegeu la descripció de les activitats al dilluns 2  
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet  c. Glicines, s/n

4Dimecres
D’11 a 13.30 i de 17 a 21 h
CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS 
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ
Al matí hi trobareu infl ables . I a la tarda, la presència 
dels tres Patges reials per recollir les cartes dels infants. 
Vegeu la descripció de les activitats al dilluns 2

De 17 a 21 h
Taller familiar: Acarona al Fanguet
En Fanguet ha creat un fang màgic amb les seves mans 
per fer-se un autoretrat i poder vigilar als Reis. 
Vegeu la descripció de les activitats al dilluns 2  
Jardins Museu Can Tinturé,  c. Església i c. Les Piles 

De 18 a 20 h
Contacontes 
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Organitza: Penya Barcelonista de L' Avenç
Masoveria del Museu Can Tinturé  

19 h 
Cantada coral Musicorum 
Jardins del Museu Can Tinturé  
Portes obertes al Museu Can Tinturé
Vine a visitar l’exposició “Els secrets de La Rajoleta” i 
a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé  

PARC DE JOCS DE REIS
D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Vegeu la descripció de les activitats al dilluns 2  
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet  c. Glicines, s/n

5Dijous
ELS REIS AL MUSEU

12 h 
Teatre: 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 recolliran 
personalment les cartes de tots 
els nens i nenes que ho desitgin. 
Activitat gratuïta  
Organitza: Museu Can Tinturé
Jardins del Museu Can Tinturé
17.30 h
Benvinguda als Reis Mags per part 
d’en Fanguet
Els Reis aniran amb carrosses noves i seran rebuts 
per en Fanguet. Saludaran a tothom i dirigiran unes 
paraules als nens i nenes que els esperen
L’alcaldessa els entregarà la clau màgica perquè 
puguin accedir a totes les cases
Plaça Catalunya  

L’any nou ja és aquí i 
amb ell nous reptes 
i il·lusions. Els Reis 
arriben carregats de 
regals des de l’Orient i 
des de L’Agenda 
desitgem de tot cor 
que hagueu estat 
bons minyons i que 
2012 us depari tot allò 
que anheleu. 
Per part nostra, segui-
rem fent-vos ressò de 
tota l'activitat de la 
ciutat, com sempre, 
dia a dia.
Feliç Any Nou!
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5Dijous 
18h
Cavalcada de Reis
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 
fi ns arribar a Can Vidalet. En Fanguet farà la caval-
cada en una carrossa nova amb motius modernistes i 
de cartes reials dissenyada i construïda per a l’ocasió. 
Aquesta carrossa estarà formada per adults i algun 
nen/a que recolliran cartes amb salabrets   

De 20 a 20.30 h
Cavalcada de Reis
Arribada a la rambla Verge de la Mercè
Hi haurà una tarima on en Fanguet donarà la 
benvinguda als Reis, que hi pujaran amb una part del 
seguici i des d’on es dirigiran als nens i nenes que els 
esperen. Enguany també acompanyaran els Reis amb 
les seves carrosses la colla de Castellers d’Esplugues 
“ Els Cargolins”, Unio de Botiguers d’Esplugues, 
Diables infantils Boiets Esquitxafocs, Colla dels Tres 
Tombs d’Esplugues, les motos de la penya Cilindros 
Rebeldes, ACAE, Colla de Geganters d’Esplugues, AV 
El Gall i pares i mares de l’escola Folch I Torres, As-
sociació Grup de Percussió Drums d’Esplugues, Club 
de patinatge Artistic d’Esplugues. Col·laboren Centre 
Josep Pons, Creu Roja, ETV i Clinica Diagonal
De la plaça Catalunya fi ns la rambla Verge de la Mercè 

7Dissabte
17 h
Ball per a la gent gran [3€]
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  

10Dimarts
17 h
CLUB DE LECTURA DIVER- FUN
Amb la col·laboració del Club d'Esplai Pubilla Cases 
- Can Vidalet
Biblioteca La Bòbila  
18 h
CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Irse de casa, de Carmen Martín Gaite
El fi l conductor de la novel la és el personatge 
d’Amparo Miranda, dissenyadora de modes d’èxit que 
viu a Nova York i que decideix, quaranta anys després, 
retornar a la ciutat de províncies on va néixer.
Places limitades. Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
De 18 a 21 h
TALLERS EDUCAR-NOS PER EDUCAR
Per a pares i mares interessats en trobar la seva 
manera d’educar
Casal de Cultura Robert Brillas   
19.30 h
Inauguració: Exposició del grup Artviu 
de Sant Esteve de Sesrovires
Casal de Cultura Robert Brillas   

11Dimecres
17.30 h
Story time, a càrrec de Mary Hidalgo
Contes i tallers en anglès per a infants a partir de 6 anys
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

12Dijous
AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
18 h
Conferència: Budisme i ciència
A càrrec de Ramón Prats, professor de budisme i 
d’Estudis Tibetans a la UPF
Organitza: Aula d’extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE
Més informació a aaugge@yahoo.es  
Socis gratuït, no socis [5€]  
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
19 h
CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Al peu de l'escala, de Lorrie Moore
Mentre Estats Units es prepara per a la Guerra amb 
l’Iraq, la jove Tassie arriba a la ciutat per estudiar a la 
Universitat. Necessita diners i és per això que es posa 
al servei d’un matrimoni de blancs què ha adoptat una 
nena d’origen afroamericà. Places limitades
Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

21.30 h
Concert d’Alejandro Bachrach
Cançó d’autor amb projecció de fotos
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Bar  

13Divendres
19 h
Presentació del llibre: Revelaciones del nuevo 
despertar, de Sonia Uyà Gomez
Biblioteca La Bòbila  

21.30 h
Màgia en viu amb el Grandiós Magnolo
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Bar  
 

14Dissabte
12 h
L'HORA DEL CONTE
El doctor Bernadet, el pallasset, a càrrec 
d'Imma i Esther V. Suñé, Manoli, Aina, Loli i algun 
voluntari...
A l’hospital del doctor Bernadet, que és ben despista-
det, hi van apareixent alguns personatges: Doraemon, 
Bob Esponja, etc. Ja cal que es rentin bé les dents i les 
mans, que també hi ha el microbi verd.
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
17 h
Ball per a la gent gran [3€]
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  
21 h 
Sopar i ball de Sant Antoni Abad
Organitza: Colla dels Tres Tombs d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas  

17Dimarts
18 h
L'HORA DEL CONTE
Amb Núria Clemades
Biblioteca La Bòbila  

18Dimecres
17.30 h
CONTES NO SEXISTES
Contes per a l'educació dels infants en la igualtat 
d'oportunitats
Biblioteca Pare Miquel d’Eswplugues  
19 h
CLUB DE LECTURA T-10
El mercader de alfombras, de Philip Lopate
Coordina: Carles Ferrer
Biblioteca La Bòbila   

19Dijous
17.30 h
CONTES MENUTS
El circ de tots, a càrrec d'Eva González
El conte transcorre a l’Àfrica i ens explica la història 
d’un elefant somiatruites, en Pep, i dels diferents perso-
natges que coneix fi ns que arriba al circ de la muntanya 
Ngorongoro, un lloc on tothom és ben rebut.
Els fragment s s’enllacen amb cançons amb les quals els 
infants poden sentir-se part d’aquesta història. 
Places limitades. Cal reserva prèvia al 93 371 91 19
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’un adult
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
18 h
Conferència:  Miguel Delibes: un hombre,    
un paisaje, una pasión
A càrrec de Marisa Vázquez Sotelo, professora de 
Literatura Castellana a la Universitat de Barcelona
Organitza: Aula d’extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE
Més informació a aaugge@yahoo.es  
Socis gratuït, no socis [5€]  
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
19.30 h
CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
L'Elegància de l'eriçó, de Muriel Barbery
Projecció de la pel·lícula El Erizo de Mona Achache 
(2009)
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

21.30 h
Concert de Pau Sastre i Miki Casals
Duo de guitarres i dos veus fent versions acústiques 
de rock, pop, reggae...
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Bar  

20Divendres
19 h
Presentació del llibre: Narcolèpsia, de Jordi 
Ledesma Álvarez
Biblioteca La Bòbila  

21Dissabte
12 h
L'HORA DEL CONTE
El nen del llac, a càrrec d'Eva González
El nostre protagonista, en Poc, viu en un espai líquid 
desconegut. En Poc sura en un bot... i va creixent i 
creixent fi ns gairebé esdevenir un gegant. Durant el 
seu viatge per aquest llac misteriós misteriós i ple de 
sorpreses, en Poc coneix altres personatges que l'ajuden 
en la travessia.
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

21Dissabte
18 i 22 h
Teatre: La extraña pareja, de Neil Simon
Organitza: L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  
 

22Diumenge
18 h
Teatre: La extraña pareja, de Neil Simon
Organitza: L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  

24Dimarts
De 18 a 20 h
Vacuna’t contra els rumors
Els rumors són com un virus que s’estén ràpidament 
de boca en boca enverinant les relacions entre les per-
sones. En els últims anys han sorgit molts d’aquests 
virus en relació amb les persones que han vingut des 
de diferents racons del món a viure a Catalunya. Si 
vols col·laborar a aturar el virus dels rumors vine a 
aquest taller i implica’t en la construcció d’una socie-
tat més inclusiva i acollidora per a tothom. APUNTA'T!
Activitat gratuïta, oberta a membres d’entitats del 
municipi i AAVV
Reserva la teva plaça enviant un correu a 
nchiva@esplugues.cat
Places limitades - Cal inscripció prèvia
Organitza: Departament Nova Ciutadania – Ajunta-
ment d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas - sala 1r pis  

25Dimecres
17.30 h
Story time, a càrrec de Mary Hidalgo
Contes i tallers en anglès per a infants a partir de 6 anys
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

26Dijous
17.45 h
CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
L'Elegància de l'eriçó, de Muriel Barbery
Utilitzant la metàfora de l'eriçó, amb una fortalesa 
exterior per protegir l'interior, Barbery ens presenta 
la vida d'un edifi ci burgés de París a través de dues 
veïnes que hi viuen: Renée i Paloma.
Places limitades
Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
18 h
Conferència: Les comunicacions mòbils com a 
motor de progrés
A càrrec de Pilar Díaz, enginyera superior de 
Telecomunicacions i doctora en Telecomunicacions. 
És professora titular de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) en Teoria Senyal i Comunicacions. Ac-
tualment i, des de 2006, és l’alcaldessa d’Esplugues.
Organitza: Aula d’extensió Universitària per a la Gent 
Gran d’Esplugues, AUGGE
Més informació a aaugge@yahoo.es  
Socis gratuït, no socis [5€]  
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
19.30 h 
Acte de cloenda del curs: 
Eines contra la violència masclista
Conferència a càrrec de Maria Ferré, psicòloga 
experta en temes de violència masclista
Organitza: Confavc, Favbaix, Ajuntament d'Esplugues 
Casal de Cultura Robert Brillas  

jandro Bachrach



26Dijous 
21.30 h
Boleros i cançons llatinoamericanes 
A càrrec de Miquel Casals (veu), Miquel Casals fi ll (gui-
tarra y veu), Emilio Ruiz (teclat), Montse Casals (veu)
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Bar  

27Divendres
19 h
Presentació del llibre: Poesia del 15-M i recital 
obert de poesia
Biblioteca La Bòbila  
21.30 h
Màgia en viu amb el Grandiós Magnolo
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Bar  
22 h
Teatre: La extraña pareja, de Neil Simon
Organitza: L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  

28Dissabte
12 h
L'HORA DEL CONTE
Contes de princeses, a càrrec de Blai Senabre
Atenció! Notícia d'última hora: Les princeses també 
es tiren pets!! Contes i històries de princeses amb 
molt d'humor
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
17 h
Ball per a la gent gran [3€]
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  
22 h
Teatre: La extraña pareja, de Neil Simon
Organitza: L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  

29Diumenge
11 a 14 h
Fira d'art al carrer
Organtiza: CADE
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

18 h
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee! 
Actuació d'Antonio Mesa i Moncho
[9€] [amb targeta rosa de jubilat 7€]
Casal de Cultura Robert Brillas  
18 h
Teatre: La extraña pareja, de Neil Simon
Organitza: L’Endoll Grup de Teatre de L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas  

30Dilluns
19 h
LA NOVEL·LA POPULAR
Pulp fi ction a l’espanyola
Biblioteca La Bòbila   

31Dimarts
19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Ojos de agua, de Domingo Villar
Coordina: Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila   

CURSOS I TALLERS
TALLERS CIRD VIL·LA PEPITA
1R TRIMESTRE 2012 GENER - MARÇ  
Iniciació a informàtica 
Informàtica nivell - 1 
Taller d’escriptura 
Taller de benestar i pensament positiu, 
nivell-1: relaxació
Taller de benestar i pensament positiu, 
nivell-2: meditació
Taller de creixement personal 
Consulteu tota la informació a les pàgines 8 i 9  

TALLERS JUVENILS ESPAI JOVE REMOLÍ 
(de 15 a 35 anys) 
Automassatge, Salsa, Automaquillatge, 
Guitarra, Dansa del ventre (iniciació),
Photoshop (retoc d’imatges),
Fusió Bolliwood-Jazz 
TALLERS JUVENILS - 
OFICINA JOVE D’EMANCIPACIÓ 
(de 16 a 35 anys)
Conversa en anglès
Cuina de carmanyola per emancipats
Introducció a l’alemany
TALLERS JUVENILS I CULTURALS AL 
CASAL DE CULTURA ROBERT BRILLAS

Cuina per sorprendre, Ioga, Fotografi a bà-
sica digital, Danses orientals, Hort urbà,
Cuina vegetariana creativa, Gestió 
intel·ligent de les emocions, Salsa II
Consulteu tota la informació a les pàgines 8 i 9  

CURSOS MONOGRÁFICS TRIMESTRALS DE 
L'ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS
ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA
Monogràfi c bàsic de ceràmica
Monogràfi c de escultura
Monogràfi c de torno
Monogràfi c de ceràmica per a nens i nenes
TALLERS + ART
Iniciació a la ceràmica
Art a la carta
Personalitza la teva roba
Fem de la ceràmica una festa tradicional
Stencil i découpage
Taller per a famílies
Bijuteria creativa i ‘granadura’
Ceràmica: autoservei de cuit de peces i 
material 
TALLER MUNICIPAL DE PINTURA I DIBUIX
CURSETS MONOGRÀFICS
Iniciació a la pintura
Perfeccionament
Cursets de expressió plàstica
Modelat i construcció, estampat,
monotip, linograbat, marqueteria, esmalts
freds i joieria
Tècniques de caricatura, còmic I il·lustració
Cursos d'iniciació a l'aquarel·la
Curs d'introducció al paisatge
Curs d'iniciació en tinta
Consulteu tota la informació a les pàgines 8 i 9  

Els dimecres 18 i 25, a les 19 h
Gener ceràmic
III CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA: 
LA CERÀMICA ARQUITECTÒNICA
Dia 18: Elements ceràmics aplicats a l’arquitectura
Dia 25: Els plafons de rajoles fi guratives en 
l’arquitectura dels segles XIX i XX. 
A càrrec d’Alfons Romero, President de l’Associació 
Catalana de Ceràmica. 
Preu del curs: [20€] socis,  [30€] no socis 
Sessió individual:  [15€] socis,  [18€] no socis
Per a més informació, truqueu al 93 470 02 18
Inscripcions: Museu Can Tinturé
Organitza: AMPEL
La Masoveria del Museu Can Tinturé  

CURSOS I TALLERS
TALLERS ESPLUGA VIVA

Tots els dimarts i divendres, de 16a 20 h
Aula de Gralla 
Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Taller de música
Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a 
21.30 h  
Taller de Tai-txi 
El tai-txi és una gimnàstica mil·lenària i terapèutica 
de moviments lents i suaus. El tai-txi i el txi-kung 
tenen moltes propietats, ja que relaxen el cos i calmen 
la ment. Alhora augmenten i milloren la circulació i la 
defensa de l’energia corporal.
Practicant tai-txi txi-kung amb constància pots 
prevenir i fi ns i tot curar moltes malalties

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h
Ludoteca diària
Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Recollida a escoles

Els dimarts, de 17.30 a 19 h
Taller de cuina infantil
Per aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuinés 
i cuineres la imaginació i la innovació també tenen 
cabuda en aquest taller

Els dimecres, de 17.30 a 19 h
Taller de repàs escolar
Reforç escolar en totes les matèries

Els dijous, de 17.30 a 19 h 
Taller de teatre infantil
Si vols passar-ho d’allò més bé, vine a fer teatre amb 
nosaltres. Aprenem a maquillar-nos, a dansar, a 
modular la veu i a sentir la música, tot per arribar a 
ser uns grans actors i actrius!

Els divendres, de 17.30 a 19 h
Taller de danses tradicionals
Vine a divertir-te i aprèn a ballar danses tradicionals. 
Ball pla, cercle, etc.
Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva

Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h
Rocòdrom
Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva 
Espluga Viva  c. Sant Francesc Xavier 7-9

Fins el juny de 2012, els dilluns de 10 a 12 h
I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per Gent Gran, 
practica amb el suport dels voluntaris del casal
Esplai de Gent Gran del Gall  c. Àngel Guimerà 128  

Fins el juny de 2012, els dimarts de 10 a 12 h 
i els dijous d’11 a 13 h
I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per Gent Gran, 
practica amb el suport dels voluntaris del casal
Esplai municipal Gent Gran Centre - La Plana
c. Rafael Sebastià Irla, s/n baixos  
Fins el juny de 2012, els dimarts d’ 11 a 13 h
I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per Gent Gran, 
practica amb el suport dels voluntaris del casal
Esplai de Gent Gran de Can Clota  c. La Pau, 10  
Tots els dimarts, a les 11.45 h
Vital Sènior
Activitat física que té com a objectiu millorar els 
nivells de força i autonomia adaptada a tots els graus 
de mobilitat [35€] trimestrals
Organitza: Obra Social CatalunyaCaixa i Siel Bleu
CX Espai  c. Mestre Joan Corrales, 59-69  

SORTIDES
Diumenge 15
EXCURSIONS COL·LECTIVES EN AUTOCAR 
Montserrat
Circular zona de Santa Cecília (Bages)
Socis [14€] no socis [17€]
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

Diumenge 22
CICLE EXCURSIONS EN FAMÍLIA
Les Tines de la Vall Flaquer. El Pont de 
Vilomara. Manresa (Bages)
Inscripció [1€]
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

Diumenge 22
CICLE PETJADES I CAMINS
La vall d’Olzinelles (La Selva)
Inscripció [1€]
Organitza: Centre Excursionista Esplugues

EXPOSICIONS
Fins el 8 de gener 
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 14 h
(Festius inclosos)
Dimecres i dissabtes de 16.30 a 20 h
(Dissabtes, entrada gratuïta)
Tancat el 25 i 26 de desembre, i l’1 i 6 de gener
Exposició: Els secrets de “La Rajoleta”
L’Arxiu Municipal d’Esplugues organitza al Museu 
Can Tinturé la mostra de petit format, “Els secrets 
de La Rajoleta: fornades i colors” dins dels actes de 
celebració de l’Any de la Química.
Organitza: AMEL- Arxiu Municipal
Museu Can Tinturé  
Fins al 8 de gener
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 14 h 
i dimecres i dissabtes de 16.30 a 20 h
Tancat l’1 i 6 de gener. Dissabtes, entrada gratuïta
Pessebres del món.  Costa d’Ivori
Seguint la tradició, els Museus d’Esplugues cada any 
exposen un pessebre d’algun racó del món. Aquest any 
s’ha escollit per la seva singularitat un pessebre de 
Costa d’Ivori, de fang pintat a mà. 
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé   
Del 10 al 28 de gener
De dilluns a dissabte de 17 a 21 h
Exposició del grup Artviu de Sant Esteve 
de Sesrovires
Casal de Cultura Robert Brillas  
Fins al 11 de gener, de 16.30 a 20 h 
(dies laborables)
Exposició de pintura A. Codina
Escola Amalgama  c. Laureà Miró, 339

CAMPANYA SOLIDÀRIA
Fins el 4 de gener
Joguines per a tots els infants
L’Ajuntament i diferents entitats d’Esplugues 
promouen la campanya joguines per a tots els infants, 
amb l’objectiu de recollir joguines perquè els Reis de 
l’Orient els puguin lliurar als nens i nenes de famílies 
amb pocs recursos. Totes les persones interessades 
a col·laborar-hi podran portar joguines noves, per a 
nens i nenes entre 0 i 12 anys, als diferents punts de 
recollida:
Esplugues Televisió: Jacint Verdaguer, 7, 
de dilluns a dijous, de 10 a 14 i de 17 a 21h, i 
Divendres, de 9 a 14 i de 15 a 18 h
Creu Roja d’Esplugues: Severo Ochoa, 14, 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de15 a 18 h
Sastrinyols (Fundació Santa Magdalena): 
Laureà Miró, 209, de dilluns a divendres, de 16 a 20h
Centre Cultural L’Avenç: Àngel Guimerà, 27-29,
de dilluns a divendres, de 16 a 20 h
També podeu fer les vostres donacions als centres
municipals Puig Coca i Molí
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HORARI REMOLÍ: De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dimecres de 10 a 14h - Divendres de 17 a 24h

2012
gener

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove d’Emancipació romandran tancats del 2 al 5 de gener ambdós inclosos.
L'organització es reserva el dret de modifi car o anul·lar alguna de les activitats previstes. En cas de ser així s'informarà oportunament a les persones afectades.

Ofi cina Jove d'Emancipació

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

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!!al Twitter!!

O F I C I N A  J O V E 
D ’ E M A N C I PA C I Ó
TALLERS 

Dijous 26 de gener, de 18.30 a 20  h
Contractació: que cal saber?
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690
Ofi cina Jove d’Emancipació  

Dimarts 31 de gener, de 18.30 a 20 h
TALLER DE MOBILITAT INTERNACIONAL
Erasmus i Leonardo
Xerrada dirigida a joves  que just acaben de sortir de la 
universitat i que volen guanyar experiència de treball a 
l'estranger. Cal reservar plaça al 661 987 690
Ofi cina Jove d’Emancipació  

EXPOSICIÓ JOVE
Del 10 al 31, de 17 a 20  h
Esplugues cooperació
Ofi cina Jove d’Emancipació  

SERVEIS 
Taulell d’anuncis  
Cerques pis? Vens alguna cosa? Busques feina?
Envia’ns el teu anunci i te n'informarem! 

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

Gestió carnets internacionals
A l’Ofi cina 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·lectiu. Us faran aconseguir descomptes, ja sigui 
en allotjaments d’albergs, museus… 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

Jocs de taula

Dilluns 30, de 17.30 a 20.30 h
Jocs de taula
Vine amb els amics a passar la tarda a l’Espai Jove 
Remolí  i juga als teus jocs de taula preferits: Risk,  
Monopoli ,Cluedo, etc.
Sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí 

Esplujove 
de nit

            

Divendres 20 de gener, de 21.30 a 23.30 h
Vida sana i saludable
Amb l'assessorament d'un professional aprendràs 
d’una manera lúdica a tenir una vida sana y saluda-
ble, emprant productes naturals.
T'hi apuntes?
Reserva la teva plaça trucant al 661 987 690
Ofi cina Jove d’emancipació

Divendres 27 de gener, de 21.30 a 23.30 h
Tast de cerveses en anglès
Gaudeix d’un tast de les millors cerveses practicant 
l’idioma
Millora el teu anglès d’una forma divertida i refres-
cant! Places limitades. Per a majors de 18 anys.
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06

Espai Jove Remolí 

Cinema Jove

Dimecres 11 i 25, de 18.30 a 20.30 h
Cinema & Crispetes
Vine a veure les teves pel·lícules favorites a l’Espai 
Jove Remolí:
Dimecres 11 Crepúsculo
Dimecres 25 Esclipse
Farem crispetes per a tothom! 
Sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí  

Cuina 
al Remolí

Divendres 27, de 18.30 a 20.30 h
Cuina amb microones
Un cop mes cuinarem plegats una nova recepta pel 
microones: “Mini magdalenes de coco” i la penjarem 
al nostre blog :www.elremolicuina.wordpress.com
Activitat sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí 

Torneig 
Warcraft

Dimecres 18 i divendres 20, 17.30 a 20.30 h
Apunta’t si vols participar al proper torneig de Warcraft. 
Hi haurà premis pel primer i segon classifi cat
Inscripcions fi ns al dilluns 16 de gener a 
informaticaremoli@esplugues.cat
Espai Jove Remolí  

Aules d’estudi
Uns espais on podeu estudiar individualment i/o en 
grup. On són i amb quin horari?

Espai Jove Remolí
De dilluns a divendres de 17 a 21h
Biblioteca Pare Miquel
Matins: dijous, divendres i dissabtes, 
de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h
Biblioteca La Bòbila
Del 2 al 31 de gener 
De dilluns a diumenge: de 10 del matí a les 
12 de la nit

Més informació: Espai Jove Remolí
pl. Blas  Infante, s/n - Tel. 93 372 97 06
jove.remoli@esplugues.cat

Espai
multimèdia

De dimarts a divendres, de 18 a 19 h
Espai de treball a l’aula TIC
Pots venir a l’aula d’informàtica del Remolí i 
disposar de 10 ordinadors per fer treballs, deures, 
recerques per estudis... i tot amb el suport d’un 
informàtic
Espai Jove Remolí  
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BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES GENER 2012

L’autora del mes 

Isabel Allende va néixer a Lima (Perú) 
l’any 1942. Neboda del president xilè 
Salvador Allende, va exercir com a 
periodista fins la dictadura d’Augusto 
Pinochet. A les seves obres tracta la 
situació política de Xile i reconeix que 
l’exili l’ha fet més tolerant i comprensi-
va. Actualment viu als Estats Units.
Ha escrit novel·les, relats i teatre de 
caire autobiogràfic, entre els que des-
taquen La Casa de los espíritus (1982), 
Eva Luna (1987), Paula (1994), La Hija 
de la fortuna (1999), Retrato en sepia 
(2000), Inés del alma mía (2006) o la més 
recent El Cuaderno de Maya (2011).

Dimarts 10  18 h
CLUB DE LECTURA 
CORDÈLIA
Irse de casa, de Carmen 
Martín Gaite 

Dimecres 11  17.30 h
STORY TIME
A càrrec de Mary Hidalgo. 
Contes i tallers en 
anglès per a infants 
a partir de 6 anys

Dijous 19  17.30 h
CONTES MENUTS
El circ de tots, a càrrec d'Eva González

Dijous 12  19 h
CLUB DE LECTURA 
CARPE DIEM
Al peu de l'escala, de 
Lorrie Moore 

Dissabte 14  12 h
L'HORA DEL CONTE
El doctor Bernadet, 
el pallasset, a càrrec d'Imma i Esther V. Suñé, 
Manoli, Aina, Loli i algun voluntari.

Dimecres 18  17.30 h 
CONTES NO SEXISTES
Contes per a l'educació dels infants en la igualtat 
d'oportunitats

Dijous 19  19.30 h
CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
L'Elegància de l'eriçó, de Muriel Barbery. Projecció 
de la pel·lícula de Mona Achache El Erizo (2009)

Dissabte 21  12 h
L'HORA DEL CONTE
El nen del llac, a càrrec d'Eva González

Dimecres 25  17.30 h
STORY TIME
A càrrec de Mary Hidalgo. Contes i tallers en 
anglès per a infants a partir de 6 anys

Dijous 26  17.45 h
CLUB DE LECTURA 
HISTÒRIES COMPARTIDES
L'Elegància de l'eriçó, 
de Muriel Barbery

Dissabte, 28 de gener,  
 a les 12 h

L'HORA DEL CONTE
Contes de princeses, a 
càrrec de Blai Senabre

Centres d’interès que trobareu a la biblioteca 
durant el mes de gener

Tintin - Com explicar contes als 
teus fi lls - Dia Mundial de les 
víctimes de l’Holocaust- Isabel 
Allende- Recomanacions de 
lectura- Viatja a la neu

Dimarts 10  17 h
CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Amb la col·laboració del Club 
d'Esplai Pubilla Cases-Can 
Vidalet

Divendres 13  19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Revelaciones del nuevo despertar, 
de Sonia Uyà Gomez

Dimarts 17  18 h
L'HORA DEL CONTE
Amb Núria Clemades

Dimecres 18  19 h
CLUB DE LECTURA T-10
El mercader de alfombras, de Philip Lopate. 
Coordina: Carles Ferrer

Divendres 27  19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Poesía del 15-M i recital 
obert de poesia

Del 30 de gener fi ns el 
24 de febrer
EXPOSICIÓ
La novel·la popular: Pulp 
Fiction a l’espanyola

Dimarts 31  19 h
CLUB DE LECTURA DE 
NOVEL·LA NEGRA
Ojos de agua, de Domingo 
Villar. Coordina: Jordi Canal

BIBLIOTECA PARE MIQUEL 

BIBLIOTECA LA BÒBILA

BIBLIOTECA PARE MIQUEL

Connecta’t a la nova 
Biblioteca Virtual

A partir d’ara podem accedir als recursos 
de la Biblioteca Pare Miquel des de qualsevol 
indret amb connexió a Internet gràcies a la 
nova Biblioteca Virtual, que aplega els serveis 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
província de Barcelona. Aquesta iniciativa 
ofereix un servei ininterromput en línia amb 
accés a informació sobre temes especialitzats 
(turisme, salut, còmics, cuina...), recomanaci-
ons de llibres, cinema i música a càrrec dels 
bibliotecaris; així com espais de participació 
per als visitants, que poden valorar docu-
ments i compartir els continguts a les seves 
xarxes socials. També facilita l’accés a tràmits 
en línia i un espai personal on les persones 
usuàries poden organitzar i personalitzar els 
continguts que més els interessen del portal.

L’enllaç directe a la Biblioteca Virtual de la 
Pare Miquel és http://ves.cat/a1bR

Si voleu consultar la general de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la província de 
Barcelona ho podeu fer a http://bibliotecavir-
tual.diba.cat ●

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Poesia 15-M
Amb la voluntat d’apaivagar la set de 

coneixements fins i tot de les ments més 
eclèctiques, la Bòbila programa al gener la 
presentació de dos textos de caire ben dife-
rent. Divendres 13 és el torn de descobrir 
Revelaciones del nuevo despertar, de Sonia 
Uyà Gomez, un llibre d’autoajuda que vol 
ensenyar-nos a prendre les regnes de la nos-
tra vida i a “trobar la quietud d’esperit”.
Divendres 27 ens retrobem sota una nova 
forma amb el que ha estat un dels temes més 
candents de 2011, gràcies a la presentació del 
llibre Poesía del 15-M, acte acompanyat per 
un recital obert de poemes. ●
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TEATRE

D
os hombres recién divorciados, 
dos caracteres opuestos y un 
apartamento a compartir. Una 
fórmula que no ha perdido fuer-
za ni vigencia con el paso de los 

años y que sigue dando como resultado un 
clásico de la comedia: La extraña pareja.

El director, Toni Oliva, uno de los que 
habitualmente dirige a L’Endoll-Grup de 
Teatre de L’Avenç y que en 2010 se atrevió 
con otro de los grandes éxitos de los últi-
mos años, El mètode Grönholm, nos con-
fiesa que apuesta por obras agradables y 
conocidas, piezas divertidas que lleguen 
al público. Con La extraña pareja, el éxito 

parece asegurado, pues la obra publicada 
en 1965 por Neil Simon no ha perdido ni un 
ápice de humor ni actualidad. Ha sido revi-
sitada en varias ocasiones, aunque quizá 
las que más se hayan fijado en nuestra 
memoria son la adaptación cinematográfica 
protagonizada por Jack Lemmon y Walter 
Matthau y la versión teatral de Paco Morán 
y Joan Pera, que tuvo un éxito rotundo en 
la escena catalana.

Con unos antecedentes de este calado 
es casi imposible no sentir la tentación de 
asistir a esta sesión de risas aseguradas. 
Una comedia de calidad, que puede ayu-
darnos a encarar el año que se avecina con 
una sonrisa o, por qué no, ser un fantás-
tico regalo de Navidad para compartir en 
familia.

La versión de Oliva incluye un guiño a 
Esplugues en sus diálogos, ya que uno 
de sus personajes afirma que ha venido a 
nuestra ciudad a hacer turismo.

Las entradas pueden reservarse llamado 
a L’Avenç al teléfono 93 513 54 45 o conse-
guirse a través de los comercios Comercial 
Eléctrica del Llobregat y Tintorería Aries. ●

LA EXTRAÑA PAREJA 

Sábado 21   18 h y 22 h

Domingo 22   18 h

Viernes 27   22 h

Sábado 28   22 h

Domingo 29   18 h

Centre Cultural L’Avenç

L’Endoll nos trae el éxito de 
‘La extraña pareja’ a L’Avenç
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Plaza Macael, s/n

Tel: 93 473 44 23 (de 17 a 21 h)

centroaragonesesplugues@
esplugues.org

www.cearagones.entitas.
esplugues.cat

CENTRO ARAGONÉS 
DE ESPLUGUES

S
empre s'analitzen els fluxos mi-
gratoris com a una de les claus de 
l'evolució econòmica i industrial 
de Catalunya als anys seixanta, 
molts dels quals tenien com a 

destí el Baix Llobregat. No es tenen tant en 
compte els beneficis culturals que va sig-
nificar la immigració. A Esplugues tenim 
molts exemples de ciutadans i ciutadanes 
vinguts de fora de Catalunya que s'inte-
gren però alhora es refermen en els seus 
orígens, oferint-nos la possibilitat de conèi-
xer i gaudir una altra cultura i tradició.

Una mostra d'això és el Centro Aragonés 
de Esplugues, que aquest any ha celebrat 
el seu desè aniversari. A les beceroles de 
l'entitat, durant aquell febrer de 2001, eren 
només tres aragonesos que després de 
pensar-ho moltes vegades varen arribar a la 
conclusió que era necessari crear una asso-
ciació per conservar, promocionar i compar-
tir la cultura i la tradició d'aquesta comuni-
tat autònoma veïna. No s'equivocaven. Ho 
demostra l'activitat incessant de l'entitat 
durant tots aquests anys. Evidentment, 
celebren les festes tradicionals i patronals 
aragoneses com Santa Águeda, San Valero 
o la festivitat de la Verge del Pilar, amb mis-
ses baturres i festivals de jotes, però també 
participen a les altres festes que se celebren 
a la ciutat, com la castanyada, el carnestol-
tes (on últimament han recollit més d'un 
premi), la Fira d'Entitats, el Nadal... 

Des de fa un temps compta amb un qua-
dre de jotes de 35 persones entre cant, ball 
i rondalla, que aquest febrer participarà en 
una exhibició, on han escollit vuit grups 

d'entre els 35 de tota Espanya. A les altres 
sortides de l'entitat sempre fan bandera 
d'Esplugues i han donat a conèixer el nom 
i la ciutat arreu d'Aragó i de l’Estat espa-
nyol.

Fruit d'aquesta feina i d'una gran harmonia 
entre els seus membres han aconseguit ser 
un dels centres aragonesos més importants 
de tot el territori estatal. Tot això, només en 
deu anys. Una fita que no ha pogut veure el 
primer president, Jesús Estaregui, que esta-
ria orgullós i feliç per la feina feta. L'entitat 
vol aprofitar aquesta pàgina per recordar-lo i 
fer-li un petit homenatge, i també per donar 
les gràcies a tots els consistoris municipals 
que els han ajudat durant aquest camí. ●

ENTITATS

Deu anys compartint 
la cultura i la tradició 
de l'Aragó
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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

BREUS

Vacuna’t contra els rumors 
 Els rumors s’alimenten de dades no 

contrastades i tenen per objectiu confon-
dre’ns i esperonar determinats comporta-
ments o opinions. Aquest tipus d’informa-
cions poden ser molt negatives, perquè es 
propaguen amb gran rapidesa i enverinen 
les nostres relacions personals.

El taller Vacuna’t contra els rumors ens 
ofereix les eines per reconèixer i desacti-
var aquests rumors tòxics, per tal de cons-
truir una societat més inclusiva i acollido-
ra per a tothom. El curs se centra en els 
efectes d’aquestes informacions malin-
tencionades sobre un dels col·lectius que 
més els ha patit, el de les persones nou-
vingudes que han arribat a Catalunya des 
de diferents racons del món.

Es tracta d’una activitat gratuïta orga-
nitzada per l’Ajuntament i adreçada a 

VACUNA’T CONTRA ELS RUMORS 

Dimarts 24  de 18 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

UBICACIÓ DELS 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)

Inici del segon trimestre a l’AUGGE

Reciclatge 
d’arbres de 
Nadal

L’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran (AUGGE) inicia el segon trimes-
tre amb tres conferències de temàtica diversa: els estudis tibetans, literatura cas-
tellana i telecomunicacions, totes elles impartides per professorat universitari. ●

 Del 2 al 16 de gener podeu portar 
el vostre arbre de Nadal, sense test ni 
terra, a un dels dotze punts de reco-
llida previstos, per tal de convertir-lo 
en adob orgànic.
Si ho preferiu, també el podeu diposi-
tar a les deixalleries. ●

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Dijous 12  18 h. “Budisme i ciència”, a càrrec de Ramon Prats professor de budisme   
i d’Estudis Tibetans a la UPF.

Dijous 19  18 h. “Miguel Delibes: Un home, un paisatge, una passió”, 

a càrrec de Marisa Vázquez Sotelo professora de Literatura Castellana a la Universitat   
de Barcelona i al mateix temps especialista i apassionada de diversos autors castellans.

Dijous 26  18 h. “Les comunicacions mòbils com a motor de progrés”, 

a càrrec de Pilar Diaz enginyera superior de Telecomunicacions i doctora en Telecomunicacions. 
És professora titular de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Teoria Senyal   
i Comunicacions. Actualment i, des de 2006, és l’alcaldessa d’Esplugues.

Residència d’Avis La Mallola - Auditori Maria Rosa Campreciós i Garcia

membres d’entitats del municipi i associ-
acions de veïns. Les places són limitades, 
per la qual cosa si voleu assistir-hi, podeu 
reservar la vostra enviant un correu a 
nchiva@esplugues.cat. ●
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E
splugues celebra el sexto Cam-
peonato comarcal de gimnasia 
artística, cuyo anfitrión es el 
CGA Les Moreres. En él compiten 
aproximadamente 200 gimnastas 

de diferentes municipios del Baix Llobregat 
en las categorías de alevín y cadete. Los apa-
ratos en los que deben mostrar su habilitad 
son tierra, barra de equilibrio y salto. 

Además, durante el encuentro, las anfitrio-
nas realizarán unos ejercicios de exhibición. 
Como novedad, este año también se está 
gestionando la posibilidad de incluir una 

exhibición de trampolín (al cierre de esta 
revista faltaba por confirmar).

El campeonato se celebra durante la 
mañana del sábado 21 y está organizado por 
el Ayuntamiento de Esplugues y el Consell 
Esportiu del Baix Llobregat, con la colabo-
ración del Club de Gimnàstica Artística Les 
Moreres. A pesar de que las categorías que 
compiten no son las que agrupan a más gim-
nastas en el club espluguense, este año Les 
Moreres espera contribuir con un número 
de participantes mayor al anterior.

De las filas de este club, que actualmente 

cuenta con unas 180 deportistas, han salido 
gimnastas de la talla de Sara Cusó, que fue 
integrante de la selección española de esta 
disciplina y que actualmente desarrolla su 
carrera como entrenadora. ●

CAMPEONATO COMARCAL DE 
GIMNASIA ARTÍSTICA

Sábado 21 de 9 a 15 h 
Complex esportiu municipal La Plana

VI Campeonato comarcal 
de gimnasia artística femenina

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Dissabte 14 17.30 h Futbol sala masculí CCA PL Macael - St. Vicenç CFS

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

Dissabte 14 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues - CFS Cambrils

Diumenge 15 12.30 h Voleibol femení CV Esplugues - AEC Vallbona

Dissabte 21 17.30 h Handbol masculí H. Esplugues – Palautordera

Dissabte 21 19.15 h Futbol sala femení AEP Esplugues – Castelldefels

Diumenge 22 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - Bàsquet La Mina

Dissabte 28 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues – Castellbisbal

Diumenge 29 17.30 h Bàsquet masculí CBN Esplugues - St. Joan Despí

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 7 18.15 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - La Plana , F.C. 

Diumenge 8 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Moja, A.E. 

Dissabte 21 18.15 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - Fenicia, FC.

Diumenge 22 12 h Futbol masculí Can Vidaet, C.F. - Pubilla Casas, C.E. 

Dissabte 28 18.15 h Futbol masculí Can Clota, C.F. - Racing Sarria C.F. 

Diumenge 29 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Juventud Prat

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dissabte 7 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Racing Sarria C.F.

Diumenge 8 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Pubilla Casas, C.E. 

Diumenge 8 16 h Futbol femení Espluguenc, F.A. - Santa Coloma 
Cervellò, C.E.

Dissabte 21 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Milan 
Hospitalet A.E.C.

Diumenge 22 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Sant Joan Despí, U.E.

Diumenge 22 16 h Futbol femení Espluguenc, F.A. - Mercat Nou 
Magoria, SE. 

Dissabte 28 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Bugatti, S.C.

CORRELLENGUA 2011

Divendres 1 

Inauguració de l’exposició “10 anys 
de Correllengua”
Inauguració de l’exposició en home-
natge a Joan Oliver i actuació musical
Biblioteca Pare Miquel

Dissabte 16  21.30 h

Lectura del manifest i concert popular
Casal de Cultura Robert Brillas

ACTIVITATS DINAMITZADES

CEIP Can Vidalet

de 10.30 a 13 h.:

Dissabte 14: Hoquei
Dissabte 21: Raquetes
Dissabte 18: Jornada festiva

CEIP Folch i Torres
de 10.30 a 13 h.:

Dissabte 14: Futbol
Dissabte 21: Hoquei
Dissabte 18: Raquetes

ESPORTS

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS 
GENER 2012  (CATEGORIA SENIOR)

CAMPEONATO COMARCAL 
DE GIMNASIA ARTÍSTICA

Sábado 21   de 9 a 15 h. 

Complex Esportiu 
Municipal La Plana
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Los futuros ases del baloncesto, en el
XIII Torneig 'Ciutat d'Esplugues'

L
as selecciones españolas de 
baloncesto han cosechado bu-
enos éxitos durante este año 
2011 que hemos dejado atrás. 
Nueve medallas en europeos y 

mundiales en las distintas categorías. La 
que más hemos celebrado y recordado es 
la de oro del equipo senior masculino en 
el Europeo de Lituania, pero sus equipos 
base auguran un futuro espléndido para 
este deporte. Muchos de estos jugadores 
han participado alguna vez en alguna de 
las 12 ediciones que se han celebrado del 

Torneig de Bàsquet Cadet Ciutat d'Esplu-
gues organizado por el Club de Bàsquet 
Nou Esplugues (CBNE). En esta edición 
seguiremos viendo el futuro de la ACB y, 
por qué no, de la NBA, que cada vez se in-
teresa más por el baloncesto europeo. Los 
equipos que se disputarán el torneo en el 
CEM La Plana son FC Barcelona, Estudi-
antes, Valencia Basket y CBNE en el grupo 
A; y Joventut, Real Madrid, CB Murcia y 
CB Unió Manresana en el grupo B.

Como es habitual, inaugurarán el cam-
peonato los equipos catalanes, el lunes 2 
por la tarde. La fase previa continuará el 
martes 3 y el miércoles 4. El mismo miér-
coles se disputará el concurso de triples, 
que será un aperitivo antes de ver las dos 
semifinales. Los partidos jugados hasta 
ese momento configurarán los equipos 
que jugarán la final y los que se disputarán 
el resto de posiciones durante la mañana 
del jueves 5. En ese último día de compe-
tición, a las 17 h, se hará la tradicional pre-
sentación de los equipos. Media hora más 
tarde se disputará la final y luego se hará 
la entrega de premios y la clausura.●

ESPORTS

2, 3, 4, i 5 de enero

XIII TORNEIG DE BÀSQUET 
CADET MASCULÍ 
“Ciutat d’Esplugues”

Lunes 2  de 18 a 22 h. 

Partidos preliminares

Martes 3  de 10 a 14  y 16 a 23 h.
Partidos preliminares

Miércoles 4

 de 9 a 16 h y de 18 a 23 h.
Partidos preliminares y semifinales

Jueves 5

 de 9 a 14 h.
Partidos del 3r al 8º clasificado 

 y de 17 a 21 h.
Presentación equipos
Final del torneo
Entrega de premios

Complex Esportiu Municipal La Plana




