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ESPLUGUES CELEBRA
UN Nadal FARCIT
D’ACTIVITATS
Esplugues se suma a la celebració del 22è aniversari de la
Declaració dels Drets dels Nens i Nenes de les Nacions Unidess

E

l Nadal engresca a tota la família, des dels infants fins a la
gent gran, i ofereix un ampli
ventall d’interpretacions. Per
a alguns és una època de recolliment i reflexió; per a d’altres, és un
moment de festa per compartir amb els
éssers estimats. El fred no fa por a les
nostres entitats, que durant aquestes dates programen activitats de temàtica nadalenca.
UNES FESTES MOLT MUSICALS
Aquestes són unes dates amb musicalitat
pròpia. Els dies 16, 17 i 23 podem gaudir
de diverses actuacions de les corals de
l’Escola Municipal de Música. Així mateix, diumenge 18 s’organitza, a la sala
d’actes de la mateixa escola, una actuació
dels grups d'alumnes de música moderna
i percussió. També podem gaudir de les
Corals Musicorum (adults, joves i infants),
diumenge 18, al seu habitual concert de
Nadal, enguany amb el títol de Pampallugues, sota la direcció de Sònia Gatell
i acompanyats pel piano d’Abel Garriga
i amb la participació d’El Cor de la Nit,
a l’Espai Baronda. La música no s’acaba
aquí, perquè dissabte 17 a la tarda hi ha
una festa i ball de Nadal per a gent gran a
L’Avenç i també l’escola de música Amalgama ha preparat un concert coral, diven-

CONCERT DE NADAL
"PAMPALLUGUES"
CORAL MUSICORUM
Diumenge 18

dres 16, i una marató de musica, dissabte
17; ambdues, en benefici de la Marató
de TV3. Finalment, si amb tanta música
heu sentit ganes de moure-us, podeu
participar al taller de danses tradicionals
organitzat per l’Associació Dones Actives
Espluguines al CX Espai, el dilluns 12.
NADAL ALS MUSEUS
Els museus d’Esplugues també compten
amb una programació especial. El dissabte
17, concentra la major part de les activitats.
Al matí, a La Masoveria es realitza un taller
familiar on es pot aprendre a modelar amb
fang les figures del naixement. Així mateix,
Can Tinturé ens proposa el seu tradicional viatge pels Pessebres del món amb la
mostra d'un pessebre procedent de Costa
d’Ivori, de fang i pintat a mà, que es podrà
veure del 17 de desembre al 8 de gener al
Museu.
El mateix dissabte 17, hi ha portes obertes als dos Museus i una visita combinada
gratuïta a les 12 h, per conèixer el Museu
de Ceràmica La Rajoleta i el Museu Can
Tinturé, petits fragments de la història de
la nostra ciutat. El cap de setmana del 17
i 18 també podem aprendre a fer el nostre
propi Tió en un taller adreçat a infants. La
Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues (UBE) l’organitza dissabte al Casal de
Cultura Robert Brillas, i diumenge a la rambla Verge de la Mercè. Per participar-hi, cal
portar tres tiquets de compra de diferents
establiments adherits a la UBE.
Vegeu totes les activitats a l’Agenda dia
a dia de les pàgines centrals. ●

BALL DE
NADAL PER A
LA GENT GRAN
Dissabte 17

Centre Cultural
L'Avenç

12.30 h

Espai Baronda

TALLER
FAMILIAR
Dissabte 17

11 h

La Masoveria
Museu Can Tinturé
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17 h

UNA FIRA DE NADAL
AMB RÈCORD DE PARTICIPANTS

Música, danses i artesania
a la rambla del Carme

FIRA DE NADAL
ESPLUGUES
SONA NADAL
Dissabte 10
de 10 a 21 h
Rambla del Carme

X Enguany,

la Fira de Nadal assoleix un
rècord de participació: se superen les 120
inscripcions i fins i tot hi ha llista d’espera,
així que l’oferta no pot ser més completa.
Podem trobar els guarniments que manquen a casa per viure en un ambient més
nadalenc, aconseguir una llaminadura que
doni un toc especial a la taula en un dia
assenyalat o comprar sense presses un
regal diferent per a una persona estimada.
Podem atansar-nos a la rambla del Carme
dissabte 10 per visitar la fira organitzada
pel TiC Espluga Viva i descobrir els productes artesans que porten els firaires. No
només podem comprar, sinó també gaudir de les delícies de la fira allà mateix.
Una de les novetats d’aquesta edició és
la Taverna de la Fira, que ofereix durant
tot el dia tapes, vi, pomada i refrescos.
Així mateix, a les 13 h, a la taverna també
trobem una cantada de glosses amb en
Marcel Casellas. A més, hi ha un menú per
5 euros pensat per foragitar el fred més
persistent. I per als més golafres, xocolata
desfeta amb melindros per berenar.

Les parades són obertes des de les 10
del matí i fins les 9 del vespre, així que
tenim temps per investigar-les totes. Us
recordem que a la fira es pot adquirir la
a
nova rajola de la col·lecció Pujol i Bausis,
siss,
s,
la número 14.
Com cada any, també hi ha un espai
esssp
pa
aii
dedicat a la música i la dansa, ja
que
a q
ue
u
e
simultàniament s’hi celebra Sona Na
Nadal,
ada
ad
all,
una iniciativa que ofereix un escenari
cena
na
a rrii
obert a totes les associacions o persones
rsone
ne
es
a títol individual que vulguin interpretar
pret
ettar
ar
alguna nadala o repertori propi. Dins
in
ns de
de
les actuacions programades a l’escenari
cen
en
e
narri
trobem a les 11.30 h als alumnes de l’au
l’aula
au
ula
l
de gralla; una hora més tard, a la Coral
Co
ora
or
ora
all
Musicorum; a les 17 h, temes de Nadal
da
al
amb Dues Tarotes, amb en Sergi i en Joan;
n;;
mitja hora més tard, als Bastoners; i a les
s
18 h, la ballada de l’Esbart, on participen
les seccions de petits, infantils i mitjans. A
partir de les 19 hores podem cantar nadales sota la direcció del grup de Francesc
Marimon a l’escenari. Hi estem tots convidats a participar en aquesta tradició tan
nostra de cantar nadales plegats. No tingueu vergonya i animeu-vos a prendre-hi
part! ●

CAN PALOU
Æ Cuina de mercat
Cargols a la llauna
MENÚ LOW COST: 7€ (laborables)
MENÚ MIGDIA: 10,25€ NIT: 12,50€
BUFFET LLIURE: a partir de 14,50€
IVA inclòs
Infants 9€
CARTA: 30€ aprox.
TANCAT: nits de diumenge

www. canpalou. com

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

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

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 haver-se
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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UN AÑO MÁS LAS
ENTIDADES SE VUELCAN
EN LA NAVIDAD

L

as tradiciones para celebrar la
Navidad son múltiples y algunas
tienen más arraigo en algunas
comunidades autónomas que en
otras. Así, las entidades andaluzas y aragonesa contribuyen a la programación navideña con su particular visión
de estas fiestas.
La Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) organiza, el domingo
18, a partir de las 11 h, un festival de baile
y música con la participación de su alumnado. El Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael también tiene preparado algo
especial, pero os hablamos con más profundidad de ello en la página siguiente.
El Centro Aragonés se centra en las
dos celebraciones con más capacidad de

reunir a la gente durante estas fechas.
En primer lugar, el domingo 18, la comida
de Navidad seguida de un animado baile.
En segundo lugar, la fiesta de Fin de Año
con todos sus elementos imprescindibles:
cotillón con uvas, polvorones y cava, así
como baile.
LA NAVIDAD DE LOS MÁS PEQUEÑOS
Las Asociaciones de Vecinos son otras
de las entidades más dinamizadoras de
nuestra Navidad. Ellas han decidido dedicar sus actividades a uno de los colectivos que más disfruta en estas fechas: la
infancia. La AV del Barri Centre prepara
un concurso y exposición de pesebres
para participantes de todas las edades. La
inscripción puede hacerse hasta el lunes
12 y las obras se mostrarán del 13 al 16 en
el local de la asociación
asociación.

CAGA TIÓ
Domingo 18

11.30 h

Plaza del Taxi

El barrio de Can Clota organiza, el
domingo 18, un festival infantil con Caga
Tió incluido. La cita es a las 11.30 h en
la plaza del Taxi. El mismo domingo a
mediodía hay prevista una fiesta infantil
con payasos organizada por la AV el Gall
en la pista cubierta del parque Pou d’en
Fèlix. En Can Vidalet, la Asociación de
Vecinos cuenta también con un festival
infantil para la tarde del jueves 22 en el
Edifici Cadí, con el entrañable Caga Tió y
la actuación de Biombo Show. ●

FESTIVAL DE
BAILE Y MÚSICA
Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues
(ACAE)
Domingo 18

11 h

Local ACAE
c/ Josep Anselm Clavé, 90

www.restaurantelapubilla.com

LA PUBILLA
Æ Cuina tradicional
'Conejo al ajillo'
MENÚ DEL DÍA: 8,50€
MENÚ LABORABLES Y FESTIVOS: 16 i 20€
MENÚ ESPECIAL TAPAS: 15€ (min. 4 pers)
PLAT COMBINAT: 10,50€
ALMUERZOS A LA BRASA: 5,90€
Laborables de dimarts a divendres, de 9 a 12 h
MENÚ PER A GRUPS: Preus a consultar
TANCAT: Nits de diumenge. Dilluns

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

c. Pubilla Cases, 26 · ESPLUGUES • ☎ 93 371 99 03
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El popular pesebre
viviente de la plaza
Macael vuelve impregnado
de tradición e ilusión

E

l Pesebre Viviente es una de las
tradiciones más artísticas de la
Navidad. En el Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael lo organizan prácticamente desde su
fundación, hace unos 20 años. Esta representación aúna los esfuerzos de aproximadamente 40 personas, que se ocupan de
que la representación sea un éxito en diferentes ámbitos: la narración, las escenas y
el coro. Sin embargo, eso no es todo, detrás
hay un intenso esfuerzo de preparación.
Son dos meses de trabajo antes de tenerlo
todo listo para el viernes 23. El decorado,
por ejemplo, se ha renovado casi en su totalidad.
Lo que sí se mantendrá este año es el
guión estrenado en las Navidades pasadas, en las que se modificó la narración.
Las escenas representadas son múltiples
y nos acercan la vida de Jesucristo desde
su nacimiento hasta los 6 o 7 años de
edad.

Las representaciones están programadas del viernes 23 al jueves 29, siempre a
las 20.30 h, en el local de la entidad.
El Pesebre Viviente es el acto estrella
del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael,
pero no el único. El sábado 17 organiza un
concurso de dibujo para niños y niñas. La
cita es a las 11 de la mañana en el local
de la entidad y estará amenizado con un
espectáculo infantil en la plaza.
Asimismo, el centro colabora con la campaña de recogida de alimentos y con este
fin tiene previsto una cantada de villancicos, el mismo sábado a las 21 h, en la
iglesia de Sant Enric d’Ossó, que también
actúa como punto de donación. ●

CONCURSO
DE DIBUJO
Y ESPECTÁCULO
INFANTIL
Sábado 17

11 h

Plaza Macael

CERTAMEN DE
COROS ROCIEROS POR
VILLANCICOS
Sábado 17

21 h

Iglesia de Sant Enric
d’Ossó

PESEBRE VIVIENTE
DEL CENTRO CULTURAL
ANDALUZ PLAZA MACAEL
Del 23 al 29 de diciembre
20.30 h
Plaza Macael, s/n

Instal·lacions • Reparacions • Manteniment
Electricitat • Fontaneria • Gas

93 372 29 12 • 615 488 424
Espigolera,
pigolera, 11 • Pol. Ind. Núm. 1
08960
8960 Sant Just Desvern

instalpick@alfainstal-lacions.net

Fax. 93 371 23 23
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No és Nadal sense Els Pastorets
Èxit assegurat amb la seva recepta humorística amb tocs d’actualitat,
que enguany presenta un nou guió

X Aquest titular que podríem trobar a moltes altres revistes i publicacions locals possiblement és més vàlid a Esplugues que a
cap altre lloc. Des de fa dotze anys la nostra ciutat acull una de les representacions
més singulars de la història del naixement
de Jesús. Si bé Els pastorets es tracta d’una
de les obres més típiques del teatre popular,
la posada en escena dels d’Esplugues no
és gens corrent. Ja fa uns quants anys que
varen abandonar el text original de Folch i
Torres per escriure ells mateixos els guions.
La feinada que això suposa val la pena.
Any rere any, el Casal de Cultura Robert
Brillas s’omple de gom a gom per veure
quina novetat hauran introduït en aquella
edició. Aquest Nadal, a més, el nadó arriba
amb un guió nou sota el braç i això sempre és
motiu de joia i espectació. Si l’any passat, per
exemple, van flirtejar amb el món d’Avatar i
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de Bob Esponja, qui sap si enguany veurem
a d’altres éssers fantàstics o súper herois del
cel·luloide compartir escenari amb en Flavià
i en Rostinyol..., s’obren les apostes!
Això sí, el fons de la història és el clàssic.
Les aventures dels dos pastors catalans,
el naixement de l’Infant Jesús i el malvat
Satanàs que posarà tot el seu exèrcit de
dimonis a treballar per descobrir on tindrà
lloc la nativitat amb l’ajuda de la bruixa
Albura, un personatge de nova creació que
segur que ens farà patir d’allò més.
La rialla està assegurada amb aquests
vius pastorets, hereus d’una intensa i reeixida trajectòria, que sempre ha trobat una
bona mescla d’humor, sense deixar de ser
respectuosos. Enguany, tornen a fer deu
representacions, com temps enrera, però no
us refieu que teniu l’entrada garantida, que
segur que omplen! ●

ELS PASTORETS D’ESPLUGUES
Dissabte 10 17 i 19.30 h
Diumenge 11 17 i 19.30 h
Dissabte 17 17 i 19.30 h
Diumenge 18 17 i 19.30 h
Diumenge 25 22 h
Dilluns 26 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Taquilla anticipada a la tintoreria Àries
(av. Isidre Martí, 24) i a Comercial Elèctrica
del Llobregat (c. Llunell 51-53), en horari
comercial.

diaaadia
dia
dia

L'AGENDA
L'AGENDA

desembre
2011
El Nadal ja és aquí
i arriba farcit de
propostes. Una època
bonica per gaudir de
les tradicions i també
del recolliment. Des
de L’Agenda volem
sumar-nos a aquesta
joia nadalenca i us
desitgem unes bones
festes i una magnífica
entrada d’any.
Ens veiem el 2012 si el
món no s’acaba!

1Dijous

4Diumenge

Col·locació del llaç de la sida al balcó de
l’Ajuntament

Presentació de la pel·lícula:
Catalunya Über Alles, amb el director Ramon
Térmens
Posteriorment, hi haurà un col·loqui /debat amb el
director i altres tertulians
Organitzen: Col·lectiu La Guitza, CAL Esplugues,
Centre Cultural L'Avenç i Cineclub Imatge 74
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas

DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA

30 aniversari del descobriment del primer cas de la
síndrome d’immunodeficiència adquirida, una nova
malaltia coneguda com la SIDA. Va ser l’1 de desembre de 1981. Manifest i repartiment de llaços contra
la SIDA als PACS de l’Ajuntament, als centres
de joves i als instituts de secundària

19.30 h

De 10 a 14 i de 16 a 20 h

Rastrillo solidari

Fins dijous 8
Organitza: Asociación por la igualdad para los
derechos de los discapacitados (AIDED)
Casal de Cultura Robert Brillas

18 h

"Els Quatre Gats i el Modernisme a
Barcelona"
A càrrec de Jordi González Llàcer
Organitza: AUGGE
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós
C. Raval de Sant Mateu, 46-48

19.30 h
CICLE DE XERRADES

"Josep Anselm Clavé i la Renaixença"
Amb la presència de Jaume Carbonell, autor del
llibre Josep Anselm Clavé i el naixement del cant
coral a Catalunya, 1850-1874
Amb la participació de Josep Cruells, president de la
Federació de Cors d'en Clavé
Per a més informació, truqueu al 93 473 44 12
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

2Divendres
17.30 h

Espectacle infantil

Pastrana, una bruixa molt il·lustrada. De quan
vam saber d'on venia la música de cambra
A càrrec de l'Associació Arae. La bruixa Pastrana
s'ha perdut... Teatre i música barroca, un concert divertit amb instruments originals que ens farà viatjar
en el temps i ens ajudarà a conèixer els orígens de la
nostra tradició musical.
Direcció artística, escenografia i vestuari: Sandra
Márquez, música: Joan Bosch i Marta Redondo
(flauta barroca), Anna Casademunt (viola de gamba),
Belisana Ruiz (tiorba), actriu: Anna García
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

3Dissabte

10Dissabte

XVI FIRA SANTA LLÚCIA SOLIDÀRIA
EL DEUTE EXTERN OFEGA A TOTS, AL NORD
I AL SUD

De 19.30 a 21.30 h

Xerrada : “El deute extern ofega a tots, al
Nord i al Sud”, a càrrec de Francisco Ferrer, del
Seminari d’Economia Critica Taifa
Organitza: Ayllu
Edifici Cadí

22 h

10Dissabte
De 10 a 21h

FIRA DE NADAL ESPLUGUES SONA NADAL
Alimentació: embotits, pa casolà, coques, formatges
artesans, torrons, neules artesanes i molt més.
Artesans: bijuteria, regals, roba pintada, sabons, perfums
i també verd de Nadal, tions, pessebres, molsa i molt més.
Novetat: La Taverna de la fira. Tapes i beure: vi de taverna,
pomada i refrescos. Menú de fira per [5€] amb caldo
calent, botifarra amb pa i tomàquet o allioli, vi de taverna...
El caldo i el vi es podran prendre independentment del
menú amb gots. Al migdia, vermut casolà. A la tarda,
xocolata calenta amb melindros. Estarà a la venda la nova
rajola de la col·lecció Pujol i Bausis, la núm. 14

Concert de Por Cajones
Grup del barri de Can Vidalet
www.myspace.com/porcajones
Organitza: Ayllu
Edifici Cadí

17 h
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
[8€ ] Vegeu pàg. 8
Casal de Cultura Robert Brillas

19.30 h
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
10 h Obertura de la fira
11.30 h Actuació dels alumnes de l’aula de gralla
12.30 h Actuació de la Coral Musicòrum
13 h Cantada de glosses amb en Marcel Casellas
17 h Temes de Nadal amb dues Tarotes, amb en
Sergi i en Joan
17.30 h Actuació dels Bastoners d’Esplugues
18 h Actuació de l’Esbart Vila d’Esplugues
Actuen les seccions de petits, infantils i mitjans
19 h Cantada nadales amb en Marimon
Dirigit i acompanyat pel grup de Francesc Marimon,
diferents grups organitzats o persones a títol individual pugen a l’escenari i canten amb tot el públic
les cançons de Nadal que tots coneixem.
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva
Rambla del Carme - zona de vianants
XVI FIRA SANTA LLÚCIA SOLIDÀRIA
EL DEUTE EXTERN OFEGA A TOTS, AL NORD
I AL SUD

[8€ ] Vegeu pàg. 8

Casal de Cultura Robert Brillas

21 h

Sopar de Nadal
Per a més informació , truqueu al 93 371 36 60
Organitza: Associació Dones Actives Espluguines
Centre Cultural L’Avenç - Sala 25 aniversari [8€ ]

11Diumenge
17 h

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
[8€] Vegeu pàg. 8

Casal de Cultura Robert Brillas

19.30 h

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
[8€] Vegeu pàg. 8

12 h

L'HORA DEL CONTE

Casal de Cultura Robert Brillas

Encendre la nit

12Dilluns

A càrrec de Sandra Rossi. Basat en un conte de
Ray Bradbury. A en Pol no li agrada gens ni mica la
foscor, però una nit de lluna plena en Pol rebrà una
visita inesperada que el farà descobrir la màgia que
envolta la llum de la nit.
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

4Diumenge
De 10 a 24 h

'Hasta que cante el gallo'
Campanya de recollida d’aliments no peribles i
joguines noves. Durant el matí hi haurà diferents
activitats infantils.
18 h Actuacions de: Malditos Bastardos,
Diagnóstico Canalla, Sorry Mamma, Dais rock, Los
Olvidados, Metadona Pop, entre d'altres artistes.
Col·labora: colles de castellers, bastoners i geganters, Unió de Botiguers i la penya motorista Cilindros
Rebeldes, entre d'altres.
Organitza: Gent constructiva
Parc Pou d’en Fèlix - pista coberta

19 h

Taller de danses tradicionals
11 h Fira d’entitats
D’11 a 19 h Cafeteria solidària
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma - Sant Antoni
en el Lleure
D’11a 12h Tallers per a nens
Organitza: Grup de Joves Santa Gemma - Sant Antoni
en el Lleure
De 14 a 16 h Dinar solidari
Organitza: Grup Oberts a Tothom de la Parròquia de
Sant Antoni
17 h Àvies Cantores
Organitza: Grup d’àvies de Sant Antoni - Santa
Gemma - Sant Enric
17.30 h Actuació del Grup Desastrosus Cirkus
Organitza: Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè

Socis [1€] , no socis [2€]
Organitza: Associació Dones Actives Espluguines
CX Espai c. Mestre Joan Corrales, 59-61

13Dimarts
18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Comentari de Wilt, de Tom Sharpe
Novel·la còmica
La història se centra en un professor d'institut abatut
i infravalorat per tothom. Humiliat per la seva esposa,
somnia en la possibilitat d'assassinar-la. Considerada com la millor novel·la de Tom Sharpe.
Modera Carme Caminal
Places limitades. Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

13Dimarts

15Dijous

17Dissabte

18Diumenge

CONFERÈNCIA

Fes el teu tió en el nostre taller

Concert de Nadal "Pampallugues"

14Dimecres

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Comentari de Tot se'n va en orris, de Chinua
Achebe
Llibre cabdal per entendre la visió africana de la
colonització, sense prejudicis occidentals sobre els
"salvatges africans". El protagonista és un jove que
viu en una tribu de l'ètnia Ibo, que vol convertir-se en
un guerrer respectat. Modera: M. Àngels Fernández
Places limitades. Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Xerrada sobre seguretat

21.30 h

Concert de nadales

Activitat gratuïta
Organitzen: Obra Social Catalunya Caixa i Mossos
d’Esquadra
CX Espai c. Mestre Joan Corrales, 59-61

Pop espanyol i rumba
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Bar

19.30 h

Metamorfosis de Publi Ovidi Nasó,
a càrrec de Manel Goicoechea Utrillo
Organitza: Cercle Artístic d'Esplugues
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

10.30 h

17.30 h
STORY TIME
A càrrec de Mary Hidalgo
Contes i tallers en anglès per a infants a partir de
6 anys. Amb la col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19.45 h

Concert de Ramón Cruz

16Divendres
19.30 h

Conferència

Glenn Gould: Parlar amb les mateixes
variacions, a càrrec d'Ivan Ruiz Acero
Dins d'un cicle de conferències sobre persones que
han viscut de prop l'autisme, l'Associació TEAdir proposa la vida i obra del pianista canadenc Glenn Gould
Podeu veure la seva biografia: Conversaciones con
Glenn Gould. Organitza: TEAdir
Col·laboren: Diputació de Barcelona i Club de Música
Clàssica Pare Miquel d’Esplugues
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19 h
Xerrada:

La pell decorativa dels edificis de Sagnier
Xerrada entorn del cicle "La Barcelona de Sagnier", a càrrec de Teresa M Sala, professora titular d’Història de l'Art
Modern i Contemporani de la Universitat de Barcelona
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues
La Masoveria

19 h
CLUB DE LECTURA T10
Presentació del butlletí especial T10 núm.2:
Llocs de Nova York i projecció de Manhattan,
escrita i dirigida per Woody Allen
Biblioteca La Bòbila

15Dijous
17.30 h

CONTES MENUTS

El fil de la vida
A càrrec d'Eva González. Conte basat en la llegenda
xinesa del fil vermell. A la lluna hi ha una tortuga velleta, que vigila el món i lliga un fil vermell al canell de
tot nounat. Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats
d'un adult. Places limitades. Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

18 h

"Els valors de les nostres tradicions"
A càrrec de Josep Miró i Ardèvol
Organitza: AUGGE
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós
C. Raval de Sant Mateu, 46-48

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Comentari de Nada, de Janne Teller
Obra que ha suscitat a parts iguals crítica i aclamació
al seu país, Dinamarca. Ens parla d'un adolescent
que decideix deixar l'escola en adonar-se del buit de
l'existència. Els seus companys li voldran fer veure
que hi ha raons per viure. Modera: Montserrat Cutrina
Places limitades. Cal reserva prèvia
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

12 h

A càrrec de les corals l’Espurna, Si fa sol i l'Estel
Organitza: Escola Municipal de Música
Fundació Finestrelles Sometents, 46-54

12 h

El concert també hi haurà un punt de donació de la
campanya de recollida d'aliments
Hi participa: El Cor de la Nit
Organitza: Coral Musicorum
Espai Baronda c. de La Riba, 36

14 h

Dinar de Nadal
Preu i menú al tauler d’anuncis de l'entitat
Organitza: Centro Aragonés d’Esplugues
Centro Aragonés d’Esplugues Plaça Macael, s/n

18 h

Ball

Organitza: Centro Aragonés d’Esplugues
Centro Aragonés d’Esplugues Plaça Macael, s/n

L'HORA DEL CONTE
Contes del món, a càrrec de Blai Senabre
Recull de contes de diferents països, cultures i
tradicions
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

18 h

12 h

17 h

Encara no has visitat els Museus?
Visita guiada gratuïta al Museu Can Tinturé i al Museu
de Ceràmica La Rajoleta
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues
Museus Can Tinturé

Concert de grups d'alumnes de música
moderna i percussió
Organitza: Escola Municipal de Música
Edifici Puig Coca
ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
[8€ ] Vegeu pàg. 8

Casal de Cultura Robert Brillas

19.30 h

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
[8€ ] Vegeu pàg. 8

Casal de Cultura Robert Brillas

Concert de Nadal

21Dimecres

Amb les corals La Coloma i Sons i Veus de l'Escola
Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música
Església de Sant Mateu

21 h

19 h

Cant coral per a la marató de TV3

17 h

A càrrec de: Cía. Iranigami (directora: Gina Miserachs)
Coral Triola de Piera (director: David Andújar)
Cor Amalgama (director: Nacho Cantalejo)
Entrada lliure. Organitza: Escola de Música Amalgama
Església de Santa Magdalena

Aforament limitat a 200 persones
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas

17Dissabte
De 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h

Festa i ball de Nadal per a gent gran
17 h

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
[8€ ] Vegeu pàg. 8

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Els Pastorets d’Esplugues
[8€ ] Vegeu pàg. 8

10.30 h i durant tot el dia

Marató de música per a la marató de TV3
Entrada lliure
Organitza: Escola de Música Amalgama
Escola de Música Amalgama c. Laureà Miró, 339

Casal de Cultura Robert Brillas

21 h

Certamen de coros rocieros por villancicos
i recollida d’aliments
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Església de Sant Enric d'Ossó
Pere Pelegrí, 13

18Diumenge

Taller familiar
Vine al Museu a fer les figures del pessebre amb fang,
i a conèixer un pessebre que prové de molt i molt lluny
Activitat gratuïta
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues
La Masoveria

Festival infantil i Caga tió amb l’actuació de

D’11a 14 i de 16 a 19 h

23Divendres

Per participar-hi heu de portar tres tiquets de compra
de diferents establiments associats a la UBE
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d´Esplugues
Rambla Verge de la Mercè

11.30 h

Festival infantil i Caga Tió
Organitza: AV Can Clota
Plaça del Taxi

11 h

12 h

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Plaça Macael, s/n

Organitza: AV el Gall
Pista coberta del parc pou d’en Fèlix

Concurs de dibuix i espectacle infantil

DESEMBRE CULTURAL
“Biombo Show”. Organitza: AV Can Vidalet
Edifici Cadí

Fes el teu tió al nostre taller
NADAL AL MUSEU

18 h

11 h

Festival de Nadal amb la participació dels
alumnes de l’entitat
Organitza: ACAE
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90
11 h

22Dijous

19.30 h

Vols entrar en un forn?
Portes obertes al Museu de Ceràmica La Rajoleta i
al Museu Can Tinturé
Activitat gratuïta
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues
Museus d'Esplugues de Llobregat

Xerrada: Jornades Culturals de Germanor
Organitza AMPEL i el Centre Artístic
La Masoveria de Can Tinturé

Casal de Cultura Robert Brillas

NADAL AL MUSEU

Concert i felicitació de Nadal

19 h

Els infants podran participar en aquests tallers,
construint el seu propi tió per emportar-se’l a casa,
tenir-ne cura i alimentar-lo perquè aquest Nadal pugui
cagar moltes llaminadures
Per participar-hi heu de portar tres tiquets de compra
de diferents establiments associats a la UBE
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

12.30 h

20.30 h

A continuació

Cor Il·lusió de la Fundació Casal d’avis
Organitza: AUGGE
Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós
C. Raval de Sant Mateu, 46-48

D’11 a 14 i de 16 a 19 h

Festa infantil amb pallassos

De 9 a 17 h

Casal d’hivern
Un dia per gaudir d’una activitat extraordinària amb
els companys i companyes de l’Esplai
Heu de portar el dinar de casa
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet [10€]
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

20 h

Concert de Nadal
Amb les corals La Coloma i Sons i Veus de l'Escola
Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música i
Societat Coral La Coloma
Església de Santa Magdalena

23Divendres

CURSOS I TALLERS

SORTIDES

CONCURSOS

Els divendres, de 17.30 a 19 h

Dissabte 17 de desembre, hora a concretar

Concurs de pessebres

Pessebre Vivent

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

Vallter Cal fer inscripció prèvia. Informació i inscripcions: Centre Excursionista d’Esplugues. Per a més
informació, truqueu al 93 473 39 09, o per correu a:
secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: CEE - Espluga Viva

Per a petits i grans
Inscripcions: tots els dilluns de 18 a 20 h, en el local
de l’Associació de Veïns del Barri Centre o trucant
al 655941452 o al 671684209. Les inscripcions es
podran fer fins al dilluns 12
Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre
Associació de Veïns del Barri Centre c. Àngel Guimerà, 43

20.30 h

Del divendres 23 al dijous 29
Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Centre Cultural Andaluz Plaza Macael Plaça Macael, s/n

Taller de danses tradicionals

Tots els dimarts i dijous, de 20.30 a 21.30 h

25Diumenge

Rocòdrom

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Fins al juny de 2012, els dilluns de 10 a 12 h

22 h

Els Pastorets d’Esplugues
[8€ ] Vegeu pàg. 8

Casal de Cultura Robert Brillas

26Dilluns
Inici de la campanya

Joguines per a tots els infants
Consulteu punts de recollida a la pàg. 13

19 h

Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09
Organitza: CEE - Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

I tu per què no? Vine a fer informàtica!

Si ja has fet un curs d’informàtica per a gent gran,
practica amb el suport dels voluntaris del casal
Esplai de Gent Gran del Gall c. Àngel Guimerà 128

Fins al juny de 2012, els dimarts de 10 a 12 h i
els dijous d’11 a 13 h

I tu per què no? Vine a fer informàtica!

Si ja has fet un curs d’informàtica per a gent gran,
practica amb el suport dels voluntaris del casal
Esplai municipal Gent Gran Centre - La Plana
c. Rafael Sebastià Irla, s/n baixos

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Fins al juny de 2012, els dimarts d’ 11 a 13 h

[8€ ] Vegeu pàg. 8

Si ja has fet un curs d’informàtica per a gent gran,
practica amb el suport dels voluntaris del casal
Esplai de Gent Gran de Can Clota c. La Pau, 10

Els Pastorets d’Esplugues

Casal de Cultura Robert Brillas

31Dissabte
Revetlla de cap d’any

Cotilló de cap d’any amb raïm, polvorons, cava i ball
Preu i activitats al tauler d’anuncis o trucant al 93
473 44 23, de 17 a 20.30 h, excepte els dies 24,25,26
de desembre
Organitza: Centro Aragonés d’Esplugues
Centro Aragonés d’Esplugues Plaça Macael, s/n

CURSOS I TALLERS

E S PA I M U N I C I PA L D E L E S A R T S
ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA
Autoservei, cuita de peces i material
TALLERS + ART
TALLER MUNICIPAL DE PINTURA I DIBUIX
Consulteu tota la informació a la pàgina 17
TALLERS ESPLUGA VIVA

Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h

Aula de Gralla

Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h

Taller de música

Organitza: TIC. Espluga Viva

Tots els dilluns, de 19.30 a 20.30 i de 20.30 a 21.30 h

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

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h

Ludoteca diària

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Recollida a escoles

Els dimarts, de 17.30 a 19 h

Taller de cuina infantil

Per aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuiners i
cuineres donem ales a la imaginació i la innovació

Els dimecres, de 17.30 a 19 h

Taller de repàs escolar

Reforç escolar en totes les matèries

Els dijous, de 17.30 a 19 h

Taller de teatre infantil

Si vols passar-ho d’allò més bé, vine a fer teatre amb
nosaltres. Aprendrem a maquillar-nos, a dansar, a
modular la veu i a sentir la música. Tot per arribar a
ser uns grans actors i actrius!

I tu per què no? Vine a fer informàtica!

Tots els dimarts, a les 11.45 h

Vital Sènior

Activitat física que té com a objectiu millorar els
nivells de força i autonomia adaptada a tots els graus
de mobilitat [35€] trimestrals
Organitza: Obra Social CatalunyaCaixa i Siel Bleu
CX Espai c. Mestre Joan Corrales, 59-69

Fins al 23 de desembre, de 10 a 13 h i de 15
a 20 h
Preinscripcions tallers i activitats. Vols fer tai-txi,
balls en línea, country, sevillanes, biodansa, anglès,
cantar a la coral ...? Apunta’t als tallers del segon
trimestre!
Per a més informació, truqueu al 93 371 55 81
Organitza: CX Espai
CX Espai c. Mestre Joan Corrales, 59-69

SORTIDES
Diumenge 4, a les 11 h
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. Parlarem de la seva funció i del paper que
van tenir. 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
Muntanya de Sant Pere Màrtir

Diumenge 11 de desembre
EXCURSIONS EN AUTOCAR I
EXCURSIONS EN BTT

Garraf - Dinar de Nadal
Sortida en autocar de la plaça Santa Magdalena
Aquesta excursió en concret es farà conjuntament amb
el grup de BTT per acabar tots junts amb el dinar de
Nadal. Cal fer inscripció prèvia
Informació i inscripcions: Centre Excursionista
d’Esplugues. Per a més informació, truqueu al
93 473 39 09, o per correu a secretaria@esplugaviva.cat
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,
a l'Espluga Viva, c. Sant Francesc Xavier, 7-9
Organitza: CEE - Espluga Viva

Sortida d’iniciació d’esquí de muntanya

EXPOSICIONS
Fins al 8 de gener, de dimarts a diumenge i
festius, de 10 a 14 h (festius inclosos)
Dimecres i dissabtes de 16.30 a 20 h
Tancat el 25 i 26 de desembre, i l’1 i 6 de gener
Dissabtes, entrada gratuïta

Exposició: "Els secrets de “La Rajoleta”"
L’Arxiu Municipal d’Esplugues organitza al Museu
Can Tinturé la mostra de petit format, “Els secrets
de La Rajoleta: fornades i colors” dins dels actes de
celebració de l’any de la química.
Organitza: AMEL- Arxiu Municipal
Museu Can Tinturé

Fins al 8 de gener
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 14 h i
dimecres i dissabtes de 16.30 a 20 h
Tancat el 25 i 26 de desembre, i l’1 i 6 de gener
Dissabtes, entrada gratuïta

CASALS DE NADAL
Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener,
de 9 a 13.30 h

Casal de Nadal

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Organitza: Ludoteca -Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de
gener, de 9 a 13.30 h

Casal d’hivern
Oferim a més servei d’acollida de 8 a 9 h, menjador de
13.30 a 15.30 h i tarda de 15.30 a 17 h
Preu a consultar
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes
Esplai Espurnes c. Bruc, 40

Pessebres del món. Costa d’Ivori

Divendres 23, de 9 a 17 h

Seguint la tradició, els Museus d’Esplugues cada any
exposen un pessebre d’algun racó del món. Aquest any
s’ha escollit per la seva singularitat un pessebre de
Costa d’Ivori, de fang pintat a mà.
Organitza: MEL - Museus d’Esplugues
Museu Can Tinturé

Un dia per gaudir d’una activitat extraordinària amb
els companys i companyes de l’esplai
Heu de portar el dinar de casa
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet [10€ ]
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Casal d’hivern

Del 13 al 16 de desembre

Del 27 al 30 de desembre, de 9 a 17 h

Organitza: Associació de Veïns del Barri Centre
Associació de Veïns del Barri Centre c. Àngel Guimerà, 43

Per a nens i nenes de 3 a 8 anys
Un espai on els infants gaudiran d’activitats màgiques i engrescadores amb companyia dels companys i
companyes de l’esplai
Heu de portar el dinar de casa
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet [75€ ]
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Exposició de pessebres

SOLIDARITAT
Campanya projecte de recollida de roba
“Rober”
Podeu col·laborar-hi aportant roba, neta i en bon estat
Organitzen: Creu Roja d’Esplugues - Sant Just Desvern
Creu Roja d’Esplugues - Sant Just c. Severo Ochoa 14

Recollida d’aliments
Recollida d’aliments, per a les famílies de la ciutat
amb menys recursos, que es porta a terme amb
la col·laboració dels centres educatius, entitats
d’Esplugues i supermercats que vulguin adherir-s'hi
Recollida als centres educatius fins al dijous 1 i als
supermercats els divendres 2 i el dissabte 3
Entitats que fan recollida d’aliments a les seves seus:
- Associació Cultural Andaluza de Esplugues, ACAE
- Centro Aragonés de Esplugues
- Centro Extremeño Muñoz Torrero
- CX Esplai
- Esplai Municipal de Gent Gran Centre - La Plana
- Esplai Municipal de Gent Gran Can Clota
- Esplai Municipal de Gent Gran El Gall
- Associació de Gent Gran Esplugues – Can Vidalet
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
- Corals Musicorum (recollida al concert de diumenge 18)
- Penya Barcelonista de L'Avenç (recollida de diners)

Casal d’hivern

Del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener
de 2012, de 10 a 14 h

Casal d’hivern per a persones amb
discapacitat psíquica lleu i moderada

És un projecte adreçat a joves i adults amb discapacitat psíquica, amb edats compreses entre 15 i 40 anys
aproximadament, que vulguin realitzar activitats lúdiques durant el període de vacances de Nadal. El casal
ofereix un programa d’activitats variades adaptades a
les necessitats de les persones participants
Per a més informació, truqueu al 93 371 33 50 ext. 192
Caldrà un nombre mínim d’inscripcions per a la seva
realització. Inscripcions: de 17 a 19 h a la secretaria
del Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, plaça de
la Bòbila, 1, 93 438 48 96, fins al 16 de desembre
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet [50€ ]
Escola Folch i Torres c. Sant Antoni M. Claret, 13

COLÒNIES D'HIVERN

Dissabte 17, a les 21 h

Certamen de coros rocieros por villancicos i
recollida d’aliments
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Església de Sant Enric d'Ossó

Diumenge 4, de 10 a 24 h
Campanya de recollida d’aliments no peribles i
joguines noves

Hasta que cante el gallo

18 h Actuacions de diversos grups musicals.
Col·labora: colles de castellers, bastoners i geganters,
Unió de Botiguers i Cilindros Rebeldes, entre d'altres.
Organitza: Gent constructiva
Parc Pou d’en Fèlix - pista coberta

De dimarts 27 a divendres 30

Colònies d’hivern

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys
Sortida el dimarts 27 a les 9 h
Arribada el divendres 30 a les 17.30 h
Organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet [160€ ]
Casa de colònies El Rourell - Banyoles

2011

desembre

Dijous 1

Esplujove Esplujove
contra la de nit
SIDA

Aula TIC

Dilluns 12 i dimarts 13, de 17.30 a 20.30 h

Wii en pantalla gegant

Vols jugar a la Wii en pantalla gegant? També podràs
entrenar per al torneig de tenis. No perdis l’oportunitat!
Espai Jove Remolí. Espai de trobada

OFICINA JOVE
D ’ E M A N C I PA C I Ó
EXPOSICIÓ JOVE

Posa't el llaç!
Passa durant la tarda per l’Espai Jove Remolí o
l’Oficina Jove d’Emancipació i recull el teu llaç vermell, material informatiu sobre el VIH i preservatius
Espai Jove Remolí i Oficina Jove d’Emancipació

Teatre: 'QueSí, Vida'
Dues representacions teatrals de l’obra QueSí, Vida
que parla de les conductes de risc en les relacions
sexuals, a càrrec de l’ONG Teatracció
Va dirigida als alumnes de 4t d’ESO. Després de la
funció hi ha un debat obert de preguntes i dubtes
Instituts: La Mallola i Joanot Martorell

Divendres
dres 16, de 21.30 a 23.30 h

Decoració de galetes de Nadal

Vols sorprendre als teus convidats aquest Nadal?
T’ensenyarem a fer els ingredients i decorar galetes,
amb motius de Nadal. Taller pràctic
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Divendres 23, de 21.30 a 23.30 h

Recollits per cap d’any

Vols aprendre a treure partit del teu cabell?
T’agraden els recollits per a ocasions especials?
T’ensenyarem a fer-te recollits i a emprar les planxes
per tal que aquest Cap d’Any llueixis un pentinat
d’escàndol. Places limitades
Reserva la teva plaça trucant al 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Fins dijous 15 de desembre, de 17 a 20 h
Exposició: "Esglai a la Mansarda" -

Dibuixos de David Romeral

Dijous 15 i dilluns 19 de 17.30 a 20.30 h

Torneig tenis Wii

Ets un crac jugant al tenis de la Wii? Doncs apuntat
al torneig! Premis per al primer i segon classificat.
Inscripcions fins dimecres 14 de desembre a
informaticaremoli@esplugues.cat
Espai Jove Remolí. Espai de trobada

Encara tens uns dies per gaudir de l’exposició del
dibuixant espluguenc David Romeral, no deixis que te
l’expliquin… l’has de veure!
"La mà, imparable, sobre el paper fa ratllades amb
formes definides, aquestes ens recorden coses familiars.
L’exposició ens mostra algunes idees de l'autor
autodidacte, estudiant d'Esplugues, portant-nos des
de la tendra bellesa moribunda d’una vella, fins a una
misteriosa escena en una mansió victoriana".
Oficina Jove d’Emancipació

SERVEIS

Cinema Jove

Taulell d’anuncis

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

Divendres 16 i 23, de 19 a 20.30 h
Di

Edició de vídeo
Ed

Am aquest taller aprendràs a editar les teves
Amb
pròpies creacions de vídeo
pr
Inscripcions fins dijous 15 de desembre a
In
informaticaremoli@esplugues.cat
in
Espai Jove Remolí
Es

DDimecres
imecres 14 i 21, de
de 18.30 a 20.30 h

Lectura del manifest contra la SIDA
IES La Mallola i Joanot Martorell i Centres Joves

Divendres 2, de 21.30 a 3 h

COPES+ART contra la SIDA
Amb motiu del dia mundial contra la Sida, et proposem prendre una copa mentre gaudeixes d’art fet per
joves de la ciutat als bars del municipi:
Durant la nit la Creu Roja Joventut i una infermera
esbojarrada repartiran preservatius i material de
prevenció als diferents bars.
Pots consultar els artistes i bars participants a www.
esplujove.net i les xarxes socials

Bars musicals de la ciutat

Di
Dimarts
20 i dijous 22 de desembre,
de 17.30 a 20.30 h

Cinema & Crispetes

Nadal amb jocs de taula
N

Vine a veure les teves pel·lis favorites a l’Espai Jove
Remolí:
Dimecres 14 Capitán América
Dimecres 21 Pesadilla antes de Navidad
Farem crispetes per a tots els assistents!
Sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí

Ara que s’acosten les festes de Nadal, t’oferim
passar una tarda diferent al Remolí, amb amics, coneixent gent nova i jugant als millors jocs de taula!
Activitat sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí. Espai de trobada

Cuina i Bloc
Divendres 2, de 19 a 20.30 h

Participa a
la xarxa

Cuina “piruletes” de formatge

Fes un taller jove x la cara

Ja tens una nova oportunitat per aprendre a cuinar al
microones un plat senzill i sorprenent. Recorda que
pots seguir les receptes que s’han cuinat al centre a
www.elremolicuina.wordpress.com
Activitat sense inscripció prèvia
Espai Jove Remolí

Entra a l’apartat del fòrum de la plana a Facebook
Esplujove, proposa quin taller t’agradaria que
programéssim i guanya una inscripció gratuïta als
nous tallers trimestrals. No perdis l’oportunitat de
decidir les futures programacions!
Facebook Esplujove

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

Fins diumenge 11

Gestió carnets internacionals
A l’Oficina Jove d’Emancipació i a l’Espai Jove Remolí
podeu tramitar els carnets internacionals. N'hi ha de
diferents tipus, i cadascun està dirigit a un tipus de
col·lectiu. Us faran aconseguir descomptes, ja sigui
en allotjaments d’albergs, museus… dins del territori
espanyol o a l’estranger, i sempre que estiguin inclosos a
la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils o a la Hostelling
International

ix-te
Afege ter!!
it
al Tw
Oficina Jove d'Emancipació
HORARI REMOLÍ: De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Dimecres de 10 a 14h - Divendres de 17 a 24h

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove d’Emancipació romandran tancats el 5, 7, 9, 27, 28, 29 i 30 de desembre
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L'organització es reserva el dret de modificar o anul·lar alguna de les activitats previstes. En cas de ser així s'informarà oportunament a les persones afectades.

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

SOLIDARITAT

JOGUINES per

a tots els infants
X Papeles de colorines hechos trizas por el
suelo, ese juguete que salvará tantas tardes del aburrimiento y la satisfacción de
haber conseguido un premio a un año de
bondad (real o sabiamente fingida). Todas
las niñas y niños sueñan con la mañana de
Reyes. Para que esa magia llegue a todos
ellos, el Ayuntamiento y diversas entidades
de Esplugues ponen en marcha un año más
la campaña Joguines per a tots els infants,
una ayuda para que los Reyes Magos puedan recalar en todas las casas en su paso por
nuestra ciudad, incluso por aquellas de las
familias con menos recursos económicos.
Las personas que deseen hacer una
donación deben aportar juguetes nuevos
para niños y niñas de 0 a 12 años. Se solicita que no sean bélicos y que tengan una
función didáctica.
Para colaborar en esta iniciativa no hace
falta dominar el arte de escalar balcones en
medio de la noche con un camello como montura, tan sólo hace falta depositar el regalo
en uno de los diversos puntos de recogida

Ayuda
Reyes a los
a llegar Magos
a todos
los
hogare
s

que las entidades participantes ponen a
disposición de la campaña desde el 26 de
diciembre hasta el 4 de enero:
• Esplugues Televisió: Jacint Verdaguer, 7,
de lunes a jueves, de 10 a 14 h y de 17 a 21 h, y viernes,
de 10 a 14 h.
• Creu Roja d’Esplugues: Severo Ochoa, 14, de lunes a
viernes, de 9 a 14 h y de 15 a 18 h.
• Sastrinyols (Fundació Santa Magdalena): Laureà Miró,
209, de lunes a viernes, de 16 a 20 h.
• Centre Cultural L’Avenç: Àngel Guimerá, de lunes a
viernes, de 16 a 20 h.
También es posible hacer la donación en los centros
municipales Puig Coca y Molí. ●

RECOGIDA DE
JUGUETES
Del 26 de diciembre
al 4 de enero
Diversos puntos de
recogida

A LS
Ó
I
C
U
L
L A S O PAT S D E
À
T E U S DA L !
NA

Restaurant
La Mallola
O B E R T

A

T O T H O M

T a s t a ''nn s !

• MENÚ DIARI I FESTIUS. MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€

• SALÓ PER A 200 PERSONES
• SALONS PRIVATS PER A DINARS I SOPARS DE NADAL,
ESDEVENIMENTS, BANQUETS I COMIATS DE SOLTER/A
• MENÚ PER A GRUPS A PARTIR DE 15€
• ESPECIALITATS :
- PLATS I TAPES GALLEGUES
- EMBOTITS IBÈRICS
- MENÚ I CARTA DEL DIA

BONES
FEST

ES!

C. Àngel Guimerà, 27 • ESPLUGUES
GUES
93 371 10 01 - 658 514 821 • HORARI: De 7 a 00 h

• ESPECIALITATS :
- BRANDADA DE BACALLÀ
- GRAELLES DE MARISC I DE CARN
- “CHULETÓN” DE 900 GRAMS
- FILET DE PORC I DE VEDELLA

- COSTELLES DE XAI I CABRIT
- BACALLÀ
- LLUÇ
- LLENGUADO - DAURADA
- CALÇOTS I CARN A LA BRASA.

• ÀPATS DE NADAL I ESDEVENIMENTS
ESDEVENIMEN

• COMIATS DE SOLTER/A

• BANQUETS DE CASAMENTS O COMUNIONS
COM

• POSSIBILITAT DE JARDÍ PRIVAT.

• PRESENTACIONS I ACTES

• FESTES D’ANIVERSARI INFANTILS

• FESTES PRIVADES I CONCERTS

• FACILITAT D’APARCAMENT

C. Rafael Casanoves i Comes, 3 • ESPLUGUES
93 473 30 88 - 658 51
514 821 • HORARI: De 10 a 00 h
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BREUS

1 DE DICIEMBRE,
DÍA MUNDIAL
CONTRA EL SIDA
A

Fira Santa Llúcia
Solidària
X La

Fira Santa Llúcia Solidària llega este año a su edición
número 16. Esta feria representa el lado más comprometido
de la Navidad en nuestra ciudad. Su organizadora, la asociación Ayllu, nos propone este año reflexionar sobre el lema
El deute extern ofega a tots, al Nord i al Sud, tema sobre
el que tratará la charla de Francisco Ferrer, del Seminari
d’Economia Critica Taifa, que tendrá lugar en el Edifici Cadí
a las 19.30 h.
La feria de entidades empezará a las 11 de la mañana en
la rambla Verge de la Mercè. Además, habrá una cafetería
solidaria, talleres infantiles, una comida solidaria, la actuación de les Àvies Cantores, así como del grupo Desastrosus
Cirkus. El cierre lo pondrá el concierto de Por Cajones en
la sala grande del Edifici Cadí, a las 22 h. Podéis consultar
los horarios y las ubicaciones de todos los actos en nuestro
Dia a dia. ●

XVI FIRA SANTA LLÚCIA SOLIDÀRIA
Sábado 10, de 11 h a 22 h
Rambla Verge de la Mercè

Tot el que necessites

per estar bé
a casa teva

X

Este primero de diciembre
mbre
se celebra el 30 aniversario
ario
del descubrimiento del primer caso del síndrome de
quiinmunodeficiencia adquirida, más conocido porr su
adas
acrónimo SIDA. Tres décadas
es en
marcadas por los avances
el tratamiento, que han llevaotipo de
do a conseguir un prototipo
vacuna que todavía se encuentra
en fase de pruebas.
Sin embargo, estas novedades no deben
hacernos bajar la guardia. El mejor aliado en la lucha contra
esta enfermedad sigue siendo la prevención mediante el
uso del preservativo, motivo por el cual es tan importante
continuar trabajando a favor de la concienciación en torno
al SIDA
Durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre
se realizarán diferentes actividades dirigidas principalmente a sensibilizar al colectivo adolescente y joven. Podéis
consultarlas en nuestro Dia a dia.
Del jueves 1 al domingo 4, el balcón del Ayuntamiento
lucirá un lazo rojo gigante, símbolo de la lucha contra esta
enfermedad.
Asimismo, el 30 de noviembre y el primero de diciembre
se representarán obras teatrales en los IES La Mallola y
Joanot Martorell dirigidas a sensibilizar a los adolescentes
sobre las conductas de riesgo. También se llevará a cabo la
lectura del manifiesto contra el SIDA en los institutos y los
centros de jóvenes. ●

s t e ss !
o
p
Pro genial
Et proposem les idees segons les teves necessitats
i coordinem l'obra de principi fins al final

Ens ocupem de tot,
si vols renovar casa teva:
Feines de paleta
Instal·lacions
Pladur
Guix
Pintura

La prevención
ción
do la
sigue siendo
mejor arma
ma

Fusteria
Mobiliari a mida
Fusteria alumini
Parquet
Tèxtils...

Montse Marqués
Interiorista

Montse Garcia
Interiorista

C. Laureà Miró, 242, local 2 - Esplugues de Llobregat

Tel. i Fax 93 499 00 44
T. 696 029 193 - Montse Garcia - T. 619 455 415 - Montse Marqués

m2@m2interiorisme.com - www.m2interiorisme.com
14 L'Agenda - desembre 2011

Vine a veure l'exposició permanent
i t'ajudarem a renovar casa teva

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL

SOLIDARITAT

Temps de cultura i de solidaritat
La campanya de recollida d’aliments, encara la recta final amb molta participació i a ritme de la música

X Nadal és una època de celebració, però
també un moment per donar gràcies pel que
tenim i recordar-nos d’aquells que passen
dificultats. La campanya Ajuda’ns a ajudar,
de recollida d’aliments, continua en marxa
per tractar d’abastir les famílies amb menys
recursos.
Es tracta d’un projecte de Càritas, Creu
Roja i Asociación Cristiana Vida, que compta amb el suport de l’Ajuntament. A més,
diverses entitats hi col·laboren i actuen com
a punts de recollida: Asociación Cultural

Andaluza de Esplugues (ACAE), Centro
Aragonés de Esplugues, Centro Extremeño
Muñoz Torrero, CX Esplai, Esplai Municipal
de Gent Gran Centre-La Plana, Esplai
Municipal de Gent Gran Can Clota, Esplai
Municipal de Gent Gran el Gall, Penya
Barcelonista de L'Avenç, Associació de
Gent Gran Esplugues-Can Vidalet, Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael, Club Rotary
d'Esplugues i Coral Musicorum. D’altra
banda, també hi participen supermercats i
centres educatius.
Els centres educatius funcionen com a
punts de recollida fins el dijous 1. Durant
els dies 2 i 3 es podran fer les donacions als
supermercats adherits.
Per fomentar encara més les donacions,
el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
ofereix un coro rociero por villancicos el dissabte 17, a les 9 del vespre, a l’església de
Sant Enric d'Ossó on, alhora, es recolliran
aliments.
Així mateix, l’Associació Cultural Gent
Constructiva organitza amb el mateix
motiu, el diumenge 4, un festival maratonià
de música, Hasta que cante el gallo, amb
la col·laboració d’altres entitats com les

colles de castellers, bastoners i geganters,
la Unió de Botiguers i la penya motorista
Cilindros Rebeldes. Les actuacions musicals tindran lloc al parc Pou d’en Fèlix des
de les 18 hores fins a mitjanit i hi podrem
trobar grups locals com els espluguins Los
Olvidados o els Metadona Pop, així com
formacions forànies, com els barcelonins
Malditos Bastardos o els madrilenys Sorry
Mamma, entre d’altres. Durant el matí,
també hi haurà diferents activitats infantils destinades al més menuts i menudes
de casa.
D'altra banda, la Penya Barcelonista de
L'Avenç, en el seu àpat de Nadal, recollirà diners per a la campanya i la Coral
Musicorum també actuarà com a punt de
recollida d'aliments el diumenge 18 en el
Concert de Nadal "Pampallugues" de les
12.30 h a l'Espai la Baronda.
Si voleu fer una contribució a la campanya, podeu consultar també la llista completa d'entitats participants a la nostra Agenda
dia a dia, a les pàgines centrals. Recordeu
que els aliments han de ser no peribles per
assegurar que arriben en bon estat als seus
destinataris.●
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BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL

La història de la
música de cambra
per a infants
XPastrana, una bruixa molt il·lustrada. De
quan vam saber d'on venia la música de cambra és un espectacle infantil que, de la mà
d’un personatge conegut i simpàtic (una bruixa una mica maldestra), porta nenes i nens a
endinsar-se en un món desconegut per a ells:
la història de la música de cambra.
Tot comença quan Pastrana apareix enmig
d'un bosc, perquè li ha fallat l'encanteri que
l'havia de fer viatjar fins a una fira màgica on
havia de vendre els seus trucs. Ara no només
està perduda, sinó que es troba envoltada
d'uns infants que la miren amb ulls encuriosits. Així que la Pastrana intenta explicar-los
trucs i secrets, però s'embolica. En canvi, els
explicarà històries i els farà viatjar fins que,
junts, descobriran un gran secret: com va néixer la música de cambra.
Aquest espectacle, a càrrec de l'Associació Arae combina teatre i música barroca, i
ofereix als menuts un divertit concert amb
instruments originals, per fer-los viatjar en el
temps i ajudar-los a conèixer els orígens de
la nostra tradició musical.
La direcció artística, escenografia i vestuari és de Sandra Márquez. Com a intèrprets,
trobem Joan Bosch i Marta Redondo, amb
la flauta barroca: Anna Casademunt amb la
viola de gamba: Belisana Ruiz, amb la tiorba
(tipus de llaüt barroc de grans dimensions) i
com a actriu, Anna García. ●

Divendres 2

17.30 h

ESPECTACLE INFANTIL
Pastrana, una bruixa molt il·lustrada. De quan vam
saber d'on venia la música de cambra, a càrrec de
l'Associació Arae

DESEMBRE 2011

BIBLIOTECA PARE MIQUEL
L’autor del mes
Dimarts 13

19.30 h

CONFERÈNCIA
Metamorfosis, de Publi
Ovidi Nasó, a càrrec de
Manel Goicoechea Utrillo

Dimecres 14

17.30 h

STORY TIME
Contes i tallers en
anglès per a infants
a partir de 6 anys,
a càrrec de
Mary Hidalgo

Dijous 15

Pere Calders (Barcelona 1912-1994).
Narrador, periodista i dibuixant. Es
donà a conèixer a L’Esquella de la Torratxa (1936), revista que dirigí durant
la darrera època. Arran de la Guerra
Civil s’exilià a França i després a Mèxic, on residí fins al 1963.
El 1954 guanyà el premi Víctor Català amb el recull de contes Cròniques
de la veritat oculta (1955), considerada
la seva obra més significativa i, juntament amb altres llibres de narracions,
va constituir el volum Tots els contes
(1968). Posteriorment, en va publicar
d’altres, com Invasió subtil i altres contes (1978) o L’Honor a la deriva (1992).
Va obtenir el premi Sant Jordi amb la
novel·la L’Ombra de l’atzavara (1964).
Dissabte 3

17.30 h

CONTES MENUTS
El fil de la vida, a càrrec d’Eva González.
Per a infants de 2 a 3 anys acompanyats d’un
adult.

Dijous 15
19 h
CLUB DE LECTURA
CARPE DIEM
Comentari de Nada,
de Janne Teller,
modera Montserrat
Cutrina

Dijous 15
19.45 h

Janne Teller
CLUB DE LECTURA
HISTÒRIES
COMPARTIDES
Comentari de Tot se'n va en orris, de Chinua
Achebe, modera M. Àngels Fernández

Divendres 16

19.30 h

CONFERÈNCIA
Glenn Gould: Parlar amb les mateixes
variacions, a càrrec d'Ivan Ruiz Acero

12 h

L’HORA DEL CONTE
Encendre la nit, a càrrec de
Sandra Rossi

Dissabte 17
Dimarts 13

18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Comentari de Wilt, de Tom
Sharpe, modera Carme
Caminal

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Club de Lectura T10
Dimecres 14

19 h

CLUB DE LECTURA T10
Presentació del butlletí especial T10
núm. 2: Llocs de Nova York i projecció
de Manhattan de Woody Allen
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12 h

L’HORA DEL CONTE
Contes del món, a càrrec de Blai Senabre

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS

Inici dels tallers
trimestrals de l’Espai
Municipal de les Arts
X L’Espai Municipal de les Arts engloba des de l’any passat l’oferta de cursos de l’Escola Municipal de Ceràmica,
els tallers + Art i el Taller Municipal de
Pintura i Dibuix. El ventall de possibilitats
és molt variat: podem aprendre diferents
arts com la ceràmica, l’escultura, diverses
tècniques de dibuix i pintura, bijuteria...
Desembre és un bon moment per revisar

la llista de bons propòsits i posar-la al
dia. Hem fet tot allò que ens vam proometre el cap d’any anterior? És més,
s,
hem fet alguna cosa? No deixem que
e
a
la mandra ens atrapi. Gener marca
l’inici dels tallers trimestrals de l’Es-pai de les Arts per a infants i adults,
així que encara som a temps d’inscriure’ns-hi. ●

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS. CURSOS MONOGRÀFICS TRIMESTRALS
Inici 16 de gener.
Data inscripció: del 9 al 13 de gener de 18
a 20.30 h, el dia 9 de gener d’11 a 13 h.
Les inscripcions també es poden fer a
Internet, a la pàgina web esplugues.cat
ESCOLA MUNICIPAL DE CERÀMICA
• Monogràﬁc bàsic de ceràmica
Dimecres de 18 a 21 h
Residents: 108,70 €. No residents: 163,05 €
• Monogràﬁc d’escultura
Divendres de 18 a 21 h
Residents: 108,70 €. No residents: 163,05 €
• Monogràﬁc de torn
Dilluns de 18 a 21 h
Residents: 108,70 €. No residents: 163,05 €
• Monogràﬁc de ceràmica
per a nens i nenes
Divendres de 17 a 19 h
Residents: 62,10 €. No residents: 95 €
TALLERS + ART
• Iniciació a la ceràmica
Dilluns de 10 a 11.30 h
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €
• Art a la carta
Dilluns de 11.30 a 13 h i dijous
de 18.30 a 20 h
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €

• Taller per a famílies
Dijous de 17 a 18.30 h
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €
• Bijuteria creativa i granadura
Divendres de 19 a 20.30 h.
Residents: 67,30 €. No residents: 100,95 €
CERÀMICA: AUTOSERVEI,
CUITA DE PECES I MATERIAL
• Autoservei
2 h prèvia cita concertada
Residents: 3,60 €. No residents: 7 €
• Cocció de peces ceràmiques
Peça petita (<20 x 20 x 20) – baixa
temperatura
Residents: 5,20 €. No residents: 7,80 €
Peça gran (>20 x 20 x 20) – baixa temp.
Residents: 21 €. No residents: 31,50 €
Peça petita (<20 x 20 x 20) – alta
temperatura
Residents: 10,30 €. No residents: 15,45 €
Peça gran (>20 x 20 x 20) – alta temperatura
Residents: 25,90 €. No residents: 38,85 €
• Material
Paquet de 5 kg de fang
Residents: 1,55 €. No residents: 2,33 €
Paquet de 12,5 kg de fang
Residents: 3,10 €. No residents: 4,65 €

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

TALLER MUNICIPAL DE PINTURA
I DIBUIX/ CURSETS MONOGRÀFICS

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

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

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

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

• Curset d’expressió plàstica
per a nens i nenes
Tècniques de caricatura, còmic
i il·lustració
Dijous de 17 a 19 h
Trimestre:
Residents: 42,10 €. No residents: 63,15 €
Curs complert:
Residents: 126,30 €. No residents: 189,45 €
• Cursos d’iniciació a l’aquarel·la
Iniciació en el domini del material
i de les tècniques de l’aquarel·la
Dimarts de 10 a 11.30 h
Residents: 31,82 €. No residents: 47,73 €
Dimarts de 17 a 19 h
Residents: 53,80 €. No residents: 80,50 €
• Curs d’introducció al paisatge
Estudi del paisatge en llapis, carbonet,
color, cera i pastel
Dimecres de 10 a 11.30 h
Residents: 31.82 €. No residents: 47,73 €
• Curs iniciació a la tinta
Per iniciar-se en el dibuix a la tinta
Dimecres de 12 a 13.30 h
Residents: 31.82 €. No residents: 47,73 €

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

Més informació a la guia
No et quedis a casa! o al
web: www.esplugues.cat
o al telèfon 93 372 04 16,
de 17 a 21 hores
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Pau Sastre presenta 'As Good
As We Can Be' a Luz de Gas
Aquest segon disc del músic espluguí és meitat R&B, funk i jazz i meitat pop
X

El productor, compositor, cantant i multiinstrumentista Pau Sastre (aviat és dit)
està d’estrena. Després de fer tota una
declaració de principis amb el seu primer
disc Highly Addictive barrejant funk, R&B
i Jazz, aquest espluguí polifacètic repeteix la fórmula de l’èxit al seu segon disc.
Però això no és tot, As Good As We Can
Be també conté una mena de cara B amb
cançons més pop.
Sastre explica que porta molts anys en
el molt de la música i “ha mamat de molts
llocs i autors diferents”, per això recalca
que aquesta barreja d’estils “no ha estat
buscada sinó que ha sortit així”. El cantant tenia unes quantes cançons compostes i quan se’n va adonar tenia temes amb
estils molt diferents. El resultat és una
mescla eclèctica, energètica i altament
additiva però amb una posada en escena

plena d’elegància, tal com podreu veure
el dissabte 3 de desembre a la sala Luz
de Gas de Barcelona. Aquella nit comptarà amb el suport d’onze músics entre els
quals hi haurà els també espluguins Miki
Casals i Caro Guiral. Sastre ens avançava
que també està preparant un concert de
presentació a Esplugues de cara a principis de l’any vinent.
El disc d’aquest músic, que també és
guitarra i corista de David Bustamante
a la seva gira, es podrà comprar a les
principals botigues de discs a Internet.
Podreu trobar més informació a www.
pausastre.com.●
PRESENTACIÓ DISC PAU SASTRE
Dissabte 3

21.30 h • 5€ (CD inclòs)

Sala Luz de Gas (c, Muntaner, 246 • Barcelona)

BASES CONVOCATÒRIA DEL 9è CONCURS DE CARTELLS • “XVI FESTA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES”
1. PARTICIPANTS. Homes i dones aficionats a la pintura, al
dibuix o al disseny gràfic.
2. TEMA. Ha de tenir relació amb la festa, el seu entorn i el
poble d'Esplugues i haurà de figurar-hi:

5. IDENTIFICACIÓ. Al dors de cada obra s'escriurà el LEMA
amb el qual concursa el participant i en un sobre tancat,
apart, hi constarà el mateix LEMA a l'exterior i a dins el nom,
l'adreça, el telèfon del participant i l'adreça de correu electrònic. El cartell no podrà anar signat ni assenyalat de cap
forma ni per cap sistema que permeti identificar-ne l'autor.

“XVI FESTA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES 2012”

3. PREMI. Serà únic i tindrà un import de 150 €.

6. TERMINI D'ADMISSIÓ. Les obres s'hauran de lliurar a BOVÉS
BRICOLATGE, c. Mestre Joan Corrales, 24 (de 10 a 14 i de 17 a
20 h) ó bé al local dels Tres Tombs, plaça Santa Magdalena, 9
els dimarts de 21.30 a 23 h, fins al 9 de gener de 2012.

4. PRESENTACIÓ. Les obres tindran unes mides mínimes de
30x40cm, seran originals i per a realitzar-les es podrà
utilitzar qualsevol tècnica excepte la fotografia, i si és
possible s'hauria de lliurar una còpia en suport magnètic.

7. LLIURAMENT DE PREMIS. El veredicte del jurat i el
lliurament del premi es durà a terme durant el sopar de Sant
Antoni Abat que tindrà lloc el 14 de gener i en el que hi seran
convidats els tres finalistes.

i la data: “11 de març de 2012”.

8. DEVOLUCIÓ DE LES OBRES.
Les obres no premiades podran ser
recollides a BOVÉS BRICOLATGE en el termini màxim d'un
mes a partir del lliurament dels premis, en cas contrari
la Colla dels Tres Tombs d'Esplugues no es fa responsable
de la seva devolució i en podrà fer l'us que en cregui
convenient.
9. CONSIDERACIONS GENERALS. L'obra premiada restarà
propietat de la colla dels Tres Tombs, il·lustrarà la portada
del programa i els cartells de la festa i en podrà fer l'ús que
en cregui convenient.
10. VEREDICTE. La colla organitzadora resoldrà al seu
criteri qualsevol imprevist o reclamació que pogués
presentar-se, excepte si són referits al veredicte del jurat,
que serà inapel·lable.

www.trestombs.com

Visqueu una cavalcada màgica!
La Cavalcada de Reis és l'esdeveniment més important de la ciutat per a
petits i grans, ja que desperta en tothom il·lusió i alegria. La vinguda de Ses
Majestats és una gran festa, tant és així
que desperta les ganes d’assistir-hi, no
solament com a espectador, sinó també
a participar-hi activament.
Si voleu formar part de la cavalcada i
ser-ne voluntaris, viureu una experiència
única formant part d’un esdeveniment
màgic, que farà passar una bona estona
a tots els nens i les nenes d’Esplugues.
Feu la vostra inscripció per participar
com a voluntaris a la Cavalcada de Reis
i acompanyar la comitiva de SSMM els
Reis d’Orient. Per tal de formalitzar-la,
cal emplenar la butlleta que acompanya aquest text i lliurar-la a les bústies

que trobareu als Punts d’Atenció a la
a
Ciutadania (casa consistorial, Policia
liccia
a
Local i Edifici Molí).
D’aquesta manera entrareu en el ssoroor
teig per ser membres de la desfilada
més
ilada m
é
és
fantàstica de l’any. Recordeu que les
es places són
són
limitades i que teniu temps per entregar
buttregar la but
tlleta fins dijous 15 de desembre. L’únic requi
requiisit per participar-hi és que heu de ser majors
rs
de 16 anys. Si encara no heu fet els
haureu
ls 18, haure
reu
d’aportar l’autorització paterna/materna.
aterna.
El sorteig públic de places es
realitzarà
s realitza
arà
à
divendres 16 de desembre.

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per ser voluntari de la Cavalcada:
Nom i cognoms:
domicili:
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INSCRIPCIONS
telefóniques: 93 371 33 50
(Extensió 439 i 417)
per correu electrònic:
fcastillo@esplugues.cat

edat:
telèfon:

ESPORTS

TROBADA DE MOTOS CLÀSSIQUES
DEL BAIX LLOBREGAT
XL’Associació Moto Club Esplugues organit-

za Clàssiques del Baix Llobregat, una trobada de motocicletes clàssiques, que en menor
mesura també està oberta als cotxes. La
concentració tindrà lloc diumenge 18 i està
previst realitzar una exhibició de trial i un
recorregut, que en principi anirà de l’Ajuntament fins a la rambla del Carme, encara que
el traçat pot patir alteracions en funció del
temps i del nombre de participants.
Així mateix, es commemorarà el 40 aniversari del triomf de la mítica motocicleta

Clàssiques del Baix Llobregat 2011
Diumenge 18

de 10 a 13.30 h

Torrent Pont d’Esplugues i Rambla del Carme

catalana de trial Ossa Mar al campionat
d’Europa i als Sis Dies d’Escòcia. Ossa és
pràcticament l’única fàbrica que resta
de la tradició catalana de motos i
es vol reconèixer la seva trajectòria.
L’acte acabarà amb una
nova exhibició dels vehicles, un aperitiu, així com
parlaments i el lliurament
de presents commemoratius. ●

V Torneig Internacional de Voleibol “Ciutat d’Esplugues”

COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS DESEMBRE 2011 (CATEGORIA SENIOR)

Els dies 27 i 28

ESPORTS DE SALA

de 10 a 20 h

Categoria cadet femenina: C.V. Sant Cugat, C.N. Sabadell, C.V. Elche Petrer,
C.V. Arago de Sete (França), C.V. Barcelona (Barça), Vitoria SC (Portugal),
C.V. Esplugues “A”, C.V. Esplugues “B”
Organitza: Club Voleibol Esplugues
Complex Esportiu Municipal La Plana

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA
Dissabte 3

17.30 h

Handbol masculí H. Esplugues - BM La Roca

Dissabte 3

19.15 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - S. Zaragoza

Diumenge 4

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - C. Catòlic L'H.

Dissabte 10

17.30 h

Handbol masculí H. Esplugues - Handbol Gavà

Diumenge 11

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Brau Castelló

Dissabte 17

19.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - L'Aldea

POLIESPORTIU CAN VIDALET

ACTIVITATS DINAMITZADES
CEIP Can Vidalet

Dissabte 3

17.15 h

Futbol sala masculí CCAPL Macael - FS Montserrat

Dissabte 17

17.30 h

Futbol sala masculí CCA Pl. Macael - Vallirana CFS

PARTITS FUTBOL

CEIP Folch i Torres

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

de 10.30 a 13 h.:

de 10.30 a 13 h.:

Dissabte 3: Basquet
Dissabte 10: Futbol
Dissabte 17: Jocs tradicionals

Dissabte 3: Jornada festiva
Dissabte 10: Basquet
Dissabte 17: Futbol

Dissabte 3

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. - Valldoreix FC.

Diumenge 4

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Moja, A.E.

Diumenge 4

16 h

Futbol femení Espluguenc, F.A.- Carmelo, C.D.

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania.
✷ Edat de participació: infants nascuts
els anys 2001, 2002 i 2003.
✷ Forma de participació: s'entrarà
en l’esmentat sorteig emplenant
aquestabutlleta a partir del 21 de
novembre (només s'admetrà una butlleta
per participant) i dipositant-la a les
bústies que trobareu als Punts d’Atenció a
la Ciutadania (casa consistorial, Policia
Local i Ediﬁci Molí). Es podran entregar
ﬁns al dijous 15 de desembre.

Dissabte 3

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. - Turó Peira, C.C.D.

Diumenge 18

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. - Unificación Bellvitge, U.D.

✷ Sorteig públic: es farà el divendres
16 de desembre, a les 20 hores, a la
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.
✷ Es contactarà amb els premiats per
conﬁrmar la seva participació
i comentar detalls relatius a
l'activitat.
✷ Condició imprescindible: que els
pares acompanyin la carrossa com a
patges (caminant amb les torxes al
voltant de la carrossa).

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial
nom nen/nena:
domicili:

data de naixement:

nom pare/mare:
telèfon:
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ANNEXA

CASA

EL MÓN DE LA CUINA ESTÀ DE MODA !!!

OXO - TALLADOR

VACUVIN - JOC DE VI

LÉKUÉ - VAPORERA

BODUM - GOTS

KEN HOM - WOK

ROSTI MEPAL - BOLS

Nova botiga d’utensilis de cuina especíﬁcs, pràctics i enginyosos
Plaça Sta. Magdalena, 22 (al costat de Llibreria Esplugues)
T. 933716113 - annexa.casa@gmail.com

