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JA ÉS AQUÍ

LA NIT MÉS MÀGICA DE L'ANY

Jocs, tallers i contes
al Campament Màgic
d’en Fanguet
X Els

nervis i la il·lusió creixents dels
nens i nenes ens recorden que ben aviat
els Reis Mags d’Orient passaran per la
ciutat a omplir les cases de regals. Com
és costum a Esplugues, els primers dies
de l’any ens visita en Fanguet, l’escudeller reial que ens acompanya mentre
esperem l’arribada de Ses Majestats. Així
doncs, al seu Campament Màgic, installat al Museu Can Tinturé, els infants de
la vila gaudiran de jocs, contes i tallers,
tant al matí com a la tarda. I els dies els
passaran volant!
MANUALITATS I ENTREGA DE
CARTES
Ja teniu les cartes a punt? Doncs poseules dins d’un sobre i porteu-les al
Campament de patges reials, del dissabte 2 al dilluns 4, de 17 a 20.30 hores.
Els ajudants dels Reis Mags també donen
un cop de mà al Fanguet, que voltarà pel
campament animant petits i grans. A
més, hi trobareu paradetes, jocs infantils,
inflables i tallers de manualitats (clauers,
origamis, braçalets i ceràmiques) tant al
matí (d'11 a 13 h) com a la tarda.
La novetat d’aquest any, a banda dels
tallers del matí, és que podreu elaborar
una corona de fang, igual que la que porten Ses Majestats! A més, podreu pintarla al vostre gust, amb colors ben alegres
i cridaners. Per cert, també cal esmentar que el Museu Can Tinturé obrirà les
seves portes durant els tres dies de campament perquè el pugueu visitar.
ESCOLTEU BÉ… HI HA MÚSICA
I CONTES
Si pareu bé l’orella, sentireu que algú està
explicant un conte. Cada tarda la Penya
Barcelonista de L’Avenç us preparen un
contacontes perquè encara gaudiu més
del campament màgic.

CAMPAMENT MÀGIC
D’EN FANGUET
I UNS REIS DE CONTES
I JOCS

PARC DE REIS
CAN VIDALET

TRES DIES
PER GAUDIR
DEL TEMPLE
DEL JOC

Del dissabte 2 al dilluns 4
Jardins Museu Can Tinturé
i c/ de les Piles
D’11 a 13 h
• Vine a gaudir al racó de jocs,
inflables, cucanyes, parades i al
racó de tallers (ceràmica, clauers,
origami i braçalets)!
De 17 a 20.30 h
• Entrega de cartes als patges
reials
• Racó de jocs i racó de tallers
• Taller familiar:
'La corona dels Reis’
De 17.30 a 19.30 h
A La Masoveria
• Contacontes, a càrrec de la Penya
Barcelonista de L'Avenç
Dissabte 2 19 h
Jardins Museu Can Tinturé
• Concert de nadales a càrrec de
Sergi Sagristà i Miquel Casals
Diumenge 3 17.30 h
Jardins Museu Can Tinturé
• Actuació de la Coral Musicorum
(Vegeu totes les activitats
i horaris al Dia a dia)

De música tampoc en faltarà. Per una
banda, podreu cantar i ballar nadales amb
el concert de Sergi Sagristà i Miquel
Casals, el dissabte 2. D’altra banda, la
Coral Musicorum actuarà a les 17.30 h
del diumenge 3. Abans, però, també ens
regala un concert d’allò més emotiu. ●

X Els

més petits de la casa, protagonistes
indiscutibles d’aquestes festes, tenen a la
seva disposició un veritable temple del
joc a Can Vidalet. Mentre esperen l’arribada de les altres estrelles del mes, els
Reis Mags de l’Orient, els nens i nenes
de la ciutat poden gaudir i jugar amb
veïns i amics al Parc de Reis del Pavelló
Poliesportiu del barri.
Ja veureu que, entre joc i joc, no us adonareu com passa el temps i en un tres i no
res ja serà aquí la Cavalcada. Us ho passareu d’allò més bé fent anar un scalextric
digital, saltant als inflables, participant
als tallers de maquillatge de cares d’animals o als tallers artesanals, jugant a videoconsoles, jocs esportius, jocs tradicionals
o als espais motrius per als més petits... I
moltes coses més! Els pares i mares, mentrestant, poden passar l’estona llegint la
premsa diària en un espai que hi ha dedicat als adults. Per cert, si ja teniu la carta
dels Reis podreu lliurar-la a un patge reial
que serà allà per complir la seva missió:
recollir totes les comandes adreçades a Ses
Majestats. ●

PARC DE JOCS DE REIS
Del dissabte 2 a dilluns 4
Pavelló Poliesportiu de Can
Vidalet
D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Jocs per a nens i nenes
De 16.30 a 20 h
Entrega de les cartes al patge reial
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‘El Fanguet i els tres Reis’ us esperen
per cantar i ballar plegats al Museu
X Les carrosses de Ses Majestats ja són
de camí, en poques hores arribaran a la vila
per saludar de prop els nens i les nenes
d’Esplugues. Abans, el dimarts 5 al migdia,
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DIMARTS 5
Jardins del Museu
CanTinturé
12 h ‘En Fanguet i els tres Reis’
13 h Recollida de cartes
En cas de pluja, la representació
es realitzarà al Casal de Cultura
Robert Brillas

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ÁRBOLES DE NAVIDAD

Abono orgánico, la segunda vida de los árboles de Navidad
ad
X Tras

ser el epicentro decorativo de los hogares de Esplugues, los árboles de Navidad
d todavía deben cumplir otra función: convertirse en abono orgánico para uso agrícola o de jardinería. Para ello, el Ayuntamiento
yuntamiento de Esplugues pone a
disposición doce puntos de recogida de árboles repartidos por la ciudad, así como en las deixalleries, donde podréis
dejarlos sin maceta ni tierra. La recogida, que se lleva a cabo del 4 al 18 de enero, los dos días incluidos, sirve para
llevar los árboles a la planta de tratamiento de residuos y convertirlos en compuesto,
o, un sustrato orgánico que se usa
para alimentar a otras plantas. Ver la ubicación de los contenedores de recogida en el Dia a dia (pàg. 7).

gener 2016 - L'Agenda 3

CAVALCADA DE REIS
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RECORREGUT
El seguici té com a punt de partida la
plaça Catalunya i a continuació
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per av. Cornellà, av. Isidre Martí, carr
rers Àngel Guimerà, Nou, Laureà
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Josep Anselm Clavé, plaça Sant Lluís
Gonzaga, carrers de la Pau, Lleialtat,
eialtat, M.
Aurèlia Capmany, Jocs Florals,
als, Molí,
Cedres i Serra del Cadí. L’arribada
bada a la
rambla Verge de la Mercè està
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EN FANGUET SALUDA ELS REIS
Avís per a tots els infants! Si no us voleu
perdre cap detall de la vetllada, recordeu
que heu de ser a les 17.30 h a la plaça
Catalunya. Allà, el vell amic de Ses Majestat,
l’Escudeller Reial, rebrà els Reis Mags
per retrobar-se un any més. Serà llavors
quan Melcior, Gaspar i Baltasar us saludaran amb l’elegància que els caracteritza,
faran un petit parlament i rebran, de la mà
de l’alcaldessa, la clau màgica que obre
totes les cases de la ciutat i sense la qual
no podrien fer la feina que els espera.
Tot seguit, començarà la desfilada de
carrosses i patges pels carrers de la ciutat. Si encara no heu sortit de casa,, llavors

serà moment de fer-ho perquè és
és
l’última oportunitat que teniu de
veure a Ses Majestats en persoona. L’emoció es respirarà arreu,
sonaran els tambors i plouran
dolços. Tot plegat serà possible gràcies a la participació i
l’ajuda de diverses entitats,
com l’ACAE, l’AVV el Gall, la
Colla de Geganters, la Colla
de Castellers, els Cilindros
Rebeldes, els Diables Boiets
Esquitxafocs, la Colla dels
Tres Tombs, el Taller Flamenco.
nco
o.
Hi col·laboren, a més, el Centre
e Josep
p
Pons, Creu Roja i ETV.

La

Ja ha arribat el gran dia, el més
esperat d’aquestes festes per als més
petits de la casa. Després de viatjar per
terra i mar, creuant el món des d’Orient fins
a Occident, els Reis Mags vénen a saludar
la ciutadania un any més abans de posarse a treballar, per dur regals i sorpreses
inoblidables a tothom. Deixeu-vos portar
per la nit més màgica de l’any: en què els
carrers brillen, els caramels volen i els nens
i les nenes somriuen i somnien.

av.
Is

X Visca!

ou

Ses Majestats ja són aquí,
sortiu a donar-los la benvinguda!

ls
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de l bla Ve
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ARRIBADA 20 h
Rambla Verge
de la Mercè

CARAMELS SENSE GLUTEN
Els caramels que es llançaran des de les carrosses
seran sense gluten i així es farà constar a l'embolcall.

DIMARTS 5
Inici de la desfilada
a la plaça Catalunya
• 17.30 h - Benvinguda als Reis
Mags per part d’en Fanguet
• 18 h - Cavalcada dels Reis Mags
amb el seguici de patges
• 20 h - Arribada a la rambla
Verge de la Mercè

4 L'Agenda - gener 2016

XVII TORNEIG DE BÀSQUET CADET MASCULÍ CIUTAT D’ESPLUGUES

Baloncesto cadete de altura,
con participación estatal,
italiana y serbia
X Tras años de competir y de entrenarse,
primero en la Escuela de Básquet, con
cesta pequeña, hasta llegar al infantil,
los jugadores cadetes del Club Bàsquet
Nou Esplugues (CBNE) tienen una gran
oportunidad: competir contra clubes de
renombre de España y, en ocasiones, también internacionales. Es el caso de esta
decimoséptima edición del Torneig de
Bàsquet Cadet Masculí “Ciutat d’Esplugues” que invita a dos equipos extranjeros: el Juve Pontedera, de Italia, y el
Petrovgrad, de Serbia. El primero es el
subcampeón en su país esta temporada y
el segundo tiene una de las mejores canteras serbias. Como es habitual, también
acompañarán a nuestros jugadores: el FC
Barcelona, el Real Madrid, el Joventut
de Badalona, el València y el Club de
Bàsquet i Unió Manresana.
En vistas del éxito que tuvo la presentación de todos los jugadores del CBN

Esplugues el primer día del torneo en la
edición anterior, este año se repite y tendremos la ocasión de ver en acción a los
25 equipos y los cerca de 300 jugadores
que forman parte de este deporte, que
tiene más de 40 años de trayectoria en
Esplugues. ●

XVII TORNEIG DE BÀSQUET
CADET MASCULÍ CIUTAT
D’ESPLUGUES
Del 2 al 5 de gener
De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal
Les Moreres
Encontraréis más información en:

www.cbnouesplugues.com

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Francesc Romo, presidente
del Club de Bàsquet Nou Esplugues
“Mi objetivo es el de casar el baloncesto
lúdico y social con el de competición”
¿Qué significa para el club la celebración de este torneo?
Para nosotros es una de las actividades
más importantes, aparte de la competición doméstica. El torneo representa
una culminación de todo un proceso de
formación de los jugadores, desde que
empiezan en la Escuela de Baloncesto
hasta que llegan con 14 o 15 años a
despuntar en cadete.
¿Qué balance hace de la trayectoria
del club en Esplugues?
El club existe desde el año 1973, se
llamaba Associació de Bàsquet d’Esplugues. Yo empecé a jugar al baloncesto entonces y no me he movido de
aquí. Desde que se creó el Club de
Bàsquet Nou Esplugues, como relevo
del primero hace siete años, poco a
poco hemos ido a más en número y
calidad de jugadores: el año pasado
se logró el ascenso del Sénior mascu-

lino en la segunda catalana y el año
anterior el del femenino. Además, los
equipos de cadetes y junior están en
la competición territorial o preferente,
las mejores de su edad. Hoy estamos
moviendo unos 300 jugadores aproximadamente.
¿Qué retos tiene por delante este
2016?
Este año trabajamos mucho para
intentar actuar a partir de la próxima
temporada mucho más en las escuelas
de la ciudad. Queremos presentar un
proyecto serio para fomentar la práctica del baloncesto en las escuelas como
un proceso más de formación de los
niños y niñas. Más lúdico que en el
club, pero con buenos técnicos.
¿Qué valora de ser el presidente del
Club Bàsquet Nou Esplugues?
Nunca he tenido vocación de presiden-

Francesc Romo (izquierda) recibiendo el
galardón por el ascenso a segunda del Sénior
masculino la temporada pasada durante el
Homenatge als clubs de Catalunya 30 anys fent
campions, organizado por Mundo Deportivo.

te, empecé de jugador y después como
entrenador y coordinador de equipos
de base. En el momento de la rotura
del club anterior, me vino el cargo un
poco dado; asumí esa responsabilidad
para poder dar continuidad al básquet
en Esplugues. Mi motivación siempre
ha sido casar el baloncesto lúdico con
el de competición mediante un buen
proyecto deportivo y social. A mí lo
que más me motiva es ver que los
niños y niñas pueden seguir jugando
e impulsar un proyecto de futuro hacia
esa dirección. ●
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Any nou: nous propòsits,
nous tallers

MÉMSACIÓat

R
.c
INFO.esplugues
www

Esplugues arrenca l’any amb un ampli ventall de tallers amb què podreu acomplir
li
els vostres nous propòsits per al 2016. L’Espai Jove Remolí, l’Oficina Jove d’Emancipació i el CIRD Vil·la Pepita ofereixen activitats de tota mena: des de cuidar el
cos, ja sigui ballant zumba, danses llatines o orientals, fent ioga o aplicant tècniques de relaxació; passant per aprendre nous idiomes (anglès o alemany); fins a
cuinar o escriure, entre d’altres. Busca el taller que més t’agradi!

TALLERS GENER / MARÇ
de 16 a 35 anys

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ

CASAL DE CULTURA
ROBERT BRILLAS

• Bodybalance

de 16 a 35 anys

A partir de 16 anys

ESPAI JOVE REMOLÍ
(fussió de tai-txi, ioga i pilates)
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Conversa en anglès

Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Zumba

• Rebosteria (*)

Dimarts i dijous, de 19.45
a 20.45 h

• Danses de l'Índia
Dilluns, de 20 a 21.30 h

Dimarts, de 19.30 a 21.30 h
• Escriptura creativa

Iniciació a l’anglès

Dimecres, de 19 a 20.30 h

Dimarts, de 19 a 20.30 h

• Cuina d’hivern (*)

• Bhangra

Dijous, de 19.30 a 21.30 h

Dimecres, de 19.15 a 20.45 h

• Iniciació a l’alemany

• Bolliwood- Jazz (fusió)

Divendres, de 19 a 20.30 h

Dijous, de 20.15 a 21.45 h
• Ritmes llatins

Divendres, de 19 a 20.30 h

INSCRIPCIONS ALS TALLERS:
del 7 al 15 de gener
Inici tallers: setmana 18 de gener
PAC Central. Pl.Santa Magdalena, 24.
PAC Can Vidalet. Rambla Verge de la Mercè, 1
Horaris: de dilluns a divendres de 8.30 a 19 h. Tel. 900 300 082

Preus Espai Jove Remolí i Oﬁcina Jove Emancipació (IVA inclòs):
• Joves de 16 a 35 anys:18,40 €
(no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys (Danses de la Índia): 53,25 €
(no residents: 67,60 €)
Inscripcions On line:
(*) suplement de 15 €
www.esplujove.net

CIRD -VIL·LA PEPITA Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • Tallers de gener a març
• Aprèn a fer servir el teu smartphone /
tablet
Dilluns, d’11 a 12.30 h
Data d’inici: 25 de gener. 8 sessions
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Tertúlia literària. “La vida escrita per les
dones”
Dimarts, de 12 a 13.30 h
Data d’inici: 26 de gener. 8 sessions:
Preu: 20,37 € (no res.: 35,65 €)

• Escriptura creativa: imaginació i
tècniques
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Data d’inici: 26 de gener. 8 sessions
Preu: 27,16 € (no res.: 47,53 €)

• Entrenament en relaxació
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Data d’inici: 27 de gener. 8 sessions
Preu: 20,37 € (no res.: 35,65 €)

INSCRIPCIONS:
del 7 al 15 de gener
(els tres darrers dies d’inscripció es podran escriure les usuàries no residents a Esplugues)
• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Central. Pl. Sant Magdalena, 24
• Punt d’Atenció a la Ciutadania (PAC) Can Vidalet. Rambla Verge de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082
De dilluns a divendres, de 8.30 a 19 h
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• Creixement personal
Dijous, de 16 a 17.30 h o de 17.30 a 19 h
Data d’inici: 21 de gener. 10 sessions
Preu: 33,62 € (no res.: 61,12 €)
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De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XVII Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues

Dia
a Dia

Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues
A LA PÀGINA 5

12.30 h • Auditori de l'Escola Alemanya
Concert: Un polsim de Nadal
Amb Musicorum, El cor de la nit i Som·night.
Organitza: Coral Musicorum
D'11 a 13 i de 17 a 20.30 h
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església
i carrer de les Piles
(CEM Les Moreres)

CAMPAMENT MÀGIC DEL FANGUET
I UNS REIS DE CONTES I JOCS
D'11 a 13 h

Campament Màgic
Jocs, inflables, cucanyes i racó de tallers!
De 17 a 20.30 h

2 DISSABTE
De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XVII Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues
17a edició del torneig, un dels millors tornejos de la
categoria cadet de bàsquet a nivell estatal.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues
A LA PÀGINA 5

D'11 a 13 i de 17 a 20.30 h
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església
i carrer de les Piles
(CEM Les Moreres)

CAMPAMENT MÀGIC DEL FANGUET
I UNS REIS DE CONTES I JOCS
D'11 a 13 h

Campament Màgic

Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
19 h • Jardins de Can Tinturé

Concert de nadales a càrrec de Sergi
Sagristà i Miquel Casals
De 10 a 14 i de 17 a 20.30 h
Museu Can Tinturé
(CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. Visites guiades gratuïtes el diumenge 3 de desembre a La Rajoleta
( 11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h).
A LA PÀGINA 2

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. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir-hi acompanyats obligatòriament per 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.
A LA PÀGINA 2

A LA PÀGINA 5

D'11 a 13 i de 17 a 20.30 h
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església
i carrer de les Piles
(CEM Les Moreres)

CAMPAMENT MÀGIC DEL FANGUET
I UNS REIS DE CONTES I JOCS

Jocs, inflables, cucanyes i racó de tallers!
De 17 a 20.30 h
Uns Reis de contes i jocs Tres patges reials
recullen les cartes dels nens i nenes. També hi h un
racó de jocs, inflables, cucanyes i parades i tallers.

De 17 a 20.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar:

(CEM Les Moreres)

‘La corona dels Reis’
Un taller de manualitats en el qual fareu una corona
de fang i la decorareu amb alegres colors, per prepara
l’arribada dels Reis d’Orient
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

Contacontes
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

De 17 a 20.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar:

(CEM Les Moreres)

‘La corona dels Reis’
Un taller de manualitats en el qual fareu una corona
de fang i la decorareu amb alegres colors, per prepara
l’arribada dels Reis d’Orient
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
17.30 h • La Masoveria de Can Tinturé

Contacontes
17.30 h
Jardins de Can Tinturé

Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. Visites guiades gratuïtes el diumenge 3 de desembre a La Rajoleta
( 11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h).

Contacontes

Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

recullen les cartes dels nens i nenes. També hi h un
racó de jocs, inflables, cucanyes, parades i tallers.

De 17 a 20.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar:

17.30 h • La Masoveria de Can Tinturé

XVII Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues

D'11 a 13 h

Organitza: Coral Musicorum

Un taller de manualitats en el qual fareu una corona
de fang i la decorareu amb alegres colors, per prepara
l’arribada dels Reis d’Orient
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Campament Màgic

Actuació de la Coral Musicorum

‘La corona dels Reis’

A LA PÀGINA 3

Uns Reis de contes i jocs Tres patges reials

Jocs, inflables, cucanyes, parades i racó de tallers!
De 17 a 20.30 h
Uns Reis de contes i jocs Tres patges reials
recullen les cartes dels nens i nenes. També hi haurà
un racó de jocs, inflables, cucanyes, parades i tallers.
(CEM Les Moreres)

• Plaça Santa Magdalena (al costat del parc infantil)
• Rambla Àngel Guimerà (cantonada c. Dr. 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 del parc infantil)
• Rambla Verge de la Mercè (al costat font central)
• c. Glicines (cantonada c. Eucaliptus)

Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
De 10 a 14 i de 17 a 20.30 h
Museu Can Tinturé
(CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus
De 10 a 14 i de 17 a 20.30 h
(CEM Les Moreres)
Museu Can Tinturé

Portes obertes als Museus

A LA PÀGINA 2

Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. Visites guiades gratuïtes el diumenge 3 de desembre a La Rajoleta
( 11 i 13 h) i Can Tinturé (12 h).
A LA PÀGINA 2

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
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 el dissabte 2
A LA PÀGINA 2

17 h • L’Avenç Centre Cultural
[9 €] [Socis i sòcies 8 €] [3-5 anys 8 €]
(entrada gratuïta per menors de 2 anys inclosos)
Teatre: El llibre de la selva
Hi haurà dues sessions. Organitza: Magatzem d’Ars

4 DILLUNS
Del 4 al 18 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 mòbils i a 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)

Vegeu la descripció de les activitats el dissabte 2
A LA PÀGINA 2

5 DIMARTS
De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XVII Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues
A LA PÀGINA 5

Jardins Museu Can Tinturé
C. de l'Església i c. de les Piles

(CEM Les Moreres)

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 recolliran personalment les cartes de tots els
nens i nenes. Activitat gratuïta
Organitza: Museu Can Tinturé
A LA PÀGINA 3
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CAVALCADA DE REIS DE L’ORIENT
17.30 h
Plaça Catalunya

Benvinguda als Reis Mags per part
d’en Fanguet
En Fanguet donarà la benvinguda als Reis, que pujaran a l’escenari.

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

I LOVE ENGLISH

Ball per a la gent gran

Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia

Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

FESTIVITAT DE SANT ANTONI ABAT
19 h • Parròquia de Santa Magdalena

Celebració de la missa en honor al sant

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 a arribar a Can Vidalet.

19 h • Biblioteca La Bòbila

Sopar de germanor i ball

Memoria del vacío, de Marcello Fois.
Coordina: Luis Fernández Zaurín

Preu: [26 €]. Reserves al telf. 609 461 865
Organitza: Colla dels Tres Tombs

19 h
La Masoveria de Can Tinturé

De 20 a 20.30 h
Des de la plaça Catalunya fins a la rambla Verge
de la Mercè

VII GENER CERÀMIC
LA CERÀMICA DE REFLEX METÀL·LIC

Cavalcada de Reis

‘La ceràmica de reflex metàl·lic a
través de la nissaga Serra’

Arribada a la rambla Verge de la Mercè
Com és habitual, al seu pas per Esplugues, seran fidelment escortats per les entitats .
A LA PÀGINA 4

7 DIJOUS
18 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

Tristany i Isolda: anònim medieval
Versió de Pere Danès i Montserrat Morera. Amb la
col·laboració del CNL d'Esplugues. Coordina: Manel
Bonillo
19 h
Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

8 DIVENDRES
18 h
Biblioteca La Bòbila

CINEMA FAMILIAR
ANY ROALD DAHL
Matilda, de Danny DeVito

9 DISSABTE
18 h
L’Avenç Centre Cultural
[6 €] [Socis i sòcies 4 €]
Tot fent Pastorets
La nova comèdia musical que no vol ser tradicional.
Creada i dirigida per Pere Cabaret. Dramatúrgia:
Ruth Estrada. Representada per intèrprets de 4 a 18
anys. Organitza: Avenç Centre Cultural amb la collaboració de l’Aula de Música i Teatre.

10 DIUMENGE
18 h
L’Avenç Centre Cultural
[6 €] [Socis i sòcies 4 €]
Tot fent Pastorets
Representada per intèrprets de 4 a 18 anys.
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració
de l’Aula de Música i Teatre.

12 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Contes per viatjar escoltant
Amb Adriana Segurado

13 DIMECRES
12 h • Biblioteca La Bòbila

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL L’H. Coordina: Josep Caba
8 L'Agenda - gener 2016

21 h • Casal de Cultura Robert Brillas

CLUB DE LECTURA T-10

Xerrada:

A càrrec del ceramista Jordi Serra i Moragas
Activitat gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o
museus@esplugues.cat. Inscripcions a partir del
dia 2 de gener. Organitza: Amics dels Museus i el
Patrimoni d’Esplugues de Llobregat
A LA PÀGINA SEGÜENT

19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

DISCOFÒRUM

Aproximació a Gustav Mahler
Introducció a les simfonies Núm. 1 Tità i la simfonia
Núm. 2 Resurecció. Selecció musical i comentaris:
Ramon Cervera; Presenta: Josep Izquierdo.
Organitza: Club Música Clàssica Pare Miquel d’Esplugues

17 DIUMENGE
18 h • L’Avenç Centre Cultural
[8 €] [Socis i sòcies 6 €]
Comèdia musical:

Fastiguejadament enamorats
Els personatges fan les mil peripècies per trobar l'amor
de la seva vida mentre canten i ballen temes força
coneguts i propers a l'espectador. A càrrec de la companyia Cucumpidoo. Organitza: L’Avenç Teatre

18 DILLUNS
19 h • Saló de plens de l'Ajuntament

Audiència publica pla local de seguretat
Inscripcions: participacio@esplugues.cat

20 DIMECRES
12 h • Biblioteca La Bòbila

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ

14 DIJOUS

Amb la col·laboració del CNL L’H. Coordina: Josep Caba

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CONTES MENUTS

I LOVE ENGLISH

Què passa al bosc, a càrrec de Sara Fuente
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una
persona adulta. Places limitades. Cal reserva prèvia
18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

Tristany i Isolda: anònim medieval
Versió de Pere Danès i Montserrat Morera. Amb la
col·laboració del CNL d'Esplugues. Coordina: Manel
Bonillo
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Jugar amb les paraules: Joseph
Haydn i la manipulació del llenguatge de l'estil clàssic'
A càrrec d’Ensemble Dialoghi
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
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

15 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

TAULA RODONA

‘El nom és Bond, James Bond’
Amb Antonio Padilla, Àlex M. Franquet i Alberto
Valle

16 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Contes del temps, a càrrec de Santi Rovira

Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.
Cal inscripció prèvia
18 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

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

21 DIJOUS
18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

Tristany i Isolda: anònim medieval
Versió de Pere Danès i Montserrat Morera. Amb la
col·laboració del CNL d'Esplugues. Coordina: Manel
Bonillo
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'El fascinant món de l’òpera'
A càrrec de Francesc Lozano WinterhalderMés
informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE
Horari a concretar
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Flores de Bach: relatos y emociones
D'Elvira Anducas Pous
19 h
Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

22 DIVENDRES
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]
Conferència i concert: 'Chanson Francaise

versus Nova Cançó'
A càrrec dels alumnes de segon curs de l’Escola de
Teatre de Diputació, sota la dirección del seu professor Agusti Humet.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran d’Esplugues, AUGGE
19 h • Biblioteca La Bòbila

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA

Nada es lo que parece

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

EL PATI BLAU

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

I la novel·la negra El barri del Sorral.
Organitza: Espluga Viva

'L’esclavisme i la lluita per la seva
abolició' A càrrec de Miquel Sarries i GriñoMés
informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

23 DISSABTE
HORA DEL CONTE

Contes de capçalera, a càrrec de Blai Senabre

24 DIUMENGE
18 h • L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [Socis i sòcies 8 €]
Espectacle:Le chatnoir Cabaret
Seieu, gaudiu i deixeu-vos endur per l’espectacle on
el cabaret i el teatre musical es barregen amb la dansa
contemporània. Un passeig pel típic Cabaret de Berlín,
el bohemi Moulin Rouge i l’eròtic i màgic Broadway.
Hi haurà audiovisuals i homenatges a Liza Minelli,
Edith Piaf, Marlene Dietrich, Frida Kalho, Madonna i
Bob Fosse. Organitza: L’Avenç Teatre

26 DIMARTS
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Las flores no sangran, d’Alexis Ravelo
Coordina: Jordi Canal

27 DIMECRES
12 h • Biblioteca La Bòbila

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL L’H. Coordina: Josep Caba
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS

Let's play the Tale,
with Patricia McGill
Stories in English
19 h • La Masoveria de Can Tinturé

VII GENER CERÀMIC
LA CERÀMICA DE REFLEX METÀL·LIC
Xerrada:

‘La ceràmica catalana de reflex
metàl·lic’
A càrrec de Josep Antoni Cerdà, ceramòleg i membre de l’Associació Catalana de Ceràmica. Activitat
gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o museus@
esplugues.cat. Inscripcions a partir del dia 2 de
gener. Organitza: Amics dels Museus i el Patrimoni
d’Esplugues de Llobregat
A PEU DE PÀGINA

19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

DISCOFÒRUM

Beethoven etern
De Beethoven a Mahler, la simfonia al límit
Selecció musical i comentaris: Antoni Yébenes;
Presenta: Pere Reverter.
Organitza Club de Música Clàssica Pare Miquel d’Esplugues

Amb l’escriptora Begonya Garcia
Cantero

29 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

Tristany i Isolda: anònim medieval
Versió de Pere Danès i Montserrat Morera. Amb la
col·laboració del CNL d'Esplugues. Coordina: Manel
Bonillo

D’Arturo Daussà (Pentian)

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

20.30 h • Local de l'Espluga Viva
C/Sant Francesc Xavier 7-9

19 h • Museu Can Tinturé
Exposició temporal:

‘Catifes de Ciment. El món de la rajola hidràulica’
Inauguració de l’exposició itinerant de la Diputació
de Barcelona dedicada a les rajoles hidràuliques i els
mosaics modernistes. La mostra inclou un àmbit local
on s’explica el paper de Pujol i Bausis i Esplugues.
Fins al 3 d’abril.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
19 h
Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!

Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez
Cal inscripció prèvia.

Els àngels de Sóar
De Jordi Pijoan-López (Llibres de l’Índex)

30 DISSABTE
12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Aquella nit..., a càrrec de Blai Senabre

31 DIUMENGE
11 h • Museu Can Tinturé
Visita guiada: exposició ‘Catifes

de

Ciment’
Visita guiada a la nova exposició amb especial interès als terres de Can Tinturé, que són una mostra de
mosaics hidràulics a casa nostra.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
D’11 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà

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

VII GENER CERÀMIC

La ceràmica de reflex metàl·lic,
protagonista del Curs d’Història de
Ceràmica
X Els aficionats i estudiosos de la ceràmica tenen
una cita imprescindible els propers dimecres 13 i
27 a La Masoveria de Can Tinturé. L’Associació
d’Amics dels Museus i el Patrimoni d’Esplugues (AMPEL) us presenten la setena edició del
Curs d’Història de la Ceràmica, també conegut
com el Gener Ceràmic, que inclou dues xerrades
que exploraran la tècnica del reflex ceràmic i el seu
paper en la producció de ceràmica a Catalunya.

La tècnica del reflex metàl·lic, originària de les cultures islàmiques, permet
dotar la ceràmica d’unes tonalitats semblants a materials com el coure, la
plata o l’or. Gràcies a les nostres arrels hispanomorisques, aquesta tècnica
es va perpetuar a Catalunya durant molts anys, però després va desaparèixer, fins al segle XIX, quan els arquitectes modernistes la van recuperar per
revestir obres arquitectòniques. La fàbrica Pujol i Bausis va ser un reconegut
productor d’aquest art. De fet, el Museu “La Rajoleta” conserva un forn
utilitzat en aquella època i des de l’any 2009 disposa d’una reproducció de
forn de reflex metàl·lic amb què s’hi poden coure ceràmiques.
Quant a les xerrades, el dimecres 13 el ceramista Jordi Serra i Moragas
tractarà el tema de “La ceràmica de reflex metàl·lic a través de la nissaga
Serra” i, el dimecres 27, el ceramòleg i membre de l’Associació Catalana de
Ceràmica Josep Antoni Cerdà se centrarà a explicar els exemples catalans
d’aquesta tècnica.●
GENER CERÀMIC • VI CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Dimecres 13 19.30 h - ‘La ceràmica de reflex metàl·lic a través de la nissaga Serra’ (Jordi Serra)
Dimecres 27 19.30 h - ‘La ceràmica catalana de reflex metàl·lic’ (Josep Antoni Cerdà)
• Activitat gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat
• Inscripcions a partir del dissabte 2
gener 2016 - L'Agenda 9

18 h • L’Avenç Centre Cultural
[10 €] [Socis i sòcies 8 €]
Concert: Ànima de soul
A càrrec del grup vocal Zetzània.Organitza: Espai A

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

Gimnàstica suau i relaxant
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
DIES DE CONTE

CLUBS DE LECTURA

Els dies 14, 16, 23 i 30

Places limitades. Cal reserva prèvia

(Vegeu informació al Dia a dia)

Dimarts 12 18 h
CORDÈLIA
Dijous 14
CARPE DIEM
Dimarts 19
NOVEL·LA NEGRA
Dijous 28
HISTÒRIES COMPARTIDES

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

Els dies 13, 20 i 27
(Vegeu informació al Dia a dia)

Cada dimarts, a partir del 13 d’octubre
De 19 a 20 h • L’Avenç Centre Cultural

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament:
el ball de la sardana i també la tècnica de comptar i
repartir. Inscripcions a L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Divendres 8

18 h

CINEMA FAMILIAR: “ANY ROALD DAHL”
Matilda, de Danny DeVito

Divendres 15

19 h

TAULA RODONA

'El nom és Bond, James Bond', amb Antonio
Padilla, Àlex M. Franquet i Alberto Valle

Cada dimarts, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural

• Pintura i manualitats per a nens i nenes
• Tabals per a nens i nenes
• Danses tradicionals per a nens i nenes
• Art urbà per a nens i nenes Dj., de 17.30 a 19 h
• Taller de pilates (Simonson Technique)
Dimecres, de 9.45 a 10.45 h
• Taller de risoteràpia
• Taller de pintura per a adults

Trobades dels grup de conversa 'Xerrem'

TALLERS L'AVENÇ CENTRE CULTURAL

Balls col·lectius del món
Oberts a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’Associacions per la Llengua – CAL
Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung
La disciplina terapèutica oriental més completa.

PETJADES I CAMINS

CANT: •Cant col·lectiu I (+16 anys) (dim, de 19.30 a 21 h)
• Particulars de cant (+12 anys) (dim, de 19.30 a 21 h)

Cau de dissabte
Els nens i nenes del cau es divideixen en unitats. Per a
més informació, truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

DANSA: • Dansa lúdica (de 3 a 6 anys), Ball infantil
(coreografies) (6 a 10 anys), Zumba (+16 anys), Flamenc
(+16 anys), Dance fusion (+10 anys)
COS / SALUT +18 anys: • Pilates (+18 anys)
ESPORT:• Fitness +16 anys

Dilluns, 11 de gener, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

TALLERS STANDARD LATINO

Educar-nos per educar. Escola de
mares i pares d’Esplugues

Informació i inscripcions: c/Sant Francesc
Xavier, 36. Tel: 93 473 95 79 / 652 08 92 02
(matins)

Dimarts, de 10 a 11.30 h. Inici 19 de gener
Espai Jove Remolí

Taller d’arteràpia
L'Artteràpia és una alternativa a la psicoteràpia verbal
en la qual la pràctica o creació artística facilita l'accés
al món intern de la persona, i per tant, un autoconeixement. Dirigit a dones d'Esplugues.
Incripcions: Telèfon 93 371 33 50 (Paquita Pasan) o
c/e a acollida@esplugues.cat

• Ball de saló (divendres, a les 19.30)
Consulteu cursos avançats
• Salsa (dijous, 20.30 o 21.30 h)
• Ball llatí - Grup de noies (dl., 19.30 h o dc., 10 h)
• Lindy hop (dilluns, 20.30 h i dimecres, 21.30 h)
• Zumba (dilluns i dimecres, 20.30 h)
• Jump'ing (dilluns i dimecres, 19.30 h)
• Ball llatí infants (dilluns o dimecres, 17.30 h)
• Funky i hip hop infants i joves
(divendres, 17.30, 18.30, i 19.30 h)
Divendres, 15 de gener, d'11 a 12 h
L’Avenç Centre Cultural

TALLERS ESPLUGA VIVA

Massatge per a infants

Inscripcions: secretaria de l'associació, de
dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Tel.: 93 473 39 0 • secretaria@esplugaviva.cat
c/ Sant Francesc Xavier, 7-9.

5 sessions [40 €] mínim 5 persones
Per a més informació truqueu al 660 461 888 (Anna)

• Cuina en anglès per a nens i nenes
Dimecres, de 17.30 a 19 h
• Llengua de signes catalana
• Kundalini ioga Dc., de 20.30 a 22 h
• Teatre i expressió corporal per a nens i nenes
• Funky per a nens i nenes
• Anglès per viatjar Dos grups per a diferents
nivells. Dilluns, de 20 a 21 h
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Informacions i inscripcions: CEE d’Esplugues, per
a més informació truqueu al 93 473 39 09. Reserva de
plaça fins al dimecres abans de l’excursió.Organitza:
Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

TEATRE ADULTS +18 anys (dimarts, de 20 a 22 h)
TEATRE PER A JOVES (de 13 a 18 anys)
• Teatre musical (divendres, de 20 a 22 h)
TEATRE INFANTIL

Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Participeu en l’aventura d’aprendre amb, i dels fills i
filles. Docent: Anna Mascaró i Colls. Inscripcions:
telèfon 900 300 082. Taller gratuït, places limitades.

Travessa de Castellcir a Centelles
(Moianès- Osona)

Diumenge, 24 de gener, a les 8 h
Plaça Santa Magdalena (en cotxes particulars)

Organitza: Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Informació i inscripcions: c/Àngel Guimerà, 27.
Tel: 93 513 54 45 • centreculturalavenc@gmail.com

• Teatre infantil (de 4 a 6 anys) (dil, de 17.30 a 18.30 h)
• Teatre infantil (de 7 a 9 anys) (dic, de 17.30 a 19 h)
• Teatre infantil (de 10 a 12 anys) (dic, de 19 a 20.30 h)
• Teatre i Cant (de 7 a 12 anys) (dim, de 17.30 a 19 h)
• Teatre en anglès (de 7 a 12 anys) (dil, de 18.30 a 20 h)

Cada divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Diumenge, 17 de gener, a les 7 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

SORTIDES
Diumenge, 7 de gener, a les 11 h
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la Bateria de Sant Pere
Màrtir
Activitat gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o
museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Entre boscos i volcans, Sta. Pau
(Garrotxa)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09 o dirigiuvos al c/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva
Diumenge, 27 de gener,
Hora i lloc de sortida a determinar

EXCURSIONS BTT.

Del Masnou a Barcelona pel passeig
marítim
Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Cal inscripció prèvia. Consulteu la informació per a les inscripcions
a l’activitat d’excursions en autocar. Organitza: Centre
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS
Tots els diumenges • Museus d'Esplugues

Visites guiades
11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta”
12 h • Museu Can Tinturé
A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixereu l’evolució estètica de la rajola de mostra per enllaçar amb la producció industrial de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL
Fins al 6 de gener
Museu Can Tinturé

Pessebres del món
Mostra d’un pessebre ceràmic procedent de Portugal
que data del 1950, cedit per Fernando Elia.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL
Del 28 de gener al 3 d’abril
Museu Can Tinturé
Exposició temporal:

‘Catifes de Ciment. El món de la rajola hidràulica’
Exposició itinerant de la Diputació de Barcelona dedicada a les rajoles hidràuliques i els mosaics modernistes. La mostra inclou un àmbit local on s’explica
el paper de Pujol i Bausis i Esplugues. Inauguració:
dijous 28, a les 19 h.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

TIC Formació

Dimecres 27, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Fotografia: retrats

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h
Espai Jove Remolí

Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el participant ha de portar el seu ordinador
portàtil amb el programari instal·lat. Més
informació al 93 372 97 06. No requereix
inscripció prèvia. Dirigit a joves de 16 a
35 anys.
(*) Per formalitzar la inscripció a
les activitats cal trucar al
telèfon 93 372 97 06
(de dll a dv, de 17.15 a 21 h) o
enviar un correu electrònic a
jove.remoli@esplugues.cat
indicant el taller, nom i cognoms,
edat i telèfon. Tambè online a
www.esplujove.net.
ix-te
Afege ter!
it
al Tw

Aquest mes us donem uns consells
simples i fàcils que podreu aplicar a les
vostres fotografies de retrats. Us ajudaran
a aconseguir notables millores en les
vostres fotos. Deixa de ser un fotògraf
principiant i comença a ser un professional! Gratuït. Dirigit a joves de 16 a 35
anys, cal reservar plaça (*)

SETMANA
DEPURATIVA
Dijous 21, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Tai-txi
El tai-txi és un art marcial xinès. Qui el
practica sovint afirma que proporciona molts
beneficis, incloses millores en la salut i la longevitat. Anima’t a provar-ho! Gratuït. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Divendres 29, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Dimecres 20, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

Cuida la teva pell!
La teva empresa a
Facebook
Aprèn a gestionar la xarxa social més
popular del món i promociona d’una
manera eficaç i fàcil la teva empresa.
Gratuït. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)

Amb aquests dies de tant fred, la nostra pell pateix, per això en aquest taller
aprendrem totes les tècniques per
hidratar i mantenir la pell fina i tersa.
Gratuït. Dirigit a joves de 16 a 35 anys,
cal reservar plaça (*)

Divendres 22, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Menú depuratiu
Elabora un menú depuratiu per combatre
els excessos del Nadal. Gratuït. Dirigit a
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

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

EXPOS IC IÓ J O VE

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

TALLER JOVE FORMATIU

TALLER OCI JOVE

Tot el mes, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Esplugues Joventut

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

Exposició que informa dels serveis i
activitats que s’ofereixen diversos equipaments juvenils de la ciutat, així com la
Regidoria de Joventut. Dirigit a joves de
16 a 35 anys (*)

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

E S P O R T S

Dijous 14, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Aquest any faré esport!

Dijous 28, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Aquest any et proposes fer una mica
d'exercici? En aquest taller et donarem
consells pràctics per ajudar-te a escollir
l'activitat física que més t'agrada i et
convé, els espais a Esplugues on pots
practicar-la, i els beneficis físics i emocionals que aquesta t'aportarà. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Cal reservar plaça. (*)

El vegetarianisme, que sovint fa pensar
en una dieta monòtona i poc saborosa,
pot oferir una gama de plats tan diversa
i deliciosa com qualsevol altre sistema
d'alimentació. Vine a comprobar-ho!
Gratuït. Dirigit a joves de 18 a 35 anys, cal
reservar plaça (*)

Cuina vegetariana

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS DE FUTBOL

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

PAVELLÓ GROC

Diumenge 17

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Sant Joan Despí UE

Dissabte 9

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Ourense CF

Diumenge 17

17.45 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera CF. – Can Roca 74 UE

Dissabte 9

19.30 h

Hanbdol masculí Handbol Esplugues – Handbol Sant Cugat

Diumenge 24

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – San Mauro UD

Diumenge 10

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – CB Balaguer

Diumenge 24

17.45 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera CF. – Delta Prat AE

Diumenge 10

19.30 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – Aese

Diumenge 24

10.45 h

Voleibol femení CV Esplugues – CV Premià de Dalt

Diumenge 24

17.45 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – BC Tecla Sala

Diumenge 24

19.30 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – BF Viladecans

Dissabte 30

17.30 h

Hanbdol masculí Handbol Esplugues – Oar Gràcia Sabadell

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Dissabte 30

19 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – CFS Atlético Moncofa

Dissabte 23

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Diumenge 10

12 h

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

Diumenge 10

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Prat AE
(ESPORTS DE SALA)

19 h
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Futbol sala masculí CCAP Macael – CFS La Garriga
Amb el suport de:

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• ADULTS

GENER 2016: NOUS CURSOS
MATRÍCULA OBERTA

• Expressió i comprensió oral i escrita
• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes
• Preparació exàmens de Cambridge (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)
• Tallers de conversa en anglès
• Classes privades al centre i in-company lessons
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Horaris de matí, tarda i nit
• NENS I ADOLESCENTS
• Expressió i comprensió oral i escrita
• Gran varietat de recursos i material didàctic
• Preparació exàmens de Cambridge. (F.C.E., C.A.E.)
• Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als
nostres alumnes
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia
• Horaris de tarda

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA
D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

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

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

