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Donem la benvinguda
a Ses Majestats els Reis d'Orient!
Ja està tot preparat per la cavalcada més màgica i espectacular!
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THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

GENER 2015 - MATRÍCULA GRATUÏTAGENER 2015 - MATRÍCULA GRATUÏTA*
• ADULTS 
• Expressió i comprensió oral i escrita 
• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes
• Preparació exàmens de Cambridge (FCE, CAE, CPE) 
• Club de lectura en anglès 
• Classes privades al centre i in-company lessons
• Professors nadius altament qualificats
• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia 
• Horaris de matí, tarda i nit

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

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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

* A sati sfer el pagament de les dues quotes trimestrals a l'inici
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 Abans que les vacances acabin, els 
infants esperen el millor dia de les fes-
tes: l’arribada dels Reis Mags d’Orient. 
Tot apunta que l’espera es farà d’allò més 
entretinguda, perquè la il·lusió dels més 
petits de la casa es respira per tots els 
racons de la ciutat, començant pel Museu 
Can Tinturé on els patges reials han mun-
tat el seu campament.

CARTES A PUNT I A GAUDIR 
DELS TALLERS!

Avís per a tots els nens i les nenes: si ja 
teniu la carta de Reis preparada, que pos-
siblement així és, podeu entregar-la del 
divendres 2 al diumenge 4 al Campament 
de patges reials. Hi són cada tarda (de 17 a 
20.30 hores) per donar un cop de mà a l’Es-
cudeller Reial i recollir les vostres peticions. 
També hi haurà en Fanguet animant el cam-
pament i paradetes, jocs infantils, inflables 
i tallers de manualitats 
i fang.

A més, aquest any 
podeu participar d’una 
missió molt especial: 
elaborar un dromedari 
amb fang màgic perquè 
el Fanguet pugui acompa-
nyar a Ses Majestats en el 
seu llarg viatge. El podreu 
fer en el taller familiar Un 
camell per al Fanguet! i 
posar en pràctica les vos-
tres dots de ceramista. Si 
voleu agafar inspiració, a 
la 17 Biennal de Ceràmica 
coneixereu grans mestres 
d’aquest art. Per cert, podeu entrar a veure-la 

al Museu Can Tinturé perquè els tres dies 
farà jornada de portes obertes.

CONTES I MÚSICA AL CAMPAMENT
Ep! Pareu l’orella! La contacontes 

Amàlia Gironès, del grup Conta Contes 
La Granota, està a punt d’explicar-vos 
una història que us atraparà d’allò més. 
Cada tarda (de 17.30 a 19.30 h), la Penya 
Barcelonista de L’Avenç us preparen 
aquesta activitat per gaudir encara més 
del campament màgic. I si poseu atenció, 
hi descobrireu més coses, com el concert 
de la Coral Musicorum, el diumenge 4, a 
les 17 hores. Oi que així sí que és divertit 
esperar als Reis Mags? ●

Un campament de jocs 
i contes 
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CAMPAMENT MÀGIC 
D’EN FANGUET I UNS 
REIS DE CONTES I JOCS
Del divendres 2 al diumenge 4
Jardins Can Tinturé i c/ de les Piles

 D’11 a 13 h
Vine a gaudir al racó de jocs, 
inflables, cucanyes i parades!

 De 17 a 20.30 h
Entrega de cartes als patges reials
Racó de jocs, inflables, cucanyes i 
parades. 
Racó de tallers: de maquillatge, 
manualitats, ceràmica, paper…

Taller familiar: 
'Un camell per al Fanguet!’

 A les 17 h 
Espectacle infantil

 De 17.30 a 19.30 h
A La Masoveria
Contacontes, a càrrec de la Penya 
Barcelonista de L'Avenç

 A les 19.30 h • Contes infantils  

 Dissabte 3 i diumenge 4
•12 h Teatre Infantil
•13 h Espectacle Infantil

 Dissabte 3 • 19.30 h 
Concert: Sons de Nadal

 Diumenge 4 • 17 h
Actuació de la Coral Musicorum

(Vegeu totes les activitats i horaris 
al Dia a dia)

Esplugues es prepara per rebre els Reis Mags 
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Tot esperant les joguines que ben 
aviat els Reis Mags duran a les cases 
dels nens i les nenes d’Esplugues, la 
quitxalla pot anar fent boca al Parc de 
Jocs de Reis de Can Vidalet. Durant 
tres dies, del divendres 2 fins al diu-
menge 4, el poliesportiu deixa a banda 
les activitats esportives per convertir-se 
en un veritable temple del joc, on els 
més petits de la casa podran divertir-se 
d’allò més amb la companyia d’amics i 
familiars. 

I d’aquesta manera, els dies que fal-
ten per a l’arribada de Ses Majestats 
passaran volant: fent anar un scalex-
tric digital, saltant als inflables, par-
ticipant 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 petites... I moltes 
coses més! Els pares i mares, mentres-
tant, poden posar-se al dia entre ells o 
amb la premsa diària a un espai que hi 
ha dedicat als adults. Per cert, a la tarda 
hi haurà un patge reial a qui podreu 
entregar les vostres cartes. ●

Parc de Reis Can Vidalet, 
el temple del joc!

PARC DE JOCS 
DE REIS

Del divendres 2 
al diumenge 4
Pavelló Poliesportiu 
de Can Vidalet

 D’11 a 13.30 
i de 16.30 a 20 h
‘Scalextric’ digital, inflables, 
tallers de maquillatge, 
videoconsoles, jocs esportius, 
jocs tradicionals, tallers 
artesanals,espais motrius per 
als més petits i petites...

 De 16.30 a 20 h
Entrega de les cartes 
al patge reial

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39

MESKVINS

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

 Cuina de mercat i del món
 Embotits ibèrics

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

MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€ 

CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns
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TEATRE 
AL MUSEU
‘En Fanguet i els tres Reis’ 
arriba als 10 anys 
de representacions

A poques hores perquè arribin Ses 
Majestats a Esplugues, en Fanguet, el 
nostre gran amic i aliat en aquestes 
dates, encara ens té preparada una 
altra activitat, el dilluns 5 al migdia. A 
l’Escudeller Reial li agrada molt com-
partir la història de com va conèixer a 
Baltasar, Melcior i Gaspar i les aventu-
res que van viure plegats amb els seus 
amics el Foc i el Vent. Ho fa cada any 
a l’obra de teatre En Fanguet i els tres 
Reis, que des de fa 10 anys reuneix els 
més petits de la casa als jardins del 
Museu Can Tinturé. Per a ells ha esde-
vingut una cita imprescindible per pas-
sar l’estona tot rient i cantant.

Després de la funció, els infants que 
hagin esperat fins a l’últim moment per 
escriure la seva carta, encara la podran 
entregar als Reis, que baixaran de l’es-
cenari per recollir les peticions en mà. ●

Dilluns 5
Jardins del Museu Can Tinturé

 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

Passatge Ametllers, 10 • ESPLUGUES • 93 167 21 67 •

VINE A VISITAR-NOS I A TASTAR TOT EL QUE HEM PREPARAT VINE A VISITAR-NOS I A TASTAR TOT EL QUE HEM PREPARAT 

MOLTES GRÀCIES PER LA CÀLIDA REBUDA!!!MOLTES GRÀCIES PER LA CÀLIDA REBUDA!!!

espai gastronòmicespai gastronòmic
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C/ Sant Francesc Xavier, 36
08950 Esplugues de Llobregat
     (parada: Pont d'Esplugues)

mañanas 652 089 202
   tardes 93 473 95 79

www.standardlatino.es

Baile de Salón (parejas) 

Salsa, Bachata (rueda cubana)

Grupo chicas (baile en línea)

Danza del Vientre

Zumba

Swing (Lindy Hop)

Y para niñosY para niños
Moderno Latino                           

Funky

Hip hop

APRENDE A BAILAR CON NOSOTROS

Modern

MASTERCLASSMASTERCLASS
 DE  DE ZUMBAZUMBA

GRATUITA Y GRATUITA Y 
ABIERTA A TODOSABIERTA A TODOS

LUNES 12LUNES 12
19.30 h19.30 h

  

INICIO DE CURSOS 
12 DE ENERO

¡RESERVA TU PLAZA YA!

¡Somos fans de Pequeños Gigantes!

¡Ven y vívelo con nosotros!

Más información 
en la sección

Cursos i tallers 
del Dia a dia
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Diverses entitats espluguines també hi seran 
per donar-hi un cop de mà: ACAE, AVV 
el Gall, Colla de Geganters, Colla 
de Castellers, Cilindros Rebeldes, 
Diables Boiets Esquitxafocs, Colla 
dels Tres Tombs, Drums i Taller 
Flamenco. Hi col·laboren, a més, 
el Centre Josep Pons, Cuibany, 
Creu Roja i ETV.

El recorregut acaba a la rambla 
Verge de la Mercè, on el Fanguet 
espera els Reis per acomiadar-
los fins a l’any vinent. Per cert! 
Recordeu que aquesta nit cal anar 
a dormir ben d’hora, però abans deixeu 
preparades unes galetes, perquè Ses 
Majestats estiguin ben alimentats, i un 
fanalet, perquè puguin trobar casa vos-
tra. Els espera una nit llarga!

RECORREGUT
El seguici té com a punt de partida la 

plaça Catalunya i a continuació enfilarà 
per av. Cornellà, av. Isidre Martí, carrers 
Àngel Guimerà, Nou, Laureà Miró, Josep 
Anselm Clavé, plaça Sant Lluís Gonzaga, 
de la Pau, Lleialtat, Enrique Tierno Galván, 
av. Ciutat de l’Hospitalet, Jocs Florals, 
Molí, Cedres i Serra del Cadí. L’arribada a 
la rambla Verge de la Mercè està prevista 
a partir de les 20 h. ●

La nit més màgica de l’any ja ha arribat! 
Els Reis Mags d’Orient són a Esplugues i 
esperen amb il·lusió veure-us, ja sigui per 
primera vegada o per reconèixer les vostres 
cares d’entre la multitud. Agafeu un bon 
abric, que escalfi, però, sobretot, que tingui 
unes butxaques ben grans per recollir els 
caramels. I sortiu a rebre’ls!

EL FANGUET DÓNA LA BENVINGUDA 
ALS REIS

L’il·lustre Escudeller Reial, vell conegut de 
Ses Majestats, està esperant-los a la plaça 
Catalunya per donar-los la benvinguda. 
Després d’haver fet un llarg viatge des de 
terres llunyanes, Melcior, Gaspar i Baltasar 
estan cansats i alhora molt contents de ser 
un any més a casa nostra. Així, saludaran a 
la ciutadania i faran un petit parlament, però 
el més important de tot és que rebran, de 
la mà de l’alcaldessa, la clau màgica que els 
permetrà obrir les portes de totes les cases 
de la ciutat i poder-hi deixar els regals que 
obrirem l’endemà. Tot seguit començaran la 
desfilada pels carrers de la vila.

Plouran caramels de totes bandes i, seguint 
el ritme dels tambors, s’obriran camí les car-
rosses engalanades, que transporten els 

patges i els Reis. 

CAVALCADA DE REIS

Veniu a saludar a Ses Majestats, 
que ja són a Esplugues!
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ARRIBADA 20 h
Rambla Verge 

de la Mercè 

Plaça Catalunya 

SORTIDA 17.30 h

Dilluns 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
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Nuestra conciencia sobre la generación de residuos es 
cada vez mayor. Prueba de ello son los datos de kilogra-
mos por habitante y día. Según el Àrea Metropolitana de 
Barcelona, en 2012 cada habitante de Esplugues generó 
1,05 Kg diarios de residuos, y en 2013, algo menos: 1,03. 
Se trata de un valor por debajo de la media metropolitana. 
Además, la gestión pública cada vez es más eficiente. En 
2013, sólo el 5,4% de los residuos llegaron a un depósito 
controlado (cuando diez años antes la cifra subía al 42%). 
El resto fue tratado en distintas plantas de selección, sepa-
ración y tratamiento.

Aunque las cifras son cada vez mejores, necesitamos 
hacer otro esfuerzo, sobre todo con los objetos para los 
cuales no hay un contenedor específico en la calle. Ropa, 
zapatos, material informático, pequeños electrodomésticos, 
productos de limpieza y pinturas, bombillas, baterías, pilas, 
radiografías, aceites y cápsulas de café tienen que llevarse 
a una deixalleria para que reciban un tratamiento especial 
y no comporten un peligro para nuestro ecosistema.

Para facilitarlo, la deixalleria móvil hace posible que 
no tengamos que desplazarnos al centro fijo situado en 
la calle Ángel Guimerà con avenida del Baix Llobregat. 
Estad atentos a sus horarios y paradas en cada barrio de 
Esplugues y contribuid a hacer un mundo más responsable 
y sostenible. ●

‘Deixalleria’ móvil: 
contribuye a la 
sostenibilidad 
desde tu barrio

Lunes, por la tarde

De 16 a 16.55 h 
C. d’Àngel Guimerà / Biblioteca 
del Pare Miquel d’Esplugues, 
(parque Pou d’en Fèlix). 

De 17.05 a 18 h 
C. del Molí / c. de la Verge de 
la Mercè. 

De 18.05 a 19 h 
Pl. de Catalunya, acera entre 
las calles Narcís Monturiol y 
Santiago Ramon y Cajal. 

De 19.05 a 20 h 
C. del Carme / pl. Gandhi. 

Jueves, por la mañana

De 9 a 9.20 h 
Rotonda de l’av. de l’Electri-
citat / camí de Can Boixeres / 
camí de Can Nyac. 

De 9.25 a 09.45 h 
C. de Nord / c. de Rafael 
Casanova i Comes. 

De 09.50 a 10.10 h 
Pl. del Secretari Oliva. 

De 10.15 a 10.30 h 
C. del Professor Barraquer 
(parc Pompeu Fabra). 

De 10.35 a 11.40 h 
Av. de la Ciutat d’Hospitalet 
(parque de la Solidaritat). 

De 11.50 a 12.15 h 
C. de la Lleialtat / 
c. d’Enrique Tierno Galván. 

De 12.25 a 13 h 
Pl. de l’Escorxador / 
c. de Pau Claris. 

De 13.10 a 14 h 
Pl. de Santa Magdalena 
(Ayuntamiento).

También se puede utilizar la 
Deixalleria municipal fija: 
c. d’Àngel Guimerà /
av. del Baix Llobregat.
Tel. 933 715 746. 
Horario: De lunes a viernes, 
de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
Sábado, de 9 a 14 h.

Horarios y paradas 2015 

Los días de lluvia, festivos y mes de agosto no hay servicio de 
deixallería móvil
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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

El jutge Santiago 
Vidal i la nova 
cançó, al nou cicle de 
xerrades de l'AUGGE

 El El magistrat de l'Audiència Provincial 
de Barcelona i membre de Jutges per a la 
Democràcia Santiago Vidal inaugurarà el 
cicle de conferències de l'AUGGE 2015, el 
proper dijous 8. Vidal lidera un grup de 
treball format per diversos jutges que 
està redactant un esbós de la Constitució 
catalana. Precisament, la data de publica-
ció del text, elaborat per a una hipotètica 
Catalunya independent, està prevista per al 
7 de gener, un dia abans de la seva visita a 
Esplugues. La seva conferència a l'auditori 
de la Residència La Mallola portarà per títol 
'La justicia'. 

Cal destacar, també, per a aquest mes el 
concert comentat per Agustí Humet sobre 
la cançó francesa i la seva infl uència en 
la Nova Cançó, el dilluns 26. La resta de 
conferències del gener tracten temes com 
la vida i obra d'Ana Maria Matute, el des-
cobriment de la tomba de Tutankhamon o 
els almogàvers. ●

Dijous 8   18 h 

'LA JUSTICIA', amb Santiago Vidal

Dilluns 26  18 h • Concert comentat: 
‘LA CANÇÓ FRANCESA I LA SEVA 
INFLUÈNCIA EN LA NOVA CANÇÓ’

Residència La Mallola - Auditori M. Rosa 
Campreciós • Socis gratuït, no socis [5€]
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  Como cada inicio de año, las promesas 
del baloncesto cadete y los amantes de 
este deporte tienen una cita ineludible 
con el torneo cadete Ciutat d’Esplugues 
que, con ésta, llega a su 16ª edición. Y 
la segunda que tendrá lugar en el CEM 
Les Moreres. Está confi rmada la presencia 
de FC Barcelona, Real Madrid y FIATC 
Joventut de Badalona, los clubes que más 
veces han ganado el torneo (6, 3 y 3, respec-
tivamente), a quienes hay que añadir CB i 
Unió Manresana, UCAM Murcia, Valencia 
Basket, CB Nou Esplugues y la visita inter-
nacional del Happoel Tel Aviv.

Se trata de una inmejorable ocasión 
para observar futuras estrellas de ACB, 
de Euroliga o, quién sabe, si de la NBA. 
El año pasado, por ejemplo, pudimos ver 
al alero Dino Radoncic, jugador mejor valo-
rado del torneo y considerado una de las 
perlas de la generación del 99 en Europa, 
y que en verano pasó del FC Barcelona a 
la cantera del eterno rival blanco.

La suerte de ver un futuro as de la canas-
ta puede ser doble si el jugador en cuestión 
es un espluguense, como Àlex Barrera, 
actual jugador del primer equipo FIATC 
Joventut, que inició su carrera en el CB 
Nou Esplugues, y que seguro que se dejará 
ver por el torneo. También es importante 
no perderse, el primer día de competición, 
la presentación de los equipos del club 
de nuestra ciudad de esta temporada: 19 
equipos y más de 200 jugadores que com-

XV TORNEIG DE BÀSQUET CADET MASCULÍ CIUTAT D’ESPLUGUES 

La fiesta del baloncesto cadete

GRUPO A:
FC Barcelona
Real Madrid
UCAM Murcia
CB Nou 
Esplugues

GRUPO B:
FIACT Joventut
Happoel Tel Aviv
Valencia Basket
CB i Unió 
Manresana

Viernes 2
Fase previa
Presentación

Sábado 3
Fase previa

Domingo 4
Fase previa
Concurso triples

Lunes 5
Fase final
Clausura 

XV TORNEIG DE BÀSQUET CADET MASCULÍ 
CIUTAT D’ESPLUGUES

2, 3, 4 y 5 de enero  de 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal  Les Moreres

piten cada semana para pasarlo bien o por 
el sueño de dar el gran salto.

Como es habitual, el día 2 empezará 
la fase previa con partidos de los equi-
pos catalanes. Los días 3 y 4 se jugarán 

la mayoría de partidos y el concurso de 
triples. Y el lunes 5, las semifi nales y la 
fi nal. Como el año pasado, el torneo con-
tará con una sesión de trabajo para entre-
nadores. ●

La cita también servirá para 
presentar a los 19 equipos 
y más de 200 jugadores del 
Club Básquet Nou Esplugues

Barça, Real Madrid, Joventut y Happoel Teal Aviv, entre los participantes del XVI Torneig 
Ciutat d’Esplugues
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Esplugues estrena l’any 
amb tallers per a tothom 
L’Espai Jove Remolí, l’Oficina Jove d’Emancipació, el Casal de Cultura Robert Brillas i el CIRD 
Vil·la Pepita us proposen un ampli ventall de tallers per començar l’any amb bon peu. És un bon 
moment per dur a terme nous propòsits: cuidar el cos, ja sigui ballant danses de l’Índia o practi-
cant ioga i pilates; regalar-se espais per aprofundir en un mateix gràcies als tallers de risoteràpia i 
creixement personal; o aprendre més sobre internet, les xarxes socials i els programes informàtics 
bàsics; són algunes de les oportunitats que se us presenten. Les deixareu escapar?

s i el CIRD

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

INSCRIPCIONS ALS TALLERS:
del 7 al 16 de gener 
Inici tallers: setmana 19 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 Ofi cina Jove 
Emancipació (IVA inclòs):
• Joves de 16 a 35 anys:18,40 € 
(no residents: 47,19 €)

+ INFO : www.esplujove.net

ESPAI JOVE REMOLÍ
De 16 a 35 anys

• Iogalates
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Zumba
Dimarts, de 19 a 20.30 h

• Llengua de signes (iniciació)
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Risoteràpia
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Bolliwood
Dijous, de 20.15 a 21.45 h

• Salsa (nivell mitjà)
Divendres, de 19 a 20.30 h

OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
De 16 a 35 anys

• Conversa en anglès
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Reiki Ussuí tibetà
Dimarts, de 19 a 20.30 h

• PNL per a emancipats
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Rebosteria creativa (*)
Dijous, de 19.30 a 21.30 h

• Iniciació a l’italià
Divendres, de 19 a 20.30 h

CASAL DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS
A partir de 16 anys
• Zumba dance
Divendres, de 20 a 21.30 h

• Conversa en anglès
Dimecres, de 19 a 20.30 h

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

• Cuina ràpida i fàcil per emportar (*)
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h

TALLERS GENER / MARÇ

CIRD -VIL·LA PEPITA  Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • Tallers de gener a març

• Informàtica nivell 1  
Dijous, de 10 a 11.30 h 
Data d’inici: 29 de gener.  8 sessions  
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Internet Iniciació
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Data d’inici: 28 de gener. 8 sessions
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Retoc d’imatges i Power Point
Dimecres, d’ 11.30 a 13 h
Data d’inici: 28 de gener. 8 sessions
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Informàtica 2. Organitza 
el teu ordinador 
Dilluns, de 10 a 11.30 h 
Data d’inici: 26 de gener. 8 sessions  
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Internet 2. Xarxes socials
Dilluns, d’ 11.30 a 13 h
Data d’inici: 26 de gener. 8 sessions
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Retoc d’imatges 2 i Prezi
Dijous, d’ 11.30 a 13 h
Data d’inici: 29 de gener. 8 sessions
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Escriptura creativa Iniciació
Dimarts, d'11.30 a 13 h     
Data d’inici: 27 de gener. 8 sessions
Preu: 20,37 € (no residents: 35,65 €)

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

• Creixement personal 
Dijous, de 16 a 17.30 h
Data d’inici: 22 de gener. 10 sessions
Preu: 33,62 € (no residents: 61,12 €)

• Creixement personal
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data d’inici: 22 de gener. 10 sessions
Preu: 33,62 € (no residents: 61,12 €)

* A tots el tallers de contingut
informàtic, s’ofereix la possibilitat
de portar el portàtil propi amb un
descompte de 5 euros per a les
inscrites empadronades.

INSCRIPCIONS:
del 7 al 16 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

Preus Casal de Cultura Robert Brillas:
• Joves de 16 a 35 anys: 18,40 € 
(no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys: 59,70 € 
(no residents: 75,73 €)
(*) suplement de 15 €
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2 DIVENDRES
Del 2 al 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 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)
• 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 del parc infantil)
• Rambla Verge de la Mercè 
 (al costat de la font central)
• c. Glicines (cantonada c. Eucaliptus)

De 17 a 20 h• Plaça Gandhi

Patge reial 
Organitzen: Unió de Botiguers i AV La Plana, amb la 
col·laboració de l’Esplai Espurnes i l’Ajuntament d’Es-
plugues. 

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 
Vine a gaudir al racó de jocs, inflables, cucanyes i 
parades!

 De 17 a 20.30 h
Uns Reis de contes i jocs S’ha confirmat la 
presència dels tres patges reials per recollir les cartes 
dels nens i nenes. També hi haurà un racó de jocs, 
inflables, cucanyes i parades i tallers (maquillatge, 
manualitats, ceràmica i d’estrelles amb canyetes)

 De 17 a 20.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Taller familiar: 
'Un camell per al Fanguet!
Vine a fer, amb fang màgic, un dromedari perquè en 
Fanguet pugui acompanyar els Reis Mags.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

 17.30 h

Espectacle infantil

 De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XVI Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d’Esplugues A LA PÀGINA 11

4 DIUMENGE
 12.30 h

L'Espai Baronda
Concert: ‘Sóc feliç si canto’
La coral Musicorum amb El Cor de la Nit i 
SOM·night presenta aquest concert de Nadal, per cor 
i piano pensat per a tota la família. Un concert d'emo-
cions ple de missatges i bones intencions. Un concert 
per passar una bona estona escoltant atentament com 
cauen polsims de Nadal, perquè, com diuen les nostres 
cançons... sóc feliç si canto i més feliç si cantes. Piano: 
Adrià Aguilera. Direcció: Sònia Gatell.
Organitza: Coral Musicorum

De 17 a 20 h• Plaça Gandhi

Patge reial 
Organitzen: Unió de Botiguers i AV La Plana, amb la 
col·laboració de l’Esplai Espurnes i l’Ajuntament d’Es-
plugues. 

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 
Vine a gaudir al racó de jocs, inflables, cucanyes i 
parades!

 12 h • Teatre infantil
 13 h • Espectacle infantil 

 De 17 a 20.30 h
Uns Reis de contes i jocs S’ha confirmat la 
presència dels tres patges reials per recollir les cartes 
dels nens i nenes. També hi haurà un racó de jocs, 
inflables, cucanyes i parades i tallers (maquillatge, 
manualitats, ceràmica i d’estrelles amb canyetes).

 De 17 a 20.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Taller familiar: 
'Un camell per al Fanguet!
Vine a fer, amb fang màgic, un dromedari perquè en 
Fanguet pugui acompanyar els Reis Mags.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

 17 h

Espectacle infantil

 17 h • Jardins Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Actuació de la Coral Musicorum

 17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Contacontes
A càrrec d'Amàlia Gironès
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

 19.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Contes infantils

 A LA PÀGINA 3

 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 divendres 2. A LA PÀGINA 4

 De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XVI Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d’Esplugues A LA PÀGINA 11

 17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Contacontes
A càrrec d'Amàlia Gironès
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

 19.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé   
Contes infantils

 A LA PÀGINA 3

 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. Scalèxtric digital, taller de maquillatge, racó
motriu, espai de videoconsoles, racó de tallers, ninot de 
neu estrella i d’altres, racó de l’esport jocs tradicionals...
Al parc hi ha una zona per a adults amb premsa
diària i entreteniments. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir-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 4

 De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XVI Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d’Esplugues
16a edició del torneig, un dels millors tornejos de la 
categoria cadet de bàsquet a nivell estatal.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 11

3 DISSABTE
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 
Vine a gaudir al racó de jocs, inflables, cucanyes i 
parades!

 12 h • Teatre infantil
 13 h • Espectacle infantil 

 De 17 a 20.30 h
Uns Reis de contes i jocs S’ha confirmat la 
presència dels tres patges reials per recollir les cartes 
dels nens i nenes. També hi haurà un racó de jocs, 
inflables, cucanyes i parades i tallers (maquillatge, 
manualitats, ceràmica i d’estrelles amb canyetes).

 De 17 a 20.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Taller familiar: 
'Un camell per al Fanguet!
Vine a fer, amb fang màgic, un dromedari perquè en 
Fanguet pugui acompanyar els Reis Mags.
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues

 17 h

Espectacle infantil

 17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Contacontes
A càrrec d'Amàlia Gironès
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

 19.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Contes infantils
 19.30 h 

Concert: Sons de Nadal 
A càrrec de M. Casals i Sergi Sagristà

 A LA PÀGINA 3

 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 divendres 2. A LA PÀGINA 4

Dia
a Dia

Gener 2015
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5 DILLUNS
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 I 
CARRER DE LES PILES
ELS REIS AL MUSEU-TEATRE

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

 13 h
Recollida de cartes
Un cop acabada la representació teatral, els tres reis 
de l'obra, que són molt amics dels Reis de veritat, 
recolliran personalment les cartes de tots els nens i 
nenes que ho desitgin. Activitat gratuïta
Organitza: Museu Can Tinturé A LA PÀGINA 5

CAVALCADA DE REIS DE L’ORIENT 
 17.30 h

Plaça Catalunya  

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

 18 h 

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

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

Cavalcada de Reis
Arribada a la rambla Verge de la Mercè
Com és habitual, al seu pas per Esplugues, seran fidel-
ment escortats per les entitats ACAE, AV El Gall i Colla 
de Geganters d’Esplugues i enguany, a més, els acompa-
nyaran la Colla de Castellers d’Esplugues “Els Cargolins”, 
la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, la 
Colla dels Tres Tombs, les motos de la penya Cilindros 
Rebeldes, el Grup de Percussió Drums i el Taller 
Flamenco. Hi col·laboren: Centre Josep Pons, Cuibany, 
Creu Roja i ETV. A LA PÀGINA 6

 De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
XV Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d’Esplugues A LA PÀGINA 11

8 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La justicia', a càrrec de Santiago Vidal.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila         

HELLO BÒBILA!                                                              
Grup de conversa 
en anglès   
Coordina: Conchi Estévez.

9 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila   

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Diario de una aventura: vivir en una 
silla de ruedas, de Alfonso José Soler 
Romero

10 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
El col∙leccionista de contes, a càrrec de 
Santi Rovira
Totes les col∙leccions tenen quelcom de màgic. El 
col∙leccionista de contes només mostra les seves obres 
més secretes i més màgiques a aquells que les sàpi-
guen escoltar...

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

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

11 DIUMENGE
 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

[6 €]  [socis i sòcies 5 €]   

Concert de boleros
Boleros d'aquí i d'allà amb Miquel Casals Quintet
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

12 DILLUNS
 19 h • Biblioteca La Bòbila   

CONFERÈNCIA
Lorca i La casa de Bernarda Alba, a 
càrrec del professor Antonio Machín

14 DIMECRES
 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                  

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

TALLER DIVER-FUN
Taller per a persones amb diversitat 
funcional
Amb la col·laboració del Club d'Esplai Pubilla Cases - 
Can Vidalet

 19 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

DISCOFORUM
Audicions comentades a la carta
Primera audició "a la carta", presentada per Pere 
Reverter. Adagio del concert per a piano i orquestra 
núm 2 K 467 de W. A. Mozart, comentat per Ramon 
Cervera. Le mer de Claude Debussy, comentat per 
Francesc Coma Casajuana.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Es-
plugues

15 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

CONTES MENUTS
Les mil cares de l’amor, a càrrec de Sara Fuente
Us agraden les cantarelles, els rodolins, les cançons, 
els jocs de falda i els llibres? La biblioteca us convida a 
passar una estona per escoltar, compartir..., una estona 
per crear i enfortir vincles. Per a infants d'entre 2 i 3 
anys acompanyats d'una persona adulta
Places limitades. Cal reserva prèvia.

VI CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA 

La ceràmica i l’arquitectura, grans 
aliats al Gener Ceràmic

 Als amants de la ceràmica 
se’ls presenta una de les cites 
més interessants de l’any. El VI 
Curs d’Història de la Ceràmica, 
també conegut com el Gener 
Ceràmic, inaugura com és habi-
tual el 2015 de la mà dels Amics 
dels Museus i del Patrimoni 
d’Esplugues de Llobregat 
(AMPEL). En aquesta ocasió el 
cicle està centrat en estudiar el 
llegat patrimonial de la ceràmi-
ca en relació a l’arquitectura. 
Les dues xerrades programades 
estudiaran aquesta simbiosi tan 
fructífera entre els dos arts, que 
ha deixat exemples memorables de la integració de la ceràmica en els edi-
ficis.

La primera conferència, Els valors patrimonials en arquitectura i ceràmica 
anirà a càrrec de la conservadora i responsable en ceràmica al Museu del 
Disseny de Barcelona, M. Antònia Casanovas, que l’any passat també va 
participar al cicle. La segona conferència estarà impartida per l’arquitecte i 
antic director de Patrimoni de la Generalitat, Antoni Navarro, que abordarà el 
tema del patrimoni mundial de la UNESCO i, més concretament, el cas dels 
monuments catalans. Ambdues són veus de referència al nostre país, que, 
de ben segur, aportaran coneixement i experiència en la matèria.●

GENER CERÀMIC • VI  CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Dimecres 21  19.30 h - ‘Ceràmica i arquitectura. Una historia patrimonial compartida’ 
Dimecres 28  19.30 h - ‘El patrimoni mundial de la UNESCO. El cas dels monuments catalans’
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 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït,  no socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Ana Maria Matute, vida y obra', a càr-
rec de Marisa Vázquez Sotelo.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila         

HELLO BÒBILA!                                                              
Grup de conversa 
en anglès   
Coordina: Conchi Estévez.

16 DIVENDRES
 De 16 a 18 h

Associació de Dones La Plana  c/ Bruc, 40  

Taller de constel·lacions familiars
Les constel·lacions familiars són una forma de pre-
sentar les relacions internes que una persona té amb 
la seva família i d'aquesta manera es poden trobar 
solucions als problemes i càrregues que s'arrosse-
guen. Veniu a conèixer-les! És una bona eina perquè 
la vostra vida sigui millor. A càrrec de la sra. Montse 
Torné, terapeuta sistèmica i constel·lacions famili-
ars. Activitat gratuïta. Inscripcions a l’ Associació de 
Dones La Plana  (c. Bruc, 40. Tel. 934 736 512).
Organitza: Associació de Dones La Plana  

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Inauguració exposició fotográfica:
‘Esplugues abans i ara’
Es pot visitar fins al 23 de gener, de dilluns a dissabte, 
de 17 a 21 h. Organitza: AV Centre

17 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
L'HORA DEL CONTE
Princeses Pitipiteses, a càrrec de Blai 
Senabre
Valentes, presumides, divertides, tossudes, encanta-
des, atrevides... Princeses de tota mena protagonitza-
ran els contes d'aquest dia. 

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

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

21 DIMECRES
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for           
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

 19 h

Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA T-10
“ANGLATERRA. LITERATURA I HUMOR”

El codi dels Woosters, de  P. G. Wodehouse

 19.30 h 
Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

22 DIJOUS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  
CONTESPLAI
Hora del conte, a càrrec del Grup Indi del Club
d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'El descobriment de la tomba de 
Tutankhamon: una gran aventura 
arqueològica', a càrrec de Marta Villanueva.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18.30 h • Biblioteca La Bòbila  

ACCIÓ FORMATIVA
'La millor eina per a cercar feina: el 
teu currículum'
Com diferenciar-te amb un disseny original i innova-
dor, a càrrec de Víctor Prieto Muñoz

24 DISSABTE
 De 9 a 15 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres    
Campionat Comarcal de Gimnàstica 
Artística Jocs Esportius Escolars 
Hi participen gimnastes de diferents clubs de la 
comarca del Baix Llobregat en categories prebenjamí 
i benjamí.
Organitza: Consell Esportiu  Baix Llobregat amb la 
col·laboració del Club de Gimnàstica Artística Les 
Moreres i l’Ajuntament d’ Esplugues

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
L'HORA DEL CONTE
Contes a la capsa, a càrrec de Sandra Rossi
A casa hi ha unes capses misterioses, dins de cadas-
cuna s'hi amaga un conte. El misteri és que cada 
vegada que s’obren es troben contes diferents... En 
aquesta activitat podreu descubrir-hi el misteri. 

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas    
c/ Àngel Guimerà, 38

30 ANIVERSARI ESBART VILA 
D’ESPLUGUES
Danses i ballets. Tarda musical per a 
la gent gran
Hi participen el grup de pares i les seccions infan-
tils de l’entitat. 
Organitza: L’Esbart Vila d’Esplugues A LA PÀGINA SEGÜENT

 20 h • L’Avenç Centre Cultural  [6 €]   
Espectacle: Solidarimàgia per Àfrica 
Acte benèfic pels nens i nenes dels camps de refugiats 
de Tinduf un dia d'il·lusió i fantasia mitjançant actua-
cions de màgia de prop i màgia d'escena. 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural
 

25 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

26 DILLUNS
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CINEMA INFANTIL
“GRANS CLÀSSICS DE L’HUMOR”

Tiempos modernos, de Charles Chaplin

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La cançó francesa i la seva influèn-
cia en la Nova Cançó', a càrrec d'Agustí 
Humet.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

27 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Delitos a largo plazo, de Jake Arnott. 
Coordina Jordi Canal

 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
Inauguració de l’exposició de pintura: 

‘Matisos del Camí de Santiago’
Autora Pilar Ruiz. Oberta fins al 13 de febrer, de 
dilluns a dissabte, de 17 a 21 h.
Organitza: Amics del Camino de Santiago.

28 DIMECRES
 De 10.30 a 13 h

Associació de Dones “El Taller”   

Edifici Cadí, rambla Verge de la Mercè  

Taller de primers auxilis i suport 
vital bàsic
Saber com actuar davant d’una situació d’emergència 
(ennuegament, ofegament, embòlia, infart, etc) d’un 
fill, un amiga, un veí… Tot això ho aprendreu d’una 
forma senzilla i pràctica. Poques vegades una cosa tan 
fàcil pot portar un benefici tan gran! Activitat gratuïta. 
Inscripcions a l’Associació de Dones “El Taller” (tel. 
933 710 266)
Organitza: Associació de Dones “El Taller”

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
Rafael Tasis, escriptor policíac, d’Àlex 
Martín Escribà  

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

DISCOFORUM
Òperes de Mozart: Don Giovanni 
Selecció d'audiovisuals per part de Francesc Coma; 
comentaris de Josep Maria Busqué. Durada: audició 
i comentaris 50 minuts amb col·loqui posterior.
Organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

29 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Projecció de la pel·lícula sobre els 
almogàvers comentada, a càrrec de 
Salvador Claramunt.
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila         

HELLO BÒBILA!                                                              
Grup de conversa 
en anglès   
Coordina: Conchi Estévez.
Grup de conversa en anglès. Coordina: Conchi Estévez

30 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
El caso de la mano perdida. Una 
investigación del sargento Carmelo 
Domínguez, de l'espluguí Fernando Roye.  
Roye ha publicat anteriorment I love F-150 (2010) i Tres 
ancianos sin ruta (2014).

31 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

HORA DEL CONTE
Contes per despertar l’any, a càrrec de 
Mon Mas
En Tàrtal us ha preparat any gegant i el ferotge ogre 
vermell us dibuixarà tatuatges a la pell. Qui dorm, 
només somia... Desperteu, obriu els ulls, feu un salt i 
somrieu! Es prega puntualitat.
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 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural  
[3 €]  [socis i sòcies 2 €]   

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

DIUMENGE 1 FEBRER
 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

[8 €]  [socis i sòcies 5 €]   
Teatre: Amor de mare 
Amb la companyia Vadaretro teatre. Maria és mare, 
adora als seus fills i ho donaria tot per ells. Té tres filles i un 
fill que són un perill per a la societat. De qui és la culpa?
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

CURSOS i TALLERS 
Dimarts, de 19 a 20 h  • L’Avenç Centre Cultural  

Curs de sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys. El 
curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin o no 
nocions de ballar sardanes. Inscripció gratuïta al mateix 
lloc on s’imparteix. Organitza: Secció Sardanista de 
L'Avenç Centre Cultural

Cada dimarts, de 17.30 a 18.30 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.
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimecres, de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
Local de l'Espluga Viva  

Trobades dels grup de conversa 
'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

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

Pati blau, amb l’escriptora Heura Marsal
Un espai de tertúlia literària. Un espai per a dones on es 
parlarà de la literatura que moltes dones fan als Països 
Catalans. Poetes, narradores, contistes, pensadores... 
Parlareu, debatreu, llegireu i ho fareu amb elles, amb les 
autores que vindran i presentaran la seva obra. 
Organitza: TIC. Espluga Viva

Dilluns, 19 de gener, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Àngel Guimerà 38   
Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït, prèvia inscripció al PAC (tel: 900 300 082)

TALLERS* ESTABLES ESPLUGA VIVA
(*) Només si hi ha, com a mínim, 6 persones inscrites
Informació i inscripcions: c/ St. Francesc Xavier, 
5-7 (93 473 39 09 • secretaria@esplugaviva.cat)

• Ludoteca diària i recollida a escoles 
(De dilluns a divendres, de 17 a 19 h)
• Agrupament Escolta  (dissabtes de 17 a 20 h)

TALLERS PER A INFANTS:
1 dia a la setmana, de 17.30 a 19 h [25€/mes]
• Cuina en anglès (dilluns)
• Hort urbà (dimarts)
• Pintura i manualitats (dimecres)
• Teatre i expressió corporal (dijous)
• Funky (divendres)
• Dances tradicionals (divendres)
• Tabals (divendres)
• Reforç escolar (tardes de dilluns a divendres)

TALLERS PER A INFANTS, JOVES I ADULTS: 

• Gralla, guitarra clàssica i elèctrica, contra-
baix, baix elèctric (dimarts, dimecres i diven-
dres , de 16 a 20 h) 

• Tai-Txi mètode Chen (dilluns , de 20.30 a 21.30 h)
• Taller de lectura i recitació de poemes
(primer dimarts de cada mes, de 20 a 21.30 h) 
TALLERS PER A JOVES I ADULTS 
1 dia a la setmana, de 20 a 21.30 h 
[De 20 a 25€/mes]
• Anglès per viatjar (dilluns)
• Francès oral (dilluns)
• Astrologia (dia per determinar)
• Hort urbà ecològic i permacultura
(dijous de 19 a 20.30 h)
• Passeig per la història de la música
(dijous de 20 a 21.30 h)
• Llengua de signes catalana
(divendres de 19.30 a 21 h)

TALLERS L'AVENÇ CENTRE CULTURAL
Informació i inscripcions: c/Àngel Guimerà, 27. 
Tel: 93 513 54 45 • centreculturalavenc@gmail.com

• Pilates més dansa jazz per a adults
(dimecres, de 10 a 11.30 h)
• Flamenco  (dimecres, de 20 a 21 h)

• Hipopressius (a determinar)
• Astrologia  (dimecres, de 19 a 20 h)

• Pachwork  (dilluns, de 10 a 11.30 h)
• Massatges per a nadons  

(dilluns, de 11.30 a 12.30 h)

• Nutrició  (dijous, de 10 a 11 h)

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

• Ball de saló (dilluns, 21.30 h)
• Salsa (dimarts, 21 h o 22 h)
• Ball llatí - Grup de noies
(dilluns, 19.30 h, o dimecres, 19.30 h o 22 h)
• Lindy hop (dijous, 21.30 h)
• Zumba (dilluns i dimecres, 19.30 h)
• Dansa del ventre (dilluns, 20.30 h)
• Ball llatí  (dilluns o dimecres, 17.30 h)
• Funky i hip hop  
(divendres, 17.30, 18.30, i 19.30 h)

Dilluns 12, a les 19.30 h
• MASTERCLASS DE ZUMBA 
GRATUÏTA I OBERTA A TOTHOM

30 ANYS DE L’ESBART VILA D’ESPLUGUES

L’entitat prepara un any ple 
d’activitats per celebrar l’aniversari

 Corria l’any 1985, el poble celebrava un any més la Festa Major, però aques-
ta vegada ens esperava una gran novetat: la primera ballada de l’Esbart Vila 
d’Esplugues. Es presentava llavors una entitat que al llarg dels seus 30 anys 
de recorregut ha esdevingut un actor imprescindible en el manteniment de la 
cultura tradicional catalana a Esplugues. També ha participat en grans esdeve-
niments fora de la ciutat com la Cerimònia d'Obertura dels Jocs Olímpics de 
Barcelona'92, al Fòrum de les Cultures l'any 2004 i més recentment (2012), a 
l'òpera-collage L'Home del Paraigua al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Per commemorar l’emotiva efemèride, l’entitat organitzarà diversos actes 
durant tot l’any: oferiran una reinvenció del 
Festival de Dansa (16 de maig), un sopar popu-
lar amb ball folk (que l’esbart vol que sigui un 
dels actes centrals de l'aniversari), un intercan-
vi cultural amb un grup de l'Estat espanyol i un 
concurs de fotografia perquè hi participi tota 
la ciutadania, entre d'altres sorpreses que se 
sumaran als actes més multitudinaris de l’es-
bart com són el Gran Espectacle Musical La 
Llegenda de Sant Jordi (25 d'abril) i la Gran 
Ballada de Festa Major (20 de setembre).

El primer dels actes de l’any és una ballada 
del Grup de Pares, la secció creada recentment 
(2010) i composta per dansaires d’entre 40 i 70 
anys, dirigits per Teresa Carbonell. La vetllada, 
anomenada Danses i ballets. Tarda musical per 
a la gent gran, presenta el proper dissabte 24 
un programa de balls d’aquesta secció, amb 
les seves darreres estrenes. Serà una tarda 
dedicada en especial a la gent gran, on també 
actuaran els grups infantils de l'esbart, “que 
aportaran el seu gra de sorra, vital i desenfa-
dat”, diuen des de l’entitat.●

DANSES I BALLETS. TARDA MUSICAL PER A LA GENT GRAN
Dissabte 24  19 h • Casal de Cultura Robert BrillasMoreres
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MUSEUS 
D'ESPLUGUES
Museu Can Tinturé 
93 470 02 18

 al CEM les Moreres

VISITES GUIADES GRATUÏTES
11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé
Visites guiades gratuïtes als Museus
Visites guiades al Museu Can Tinturé (12 h) 
i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta" (11 i 
13 h). Aneu-hi a descobrir l’art de la cerà-
mica! Més informació a www.museus.
esplugues.cat

CAMPAMENT D’EN FANGUET
2, 3 i 4 de gener, de 17 a 20.30 h
Jardins de Can Tinturé
Taller familiar. Un camell pel Fanguet!
Vine a fer, amb fang màgic, un dromedari 
perquè en Fanguet pugui acompanyar els 
Reis Mags.

CAMPAMENT D’EN FANGUET
Dissabte, 5 de gener, 12 h
Jardins de Can Tinturé
Teatre. En Fanguet i els 3 Reis!
La representació teatral del conte En Fanguet 
i els 3 Reis  fa 10 anys, vine a celebrar-ho 
amb nosaltres. 
Un cop acabada l’obra, els tres Reis del 
conte recolliran personalment les cartes de 
tots els nens i nenes que ho desitgin.

EXPOSICIÓ TEMPORAL
Fins a l’11 de gener de 2015
De dimarts a dissabte, de 17 a 20 h
Dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h
Museu Can Tinturé
17a Biennal de Ceràmica d'Esplugues 
Angelina Alós 
Exposició de les obres seleccionades i 
premiades del certamen internacional de 
ceràmica d’Esplugues. Més informació a 
www.museus.esplugues.cat

CLAUSURA BIENNAL
Diumenge, 11 de gener, a les 12 h
La Masoveria
Taller d’experimentació. Fangs i fangs
En el transcurs d’aquest acte coneixerem 

la peça premiada pel públic.  L’Escola 
Municipal de Ceràmica ens proposen 
conèixer tipologies de fang, que, després, 
identificarem en la darrera visita a l’expo-
sició de la Biennal.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ TEMPORAL
Dimecres, 14 de gener, a les 12 h
Museu Can Tinturé
4 x 4. 4 dones, 4 ceramistes, 4 camins
Les ceramistes Esther Ramos, Mercè 
Coma, Mercè Mir i Teresa Gironès expo-
sen conjuntament una sèrie de peces que 
mostraren diferents diàlegs sobre l’evolu-
ció de l’obra dins l’espai creatiu propi.
L’exposició es podrà veure fins al 15 de 
març al Museu Can Tinturé. 

VI GENER CERÀMIC
'ELS VALORS PATRIMONIALS EN ARQUI-
TECTURA I CERÀMICA'
L’AMPEL organitza el VI Curs d’Història de 
la Ceràmica dedicat a la ceràmica arqui-
tectònica com a patrimoni . Constarà de 
dues xerrades: 

Dimecres, 21 de gener, 19.30 h
La Masoveria
Conferència: 'Ceràmica i arquitectura. 
Una historia patrimonial compartida' 
Conferència a càrrec de M. Antònia 
Casanovas, conservadora del Museu del 
Disseny de Barcelona

Dimecres, 28 de gener, 19.30 h
La Masoveria
Conferència: 'El patrimoni mundial de 
la UNESCO. El cas dels monuments 
catalans’
Conferència a càrrec d’Antoni Navarro, 
arquitecte i antic Director de Patrimoni de 
la Generalitat.

Activitats gratuïtes prèvia inscripció al 
Museu Can Tinturé. Material de les confe-
rències: 10 (opcional)

Divendres 9  19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Diario de una aventura: vivir en una silla 
de ruedas, de Alfonso José Soler Romero

Dilluns 12  19.30 h 
CONFERÈNCIA

'Lorca i La casa de Bernarda Alba', a càrrec 
del professor Antonio Machín

Dijous 22  18.30 h
ACCIÓ FORMATIVA
La millor eina per a cercar feina: 
El teu currículum
Com diferenciar-se amb un disseny original i innova-
dor, a càrrec de Víctor Prieto Muñoz

Dimecres 28  19 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRE

Rafael Tasis, escriptor policíac, d’Àlex 
Martín Escribà

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimecres 14   19 h
DISCOFÒRUM 
AUDICIONS COMENTADES, A LA CARTA
“Audicions comentades a la carta” és un nou 
vessant del Discofòrum, estructurat en base a la 
presentació, audició i posteriors comentaris d’una 
determinada obra, fragment o moviment, que hagi 
estat prèviament sol·licitada per algun dels assis-
tents a les sessions mensuals.
• Primera audició: Adagio del concert per a 
piano i orquestra núm. 2. K 467, de W.A. Mozart. 
Sol·licitant: Fernando Iglesias. Comentaris: Ramon 
Cervera.

• Segona audició: Le Mer, de Claude Debussy. 
Sol·licitant: Fernando Iglesias. Comentaris: Ramon 
Cervera.

DIES DE CONTE  Els dies 10, 15, 17, 24 i 31
(Vegeu informació al Dia a dia)

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès 
per a infants 
Els dies 14 i 21  (Vegeu  Dia a dia)               

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CASALS D'HIVERN 
Del 2 al 5 de gener 2015

 De 9 a 14 h
Local entitats AIDED i Esplugues Sense 
Barreres, carrer Rafel Sebastià Irla, s/n    

Casal d’hivern per a persones 
amb discapacitat psíquica
És un projecte adreçat a joves amb discapacitat 
psíquica, amb edats compreses entre 15 i 35 anys 
aproximadament, que vulguin realitzar activitats lúdi-
ques durant el període de vacances de Nadal. El casal 
ofereix un programa amb activitats variades  adap-
tades a les necessitats de les persones participants.  
Inscripcions: de l’1 al 12 de desembre, a la secre-
taria del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, plaça 
de la Bòbila, 1 (tel. 93 438 48 96, de dilluns a divendres, 
de 16 a 19.30 h, i dimarts al matí, de 10 a 13 h). Preu 
[50€] per persona inscrita. 

Els dies 2, 5 i 7 de gener
De 9 a 14 h (ampliable fins a les 17 h) 
Espluga Viva  C. Sant Francesc Xavier, 7  

Casal Espluga Viva
Guarniments de Nadal amb material reciclat, mural 
de tradicions d'hivern, taller de cuina nadalenca, jocs 
esportius i recreatius , joguines i fanalets, jocs de 
fireta i festa major, mural bons propòsits per al 2015, 
contacontes, felicitacions de Nadal, sortides culturals 
i socials, a la natura, dins i fora d'Esplugues, sempre 
amb transport públic, visualització de pel·lícules nada-
lenques i moltes activitats i sorpreses...
Informació i inscripcions (limitades): secretaria
Espluga Viva, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h, a
partir del 2 de desembre. Telèfon: 93 473 39 09

SORTIDES
Diumenge, 18 de gener, a determinar
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
D’Olesa de Bonesvalls a Sitges
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excur-
sió. També podeu assistir a la preparació d’aquestes 
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h. 
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista 
d’Esplugues: per a més informació ,truqueu al 93 473 
39 09. Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 24 de gener, a determinar
A determinar
EXCURSIONS BTT
Barcelona il·luminada
Recorregut nocturn per la ciutat, visitant diferents 
punts històrics. Sortida a les fonts de Montjuïc. 
Distància: 20 km, desnivell: 270 m. Cal fer inscripció 
prèvia. Consulteu més informació a l’activitat anterior. 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

 

EXPOSICIONS
Del 16 al 23, de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició fotogràfica: 
‘Esplugues abans i ara’
Inauguració: divendres 16, a les 19 h.
Organitza: AV Centre

Del 27 de gener al 13 de febrer
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Exposició de pintura: 

‘Matisos del Camí de Santiago’
De Pilar Ruiz. Inauguració: dimarts 27, a les 19.30 h
Organitza: Amics del Camino de Santiago
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CAMP D’ESPORTS SALT DEL PI 

Diumenge 18 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Sant Cugat Esport FC 

Dissabte 10 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera CF. – Escola F. Prat Blaugrana

Diumenge 25 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Pª Unión D. Málaga

Dissabte 31 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera CF. – Sant Eulalia CF

PAVELLÓ BLAU

Diumenge 01 febrer 17.45 h Bàsquet femení CBN Esplugues – SR Lima Horta

ESPORTS DE SALA

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 18 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Gornal UD

Diumenge 25 12 h Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Gornal UD

PARTITS  DE FUTBOL

TALLER JOVE-FORMATIU
Dimarts 27, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Els teus punts forts, la teva 
millor eina
En aquest taller els participants desco-
briran quines habilitats i competències 
tenen i com potenciar-les i millorar-les: 
aquestes poden obrir-los moltes portes en 
el mercat de treball. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)
 

TALLER OCI JOVE
Divendres 30, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Risoteràpia
Riure comporta molts beneficis: et conei-
xes millor a tú mateix i a la gent que 
t’envolta, millores 
la teva autoestima, 
potencies les teves 
habilitats socials i 
el teu optimisme. 
Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER JOVE LABORAL
Dijous 29, de 18 a 19.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
T'ajudem a buscar feina
Vols saber com buscar feina? Quins són 
els canals més útils? On pots saber si hi 
ha oportunitats de feina? On s’amaguen 
les ofertes de feina? Vine a l’OJE, a l’espai 
d’autoconsulta, i t’assessorarem de forma 
individualitzada en la teva recerca de 
feina.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)Ofi cina 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
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)

POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 10 17 h Hoquei masculí HC Esplugues - Cambrils CH

Dissabte 10 18.30 h Futbol sala femení CCA Pl. Macael – EFS Les Glories

Dissabte 17 19 h Futbol sala masculí CCA Pl. Macael – Montsant Sala 

Dissabte 24 19 h Futbol sala masculí CCA Pl. Macael – CFS Inter Sentmenat

Dissabte 31 16.30 h Futbol sala femení CCA Pl. Macael – Alella FS

PAVELLÓ GROC

Diumenge 18 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – Basquet Molins

Dissabte 24 17.30 h Futbol sala femení AEP Esplugues – CFS Fem. Centelles

Dissabte 24 19.15 h Futbol sala masculí AEP Esplugues – Castellbisbal FS

Diumenge 25 17.45 h Bàsquet femení CBN Esplugues – Sese

Diumenge 01 febrer 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – Sese

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES   

Exposició jove
Fins al 15 de gener, de 17.15 a  21 h
Espai Jove Remolí  
Còmic sobre la sida
L’exposició es composa de diversos  
còmics seleccionats que treballen aspec-
tes relacionats amb la prevenció del VIH/
sida: la comunicació i relació amb la 
parella, la negociació del preservatiu, el 
respecte i la no discriminació cap a les 
persones afectades, etc. 

Esplujove de tarda
Dimarts 20, de 19.15 a 20.45 h 
Espai Jove Remolí   
Automassatge
L’automassatge comporta beneficis a 
molts nivells, depenent del lloc on es rea-
litzi o de la força i la tècnica que s’empri. 
Vine al taller  i arpèn a alliberar tensions! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

Dijous 29, de 19.15 a 20.45 h 
Espai Jove Remolí   
Cakepops
Aprèn a fer aquests dolços ("piruletes") 
tan originals i potencia la creativitat, rea-
litzant la seva decoració. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit
Divendres 23, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí  
Tast de ritmes llatins
No tens plans per divendres nit? Vine a 
aquest tast de ritmes llatins, endinsa't en 
el món dels ritmes caribenys: bachata, 
merengue, salsa... Dirigit a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar plaça (*)

TIC formació
Divendres 23, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Photoshop per a principiants
Presentarem algunes tècniques d’edició 
de fotografia i com compartir-les on-line. 
Per a aquest taller els participants hauran 
de portar el seu ordinador amb el progra-
ma instal·lat. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

Divendres 30, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia: la nit i la llum 
Vols aprendre a captar els moments 
màgics de la nit? Que la falta de llum no 
t’aturi! Vine i aprèn a fer fantàstiques 
fotografies nocturnes. Cal portar càmera 
rèflex. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 21 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: 13 de gener
• Currículum creatiu: 20 de gener
• Suport a la creació digital: 27 gener
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscrip-
ció 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.  

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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

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

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




