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El Carnestoltes
més divertit,
a Esplugues

Esplugues es prepara per celebrar el Día de Andalucía_ p.4
Conferència d'Antón Costas sobre l'economia _ p.6

DISSABTE 9 I DIUMENGE 10 DE FEBRER

CARNESTOLTES
Dissabte 9
18.30 h
Gran rua de Carnestoltes
Inici al c. Cedres i final
a pl. Catalunya
20 h
Pregó del rei Carnestoltes
i espectacle a càrrec de
Boiets Esquitxafocs
Plaça Catalunya
22 h
Ball amb orquestra
Complex Esportiu
Municipal La Plana

MESKVINS
Æ Cuina de mercat i del món
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 16,25€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

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

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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Acabada la rua, a més de la recompensa de deixar bocabadats veïns i veïnes,
de fer-los riure i de deixar-los encuriosits
intentant esbrinar qui s’amaga darrere
d’aquella careta, els comerciants d’Esplugues han preparat un munt de premis
per a les millors comparses, carrosses i
disfresses. El veredicte es farà durant el
ball amb orquestra del Complex Esportiu
Municipal La Plana, que començarà cap a
les 10 de la nit. ●
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X Tanqueu els ulls. Obriu-los i tot haurà
canviat. Durant uns dies res és el que
sembla. El regnat de Sa Majestat el rei
Carnestoltes és curt; però, mentre dura,
la disbauxa s’apodera de la nostra ciutat
i Esplugues es disfressa d’allò que no és.
Sigueu herois i heroïnes, mags, polítics,
animals, cowboys, actors, actrius, dibuixos
animats o qualsevol cosa que vulgueu.
Durant la gran rua de Carnestoltes, que
començarà al carrer Cedres, a les 18.30 h,
serà el moment de demostrar que heu estat
els més originals i sorprenents amb la idea
de la disfressa o els més hàbils i destres
a l’hora de cosir els retalls o de buscar els
complements més divertits. A les 20 h, a la
plaça Catalunya, la rua arriba al seu final i
pren el protagonisme el discurs irreverent
i imprevisible del rei Carnestoltes, custodiat fidelment pels Boiets Esquitxafocs.

Rafael S. Irla

La

arriba la festa més
transgressora

av. Cornellà

d’E

CARNAVAL:

El premis d’enguany per al concurs
de disfresses de dissabte 9:
• Millor carrossa: trofeu més obsequi
• Millor comparsa: trofeu més obsequi
• Millor adult: (individual o parella): sopar per a
dues persones a Tapas Bar & Musical Willy’s
• Millor infantil: (individual) trofeu més dues
entrades per a l'espectacle infantil de l’Esplugues Entra En Escena (eeee!), el 16 de febrer,
El somni de l’espantaocells i dues tardes al
parc de jocs Baldufa Parc
• Més original: (individual) trofeu més tractament facial Flash amb efecte lifting i aromateràpia al Centre de Bellesa Merche Soler, de Can
Vidalet
• Més elegant: (individual) trofeu més sopar
de bufet lliure, amb beguda inclosa, per a dues
persones, al Restaurant Can Palou

Disfraces
hasta el último rincón
de Esplugues
Les entidades culturales
de nuestra ciudad, los
mercados municipales
y los museos se suman
al desmadre del Carnaval
XSi hay una entidad que vive de una forma

especial el Carnaval es el Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael, que con sus chirigotas y comparsas llevan ya muchos años
haciéndonos reír con sus canciones críticas y satíricas de la actualidad. También
lo celebran de una forma especial en el
Centro Aragonés con fiesta, baile y concurso de disfraces. Quien vaya a com-

prar a los mercados municipales de Can
Vidalet y La Plana, a parte de disfrutar de
la calidad de los productos, reirá con los
comerciantes, que irán disfrazados de una
temática que será sorpresa para todos.
Además, como es habitual, también ofrecerán chocolate caliente a sus clientes.
Por su parte, las personas mayores tendrán su propio baile en el CEM La Plana
durante la tarde del sábado. Finalmente,
tendréis ocasión de visitar los museos de
Esplugues de forma gratuita durante el
domingo, que de esta manera se unen a
la fiesta. Consultad los días, horas y espacios de estas actividades en el Dia a dia
de esta agenda.
da. ●

XEls més petits i petites s’ho passen d'allò més

bé amb el Carnestoltes. La festa els fa desenvolupar la imaginació a la vegada que riuen
i ballen com ho solen fer sovint però
fent riure com mai amb les seves disfresses menudes. A més, en poden
gaudir durant molts més dies, ja
que per a ells la festa comença el
dia 7 amb el dijous gras de l’Esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet, per
agafar forces per gaudir de tots
aquests dies a base de truita i
botifarra d’ou.
Dissabte, festa amb els pares,
i diumenge, un Carnestoltes a la
seva mida amb el Grup d’Esplai
Espurnes. Durant tot el matí hi
haurà rua, pregó, jocs de cucanya i música i ball per a tothom
amb els Trencamandres.
No s’haurà acabat aquí.
Dimarts 12 torna a prendre
la iniciativa l’Esplai Pubilla
Cases-Can Vidalet, que portarà a judici al rei Carnestoltes
i la Vella Quaresma. L’endemà,
dimecres de cendra, els
infants enterraran la sardina i, tristos, tornaran a
la rutina. ●

Dijous 7 de 18 a 19 h
Dijous gras
Plaça de la Bòbila
Diumenge 10 11.30 h
Rua des de la plaça Gandhi
fins a la plaça Catalunya
12 h Inici de festa i pregó
del rei Carnestoltes
12.15 h
Cucanyes i altres activitats
13.30 h
Música i ball per a tothom

CARNESTOLTES
INFANTIL
Dimarts 12 de 18 a 19 h
Judici del rei Carnestoltes
i la Vella Quaresma
Plaça de la Bòbila
Dimecres 13 de 18 a 19 h
Dimecres de cendra
Enterrament de la sardina
Plaça de la Bòbila

14.15 h
Comiat i fi de festa
Plaça Catalunya
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La cantaora Ángeles Nieto, que fue proclamada Andaluza del
Año en 2012, junto al guitarrista Juan Manuel Ramírez

Un simpático momento durante la elaboración de las migas,
que más tarde serán degustadas por todos los vecinos

Los niños y las niñas participan activamente en muchos momentos de
la fiesta. Especialmente dedicado a ellos es el concurso de dibujo

Un bonito momento del Festival Flamenco, que este año
se celebra en el Centre Cultural La Bòbila

Día de Andalucía
El relevo en las dos entidades andaluzas asegura la fiesta por mucho tiempo
X Un

momento importante en muchas
entidades es el relevo de aquellos
miembros que han estado, durante un
largo periodo, en primera línea tirando del carro. Pues bien, las dos entidades andaluzas de Esplugues han
renovado recientemente sus juntas.
La Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) lo hizo el año pasado, cuando Santi Gutiérrez se puso
al frente de la entidad, y el Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael lo ha
hecho este enero. Esta renovación asegura que Esplugues siga difundiendo
las manifestaciones culturales del pueblo andaluz por muchos años.
El nuevo presidente del Centro
Cultural, Juan José Marín, es uno de
los tres únicos miembros de la junta
que repiten. Eso hará que aunque
ese día ya sea siempre especial, aún
lo sea más para ellos. Habrá presión
también, como confiesa el nuevo presidente, porque “el listón está muy alto”
y quieren “igualarlo, como mínimo”.
Aunque la celebración se hará el

primer fin de semana de marzo (del
viernes 1 al domingo 3), justo pasado el 28 de febrero, Día de Andalucía,
su proximidad a este mes nos obliga
a incluirlo en L’AGENDA de febrero.
Pocos cambios en cuanto a los actos
tradicionales, que por eso se llaman
así, con la cultura y la gastronomía
como protagonistas. La única novedad
es la ubicación del Festival Flamenco,
organizado conjuntamente por las dos
entidades, que clausura los tres días
de fiesta y que, para más aforo, se ha
trasladado al Centre Cultural La Bòbila.
La celebración se iniciará el viernes
con la presentación de los actos y el
nombramiento del Andaluz del Año,
responsabilidad este año del Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael, y del
que quieren guardar silencio hasta el
último momento. A partir de ahí, sentimiento a flor de piel y cultura andaluza a raudales: ofrenda floral, migas,
sardinada, concurso de dibujo... Más
información sobre estos actos en la
agenda Dia a dia. ●

Celebración del
Día de Andalucía
1, 2 y 3 de marzo
Viernes 1 de marzo
• Presentación de los actos
• Vino de Honor
• Ofrenda floral al monumento
de Blas Infante
Sábado 2 de marzo
•
•
•
•
•

Concurso de migas
Sardinada popular
Degustación de migas
Concurso de dibujo infantil
Degustación de plato típico

Domingo 3 de marzo
• Festival flamenco
Consultad todos los actos
en el Dia a dia
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Un espectacle musical infantil
i un conte amb molta moralitat,
propostes per a tota la família

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA

eeee!

‘El somni de l’espantaocells’,
titelles amb missatge a l’eeee!
XUna

bona manera de tenir els més
petits i petites de la casa entretinguts
i aconseguir que aprenguin a la vegada és dur-los al teatre. Fa anys que
per a l’Esplugues Entra en Escena
(eeee!) no paren de passar-hi obres de
gran qualitat artística i que fomenten
valors al mateix temps. És el cas d’El
somni de l’espantaocells, del Centre
de Titelles de Lleida (estrenat l’any
2009), un espectacle adreçat a infants,
a partir de 3 anys, que narra la histò-

ria d’una nena que viu en una casa
de pagès i que un dia descobreix les
restes d’un vell espantaocells. El seu
nou amic, però, és vell i atrotinat i
va perdent parts del seu cos. A ella
li sap molt de greu, però ell ha après
a desprendre’s d’allò que és prescindible i que, fins i tot, pot ajudar-lo a
guanyar autonomia, a ampliar horitzons i a deixar que el vent l’empenyi
a volar, el seu gran somni. ●

EL SOMNI DE L’ESPANTAOCELLS
Dissabte 16 18 h
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]
Casal de Cultura Robert Brillas
• Més informació a www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82

‘Los Cantamúsicos’, un espectacle
infantil amb molta marxa
XL’altra

oferta teatral per als infants, fora
d’Esplugues Entra en Escena, és del tot
musical. Los Cantamúsicos és un espectacle de música conduït pel pallasso Panete,
que va presentant tots els membres de
la companyia, fins i tot un nen que balla
com molts no ho hem sabut fer de grans.
Tocaran clàssics infantils com El auto de
papà, La gallina Turuleca o Soy una cuchara, soy un tenedor, que agradaran a la
canalla i transportaran els seus pares i
mares a temps passats . Un espectacle
imprevisible on fins i tot els nens i nenes
que hi assisteixen poden acabar pujant a
l’escenari. A més, en qualsevol moment hi
poden aparèixer personatges del cinema o
de la petita pantalla, tan coneguts com els
Barrufets o els personatges de Madagascar,
i també un mag, que ens delectarà amb
els seus trucs. ●

40è ANIVERSARI DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA

Més música per
celebrar els 40 anys
de l’Escola
XDes del dia 12 de gener, quan es va inau-

gurar, i fins al 24 de febrer podeu visitar
l’exposició sobre els quaranta anys de
l’Escola Municipal de Música d’Esplugues
(EMME) al Casal de Cultura Robert Brillas.
A més, durant aquest mes, les orquestres
de l’escola seguiran posant música a l’exposició durant els diumenges 3, 17 i 24 a
través de tres concerts. Les primeres a
fer-ho seran la de corda infantil i juvenil,
després les orquestres de guitarra, i els
últims a actuar-hi seran les orquestres de
teclats infantil i juvenil, els pianistes i el
grup de percussió, que tancaran aquest
cicle de concerts que es faran a la sala
d’exposicions del Casal. Totes les actuacions començaran a les 12.30 h.
A més d’aquestes actuacions a Esplugues,
la coral Sons i Veus de l’EMME participarà
a la 28a edició de Musicoral a Sant Feliu de
Llobregat, el dissabte 16 de febrer.
UNA SETMANA PER A LA CULTURA
MUSICAL
L’Escola celebrarà la seva 4a Setmana
Cultural des del dilluns 18 fins al dilluns
22 de febrer. Les propostes no poden ser
més interessants i heterogènies. Des de
concerts amb els professors de l’EMME,
a la interpretació dels més joves i a concerts de bandes, passant per tallers de
construcció d’instruments, titelles, animació infantil, teatre, dansa, percussió,
LindyHop, Soundpainting... Cada dia, de
17.30 a 21.30 hores, a la seu de l’Escola,
al Centre Municipal Puig Coca.●

LOS CANTAMÚSICOS
Diumenge 24

12 h, 17 h i 19 h

(3 representacions)

Preus: anticipades [9€]
taquilla mateix dia [12€]
Casal de Cultura Robert Brillas
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19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Inauguració de l'exposició de tapissos de Victòria
Sintes 'Textura i color'

5 DIMARTS

Dia
a Dia

18 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN. Amb la collaboració del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

6 DIMECRES
19 h
La Masoveria Can Tinturé
Conferència:

'Petites escultures de Tanagras'
Camil·la González, conservadora del Museu Marès,
ens convida a apropar-nos a un tipus d’escultures de
fang cuit i pintat molt particulars.
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni, AMPEL.

2 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

7 DIJOUS

19 h
Plaça de la Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE:
FEM SORTIR ELS COLORS ALS CLÀSSICS

El último refugio, de Raoul Walsh
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues - Sala polivalent

Consell Municipal Extraordinari de
les Dones - Segon Pla d'igualtat de
gènere 2012-2015
19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Presentació del Voluntariat per la
Llengua, a càrrec del Sr. Eduard Vilar. També
comptarem amb la presència d'alguns voluntaris.
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

8 DIVENDRES
CARNAVAL A ESPLUGUES
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael, s/n local 4
19 h

CONTES AMB TITELLES

De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila

Inscripcions al concurs de disfresses

La Maixa i l'ós, a càrrec d'Albert Estengre

CARNAVAL A ESPLUGUES • DIJOUS GRAS

Premis per a tres categories: adult, grups i infantil

Per culpa d'una poma l‘ós va tancar la Maixa dins
d'una cova... però la Maixa es va escapar.

Inauguració Carnestoltes 2013

De 17 a 19.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

Ball per a la gent gran

Ens vindrà a veure el rei Carnestoltes i ens presentarà
les ordres que haurem de complir al llarg del seu
regnat. Hi haurà truita i botifarra d’ou per a tothom.
Activitat gratuïta i oberta a tothom. Per a més informació truqueu al 93 438 48 96
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
DE TOT EL CARNAVAL A LES PÀGINES 2 I 3

Organitzen: Centre Cultural L’Avenç i l'Ajuntament

3 DIUMENGE
11.45 h • Totes els diumenges del mes
Escola Isidre Martí

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

20.30 h

Concurs de disfresses

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘La cultura nòrdica. Els víkings de
Groenlàndia’
A càrrec de Francesc Bailón
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

22 h

Presentació de la xirigota i la comparsa
Xirigota Con veinte y sin mojar
Comparsa La lista de Merkel
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

FESTIVITAT DE SANTA ÀGUEDA
12 h
Parròquia de Sant Mateu

c. Sant Mateu, 30

Missa de Santa Àgueda
14.30 h
Centro Aragonés de Esplugues

plaça Macael, s/n

Dinar de Santa Àgueda per a les dones
Àpat de càtering amb un servei molt especial
Inscripcions al local social o trucant al tel. 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues
18 h • Ball
Inscripcions al local social o trucant al 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues
12.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

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

Actuació de les orquestres de corda
a l’entorn de l’exposició: ‘40 anys fent escola de música’

4 DILLUNS
Del 4 al 8 de febrer
Parc Pou d'en Fèlix - Pista vermella

Campanya Anual Control Soroll
Vehicles 2 Rodes 1r control
(juntament amb la campanya de mesuraments de la
qualitat de l'aire del vehicles del DTS de la Generalitat)
19 h
Espai Baronda
Conferència: ’Para

que la economía
vuelva a funcionar’

A càrrec d’Antón Costas, enginyer industrial i economista.
A PEU DE PÀGINA
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El catedràtic d'Economia Política
Antón Costas dóna les seves claus
per a la recuperació econòmica
X

'Para que la economía vuelva a funcionar' és el títol de
la conferència que impartirà l'enginyer industrial i economista Antón Costas. Deixeble del professor Fabià Estapé,
és Catedràtic d'Economia Política i director del Màster en
Economia i Regulació dels Serveis Públics que s'imparteix
a la UB. Les seves publicacions més recents analitzen les
causes, efectes i respostes a la crisi actual. El seu últim llibre
és La Torre de l'arrogància. Polítiques i mercats després de
la tempesta, 2011 (en col·laboració amb Xosé Carlos Arias,
(2 ª edició 2012).
Ha presidit o format part de diferents comissions d'experts
per assessorar governs en qüestions de política pública. Participa activament en
el debat públic sobre els problemes econòmics actuals. És columnista del diari El
Pais i El Periódico de Catalunya. Les seves opinions apareixen amb freqüència en
altres mitjans de comunicació. En el vessant empresarial, és conseller de diverses empreses i ha estat president del Consell d'Endesa a Catalunya. En el camp
institucional i social és vicepresident del Cercle d'Economia i membre de diversos
patronats de fundacions i associacions sense ànim de lucre.●
CONFERÈNCIA: ’PARA QUE LA ECONOMÍA VUELVA A FUNCIONAR’
Dilluns 4 19 h • Espai Baronda

9 DISSABTE
CARNAVAL A ESPLUGUES
De 10 a 12 h
Mercat de Can Vidalet

Els mercats celebren el Carnestoltes
El Mercat de Can Vidalet celebra el Carnaval disfressant-se i oferint xocolata desfeta als seus clients.

13 DIMECRES

10 DIUMENGE
De 10 a 14 h
Museu Can Tinturé

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CARNAVAL A ESPLUGUES

I LOVE ENGLISH

Carnestoltes al Museu!
Visites guiades gratuïtes

El Mercat de La Plana celebra el Carnaval disfressantse i oferint xocolata desfeta als seus clients.

Si encara no coneixes els museus d’Esplugues, tens
ocasió de fer-ho de manera gratuïta per Carnestoltes.
Visites guiades:
11 h • Museu de Ceràmica "La Rajoleta"
12 h • Museu Can Tinturé
13 h • Museu de Ceràmica La Rajoleta
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues de Llobregat

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

D’11.30 a 14.15 h
Plaça Catalunya

HORA DEL CONTE

CARNAVAL A ESPLUGUES

D’11 a 13 h
Mercat de La Plana

Els mercats celebren el Carnestoltes

El somriure perdut, a càrrec de Sandra Rossi
La Martina fa temps que no somriu, només fa que
badallar i el Pol es passa els dies enfurrunyat. Tots dos
havien perdut el somriure, on se'ls hauria amagat...?
De 17 a 19.30 h
Poliesportiu CEM la Plana

CARNAVAL A ESPLUGUES

Festa i ball de Carnestoltes
per a la gent gran

11.30 h
Rua des de la plaça Gandhi fins a la pl. Catalunya
12 h • Inici de festa i pregó del rei Carnestoltes
12.15 h • Cucanyes i activitats per a totes les edats
13.30 h • Música i ball amb els Trencamandres!
14.15 h • Comiat i fi de festa. Activitat gratuïta.
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes
plaça Macael, s/n

Carnaval al Centro Aragonés
Festa, ball i concurs de disfresses
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés d'Esplugues

12 DIMARTS
De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
18.30 h
Des del carrer Cedres fins a la plaça Catalunya

Gran rua de Carnestoltes
Recorregut: Cedres, Serra del Cadí, rambla Verge de
la Mercè, Molí, Jocs Florals, Enrique Tierno Galván,
Lleialtat, plaça Sant Lluís Gonzaga, Josep Anselm
Clavé, Laureà Miró, av. de Cornellà, Ramón y Cajal,
Sebastià Irla, plaça Catalunya.
Entitats participants: Amics del Ball de l'AV La
Plana, AMPA Can Vidalet, Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues, Associació Grup de
Percussió Drums d’Esplugues, AV El Gall, Centro
Aragonés de Esplugues, Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael, Centro Extremeño Muñoz Torrero,
Colla de Bastoners, Colla de Diables Infantils
Boiets Esquitxafocs, Colla de Geganters, Esbart
Vila d'Esplugues, Escola Municipal de Música
d’Esplugues, Grup de Percussió Atabalats i
Pastorets i Companyia.
20 h
Plaça Catalunya

Pregó de Carnaval
Amb la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs
22 h
Complex Esportiu Municipal La Plana
Entrada: [3€]

Ball amb orquestra
Sense dret a consumició. Servei de bar.
Gratuït per a infants menors de 6 anys. Inclou el
concurs de disfresses, comparses i carrosses

PREMIS CONCURS DE DISFRESSES 2013
Millor carrossa: trofeu més obsequi
Millor comparsa: trofeu més obsequi
Millor adult: (individual o parella): tsopar per a dues
persones a Tapas Bar & Musical Willy’s
Millor infantil: trofeu més dues entrades per
a l'espectacle infantil de l’Esplugues Entra En
Escena (eeee!), el 16 de febrer, El somni de l’espantaocells i dues tardes al parc de jocs Baldufa Parc
Més original: (individual) trofeu més tractament facial Flash amb efecte lifting i aromateràpia al Centre de
Bellesa Merche Soler, de Can Vidalet
Més elegant: (individual) trofeu més sopar de bufet
lliure, amb beguda inclosa, per a dues persones, al
Restaurant Can Palou

De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMECRES DE CENDRA

L’enterrament de la sardina
Acte simbòlic que donarà per finalitzat el Carnaval.
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Carnestoltes infantil

18 h
Centro Aragonés d'Esplugues

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

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMARTS DE JUDICI

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

21 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

2n curset sobre primers auxilis a la
muntanya, a càrrec d’Enric Caubet “Pompier
de Vielha”
Organitza: Centre Excursionista Esplugues -Espluga Viva

14 DIJOUS
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

CONTES MENUTS

Contes de llunes, a càrrec d'Ada Cusidó
Contes per als més menuts, sempre amb l'objectiu de
fomentar el gust per la lectura, estimular la imaginació
de l'inimaginable, ser capaços d'estar una estona en
calma entenent la importància del silenci, de saber
compartir una estona amb altra gent i gaudir-la!
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d'un adult.
Cal inscriure's presencialment. Places limitades
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘Veritats i mentides de la història’
A càrrec d’Antoni Dalmau
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Coloraines, a càrrec de Santi Rovira

Conferència sobre la fibromiàlgia
X La fibromiàlgia ha estat sempre una malaltia complexa, ja que, a més dels seus

símptomes, ha estat sovint estigmatitzada. La majoria de persones que la pateixen són dones i fins fa poc no hi havia un mètode diagnòstic clar. Això ha fet que
sovint no es creia a les persones que tenien la malaltia i es pensava que s’inventaven que patien dolor o simulaven
cansament, fins i tot després que
l’any 1982 l’Organització Mundial
de la Salut (OMS) reconegués la
fibromiàlgia. Per tal de conèixer
de prop la malaltia i com és el dia
a dia de les dones que la pateixen, la infermera i delegada del
Col·legi Oficial d’Infermeria del
Baix Llobregat, i afectada per la
malaltia, Beatriu Fuentes donarà
una conferència sobre aquesta
síndrome crònica. ●
DIJOUS DE LES DONES • CONFERÈNCIA SOBRE LA FIBROMIÀLGIA
Dijous 14 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas
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19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

DIJOUS DE LES DONES

ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA

Conferència sobre la fibromiàlgia

AUDICIÓ DISCOGRÀFICA COMENTADA

A càrrec de la Beatriu Fuentes
Delegada del Col.legi Oficial d´Infermeria al Baix
Llobregat i experta en fibromiàlgia
Organitza: Consell Municipal de les Dones

Petita història de la sarsuela

A LA PÀGINA ANTERIOR

19 h • Biblioteca La Bòbila
Hello Bòbila! Grup de conversa
en anglès. Coordina Sílvia Fernández

18 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Teatre infantil de titelles:

El somni de l’espantaocells, a càrrec del
Centre de Titelles de Lleida

Modera: Josep M. Busqué.
Durada aproximada, 90 minuts. Entrada lliure
Organitza: Club de Música Clàssica de la Biblioteca
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

Verd aigua, de Marisa Madieri.
Coordina Carles Ferrer

A LA PÀGINA 5

19 h • Plaça de la Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE:
FEM SORTIR ELS COLORS ALS CLÀSSICS

He muerto mil veces, de Stuart Heisler

15 DIVENDRES
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT

Torn de nit, d’Agustí Vehí. Coordina: Àlex
Martín Escribà. Amb la presència de l’autor

16 DISSABTE

17 DIUMENGE
12 h
Parc del Pou d’en Fèlix - Pista coberta

Ballada de sardanes amb la Cobla
Ciutat de Girona
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç
12.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA • 1972 - 2012
Actuació de les orquestres de guitarra, a l’entorn de
l’exposició: ‘40 anys fent escola de música’
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Actuació de l’Ateneu Santfeliuenc,
Coral Solvin, S.C. El llesamí, S.C.R. Lo
Llobregat de les flors
De 9.45 a 14 h
Espai Baronda

ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL
D'INCLUSIÓ SOCIAL

I Jornades de treball col·laboratiu
per a la Inclusió Social
Jornada amb presència de representants polítics, tècnics municipals, representant d’altres administracions
i institucions, associacions i ciutadania per tal de
recollir propostes prioritzades i captar voluntats collaboratives. Confirmació assistència 900 300 082
9.45 h • Inauguració a càrrec de Pilar Diaz, alcaldessa d’Esplugues
10 h • Ponència: ‘La inclusió social en
temps d’austeritat’, a càrrec de Joaquim
Brugué, doctor en Ciència Política i de l’Administració. Director de d’Institut de Govern i Polítiques
Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona
10.45 h • Presentació de la metodologia
per a la sessió de treball a càrrec de Gerard
Quiñones, politòleg i soci director de Neòpolis.
11 h • GRUPS DE TREBALL:
• Àmbit Econòmic - Laboral.
Dinamitzador: Gerard Quiñones, politòleg.
• Àmbit Sociosanitari.
Dinamitzador: Daniel Tarragó, sociòleg.
• Àmbit Residencial i Urbà - Territorial
Dinamitzador: Carles Adamuz, politòleg.
• Àmbit Educatiu - Formatiu.
Dinamitzadora: Núria Villena, sociòloga.
• Àmbit Relacional i de Ciutadania.
Dinamitzador: Narcís Pou, pedagog.
12.15 h • Pausa
12.45 h • Tancament grups de treball
13.15 h • Plenari
13.45 h • Cloenda, a càrrec de Sara Forgas, presidenta de l’àmbit de Serveis a les Persones de l’Ajuntament
A LA PÀGINA SEGÜENT

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

HORA DEL CONTE

El pirata Malapata, a càrrec de Blai Senabre
Aquest vell pirata ens explicarà tota mena d'aventures
viscudes durant els seus viatges pels set mars
De 17 a 19.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
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Organitza: Societat Coral Centenària La Coloma

18 DILLUNS
De 17.30 a 21.30 h
Escola Municipal de Música d'Esplugues
CM Puig Coca Petit Parc de l’Amistat, s/n

4a SETMANA CULTURAL EMME
17.30 h • Construcció d'instruments
18.15 h • Toquem instruments
19.30 h • Banda de swing i ball LindyHop
20.30 h • Concert de professors: Sting versions

19 DIMARTS

19 h • Plaça de la Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE:
FEM SORTIR ELS COLORS ALS CLÀSSICS

Forajidos, de Robert Siodmak
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

21 DIJOUS
De 17.30 a 21.30 h
Escola Municipal de Música d'Esplugues
CM Puig Coca Petit Parc de l’Amistat, s/n

4a SETMANA CULTURAL EMME
17.30 h • Teatre
18.15 h • Toquem instruments
19.30 h • Taller de composició
20.30 h • Concert de professors i batukada amb
el grup DRUMS
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

‘L’Islam polític: religió i democràcia’
A càrrec de Francesc Xavier Marín
Més informació a aauge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

22 DIVENDRES

De 17.30 a 21.30 h
Escola Municipal de Música d'Esplugues
CM Puig Coca Petit Parc de l’Amistat, s/n

De 17.30 a 21.30 h
Escola Municipal de Música d'Esplugues
CM Puig Coca Petit Parc de l’Amistat, s/n

4a SETMANA CULTURAL EMME

4a SETMANA CULTURAL EMME

17.30 h • Animació infantil
18.15 h • Toquem instruments
19.30 h • Soundpainting!
20.30 h • Concert de la Banda Jove i concert de
professors. Bossa nova

20 DIMECRES

17.30 h • Danses del món
18.15 h • Berenar i entrega de premis “Toquem
instruments”
19.30 h • Body Percussió
20.30 h • Sessió DJ! Fi de festa

23 DISSABTE

De 17.30 a 21.30 h
Escola Municipal de Música d'Esplugues
CM Puig Coca Petit Parc de l’Amistat, s/n

HORA DEL CONTE

4a SETMANA CULTURAL EMME

Un plat pla, blau clar, ple de petons està

17.30 h • Titelles i contes
18.15 h • Toquem instruments
19.30 h • Performance de percussió
20.30 h • Concert de joves intèrprets

A càrrec de mOn Mas
La Fada Flora fa una festa amb farina fina, Madame
Beixamel cuina petons embarbussats per als més agosarats, petons de cocodril amb gust de perill i petons
de princesa sota la boira espessa

18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

The Giant Turnip and The
Sweetest Song, with Sophie Heydel
Contes per habituar-se a sentir l'anglès, a partir de 3 anys
The Sweetest Song: An African American tale about
a little girl who picks flowers where she isn't supposed
to and gets a surprise.The Giant Turnip: An old man
and his wife grow a turnip on their farm. It grows so
large that they cannot pull it out of the ground. They
need their friends to help. They even get the cat and dog
to help. A clever tale about working together told 100 in
english with visual aids and audience participation.

12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

De 17 a 19.30 h
Centre Cultural L’Avenç - Sala teatre Joan Brillas
Socis [2€], no socis [3€]

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç

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

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

12, 17 i 19 h (tres representacions)
Casal de Cultura Robert Brillas
Preu: anticipades [9€] taquilla mateix dia [12€]

Los Cantamúsicos
Espectacle musical infantil
A LA PÀGINA 5

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

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA • 1972 - 2012
Actuació de les orquestres de teclats infantil i juvenil,
solistes de piano i grup de percussió, a l’entorn de
l’exposició: ‘40 anys fent escola de música’

26 DIMARTS
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

El gran reloj, de Kenneth Fearing.
Coordina: Jordi Canal

DISSABTE 2 DE MARÇ
DÍA DE ANDALUCIA
10 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

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

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

Degustació de plat típic andalús
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)
12 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Concurs de dibuix infantil
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)

Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

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

Curs de Formació en Cooperació al
Desenvolupament

Tots els dimarts, d’11 a 13 h
Esplai de Gent Gran de Can Clota La Pau, 10

I LOVE ENGLISH

28 DIJOUS

Fins al 26 de març. Dimarts, de 18 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Certamen de poesia dedicat a
Andalusia

13.30 h
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Entrega de trofeus del concurs de
dibuix i el concurs de migas

Stories and games in English for
children 6 years of age and up

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

21 h
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

13 h • Plaça Macael

Degustació de migas

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Story time, with Mary Hidalgo

Dilluns, 4 de febrer, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Promoure la reflexió i el debat sobre temes de
solidaritat i cooperació
A càrrec de la Federació Catalana d'ONG per al
Desenvolupament. Informació i inscripcions:
Cooperació al Desenvolupament, 93 371 33 50
(ext. 2429), tgomez@esplugues.cat
• Dimarts 12 de febrer:
L'Educació pee al desenvolupament al municipi
• Dimarts 26 de febrer: El treball en incidència
política i les xarxes de solidaritat
• Dimarts 12 de març: Com comunicar la feina de
solidaritat i cooperació internacional
• Dimarts 26 de març: Aplicant la perspectiva de
gènere en el treball de les ONGD

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

27 DIMECRES

CURSOS i TALLERS

Organitza: Asociación Cultura Andaluza de Esplugues
(ACAE)

DIUMENGE 3 DE MARÇ
11 h
Centre Cultural La Bòbila Plaça de la Bòbila, 1

DÍA DE ANDALUCIA

Festival flamenc en honor al Dia
d'Andalusia
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
A LA PÀGINA 4

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, practica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos
directament a l’esplai. Cursos de febrer a juny
Tots els dijous, d’11 a 13 h
Esplai Municipal Gent Gran Centre - La Plana
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bx.

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, practica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos
directament a l’esplai. Cursos de febrer a juny

19 h
Plaça de la Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE:
FEM SORTIR ELS COLORS ALS CLÀSSICS

Código del hampa, de Don Siegel

DIVENDRES 1 DE MARÇ
DÍA DE ANDALUCÍA
21 h
Ajuntament d’Esplugues - Saló de Plens

Presentació dels actes i
nomenament de l’andalús de l’any
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
22 h
Plaça Blas Infante

Ofrena floral al monument de
Blas Infante
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael
22.30 h
Edifici Molí

Vi d'honor
Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
23 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael, s/n local 4

Inauguració de l'exposició d'escultures d'Olga Antic
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

La inclusió social
en temps d’austeritat
X Esplugues vol reforçar el seu compromís en matèria d’igualtat i cohesió social.

Amb l’objectiu de conèixer les principals problemàtiques que podem trobar-nos a
la ciutat i estudiar les causes que fan que certs col·lectius siguin més vulnerables
a patir desavantatges socials, l’Ajuntament d’Esplugues ha organitzat, a
través del Pla d’Inclusió Social d’Esplugues, les primeres Jornades de
treball col·laboratiu per la inclusió
social.
Es tracta d’una iniciativa que està
oberta a la presència de representants polítics, tècnics municipals, d’altres administracions i institucions, associacions i ciutadania per tal de recollir propostes prioritzades i captar voluntats
per millorar com a societat des de la base, des dels barris. A més de la ponència
'La inclusió social en temps d’austeritat', a càrrec de Joaquim Brugué, director
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona, també es faran diversos grups de treballs segons els diferents àmbits
amb dinamitzadors especialistes en cada camp. ●
JORNADES DE TREBALL COL·LABORATIU PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
Dissabte 16 De les 9.45 a les 14 h • Espai Baronda
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Tots els dimarts, d’10 a 12 h
Esplai Municipal Gent Gran Centre - La Plana
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bx.

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

I tu per què no? Vine a fer Informàtica!
Si ja has fet un curs d’informàtica per gent gran, practica amb el suport dels voluntaris del casal. Dirigiu-vos
directament a l’esplai. Cursos de febrer a juny
Del 18 de febrer al 18 de març de 2013
De dilluns a dijous, de 19 a 22 h
Local Creu Roja c. Severo Ochoa, 14

Curs de primers auxilis
Curs d’assistència sanitària immediata II
50 hores lectives. Preu curs: [221,45 €]
Més informació al 93 371 82 02
Reconegut pel Decret 225/1996 de la Generalitat de
Catalunya. Reconegut com a crèdits per la Universitat
de Barcelona, Universitat Autònoma, Universitat
Politècnica, Universitat de Girona i Universitat de Lleida
Dimecres, 13 de febrer, a les 21 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

2n curset sobre primers auxilis a la
muntanya, a càrrec d’Enric Caubet “Pompier

BIBLIOTECA PARE MIQUEL
ELS CLUBS DE LECTURA
DE LA PARE MIQUEL
Dimarts 5

18 h

CLUB DE LECTURA
El viatge de l'elefant, de José Saramago
Sota el regnat de Joan III de Portugal, l'any 1551,
un elefant va ser conduït des de Lisboa fins a
Viena per ser lliurat a l'arxiduc Maximilià com a
regal de noces.
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dijous 28

19.45 h

CLUB DE LECTURA
La vida al davant, de Romain Gary
Una vella prostituta jueva acull en una pensió
clandestina els fills no desitjats de les seves companyes. Un relat punyent i commovedor alhora.
Places limitades. Cal reserva prèvia.
DIES DE CONTE

Els dies 2, 9, 14, 16 i 23
(Vegeu informació al Dia a dia)

Dijous 14

19 h

CLUB DE LECTURA
La sonrisa etrusca , de José Luís Sampedro
Dues relacions ocuparan els darrers mesos de vida
d'un vell camperol calabrès: el descobriment del
seu nét Bruno i l'amor d'una dona, Hortènsia
Places limitades. Cal reserva prèvia.

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

Els dies 13, 20 i 17
(Vegeu informació al Dia a dia)

de Vielha”
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

Monogràfic de cascades de glaç.
Sessió teòrica: dimecres 20 de febrer
Sessions pràctiques: 23 i 24 de febrer
Continguts: aquesta especialitat és de les que més
s’ha desenvolupat pel que fa a tècniques i materials
específics dins de l’alpinisme. L’objectiu és iniciar-se
i donar a conèixer la tècnica, el material i l’equip per
realitzar amb seguretat escalada en glaç
Preus: socis [70€], no socis [92€]. Pernoctar i àpats no
inclosos
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

TALLERS CENTRE CULTURAL L'AVENÇ

Inscripcions i inici tallers al febrer
Vegeu-ne l’oferta a la contraportada d'El Pont
d'Esplugues d'aquest mes o adreceu-vos a
L'Avenç i sol·liciteu tota la informació, els horaris
i els preus. Podeu trucar al 93 513 54 45, de 16 a 20
hores, a la secretaria de L'Avenç o per correu electrònic a centreculturalavenc@gmail.com

Voleu aprendre a jugar a
Tennis Taula?
La Secció de Tennis Taula de L'Avenç amb
20 anys d'experiència, us proposa per aquest
any 2013 la realització d'un taller d'aquesta modalitat esportiva, amb la intenció
de crear una escola i donar resposta a la
demanda feta per part de la població.
Sessions informatives a la sala Pau Pujol
Dilluns 4, a les 20 h i dimecres 6, a les 18 h
Confirmeu assistència! (93 513 54 45, de 16 a 20 h)

Organitza: Secció de Tennis Taula de L'Avenç

SORTIDES
Diumenge 3 de febrer, a les 11 h
(I també el diumenge 3 de març, a les 11 h)
Muntanya de Sant Pere Màrtir
Itinerari:

Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere
Màrtir farem una breu introducció a la Guerra Civil
espanyola remarcant el paper de les defenses antiaèries
existents. Dificultat mitjana-alta. Es recomana portar
roba i calçat adient
Lloc de trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Dissabte, 16 de febrer. Horari a concretar

Sortida a la Badalona romana
Sortida a Badalona per visitar la Casa dels Dofins,
el Pont del Petroli i el Museu Baètulo Romana.
Incripcions al Museu Can Tinturé.
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues, AMPEL
10 L'Agenda - febrer 2013

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 5

18 h

Dimecres 20

19 h

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

CLUB DE LECTURA T-10
Verd aigua, de Marisa Madieri.
Coordina: Carles Ferrer

Divendres 15

Dimarts 29

19 h

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT!
Torn de nit, d’Agustí Vehí. Coordina: Àlex Martín
Escribà. Amb la presència de l’autor

19 h

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
El gran reloj, de Kenneth Fearing.
Coordina: Jordi Canal

Diumenge, 3 de febrer
Sortida en cotxes particulars

Dissabte 23 de febrer, a les 17 h

EXCURSIONS EN FAMILIA

Carrer Comerç, 36 (Barcelona)
Per a més informació truqueu al 93 371 36 60
Organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

St. Llorenç de Munt “ Més de mil flors”
Excursions dirigides a les famílies amb nens i nenes
que volen gaudir d’una aproximació al món de l’excursionisme i la natura. Cal fer inscripció prèvia.
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 39 09.
Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’excursió.
També podeu assistir a la preparació d’aquestes
excursions i altres activitats els dimecres a les 20.30 h
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Diumenge, 17 de febrer
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

Visita al Museu de la Xocolata

Diumenge 24 de febrer

EXCURSIONS BTT

Del Vallès al Maresme pel riu Besòs
Excursions de muntanya col·lectives en BTT.
Cal fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues, per més informació
truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins el dimecres
abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació
d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a les
20.30 h, al Centre Excursionista Espluga Viva.
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Via Romana de Capsacosta - De Sant
Pau de Segúries a l’Hostalnou de
Bianya (la Garrotxa)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal fer
inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: Centre
Excursionista d’Esplugues, per més informació truqueu
al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins el dimecres abans
de l’excursió. També podeu assistir a la preparació
d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a
les 20.30 h, al Centre Excursionista Espluga Viva.
C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Centre Excursionista Esplugues - Espluga Viva
Dissabte 23 i diumenge 24 de febrer

24è Poblat d’iglús 2013
19 febrer: classe teòrica al GELADE
23 febrer: construcció poblat d’Iglús
24 febrer: excursió, adaptada a les possibilitats
del grup
Inscripcions fins el 12 de febrer, els dimarts de 21.30 a
23 h, al local de GELADE a L’Avenç (c. Àngel Guimerà,
27-29. Accés per la pista municipal). Preu: [5€]
*En cas de no estar federat, la llicència federativa per 2
dies té un cost de [5,60€]
* Desplaçament a l’activitat en vehicles particulars.
Contacte: info@gelade.cat
Organitza: GELADE i Centre Cultural L’Avenç

EXPOSICIONS
Fins al 24 de febrer
Casal de Cultura Robert Brillas- Sala d’exposicions

40è ANIVERSARI DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA • 1972 - 201240
Exposició: '40 anys fent escola de música'
Els diumenges 3, 17 i 24 de febrer hi haurà concerts,
a les 12.30 h, amb diferents músics i agrupacions de
l'escola. Consulteu l’agenda Dia a dia
Del 4 al 27 de febrer
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
I dijous, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Exposició de tapissos de Victòria
Sintes: 'Textura i color'
Inauguració: dilluns, 4 de febrer, a les 19 h, a càrrec
de l'autora, del Cercle Artístic d'Esplugues.
Del 4 de febrer a l’1 de març
Biblioteca La Bòbila
Exposició: 'La

novel·la policíaca europea: cuina i territori'
Una mostra bibliogràfica de la relació dels autors de
novel·la policíaca amb la cuina i el seu territori

TIC Espai Consoles
Dimecres 27, de 18.30 a 20.45 h
Espai Jove Remolí

Campionat ProEvolution
Soccer 2011

Jocs de taula

Dilluns 11, de 17.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí

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

Espai de trobada
Divendres 8, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

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

Ha arribat el moment esperat del trimestre! Vine a competir amb altres joves de
la ciutat al joc ProEvolution Soccer 2011.
Demostra la teva habilitat amb el comandament i derrota els teus oponents i aconsegueix el premi! Entrenament pel campionat el divendres 22 de febrer de 18.30 a
20.45 h. Places limitades. Activitat gratuïta.
Reserva la teva plaça al 93 372 97 06

Jove digues la teva!

PLA JOVE 2013-16

L’Ajuntament d’Esplugues, a través
de la Regidoria de Joventut està
impulsant l’elaboració del nou
Pla Local de Joventut.

Participa-hi!!!

3. Enquesta
Pots fer l’enquesta a través del nou blog
de l’Oficina Jove d’Emancipació, descarregant l’enquesta del web jove i enviar-la
al correu electrònic o bé te la faciltem des
dels equipaments juvenils.
WEB www.esplujove.net
BLOG http://esplujove.blogspot.com.
es/?zx=c705afa7ca6022c3
E-MAIL esplujove@esplugues.cat
Espai Jove Remolí
Oficina Jove d’Emancipació

4. Grup motor
O, si esteu disposats a ser partícips més
actius i directes de l’elaboració del Pla
Jove només heu de deixar el vostre
comentari , deixant el vostre nom i cognoms, barri on vius, data de naixement,
telèfon i e-mail enviant un correu i ens
posarem en contacte amb vosaltres
esplujove@esplugues.cat
FES LES TEVES APORTACIÓNS DE
L’1 DE FEBRER A L’1 DE MARÇ
Per a més informació consulta:

www.esplujove.net

Participa en dir la teva sobre el
futur de la nostra ciutat!!!

Eines per l’estudi
Divendres 15, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Espai Jove Remolí

Mètodes d’organització i
tècniques d’estudi
Sabem que la tasca d’estudiar i fer els
deures, quan millor planificada estigui,
menys esforç requereix i s’obté un major
rendiment. Per això, et convidem a que
vinguis al Remolí a apendre mètodes
d’organització i tècniques d’estudi. Per
a joves de 12 a 16 anys. Reserva la teva
plaça al 93 372 97 06

1. Tallers participatius
Que opineu el jovent sobre l’ocupació,
la formació, l’oci, l’associacionisme, el
voluntariat i altres temes?
Dijous, 21 de febrer, a les 19 h
Dimarts, 26 de febrer, a les 19 h
Oficina Jove d’Emancipació

TAL L ER D’OC U PAC I Ó

Servei de voluntariat europeu
Vols fer voluntariat? Saps que es necessita
per fer-ho? Per on comento a bucar i com
preparar-se? Si vols saber més vine i t’informarem. Taller gratuït
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690

Dijous 28, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Recuperem la setmana més sensual
a Esplugues. Aprendràs a despertar
el gust i el plaer dels sentits. Uns
aspectes que no només són importants perquè aquests temes ens
atrauen, sinó que són necessaris
per tenir una bona salut emocional,
estar en harmonia amb un mateix i
sentir-se confiat i a gust amb la nostra manera de ser.
Dimarts 12, de 19 a 21 h
Cuina Casal Cultura Robert Brillas

Cuina afrodisíaca
Aprèn a cuinar les receptes més suggerents, que et convidaran a acabar el sopar
amb la sensualitat pels núvols . Per a
majors de 18 anys.
Places limitades, reserva al 661 987 690
Dijous 14, de 19 a 21 h
Oficina Jove d’Emancipació

Bombes de bany
Aprèn a fer bombes de bany artesanals
que et permetran tenir un bany d’allò
més divertit, la bomba es desfà a l’aigua
i impregna la teva pell dels aromes que
la componen.. Per a majors de 18 anys.
Places limitades, reserva al 661 987 690
Divendres 15, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Stripdance
Amb aquest taller aprendàs una coreografia sensual, amb una cadira, una boa,
que permetrà alliberar tota la sensualitat
que tothom porta a dins. Per a dones
majors de 18 anys.
Places limitades, reserva al 93 372 97 06

Entra al web jove o envian’s un correu
electrònic i participa del fòrum aportant
les teves idees i la teva visió al web
esplujove.net / esplujove@esplugues.cat

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

Dimarts 19, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

ix-te
Afege ter!!
it
w
T
al

2. Bústia virtual de propostes

Oficina Jove d'Emancipació

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

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

IV SETMANA DE
LA SENSUALITAT

E XP O S I C I Ó J O VE

CINEFÒRUM

De l'1 al 28 de febrer, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Sexualitat: passem dels
tòpics
Recull de les millors imatges del VIII concurs
fotogràfic del GAG, Grup d’amics Gais ,
Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals

Dijous, 22 de febrer, de 19 a 20.30 h
Oficina Jove d’Emancipació
Cinefòrum: 'Vides Transsexuals'
Projecció del Documental de Maria Popova i
posterior posada en comú amb els assistents.
Cal reservar plaça trucant al tel. 661 987 690
(+18 anys)

Com superar una entrevista
de feina amb èxit?
Aprèn a controlar les teves pors i timidesa
al enfrontar-te a una entrevista. Practiquem
l’entrevista¡¡Saps com afrontar una entrevista de feina? Abans de tot et donem uns consells útils per preparar-te abans, durant i després de l’entrevista de feina. Taller gratuït.
Cal reservar plaça trucant al tel. 661 987 690

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

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Dissabte 2

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - S. Zaragoza

Dissabte 16

Dissabte 2

19 h

Handbol masculí H. Esplugues - CEH Vendrell

PARTITS FUTBOL

Diumenge 3

10 h

Voleibol femení CV Esplugues - Volei St. Just

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 3

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - Bàsquet Sitges

Dissabte 16

Dissabte 16

19 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Olimpic Florestat

Diumenge 17

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – CB Calafell

Diumenge 24

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – CE Vilanova i la Geltrú

18 h

12 h

Futbol sala masc. CCA PL Macael – Casal de Sords BCN

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Can Buxeres C.F.

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Dissabte 16

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - La Plana, F.C.

Diumenge 17

12 h

Futbol masc. Can Vidalet, C.F. - Ciudad Cooperativa, C.F.
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