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28 DE FEBRER, DÍA DE ANDALUCÍA

PASSIÓ ANDALUSA
A ESPLUGUES!

"THE MEETING POINT"
• 11 AULES TOTALMENT EQUIPADES
• Classes molt reduïdes(Adults i infants)
• Tutories individuals totalment gratuïtes per als nostres alumnes
• Preparació exàmens FCE, CAE, CPE
• Classes de conversa i classes privades
• Sala audiovisual amb projector
• Videoteca i biblioteca: servei gratuït per als nostres alumnes
• Espai de lectura i comunicación audiovisual: televisió, DVDs
i una sala per a relaxar-se, llegir, mirar la tv…
• Aire condicionat. Accesible per a discapacitats físics
THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L'Avenç) ·

☎ 93

470 01 16

 tony@meetingpointschool.es • rosa@meetingpointschool.es

Cursos subvencionats per
a treballadors en actiu en
col.laboració amb:

www.meetingpointschool.es

!
!
Classes
de
conversa
W
E
N
FAST CHATTING
Do you want to speak English with us?
DILLUNS DE 19.30 a 20.30 h
Levels Pre-intermediate + Intermediate

DIMECRES DE 19.30 a 20.30 h
Levels Upper-intermediate + Advanced
• Pagament per sessions d'1 hora
• Reserva el teu dia i vine quan vulguis
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l’Espai Jove Remolí, es gravarà un
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ESPLUJOVE

Totes les activitats de febrer a Esplugues

Tota l'activitat de les nostres biblioteques

Comencen quatre nous tallers del CIRD
Vil·la Pepita, que se sumen als ja existents.

NOVA TEMPORADA DE TEATRE
El nostre cicle d'arts escèniques,
Esplugues entra en escena! (eeee!)
arrenca amb bon humor
La música de Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries i dos espectacles infantils que
faran les delícies menuts i grans

Distribució:
SMS91

Amb el suport de:

DÍA DE ANDALUCÍA
Una festa per recordar els orígens i
gaudir de la cultura i el folclore

Conferència sobre la figura de Salvador
Miquel, més enllà del coleccionisme.
Tot el que sabem sobre Pere el Gran i els
reis catalans

Les nits de dijous a dissabte el bar de
L'Avenç s'omple de música i d'espectacle

18

L'ENTITAT
Associació de Dones de la Plana
La veu de l’experiència. Vint-i-set anys
treballant en clau femenina a Esplugues
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ESPORTS
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS
Els partits destacats del mes
Activitats als Patis Oberts

El dia a dia del jovent d'Esplugues
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Día de Andalucía
Fiesta de cultura y tradición
El 28 de febrero es un día muy especial para
todos aquellos y aquellas espluguenses
que tienen sus orígenes en Andalucía. Se
conmemora el referéndum del año 1980, que dio
autonomía plena a la comunidad andaluza.

o es de extrañar, pues, que el Centro
Cultural Andaluz Plaza Macael y la
Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) se vuelquen para
celebrar la efemérides con tres días
de actividades en los que toda la ciudadanía
podrá disfrutar la cultura y la tradición del sur de
España. Puesto que el día 28 de este año cae en
lunes, las actividades se harán justo el fin de
semana antes para poder festejar mejor el acontecimiento.
El viernes 25 se harán los actos más solemnes,
como la presentación de todas las propuestas de la
celebración en la Sala de Plenos del Ayuntamiento,
con la asistencia de todas las autoridades, y el
nombramiento del Andaluz del Año. La responsabilidad de esta elección se la alternan las dos
entidades andaluzas, y este año la decisión recae
en el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael. Su
presidente, Francisco Giráldez, no puede darnos
pistas sobre quién recaerá el andaluz o andaluza
del año, que siempre “se escoge entre personas
que hayan hecho alguna cosa para la entidad o
por la cultura andaluza”, explica Giráldez. El presidente añade que la mayoría de los nombrados se
sorprenden por el honor que supone representar a
la comunidad andaluza para las dos entidades.

N

Después de estos actos se
procede a hacer un piscolabis y
un vino de honor, que también
es uno de los momentos más
especiales y que da el pistoletazo de salida a un fin de semana lleno de actividades. Además, el viernes 25 se inaugura una exposición de pintura de Pere Pahissa Pie (a las 22.45 h),
que se podrá visitar hasta el 5 de marzo de 17 a 22
h en el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael.
Durante el sábado y el domingo se llevarán a
cabo el concurso y la degustación de migas, la sardinada popular, los festivales de baile y flamenco,
y la ofrenda floral al monumento de Blas Infante.
El presidente de ACAE, José María Cuadros, explica que no es que estén integrados, sino que se
sienten catalanes pero tienen un pellizco en el
corazón de nostalgia por su Andalucía natal, con
lo que estos actos servirán para celebrar y recordar
sus orígenes, su tradición y su folklore. Todas las
actividades son gratuitas y los dos presidentes han
remarcado que es una fiesta de los espluguenses
de origen andaluz pero totalmente abierta a todos
los ciudadanos de Esplugues. Más información de
los actos en el Dia a dia de esta agenda. ●

Acto de nombramiento de la
Andaluza del Año 2010 que recayó en
Pilar Díaz, alcaldesa de Esplugues

Día de Andalucía
25 de febrero
• Presentación de los actos
• Vino de Honor
• Inauguración: Exposición de pintura
a cargo de Pere Pahissa Pie

26 de febrero
• Concurso de migas en la calle
de las migas
• Sardinada popular
• Degustación de migas
• Festival Flamenco

27 de febrero
• Ofrenda floral al monumento de Blas
Infante
• Festival Folklórico
Consultad todos los actos en la agenda
Dia a dia (pág. 10 a 12)

DÍA DE ANDALUCÍA

25, 26 y 27de febrero
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El ﬂamenco, protagonista
especial de este año
Después de que en el 2005 se quedara a las puertas,
finalmente, este pasado noviembre, el flamenco ha sido
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por parte de la UNESCO.

or este motivo, actividades como el
Festival Flamenco del sábado 26 y el
Festival Folklórico del domingo 27
tendrán una dimensión particular.
La celebración del Día de Andalucía
no permite poder invitar a más músicos y cantaores porque muchos tienen otros compromisos, pero, en esencia, la emoción y el honor de la
nominación harán que se trate de una edición
especial.
El flamenco es un símbolo muy importante
para la identidad andaluza, porque además de
tradicional es muy popular y se canta y se baila en
todas las grandes fiestas. “La sevillana es el baile
más popular y famoso, pero hay muchos bailes
más andaluces que son muy interesantes”, añade
el presidente de ACAE, José María Cuadros, hecho
que demuestra la riqueza del folclore andaluz.
Las dos asociaciones imparten cursos de cante

P

(la verdadera esencia del flamenco), baile y guitarra. Aunque el número de asistentes no ha
aumentado significativamente tras el nombramiento, el presidente del Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael sí ha notado que más gente se interesa y pregunta por el flamenco. Según José María
Cuadros, presidente de ACAE, los inscritos suelen
ser, en un 80%, gente con orígenes andaluces, y
el curso que más atrae a los que no tienen origen
andaluz es el de guitarra, instrumento clave en el
cante jondo y que la gente del sur de España domina como nadie.
Aunque las entidades se encuentran en un
momento con buena salud y éste es un buen año
para la cultura andaluza, ambos presidentes coinciden en remarcar la necesidad de que la gente
joven no sólo participe más activamente en las
actividades, que ya lo hacen, sino también entrando a formar parte de la junta para asegurar el relevo generacional.●
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El folk català més original
i dues obres de teatre familiar
enceten l’eeee!
Jazz, teatre de primer nivell, els millors contes infantils,
el Màgic Andreu i un musical sobre El llibre de la selva completen
l’oferta d’espectacles d’aquesta temporada
XDes d’ara i fins al maig, Esplugues acollirà una
nou cicle teatral amb una oferta molt heterogènia per satisfer tots els públics. En aquest primer mes d’eeee! ens tornaran a visitar en Quico
el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, i els més
petits coneixeran Les trifulgues dels germans
Garapinyada i prendran consciència sobre el
problema de la desforestació a Històries d’un
arbre mil·lenari. Al març podrem escoltar la
veu de Dácil López que interpretarà obres de
les principals cantants i compositores de jazz
de la història. L’abril ens portarà dos monòlegs de Simon Stephens, interpretats per Mar

Ul l d e m o l i n s i Pa u Ro c a
(la Mònica i el Rafa de
Ventdelplà) i els espectacles
infantils L’elefant i l’aranya
i La cigala i la formiga. La
temporada es tancarà amb El
show del Màgic Andreu, que
segur que es penjarà alguna
a
medalla, i el musical El llibree
de la selva, de la companyia El
musical més petit 2. Vegeu tota
ta
la programació a la contraporrtada d'aquesta agenda. ●

ig
8 de ma

2 d'abril

Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries
X Amb les seves lletres enginyoses i la jota com

a base musical, que és tan catalana com la sardana encara que aquest fet no és gaire conegut, el
grup ebrenc tornarà a fer-nos arribar una visió
desenfadada i teatral de la vida amb música d’arrel. Aquesta banda, de les més importants del
folklore català actual, utilitza la música popular
com a vehicle, amb una composició musical molt
acurada i un interès profund per les tradicions
i la terra. Tot això, presentat amb un espectacle
quasi teatral, amb una colla de músics que es
posen en el paper d’un cec, Quico el Célio (Artur
Gaya); el seu guia fidel, el Noi (Quique Pedret); i el
Mut de Ferreries (Jordi Fusté), que tot el que té de
savi ho té d’extravagant. Són coneguts pel nom
dels seus tres primers components, però actualment el grup l’integren tres membres més: Jaume
Matamoros (Josep Lanau), lo sinyor Bertomeu
(Sergi Molina) i Vicent Ferrer (Quique Pellicer). ●

QUICO EL CÉLIO,
EL NOI I EL MUT
DE FERRERIES
Dissabte 5 de febrer
21 h
Casal de Cultura
Robert Brillas
6 euros

MESKVINS

EL PESCADITO D'ESPLUGUES

Æ Cuina de mercat i del món
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 15,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge. Dilluns

Æ Cuina mediterrània
Sales per a grups
MENÚ: 10,65€
CARTA: 25-35€ aprox.
TANCAT: les nits de diumenge a
dimecres

La vinoteca del bon menjar
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.

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

Gran Terrassa.
Menús a mida.
Especialistes en carns a
la brasa, fregits, arrossos
i marisc

Av. Cornellà, 108 • ESPLUGUES • ☎ 93 473 86 04

www.elpescadito.es

Les trifulgues
dels germans

Garapinyada
X Comediants d’anomenada, els tres germans
Garapinyada sempre estan disposats a anar
a actuar allà on faci falta. Tant és així que una
trucada inesperada els portarà a emprendre un
viatge a tot drap, travessant mars i muntanyes,
per representar una joia de la comèdia de l’art
tradicional: Colombina i Pierrot, o l’amor ve amb
hula-hoop.
Des dels seus inicis, Teatre Mòbil, la companyia
que hi ha darrere de Les trifulgues dels germans
Garapinyada, sempre ha treballat els espectacles còmics de creació pròpia, adreçats a tots
els públics i inspirats en una llarga tradició de
pallassos, però combinant-ho amb màgia, música i altres elements circenses com els malabarismes. La seva fidelitat amb l’humor directe i

eficaç, pensat
sat per als nens i nenes però també per
als seus acompanyants, els ha dut a convertir-se
en una companyia plenament consolidada que
continua sorprenent espectacle rere espectacle.
Serà una bona oportunitat per observar-ne el
seu últim treball, que tot just s’acaba d’estrenar
aquest 2011. ●

LES TRIFULGUES
DELS GERMANS
GARAPINYADA
Diumenge 6 de febrer
12 h
Casal de Cultura
Robert Brillas
3 euros 2x1

Històries
d’un arbre
mil·lenari
HISTÒRIES D'UN
ARBRE MIL·LENARI
Diumenge 27 de febrer
12 h
Casal de Cultura
Robert Brillas
3 euros 2x1

X Un llenyataire molt ambiciós és a punt de
tallar l’últim arbre que li queda de la seva jornada. Però just abans de fer-lo caure, l’arbre
l’atura i li fa entendre a través de contes i faules la importància del bosc, dels animals que
hi viuen, de la terra, de l’aigua i, sobretot, del
respecte que s’ha de tenir per la vida.
Històries d’un arbre mil·lenari és una
obra d’Entresòl de Produccions. que té com
a objectiu que els nens i nenes, des de ben
petits, s’estimin la natura i tinguin cura per

LA NONNA

CAN PALOU

Æ Cuina italiana, mediterrània
i de mercat
Arrossos i pizzes
MENÚ: 13,75€
(migdies de dilluns a divendres)
CARTA: 20-25€ aprox.
TANCAT: obren tots els dies

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

P

Un excel·lent italià obert a
la cuina mediterrània i de
mercat situat al cor de la
ciutat, amb un menú
ben presentat i cuidat

c. Laureà Miró, 223 • ESPLUGUES☎ • 93 372 69 13

conservar-la, però no pas des d’una òptica
alarmista i tràgica, sinó amb una proposta
escènica alegre i variada, que utilitza cançons, titelles, ombres xineses i la llum negra:
la tècnica que es fa servir en ambients foscos per ressaltar alguns colors sobre altres,
aconseguint efectes sorprenents. D’aquesta
manera, els infants reben amb tota la intensitat possible el missatge ecològic del muntatge, a la vegada que poden conèixer diferents
tipus de tècniques teatrals. ●

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
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ESPLUGUES OFRECE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS PARA
LA SEMANA BLANCA
Centros educativos, entidades y Ayuntamiento proponen
una amplia oferta de actividades al servicio de las
familias en esta nueva semana de vacaciones
X En el calendario escolar del curso 2010-2011,
la Conselleria d’Educació fijó un periodo de
vacaciones para oxigenar alumnos y docentes
con una semana de descanso. En el caso del Baix
Llobregat, la Semana Blanca será del 7 al 11 de
marzo. Para que los niños y niñas puedan disfrutar de esta semana no lectiva sin que esto sea un
problema para los padres y madres, en Esplugues
se han organizado distintos casals, talleres y actividades. Por ejemplo, un casal deportivo donde
podrán practicar natación y todo tipo de deportes de forma lúdica y recreativa; y Divertiart, un
conjunto de actividades donde podrán expresar
sus inquietudes artísticas aprendiendo distintas
técnicas para hacerlo, y potenciar la creatividad,
la imaginación, la expresión manual... Por su
parte, las entidades que se dedican al ocio y la

educación de los niños y niñas, los esplais,
también aprovechan estos días no lectivos para
a casals y actividades
act dades
organizar
para ellos.
s. Estad atentos, las
escuelas pueden ofrecer
más actividades
vidades que
Del 8 al 11 de marzo,
las que encontrade 9 a 13 h., [30 €]
réis en estas
y de 15 a 17 h., [15 €]
páginas. ●

Divertiart

Para niños y niñas de 6 a 9 años
L'Espai Municipal de les Arts os ofrece un conjunto de actividades en un
entorno creativo y divertido para potenciar aspectos como la creatividad, la
imaginación, la expresión manual, el trabajo en equipo...

Del 8 al 11 de marzo, de 9 a 14 h.,
acogida de 8 a 9 h.

‘CASALS’ MUNICIPALES

Inscripciones: del 28 de febrero al 4 de marzo, de lunes a viernes de 9 a 14
h, y los jueves de 16 a 18 h en el Punt d’Atenció a la Ciutadania del edificio
municipal del c. Joaquim Rosal, 3-5.
Para más información podéis llamar al tel. 93 371 33 50.
Precios pendientes de aprobación. Para las inscripciones es necesario traer
una fotocopia del DNI, de la tarjeta sanitaria, el carnet de vacunación y el DNI
del padre o de la madre.
Centre Municipal Puig Coca,
Petit Parc de ll’Amistat
Amistat s/n,
2a planta

DEPORTIVOS
Para niños y niñas de 3 a 15 años
• Juegos predeportivos y tradicionales
• Natación (todos los días), voley, fútbol, baloncesto, balonmano,
hockey, atletismo...
• Manualidades con los grupos de niños y niñas más pequeños
Hay que llevar ropa deportiva, bañador, gorro de piscina, toalla y chanclas, y
desayuno y agua para beber. Los más pequeños tienen que traer la ropa marcada
con su nombre y ropa de recambio.

Del 8 al 11 de marzo,
de 9 a 14 h,
acogida de 8 a 9 h.

VEN A COCINAR
CON NOSOTROS!
Para niños y niñas de 3 a 12 años
[50 €] casal de mañana, [16 €] para la acogida. 10% de
descuento para hermanos

Actividad básica [32,2 €]
Acogida 5 días [9,72 €]
Acogida esporádica [2,60 €]
Inscripciones: En la recepción del Complex Esportiu Municipal La Plana,
a partir del 14 de febrero, de 9 a 21 h. Fines de semana de 10 a 13 h.
Es necesario traer una fotocopia del DNI, los datos bancarios y una
tarjeta de la seguridad social
Complex Esportiu Municipal La Plana
a

Inscripciones: del 1 de febrero hasta el 18 de febrero, de
lunes a viernes, de 16.30 a 19 h, en el Cau Espluga Viva.
Es necesario traer 1 foto de carné, fotocopias de la tarjeta
sanitaria, del carné de vacunaciones i del DNI de quien
realice la inscripción. M
Más información al 93 473 39 09.
Organiza: Espluga Viva
Cau Espluga Viva,
c. Sant Fran
Francesc Xavier 7-9

Miércoles, 9 de marzo, a las 17 h.

Taller infantil en
la Biblioteca Pare
Miquel d'Esplugues
Entrada lliure
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
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Del 8 al 11 de marzo, de 9 a 17 h.
De 8 a 9, servicio de acogida

Del 8 al 11 de marzo
Martes, miércoles y jueves,
de 11.30 a 14 h, y de 15 a 18 h.
Viernes de 10 a 14.30 h.

‘Casal’ de l'Esplai
Pubilla Cases
Para niños y niñas de 3 a 12 años
Para conseguir una mejor relación comunitaria y potenciar el
trabajo en equipo dentro de las distintas entidades e instituciones
del barrio, el Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet ofrece una
propuesta educativa de calidad, para que los más pequeños
ueños puedan
convivir y aprender a través de una historia fascinante que
les ayudará a cooperar y solucionar distintas incógnitas
s para
conseguir un mismo objetivo. Los niños y niñas tienen que
traerse la comida si quieren comer en el esplai.
Casal abierto a toda la población
Del 8 al 11 de marzo, de 9 a 13
3 h.
Precio: 60€

‘MINUTS
MENUTS’
Para niños y niñas de 0 a 3 años
Tiempo máximo de permanencia: 3 h continuadas y
de dos días por semana
Para más información podéis llamar
al 93 480 27 18
Complex Esportiu Municipal La Plana

‘CASAL’ EN LA
ESCUELA
FOLCH I TORRES

Para más información, podéis llamar al 93 438 48 96
Organiza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Casal en el Esplai Pubilla Cases Can Vidalet, Parc de les Bòbiles, 1

Para niños y niñas de 3 a 12 años
Casal abierto para los alumnos del centro Inscripciones:
hasta el 11 de febrero, en la misma escuela
Organiza: Grup d’Esplai Espurnes

Del 8 al 11 de marzo,
de 9 a 13 h y de 15 a 17 h
Acogida, de 8 a 9 h

Escuela Folch i Torres,
c. Sant Antoni Maria Claret, 13

‘Casal’ de la Escuela
Joan Maragall

D 8 al 11 de marzo,
Del
de 9 a 13 h.

‘Casal’ en la
Escuela
Gras i Soler
Para niños y niñas
de 3 a 12 años

Para niños y niñas de 3 a 12 años
Casal abierto para los alumnos del centro
Inscripciones: hasta el 11 de febrero,
en la misma escuela
Organiza: Grup d’Esplai Espurnes

Casal abierto para los alumnos del centro.
Servicio de comedor (opcional). Precio: 60€

Escola Gras i Soler,
c. Baronessa de Maldà, 28-38

Casal en la escuela Joan Maragall,
Av. Ciutat de l’Hospitalet 59-71

'LIP DUB '

para celebrar el 5º aniversario
del Espai Jove Remolí
Anotad el domingo 13 de marzo en
vuestra agenda. Para conmemorar los
cinco años de este espacio de encuentro y relación para jóvenes, se está preparando un video musical en el cual los
participantes harán un ‘playback’ de
una canción que se podrá escoger a través de una votación popular a través de
Facebook o en unas urnas que podréis
encontrar en los distintos institutos
XCon esta iniciativa se pretenden mostrar las
diferentes actividades y dinámicas que se han
hecho o harán en este espacio, teniendo como
protagonistas los jóvenes de Esplugues, tanto los
que directa o indirectamente han participado
a través del Espai Jove Remolí, como el resto de
jóvenes de la ciudad.
Posteriormente se hará la fiesta de celebración
del 5º aniversario del espacio donde se proyectará
el vídeo, a la que estáis todos invitados. Las canciones propuestas para el lip dub son Bailando,

de Alaska y los Pegamoides, Caminando por la
vida, de Melendi, y El secreto de las tortugas, de
Maldita Nerea. ¡Ya podéis empezar a votar! ●

‘LIP DUB’ 5º ANIVERSARIO ESPAI
JOVE REMOLÍ
Grabación: Domingo 13 de marzo,
de 11 a 14 h
Inscripciones: Hasta el 4 de marzo,
en el Punt Jove Robert Brillas
Actividad para jóvenes de 12 a 35 años
Votaciones en el Canal Esplujove de
Facebook (clicando en Me gusta)

ffebrer
eb
brer 2011 - L'Agen
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febrer

L'AGENDA

dia a dia

2011

Curiosament,
enguany,
febrer encara
no ens porta el
Carnaval. Però lluny
d'ensopir-nos, a
Esplugues tornem a
tenir un mes carregat
d'activitats. Comença
una nova temporada
teatral a l'eeee!,
L'Avenç ofereix nits
d'espectacles, la ciutat
és plena de tallers i
el Dia d'Andalusia
omple d'activitats
l'últim cap de
setmana del mes.

maig

1Dimarts
19 h

2010

Inauguració: "Enriqueta Martí, la vampira

de Barcelona", de Miguel Galván

La Bòbila us convida a la inauguració de l'exposició
d'aquest reportatge fotogràfic de ficció sobre
l'Enriqueta Martí, anomenada la vampira de Barcelona, realitzat per Miguel Galván
Biblioteca La Bòbila

A Esplugues, l'eeee!
18 h
Bon!
CLUB DE LECTURA: CORDÈLIA
Arrugas, de Paco Roca

El tema d'aquest còmic és la pèrdua de la memòria
per l'Alzheimer. Reflecteix la sensació de pèrdua
d'utilitat per a la societat que pateixen els ancians i
els malalts. Places limitades, cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

3Dijous
18 h

ELS DIJOUS CULTURALS
Conferència:

6Diumenge

10Dijous

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

CLUB DE LECTURA: CARPE DIEM
Mala vida, de Marc Romera
Primera novel·la del poeta català. Retrata tota una
generació de joves passius, acomodats al dolce fare
niente, malcriats i espectadors d'una societat que no
els acaba d'entendre.
Places limitades, cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

12 h

Les trifulgues dels germans Garapinyada
A càrrec de la companyia Teatre Mòbil
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2x1]

12 h

Missa de Santa Àgueda
Parròquia de Sant Mateu c. Sant Mateu, 30

14.30 h

Dinar de Santa Águeda per a les dones
Àpat de càtering amb un servei molt especial
Inscripcions al local social o trucant al 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues
Centro Aragonés de Esplugues plaça Macael, s/n

7Dilluns
17 h

Teatre: Desde Esplugues con amor
Obra de teatre del grup: Fem el podem
Casal de Cultura Robert Brillas

"Sorolla, passió per la vida i la seva llum"
A càrrec d'Imma Fontanals i Aymerich, llicenciada
en Història i escriptora
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent
Gran d'Esplugues, AUUGGE
Més informació a aaugge@yahoo.es
Auditori de la Residència La Mallola,
c. Raval de Sant Mateu, 46-48

22 h

Concert de Pau Sastre
Bar del Centre Cultural L'Avenç

4Divendres
D'11 a 13 h

Inscripcions per a les sortides recreatives
dels dies 14 i 15 de febrer al Caixaforum
Esplai de Gent Gran de la Plana, Edifici Símbol
[4€]
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bxs

5Dissabte
12 h

L'HORA DEL CONTE

Les disfresses "encontades", a càrrec de
Sandra Rossi
Quan jo era petita remenava la casa buscant
disfresses. Cercava pertot arreu: als armaris, als
lavabos, als calaixos, a la cuina... De vegades això
feia enfadar els pares, però el seu empipament
desapareixia quan em posava una de les disfresses
"encontades" i els explicava un conte.
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Espectacle de màgia amb Magnolo
20 h

22.30 h

Monòlegs d'humor amb Jeremy Williams
Bar del Centre Cultural L'Avenç

Bar del Centre Cultural L'Avenç

Presentació Espai Municipal de les Arts:
Centre d'iniciatives i recursos per a la
formació, autoformació i perfeccionament de
les arts (pintura, dibuix, ceràmica i música)

12Dissabte

Durant la jornada hi haurà diferents activitats
vinculades al món de les arts (mural participatiu,
música en viu, demostració de torn i exposició de
pintura). Jornada de portes obertes: dies 7 i 8 de
febrer de 19 a 21 h
Centre Municipal Puig Coca

Contes d'animals i bestioles, a càrrec de Blai
Senabre. Vet aquí una vegada que els animals parlaven
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

10Dijous
18 h

ELS DIJOUS CULTURALS
Conferència: "L'Hispano - Suiza, una marca

12 h L'HORA DEL CONTE

De 17 a 19.30 h

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas

13Diumenge
11.30 h

llegendària de cotxes"

Matinal flamenca

A càrrec de Jordi Nadal, historiador
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent
Gran d'Esplugues, AUUGGE
Més informació a aaugge@yahoo.es
Auditori de la Residència La Mallola
c. Raval de Sant Mateu, 46-48

13 h

18 h

Inauguració de l'exposició: "I tu, de què vas?"
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h

Presentació del Pla d'infància

"Transformar la masculinitat masclista"

Casal de Cultura Robert Brillas [6€]

11Divendres
21 h

DIJOUS DE LES DONES
Conferència - debat:

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries

Bar del Centre Cultural L'Avenç

Esplai de Gent Gran de la Plana, Edifici Símbol
[4€]
c. Rafael Sebastià Irla, s/n bxs

19 h

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Concert de Miki Casals

Inscripcions per a les sortides recreatives
dels dies 14 i 15 de febrer al Caixaforum

La Baronda c. de la Riba, 36

21 h

22 h

D'11 a 13 h

20 h

Conferència: Geografia humana d'Esplugues,
a càrrec de Josep Florenza
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h

A càrrec de Ahige-Catalunya. Conferència sobre
la necessitat de que els homes també lluitin per
la igualtat entre dones i homes i els beneficis que
comporta per a tota la societat
Organitza: Consell Municipal de les Dones
Casal de Cultura Robert Brillas

19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE A SANG FREDA
Truman Capote, de Benneth Miller
Pel·lícula biogràfica sobre els anys que Capote es va
dedicar a escriure A sang freda. Entrada lliure
Biblioteca La Bòbila

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
plaça Macael, s/n (local 4)

Calçotada popular
Tiquets al gimnàs municipal La Nau, els divendres,
de 21 a 23 h [10€]
Organitza: els Castellers d'Esplugues
Parc Pou d'en Fèlix

14Dilluns
19.30 h

Club de Música Clàssica
Un espai per compartir el goig per la música i
aprendre a escoltar-la
Biblioteca Pare Miquel

16Dimecres
19 h

Xerrada: "Salvador Miquel, precursor del

turisme cultural"

A càrrec de Magdalena Fernández i Mercè Tatjer,
professores titulars de la Universitat de Barcelona,
especialistes en patrimoni. Activitat gratuïta
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues
La Masoveria de Can Tinturé

17 Dijous

23Dimecres

NASCUTS PER LLEGIR: CONTES MENUTS
El circ de tots, a càrrec d'Eva González
El conte transcorre a l'Àfrica i ens explica la història
d'un elefant somiatruites, en Pep, i dels diferents
personatges que coneix fins que arriba al circ de la
muntanya Ngorongoro, un lloc on tothom és ben rebut.
Per a infants de 2 a 3 anys, acompanyats d'un adult.
Places limitades, cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Conferència: "Els reis catalans i Pere el Gran"
Introducció sobre els reis catalans i la significació de
Pere el Gran, a càrrec de Rosa M. Masalles, i projecció
del documental sobre l'estudi del Museu d'Història de
Catalunya de la tomba i les restes del rei Pere el Gran
Activitat gratuïta
Organitza: AMPEL i MEL
La Masoveria de Can Tinturé

18 h

17.30 h

ELS DIJOUS CULTURALS
Conferència: "Transición de la Sociedad

Industrial a la Sociedad de Conocimiento"

A càrrec de Benjamin Suarez, catedràtic de la UPC
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent
Gran d'Esplugues, AUUGGE
Més informació a aaugge@yahoo.es
Auditori de la Residència La Mallola,
c. Raval de Sant Mateu, 46-48

19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE A SANG FREDA

Historia de un crimen, de Douglas McGrath
Entrada lliure
Biblioteca La Bòbila

22 h

Concert de Latino y los Llobregantes
Bar del Centre Cultural L'Avenç

18 Divendres
21 h

Espectacle de màgia amb Magnolo
Bar del Centre Cultural L'Avenç

19Dissabte
12 h

L'HORA DEL CONTE

19 h

24Dijous
18 h

ELS DIJOUS CULTURALS
Conferència:

"Cultura de los valores en favor de la vida"
A càrrec de E. Lozano Winterhalder, biòleg, filòsof i
professor
Organitza: Aula d'Extensió Universitària per a la Gent
Gran d'Esplugues, AUUGGE
Més informació a aaugge@yahoo.es
Auditori de la Residència La Mallola,
c. Raval de Sant Mateu, 46-48

19 h
CICLE DE CINEMA NEGRE A SANG FREDA

A sangre fría, de Richard Brooks
Entrada lliure
Biblioteca La Bòbila
CLUB DE LECTURA: HISTÒRIES COMPARTIDES
Novel·la ambientada en un institut públic d'un barri
conflictiu de París. Els professors inicien el curs plens
de bones intencions, però els conflictes seran constants
Places limitades, cal inscripció prèvia.
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Concert de boleros de Miquel i Miki Casals

25Divendres
De 21 a 22.30 h

El Babau. Taller de ball i danses de plaça
Activitat gratuïta
Per a més informació: a Espluga Viva, o trucant al tel.
93 473 39 09
Organitza:TIC. Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

EXPOSICIONS
Fins al divendres 25 de febrer
21.30 h

Exposició fotogràfica: "Enriqueta Martí, la
vampira de Barcelona"

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Local CC Andaluz Plaza Macael plaça Macael, local 4

Reportatge de ficció realitzat per Miguel Galván sobre
Enriqueta Martí, assassina en sèrie, segrestadora i
proxeneta de nens.
Biblioteca La Bòbila

Festival flamenc
12 h
L'HORA DEL CONTE
Cuca-cu-cukala, a càrrec de Glòria Arrufat
Històries d'uns personatges menuts i diminuts,
d'aquells que no veiem a simple vista! però... que hi
són, i estan amagats pels racons... i saben contes que
ningú més sap !
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

12 h

English Workshop
A càrrec de Chris Brown i Òscar Sisqués
Una hora i mitja de conversa i propostes de lectura
per mantenir el teu nivell d'anglès sense moure't
d'Esplugues.
Places limitades, cal inscripció prèvia
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

De 12.30 a 14.30 h

Swing Jam

Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Centre Cultural L'Avenç - Pista municipal

De 17 a 19.30 h

Ball per a la gent gran
Organitza: Centre Cultural L’Avenç
Centre Cultural L’Avenç - Sala Joan Brillas

27Diumenge
DÍA DE ANDALUCÍA

22 h

Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Edifici Molí

22.45 h

Exposició de treballs de L'Associació de
Dones de La Plana
Organitza: Associació de Dones de La Plana
Casal de Cultura Robert Brillas

Del 5 al 24 de febrer,
de 9.30 a 14.30 h i de 15.30 a 17 h

Exposició "I tu, de què vas?"

De dilluns a divendres, per a visites concertades; i de
17.30 a 20 h, de dilluns a divendres i dissabtes d'11
a 14 h, per al públic. L'exposició fomenta l'educació
de les actituds com a forma de fer prevenció entre els
adolescents i orientar les seves famílies. L'objectiu és
que els alumnes, nois i noies de secundària de les ciutats que visiti, puguin visitar, interactuar i reforçar les
seves actituds i presa de decisions. La visita guiada
dura aproximadament una hora i mitja, i a l'acabar el
professor que els acompanya rep la Guia Educativa,
amb activitats per treballar a classe i complementar
els coneixements adquirits. També s'ofereix un servei
de visites guiades per a pares i mares i professionals
que treballen amb adolescents.
Casal de Cultura Robert Brillas

Del 26 de febrer, fins al 5 de març, de 17 a 22 h

Exposició de pintura

A càrrec de Pere Pahissa Pie
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaça Macael
Local del Centro Cultural Andaluz Plaça Macael

Diumenge 6, 11 h

Organitzen: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Saló de Plens de l'Ajuntament

Vino de Honor

Fins al divendres 4 de març, de 17.30 a 21 h

SORTIDES

21 h

Presentació del Pla d'actuació municipal per
a les persones amb discapacitat

19 h

Organitza: Associació de Dones de La Plana
Casal de Cultura Robert Brillas

DÍA DE ANDALUCÍA

22Dimarts
Coordinat per Jordi Canal
Biblioteca La Bòbila

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Històries d'un arbre mil·lenari

Inauguració: exposició de treballs de
L'Associació de Dones de La Plana

A càrrec del Club de Música Clàssica de la Biblioteca
Biblioteca Pare Miquel

Presentació dels actes i nomenament de
l'andalús de l'any

Tarde, mal y nunca, de Carlos Zanón

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaza Blas Infante

Projecció comentada de l'òpera Dido &
Aeneas en versió de ballet

Bar del Centre Cultural L'Avenç

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Degustació de migas

19.30 h

Mordaç monologuista, component de "Los PinXes de la
cocina de los monólogos".
Bar del Centre Cultural L'Avenç

19 h

Sardinada popular

12 h

28Dilluns

Coordinat per Carles Ferrer
Biblioteca La Bòbila

21 h

Saló de plens de l’Ajuntament

10.30 h

Organitza: Cercle Artístic d'Esplugues
Zona de vianants del c. Àngel Guimerà

13 h

La societat literària i el pastís de pell de
patata de Guernsey, de Mary Ann Schafer

Nit de Monòlegs d'humor amb Eva Cabezas

19 h

Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Fira d'art al carrer

T3 CLUB DE LECTURA

La classe, de François Bégaudeau

Ballada de sardanes: Cobla Ciutat de Girona
En el curs de la ballada, la colla sardanista Mare
Nostrum, guanyadora del Campionat absolut de Catalunya el 2010, hi ballarà dues sardanes de lluïment,
una de les quals serà en la variant anomenada punts
lliures. En cas de pluja, es farà a la pista coberta
Parc del Pou d'en Fèlix

Concurs de migas

D'11 a 14 h

19 h

19.45 h

12 h

10 h

27Diumenge
A càrrec de la companyia: Entresòl
Casal de Cultura Robert Brillas [3€ 2x1]

Mon Mas
Benvinguts al món monstruós de la Mon. Sabeu que la
por està sempre amagada perquè és molt espantadissa? No ens hem d'espantar per tenir por, perquè en
tenen fins i tot els més valents
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

20Diumenge

DÍA DE ANDALUCÍA

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaza Blas Infante

Contes de bruixes, ogres i monstres, a càrrec

22.30 h

26Dissabte

10.30 h

Ofrena floral al monument de Blas Infante
Organitzem: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Blas Infante

Sortida: Bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
A través d'una excursió per la muntanya de Sant
Pere Màrtir es farà 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. Descobrirem com, mitjançant
l'arqueologia, s'ha recuperat una part de la nostra
història
Lloc de trobada: plaça Mireia
Activitat gratuïta. Inscripció prèvia al Museu Can
Tinturé o trucant al tel. 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d'Esplugues
Muntanya de Sant Pere Màrtir

Diumenge 13 de febrer

Inauguració: Exposició de pintura

11.30 h

Excursions Cicle d’excursions en família

A càrrec de Pere Pahissa Pie
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaça Macael
Local del Centro Cultural Andaluz Plaça Macael

Organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Puig de la Creu de Gurb. Osona
Organitza: Centre Excursionista Esplugues – Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Festival folklòric

SORTIDES

CURSOS I TALLERS

CURSOS I TALLERS

Diumenge Diumenge 13 de febrer

Del 7 de febrer al 9 de maig, tots els dilluns
de 19 a 19.55 h

Els dimarts, de 17.30 a 19 h

CICLE PETJADES I CAMINS

De Tagamanent al Turó de Tagamanent
Organitza: Centre Excursionista Esplugues – Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Diumenge 20 de febrer
EXCURSIONS COL·LECTIVES EN AUTOCAR

Poblet - Prades - Conca de Barberà (Baix
Camp)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues – Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9

Dissabte 26 de febrer, horari a concretar

Sortida al monestir de Santes Creus

Visita al conjunt monàstic i a la tomba del rei Pere el
Gran. Inscripcions al Museu Can Tinturé o trucant al
tel. 93 470 02 18
Organitza: AMPEL i MEL
La Masoveria de Can Tinturé

CURSOS I TALLERS
Tots els primers dimarts de mes, de 20 a 21.30 h

Taller de lectura i recitació de poemes

El taller ofereix les pautes i recursos per ajudar-nos a
fer una bona lectura, recitació i interpretació de poemes. La poesia es un llenguatge per parlar de la vida
Direcció: Pep Moreno
Activitat gratuïta per als socis i sòcies de l'entitat, no
socis [15€]
Organitza: TIC – Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier, 7-9
TALLERS DEL CENTRE CULTURAL L'AVENÇ

Del dia 10 de febrer, fins al 28 d'abril, tots els
dijous, de 19 a 20.20 h

Curs de tai txi txuan

El tai txi és un art marcial que es practica d'una
manera suau. Es mou amb elegància entre l'interior
i l'exterior, buscant sempre l'harmonia. És un art que
ens ofereix un camí ple de beneficis: equilibri, força,
concentració, flexibilitat, salut... A partir de 16 anys
[50€] socis, [60€] no socis
A càrrec de Jordi Estrada
Vine a provar-lo el dijous 3 de febrer, a les 19h, a la
sala de teatre Joan Brillas
Organitza: Centre Cultural L'Avenç

Taller de Meditació

Començarem les classes despertant el cos amb estiraments senzills, després girarem l'atenció al nostre
interior i amb un somriure escoltarem la respiració.
A partir de 16 anys. [35€] socis, [45€] no socis.
A càrrec de Jordi Estrada
Requisits mínims: 10 persones inscrites
Organitza: Centre Cultural L'Avenç

Del 4 de març al 27 de maig

Curs de Teatre musical

Stage infantil 1
Alumnes de 1r a 3r de primària, tots els divendres de
17.30 a 18.30 h. [40€] socis, [55€] no socis
Stage infantil 2
Alumnes de 4t a 6è de primària, tots els divendres de
18.45 a 19.45 h. [40€] socis, [55€] no socis
Stage jove
Alumnes de 12 a 16 anys, tots els divendres de 20 a
21.30 h. [55€] socis, [65€] no socis
Des d'Espaiart entenem el teatre musical com el
màxim exponent de la relació de les tres arts escèniques, música, dansa i interpretació. L'objectiu de tots
els cursos serà assolir un nivell òptim d'interpretació
musical. Els cantants i els actors han de poder
interpretar una cançó, una escena o un personatge tal
com el seu autor va crear-los.
A càrrec de Laia Piró
Vine a provar-lo el divendres 4 de març, a la Sala de
Teatre Joan Brillas
Organitza: Centre Cultural L'Avenç i Espaiart

Tots els dimarts, de 17.30 a 19 h

Coral infantil - La Colometa de L'Avenç
Us convidem a gaudir d'una sessió d'assaig amb els
vostres fills i filles. Estem segurs que s'animaran a
formar-ne part. Classes gratuïtes. Inscripcions obertes
Organitza: Centre Cultural L'Avenç
Per a més Informació, dirigiu-vos a la secretaria del
Centre Cultural L'Avenç, de dilluns a divendres, de 9 a
14 h i de 17 a 20 h, o trucant al tel. 93 513 54 45
centreculturalavenc@gmail.com
Centre Cultural L'Avenç - Sala Joan Brillas
TALLERS DEL CIRD VIL·LA PEPITA

A partir del 14 de febrer, dilluns de 17 a 18.30 h

Taller memòria
A partir del 15 de febrer, dimarts de 10 a 11.30 h

Taller d'escriptura

A partir del 16 de febrer, dimecres d'11 a 12.30 h

Bijuteria creativa
Des del 18 de febrer, tots els divendres, de
10.30 a 12 h i tots els dilluns, de 15.30 a 17 h

Iniciació a la informàtica
Des del dia 5 de febrer, fins al 12 de març,
tots els dissabtes, d'11 a 12.30 h

Curs de Lindy Hop

El Lindy Hop és un estil de ball per parelles amb
música de swing que alguns negres nord-americans
van popularitzar a Nova York cap als anys 20 del
segle XX , com a una derivació del xarleston.
Possibilitat d'allargar-lo fins a final de juny
A partir de 16 anys. [30€] socis, [40€] no socis
A càrrec de Jana i Jordi
Requeriment mínims: 10 persones inscrites
Organitza: Centre Cultural L'Avenç i Swing Maníacs

Des del 15 de febrer, fins al 17 de maig, tots
els dimarts, de 19.30 a 22 h

Curs de Teatre

Per descobrir i desenvolupar les vostres eines com
a actor a partir de diversos jocs teatrals i exercicis
específics entrenarem els diferents aspectes inherents
a la interpretació dins el teatre: relaxació i expressió
corporal, veu i dicció, improvisació... Possibilitat
d'allargar-lo fins a final de juny. A partir de 16 anys.
[35€] socis, [56€]no socis
A càrrec d'Òscar Bosch
Organitzen: Centre Cultural L'Avenç
i L'Endoll grup de teatre de L'Avenç

Inscripcions: de 10 a 13 h al CIRD Vil·la Pepita [20€]
CIRD Vil·la Pepita
TALLERS ESPLUGA VIVA

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

Taller de Tai -Txi

El tai-txi és una gimnàstica mil·lenària i terapèutica
de moviments lents i suaus. El tai-txi i el txi-kung
tenen moltes propietats, ja que relaxen el cos i calmen
la ment. Alhora augmenten i milloren la circulació
i la defensa de l'energia corporal. Practicant tai-txi
txi-kung amb constància pots prevenir i fins i tot curar
moltes malalties

Tots els dimecres i divendres, de 16 a 20 h

Aula de Gralla

Tots els dimarts i divendres, de 16 a 20 h

Taller de música

Els dilluns, de 17.30 a 19 h

Taller de teatre infantil

Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. 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

Taller de cuina infantil

Taller destinat a nens i nenes de 3 a 12 anys. Per
aprendre a cuinar tot jugant. Com a bons cuinés i
cuineres la imaginació i la innovació també tenen
cabuda en aquest taller

Els dimecres, de 17.30 a 19 h

Taller de repàs escolar

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Reforç escolar en
totes les matèries

Rocòdrom

Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: Centre Excursionista Esplugues – Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

LUDOTECA
De dilluns a divendres, de 17 a 19 h

Ludoteca diària

Ludoteca diària per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Recollida a escoles

Tots els dissabtes, de 17 a 19.30 h

Cau de dissabte

L'agrupament s'estructura per unitats segons les
edats. El Cau és una manera de viure i una manera
d'entendre l'oci. L'infant gaudeix dels companys i
de la natura, aprèn a conviure-hi, a tenir respecte, a
compartir, a valorar l'esforç...
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

ACTIVITATS DE
SETMANA BLANCA
Del 8 a l'11 de març, de 9 a 14 h, acollida de
8a9h

Setmana
Blanca
Casal de matí amb jocs dirigits i tallers de cuina
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys.
Inscripcions: de dilluns a divendres, de 16.30 a 19 h,
fins al 18 de febrer
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 39 09
Organitza: Espluga Viva
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Vine a cuinar amb nosaltres!
[50€] casal mati, [16€] acollida

Del 8 a l'11 de març, de 9 a 17 h. Acollida de
8a9h
Setmana

Casal de l'Escola Joan Maragall

Blanca
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Casal obert als
alumnes del centre. Opció de menjador [50€]
Per a més informació truqueu al tel. 93 438 48 96
Escola Joan Maragall av. Ciutat de l'Hospitalet 59-71

ACTIVITATS DE
SETMANA BLANCA
Del 8 a l'11 de març, de 9 a 13 h

Casal a l'Escola Gras i Soler

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys [52€]. Casal obert
als alumnes del centre. Inscripcions: fins a l'11 de
febrer a la mateixa escola.
Setmana
Organitza: Grup d'Esplai Espurnes
Blanca
Escola Gras i Soler c. Baronessa de Maldà, 28-38

Del 8 a l'11 de març, de 9 a 14h. Acollida de
8a9h

Casals municipals esportius

Jocs preesportius i tradicionals. Esports: natació (tots
els dies), vòlei, futbol, bàsquet, handbol, hoquei, atletisme… Des de la seva vessant lúdica i recreativa.
Manualitats amb els grups de petits
Cal portar: roba esportiva, banyador, casquet de bany,
tovallola i xancletes, esmorzar i aigua Els petits cal
que portin la roba marcada, una muda i pantalons de
recanvi. Per a nens i nenes de 3 a 15 anys
Activitat bàsica [32,2€]
Setmana
Acollida 5 dies [9,72€]
Blanca
Acollida esporàdica [2,60€]
Inscripcions: a la recepció del Complex Esportiu
Municipal La Plana, a partir del 14 de febrer, de 9 a
21h. Caps de setmana de 10 a 13 h
Per fer la inscripció, cal portar fotocòpia del DNI,
dades bancàries i targeta de la Seguretat Social
Complex Esportiu Municipal La Plana

Del 8 a l'11 de març, de 9 a 13 i de 15 a 17 h

Divertiart

Conjunt d'activitats en un entorn creatiu i divertit on
els nens i les nenes aprendran tècniques artístiques
adaptades a la seva edat tot potenciant aspectes
com la creativitat, la imaginació, l'expressió manual,
el treball en grup… Per a nens i nenes de 6 a 9 anys
Inscripcions: del 28 de febrer al 4 de març, de dilluns
a divendres de 9 a 14 h i els dijous de 16 a 18 h al
Punt d'Atenció a la Ciutadania de l'edifici municipal
del c. Joaquim Rosal , 3-5. Per a més informació
truqueu al tel. 93 371 33 50.
Preus pendents d'aprovació
Places limitades.
Matí [30€], tarda [15€]
Setmana
Centre Municipal Puig Coca
Blanca

CONCURSOS

Del 8 a l'11 de març, de 9 a 17 h. Acollida de
8a9h
Setmana

Casal a l'Esplai Pubilla Cases

Blanca
Amb l'objectiu d'assolir una major relació comunitària
i potenciar un treball en xarxa dins les diferents entitats i institucions del barri, el Club d'Esplai Pubilla
Cases -Can Vidalet ofereix una proposta educativa
de qualitat, en la qual els infants podran conviure i
aprendre a través d'un seguit d'activitats.
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Casal obert a tota
la població. Cal portar menjar per dinar al menjador
de l'esplai. [60€]
Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet parc de les Bòbiles, 1

Del 8 a l'11 de març, de 9 a 13 h

Casal a l'Escola Folch i Torres

Per a nens i nenes de 3 a 12 anys [52€]. Casal obert
als alumnes del centre. Inscripcions: fins a l'11 de
febrer a la mateixa escola.
Setmana
Organitza: Grup d'Esplai Espurnes
Blanca
Escola Folch i Torres c.Sant Antoni Maria Claret, 13

I Concurs de Microrelats negres de la Bòbila
La participació està oberta a majors de 18 anys, des
de Twitter o Facebook, amb microrelats en català o
castellà i amb una extensió màxima de 140 caràcters
incloent-hi l'etiqueta #relatsnegres Els microrelats
es podran enviar de l'1 al 20 de febrer. Hi haurà dos
guanyadors, un escollit pels lectors i un altre pel jurat.
Cadascun rebrà un lot de llibres de RBA, i el veredicte
es farà públic a partir de 16 de març
Més informació a: http://bobila.blogspot.com
Biblioteca La Bòbila

Jocs Florals 2011
S'ha obert la convocatòria dels VI Jocs Florals
d'Esplugues. Els treballs, que es poden presentar fins
al 31 de març, han de ser inèdits i no haver estat mai
premiats en cap altre certamen. Se n'han de trametre
vuit exemplars, a doble espai i en format DIN A-4, a
la mateixa Biblioteca, al Centro Aragonés, al CCAPM,
a l'ACAE o al Centre Municipal Puig Coca. Les bases
sortiran publicades a la pàgina web
http://paremiquel.atspace.com/jocsflorals/

2011

febrer

El mes de febrer arriba amb un munt d’activitats que faran
que no sembli el més curt de l’any ... ans al contrari!
Al nou espai dels divendres a la nit al Remolí podràs jugar
a la wii, fer-te un tatuatge amb henna, participar d’una
classe de strip dance o fer un taller de percussió. A l’aula TIC
comença la nova lliga de jocs online i un taller de vídeos.
I, aquí no acaba tot, perquè l’Espai Jove Remolí fa 5 anys i ho
celebrarem gravant un Lip Dub
Deixaràs que t’ho expliquin?

Lip Dub

Exposició
Jove

Nous horaris
de l'Espai Jove
Remolí!
L’Espai Jove Remolí estrena any amb una
nova proposta d’activitats i format:

Del 1 al 17 de febrer, en horari Remolí
Divendres 11 de febrer, 21.30 a 23.30 h

Exposició jove: Colors

Crea el teu propi disseny per a les mans o els peus i
llueix tatuatges de henna. Apunta’t-hi!
Reserva la teva plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Exposició fotogràfica a càrrec de Jorge Romero,
aficionat Espluguenc. Durant diversos viatges i
sortides, aquest jove ha anat trobant-se amb colors,
moments, escenaris o paisatges que l’hi han cridat
l’atenció per la seva singularitat, tant com per
decidir immortalitzar-los amb la seva càmera
Espai Jove Remolí

Mans de Henna

Espai
multimèdia

Diumenge 13 de març, d'11 a 14 h

Lip dub: Cinc anys de Remolí

Per celebrar el 5è aniversari de l’Espai Jove Remolí,
es gravarà un lip dub amb tots vosaltres.
Per participar-hi, és imprescindible inscriure’s al
Punt Jove Robert Brillas fins al 4 de març. Allà us
donaran tota la informació. L’enregistrament es
farà el diumenge 13 de març d’11 a 14 h, a l’Espai
Jove Remolí i a la plaça Blas Infante. Activitat per
a joves de 12 a 35 anys. Inscripcions: Durant tot el
mes de febrer (vegeu pàgina 9)
Espai Jove Remolí

Divendres nit

De dilluns a dijous, de 17 a 21h
Els divendres, de 17 a 24 h
Dimecres, de 10 a 14 h
Obrim els divendres fins a les 24 h de la nit!!

Pidces

Divendres 18 de febrer, de 21.30 a 23.30 h

Strip Dance

Taller on podreu aprendre una coreografia sensual
amb una cadira o una boa, que et permetrà alliberar
la sensualitat que portes a dins (activitat per a dones)
Reserva la teva plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

Els dimarts i dijous de febrer, de 19 a 20 h

Taller de youtube

Ets aficionat al youtube? Ajuda’ns a fer una llista
de reproducció d’una temàtica concreta i a final de
mes ho veurem a la nostra pantalla gegant.
Dimarts 1 de març, es farà la projecció a la pantalla
gegant, de 19 a 21h
Aula TIC Espai Jove Remolí

Els dies 22, 23 i 24 de febrer, en horari de pati

Photocall de Carnestoltes

Passeu pel Punt Jove a l’hora del pati i feu-vos una
foto amb els nostres complements. Hi haurà premi
per al guanyador/a
Instituts La Mallola, Joanot Martorell i Severo Ochoa

Facebook
Divendres 25 de febrer, de 21.30 a 23.30 h
Divendres 4 de febrer, de 21 a 24 h

Taller de percussió

Tots els dijous, fins al maig, de 19 a 20 h

Vine a passar una bona estona amb la Wii en una
pantalla gegant. Desafia als teus amics a les
bitlles, tenis, voleibol o salt de trampolí, i demostra
la teva perícia amb el comandament inhalàmbric!
Espai Jove Remolí

T’agrada la música? Tens curiositat sobre el món
de la percussió? L’objectiu del taller és iniciar els
participants en la cultura de la percussió: l’origen
de la música, els instruments emprats...
Reserva la teva plaça trucant al tel. 93 372 97 06
Espai Jove Remolí

T’agrada jugar en grup amb els teus amics? Farem
una lliga d’un joc a definir durant 4 mesos. Els tres
primers classificats obtindran un premi. Inscripció
prèvia: fins al 10 de febrer a informaticaremoli@
esplugues.cat
Aula TIC Espai Jove Remolí

Wii en una pantalla gegant

s!
Ja som + de 1.000 jove

HORARI:
Dissabtes, de 10 a 14 h
De dilluns a dijous, de 17 a 21 h
Divendres, de 17 a 24 h

Lliga joc pc

Fes-te fan per estar informat de tot el que fem!
Assabenta't en primícia de les programacions,
nous tallers, sorteigs... En breu tanquem el perfil
de dinamització esplujove i el grup esplujove, ja que
per normativa ens hem de constituir com a pàgina.
T'esperem a la pàgina!
Cal buscar Esplujove i clicar a m'agrada!

X 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.

De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
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Horari juliol Espai Jove Remolí : De dilluns a divendres, de 17 a 21h

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL

Mala vida, de
Marc Romera, al
Club de Lectura
X A més de dedicar-se
e a la

restauració, la docència,
ncia,
dio,
l’edició, la crítica, la ràdio,
la traducció i fins i tot a la
conquiologia (estudi de
les conquilles dels mollluscs), Marc Romera
a
(Barcelona, 1966) éss
poeta i narrador i
codirigeix l’editorial
LaBreu i la col·lecció
de poesia Albatre.
Després de diversos
llibres de poesia va publicar
ublicar
rial 2002),
2002) la seva
Mala vida (Angle Editorial,
primera novel·la. Narra la història d’un noi de 25
anys que pertany a una generació de joves passius, acomodats, malcriats i espectadors d’una
societat que no els acaba d’entendre. És una
novel·la que sorprèn el lector per la seva proximitat, per la seva ironia i pel que té de crítica i de
denúncia d’aquest grup de joves que heretà de
la desprestigiada generació X la manca d’ideals i
d’objectius a la vida més enllà del gaudi nocturn i
el riure fàcil de l’alcohol. Mala vida serà la protagonista del Club de Lectura Carpe Diem. La sessió estarà coordinada i moderada per Montserrat
Cutrina. Més informació al tel. 93 371 91 19. ●

BIBLIOTECA PARE MIQUEL
Jocs Florals 2011
S’ha obert la convocatòria dels VI Jocs Florals d’Esplugues. Els treballs, que es poden presentar fins
al 31 de març, han de ser inèdits i no haver estat
mai premiats en cap altre certamen. Se n’han de
trametre vuit exemplars, a doble espai i en format
DIN A-4, a la mateixa Biblioteca, al Centro Aragonés, al CCAPM, a l’ACAE o al Centre Municipal
Puig Coca. A la propera Agenda us ampliarem la
informació sobre les bases del certamen.
http://paremiquel.atspace.com/jocsfl
j
orals/

Dimarts 1

18 h

CLUB DE LECTURA: CORDÈLIA
Paco Roca. Arrugas
Places limitades, cal inscripció prèvia
a

Dissabte 5

12 h

L’HORA DEL CONTE
Les disfresses encontrades,
a càrrec de Sandra Rossi

Dijous 10

19 h

CLUB DE LECTURA: CARPE DIEM
Marc Romera. Mala vida.
Places limitades, cal inscripció prèvia.

Dissabte 12

L’HORA DEL CONTE
Contes d’animals i bestioles, a càrrec de Blai Senabre

Dilluns 14

Un espai per compartir el goig per la música
i aprendre a escoltar-la

Dijous 10 19 h
Biblioteca Pare Miquel

X Poques parau-

les i ben dites. Amb
aquesta premissa, la
Biblioteca i el Centre
Cu l t u ra l L a B ò b i l a
han engegat un nou
concurs de microrelats negres amb la intenció
de fomentar la creació de ficcions criminals i l’ús
de les xarxes socials. Els relats han de tenir una
extensió màxima de 140 caràcters i s’hauran de
publicar des de Twitter o Facebook amb l’etiqueta
#relatsnegres, des de l’1 fins al 20 de febrer. Hi
haurà dos guanyadors, un escollit pels lectors i
un escollit pel jurat, que rebran un lot de llibres
d'RBA. Podeu trobar les bases completes a http://
bobila.blogspot.com. Aquest concurs es fa per
celebrar la BCNegra 2011, la Trobada de Novel·la
Negra de Barcelona, amb motiu de la qual, també,
La Bòbila us proposa un cicle de cinema negre
al voltant de la novel·la A sang freda, de Truman
Capote. ●
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17.30 h

NASCUTS PER LLEGIR:
CONTES MENUTS
El circ de tots, a càrrec
d’Eva González
Per infants de 2 a 3 anys, acompanyats d’un adult
Places limitades, cal inscripció
prèvia

Dissabte 19
D

12 h

L’H
L’HORA
DEL CONTE
Contes de bruixes, ogres i monstres, a càrrec de
Co
Mon Mas
M

Dimecres 23
D

19.30 h

Pr
Projecció
comentada de l’òpera Dido & Aeneas en
versió de ballet. A càrrec del Club de Música Clàsve
sica de la Biblioteca
si

Dijous 24

19.45 h

CLUB DE LECTURA: HISTÒRIES
COMPARTIDES
François Bégaudeau. La classe.
Places limitades, cal inscripció prèvia..

12 h

L’HORA DEL CONTE
ria Arrufat
Cuca-cu-cukala, a càrrec de Glòria

Dissabte 26

12 h

Taller de English Workshop, a càrrec de Chris
Brown i Òscar Sisqués

19.30 h

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Dijous 17

Dissabte 26

12 h

CLUB DE MÚSICA CLÀSSICA

I Concurs de
Microrelats
Negres de La
Bòbila

FEBRER 2011

Una hora i mitja de conversa i propostes de lectura per
mantenir el teu nivell d’anglès sense moure’t d’Esplugues.
Places limitades, cal inscripció prèvia

BIBLIOTECA LA BÒBILA
De l’1 al 20 de febrer

Fins al 25 de febrer

I Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila
(vegeu article en aquesta pàgina)

Exposició fotogràfica:
‘Enriqueta Martí, la
vampira de Barcelovam
na’, de Miguel Galván
na’

Cicle de Cinema Negre: A sang
ang
freda
Aquest febrer us proposem la lectura
ura
de la novel·la de Truman Capote,, i
veure després tres films: Truman
an
Capote, una pel·lícula biogràfica soobre els quatre anys que Capote va
a
dedicar a la documentació i redac-ció d’A sang freda; Historia de un
n
crimen, que relata la investigació de
d
Capote i la relació que ell mateix ese
tableix amb un dels assassins; i, per
er
acabar, un film mític, l’adaptació A
sangre fría que Richard Brooks va
fer de la novel·la de Truman Capo-te. Tres punts de vista sobre uns
mateixos fets, i una magnífica
novel·la.
Un febrer... A sang freda!

Dijous 10: Truman Capote,,
de Benneth Miller
Dijous 17: Historia de un cririmen, de Douglas McGrath
Dijous 24: A sangre fría, de
Richard Brooks
Projeccions a les 19 h. Entrada lliure
liure

Ess tracta d’un reportatge
E
de
d
e ficció realitzat per Miguel
Galván sobre Enriqueta Martí
Gal
Ripollès (Sant Feliu de Llobregat
i Rip
1868 – 12 de maig de 1913, Barcelona) fou una assassina
186
en ssèrie, segrestadora i proxeneta de nens. Coneguda
popularment com la vampira del carrer de Ponent, la
pop
p
vampira del Raval o la vampira de Barcelona.
vam
v

Dimarts 22
Dim
D

19 h

C
CLUB
DE LECTURA DE NOVEL·LA
A
NEGRA
N
Tarde, mal y nunca, de Carlos
T
s
Zanón
Z
Coordinat per Jordi Canal
C

Dimecres 23
D

19 h

CLUB DE LECTURA
La societat literària i el
pastís de pell de patata de
Guernsey, de Mary Ann
Schafer
Coordinat per Carles Ferrer

DONES

La igualdad entre
mujeres y hombres

TALLERES CIRD VIL·LA PEPITA
Inscripciones abiertas

XAdemás de estos talleres, también hay progra-

mada una conferencia y un debate posterior bajo
el título Transformar la masculinitat masclista, a
cargo de la Asociación de Hombres por la Igualdad
de Género de Catalunya (AHIGE), y organizada por
el Consell Municipal de les Dones, sobre la “necesidad de entender que los hombres luchen por la
igualdad entre mujeres y hombres y los beneficios
que comporta para toda la sociedad”. ●

Conferencia y debate:
TRANSFORMAR LA MASCULINITAT
MASCLISTA

Cuatro nuevos talleres
amplían la oferta del CIRD
XEl Centre d’Informació i Recursos per a Dones Vil·la Pepita (CIRD Vil·la Pepita) continúa dando

respuesta a las necesidades de sus usuarias facilitando recursos para su formación. Además de
los talleres de Relajación, Crecimiento personal, Artes plásticas para toda la familia y de Lecturas
dramatizadas, este febrero se iniciarán nuevos talleres. Con Iniciación a la informática, Bisutería
creativa, Taller de memoria y Taller de escritura, en total son 8 las propuestas para seguir aprendiendo nuevas disciplinas y desarrollar las capacidades personales. ●

Jueves 10 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Santa Águeda con
un catering especial
XEl Centro Aragonés de Esplugues celebrará, un
año más, una de las fechas del santoral más importante de Aragón con la Misa de Santa Águeda, en
la parroquia de Sant Mateu. Más tarde, a las 14.30
h, las mujeres se sentarán y dejarán que los hombres les sirvan la comida y les hagan de camareros en la tradicional y divertida comida de Santa
Águeda, patrona de las enfermeras y las mujeres
en general. ●

COMIDA DE SANTA ÁGUEDA PARA
LAS MUJERES

Iniciación a la informática
Inicio: 18 de febrero
Turno de mañana:
todos los viernes, de 10.30 a 12 h.
Turno de tarde:
todos los lunes, de 15.30 a 17 h.
Lugar: CIRD VIL·LA PEPITA
Inscripciones: de 10 a 13 h en el CIRD
VIL·LA PEPITA
Precio: 20 €

Bisutería creativa
Inicio: 16 de febrero
Todos los miércoles, de 11 a
12.30 h.
Lugar: CIRD VIL·LA PEPITA
Inscripciones: de 10 a 13 h.
en el CIRD VIL·LA PEPITA
Precio: 20 €

Domingo 6 14.30 h
Inscripciones en el local social o
llamando al tel. 93 473 44 23
Centro Aragonés de Esplugues, plaza
Macael, s/n

Taller de memoria

Taller de escritura

Inicio: 14 de febrero
Todos los lunes, de 17 a 18.30 h.
Lugar: CIRD VIL·LA PEPITA
Inscripciones: De 10 a 13 h.
en el CIRD VIL·LA PEPITA
Precio: 20 €

Inicio: 15 de febrero
Todos los martes, de 10 a 11.30 h.
Lugar: CIRD VIL·LA PEPITA
Inscripciones: de 10 a 13 h.
en el CIRD VIL·LA PEPITA
Precio: 20 €

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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ACTIVITATS DE FEBRER A CAN TINTURÉ

Tot el que sabem
La figura de
Salvador Miquel, de Pere el Gran
més enllà del
col·leccionisme
XEls Amics dels Museus i del Patrimoni

XA Esplugues tenim molt present la figura de

Salvador Miquel (Barcelona 1900-1983) perquè
és un dels pioners en l’interès per la rajola de
mostra, per ser l’autor del primer inventari
d’aquest tipus de ceràmica, per fundar i presidir
l’Associació Catalana de Ceràmica Decorada i
Terrissa i, sobretot, perquè el Museu Can Tinturé
exhibeix la seva col·lecció de rajola catalana de
mostra. El proper dimecres 16 podrem descobrir
nous aspectes desconeguts d’aquesta persona
tan important en la història de la ceràmica a
Catalunya amb la xerrada "Salvador Miquel.
Precursor de turisme cultural", amb les professores
llicenciades en Història Moderna i Contemporània
Mercè Tatjer i Magda Fernández, que ens donaran
a conèixer la figura de Salvador Miquel més enllà
del col·leccionisme.●

Dimecres 16 19 h
Masoveria de Can Tinturé

d’Esplugues de Llobregat ha organitzat una
setmana temàtica sobre un dels reis més influents
de la corona catalano-aragonesa, Pere III d’Aragó,
el Gran (1240-1285). Dimecres 23 hi haurà la
conferència E"ls reis catalans i Pere el Gran", a
càrrec de Rosa M. Masalles, i es projectarà el
documental sobre l’anàlisi de les restes que s’han
trobat al seu sepulcre, l’únic del llinatge dels
comtes de Barcelona que es manté incorrupte.
Mitjançant radiografies, mostres de fongs i teixits
i altres proves que s’han fet al cos parcialment
momificat i esqueletitzat, s’han pogut determinar
les seves característiques físiques, les malalties
que va patir, la seva dieta, com vestia o les causes
de la seva mort prematura. Dissabte següent es
farà una sortida al monestir de Santes Creus (Alt
Camp) per fer una visita al conjunt monàstic
i a la tomba del rei Pere el Gran. Podeu fer les
inscripcions al Museu Can Tinturé o al tel. 93 470

Dimecres 23 19 h
Conferència:
"Els reis catalans i Pere el Gran"
Dissabte 26
Sortida al monestir de Santes Creus

Visita guiada a les bateries antiaèries
de Sant Pere Màrtir
Cada primer diumenge de mes els Museus
d’Esplugues (MEL) organitzen una excursió
per la muntanya de Sant Pere Màrtir per observar les restes de les tres plataformes de
defensa antiaèria que formen part dels Espais
de Memòria del Memorial Democràtic. Aquest
cim de la Serra de Collserola sempre ha estat un lloc d’observació ideal gràcies al domini
visual de les vies de comunicació entre el riu
Llobregat i Barcelona, motiu pel qual ha estat
sempre un punt estratègic amb destacaments
militars, des de la Guerra dels Segadors fins a
la Guerra Civil espanyola, que va ser quan s’hi

Tot el que necessites

per estar bé
a casa teva

va instal·lar el punt de defensa antiaeri per defensar-se de l’aviació italiana i alemanya, que
donaven suport a l’exèrcit franquista. Es tracta
d’un recorregut de nivell mitjà de 2 km i amb
un fort desnivell ascendent, així que es recomana dur roba i calçat adequat. Les places són
limitades i cal fer inscripció prèvia trucant al
Museu Can Tinturé (al telèfon 93 470 02 18).

Diumenge 6 11 h
Sortida des de la plaça Mireia

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

02 18. ●

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

PROJECTES D’INTERIORISME INTEGRAL

L'AVENÇ
L
'A
AV

Dijous i divendres,
espectacles al bar
de L’AVENÇ

Dijous
Dijous
Dijo
us 3 22 h
PAU
PA
AU SA
S
SASTRE
AS
ST
TRE

Dissabte 5 22.30 h
JEREMY WILLIAMS

XA l’anterior Agenda us vàrem parlar del nou bar-

restaurant L’Avenç que, aprofitant la nova reestructuració, acolliria concerts i espectacles. Doncs bé,
aquest gener ja han començat amb diverses sessions de monòlegs i concerts que han donat un
toc de calidesa a la fredor postnadalenca. Durant
aquest febrer hi haurà 6 propostes, per gaudir-ne
les nits de dijous i divendres. Hi passarà el músic i
cantant de jazz Pau Sastre, que actuarà en solitari.
Miki Casals tocarà versions de pop, rock, reggae,
jazz..., en versió acústica, i repetirà un altre dia amb
el seu pare, Miquel Casals, per cantar boleros i cançons llatinoamericanes. També hi actuarà una formació reduïda de la banda rumbera Latino y los
Llobregantes, que fusionen la rumba catalana amb
els ritmes tropicals i la salsa. L’oferta d’espectacles
es completa amb dues actuacions de Magnolo, que
passarà taula per taula, i us sorprendrà amb els
millors trucs de màgia i farà un monòleg. També hi
actuaran els monologuistes Jeremy Williams que,
entre d'altres, ha treballat a El Terrat, la Cubana, El
club de la comedia... i Eva Cabezas, de Los pinxes
de la cocina de los monólogos, entre d'altres.

TALLERS PER AL MES DE FEBRER
A més, el Centre Cultural L’Avenç ha preparat diferents tallers per aquest febrer. S’hi pot aprendre a

fer tai-txi-txuan (dijous a la tarda), les diferents
dif
ifer
erents tèctèc
ècniques de meditació (dilluns
ns a la tarda), fer un curs
c rs
cur
de teatre amb l’actor espluguí Òscar Bosch (dimarts
mart
rts
vespre), un de teatre musical per a nens i nenes
en
ness
en col·laboració amb l’Espaiart de Sònia Gatell,
ell, i
podreu aprendre a fer alguns passos de lindy hop,
hop
p,
un dels balls més populars actualment amb l’escola
colla
Swing Maníacs. A més, els infants poden assistir
irr als
alls
assajos de la coral infantil La Colometa els dimarts
dim
ma
artss
a la tarda. Podeu consultar més informació
ció sobre
so
ob
bre
els horaris i els preus a L’Avenç i a la nostra
a age
agenda
end
da
Dia a dia.●

Dijous 17 2
22
2h
LATINO
LATI
INO Y LOS
LO
L
OS
O
S
LLOBREGANTES
LL
LOB
OBR
REGA
REGA
RE
AN
NTE
NT
ES
ES

Dissabte
btte
e1
19
9
22.30
30 h
30
EVA CAB
CABEZAS
BEZ
ZA
AS

Dijous 10 22 h
MIKI CASALS

Divendres
Dive
Di
v ndr 11
Divendres
Diive
D
vendr
ve
endrres 18
MAGNOLO
MA
M
AGN
GNO
OLO
OL
O

21 h
21 h

Dijous
D
ijo
jou
us 2
u
24
4 2
21
1h
MIQUEL
M
IQUEL
L CA
CAS
CASALS
ASA
A
SA
AL
LS
I MIKI
MIK CASALS
ASAL
LS
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L'ENTITAT

Associació de Dones
de la Plana
La veu de l'experiència
Contacte:
C. Bruc, 40
Telèfon: 93 473 65 12
adoneslaplana@esplugues.org
Per més informació:
dimarts, de 18 a 19 hores
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mb 27 anys, l’Associació de Dones
de la Plana és la pionera de les entitats en clau femenina a Esplugues.
Fa gairebé 30 anys que és un lloc de
trobada, un espai on trencar amb la
rutina diària, aprendre coses noves i gaudir de
companyia.
L’associació és una oportunitat d’enriquiment
personal, ja que no només permet compartir
moments i adquirir nous coneixements, sinó que
també treballa per enfortir la cohesió al barri.
Aquesta entitat va ser la primera a oferir tallers,
abans i tot que l’Ajuntament, i encara ara elabora
amb cura la seva programació, que compta amb un ventall molt divers de cursets
impartits
impar
per persones voluntàries. Els
tallers ofereixen tant activitats físiques
com classes per desenvolupar noves
habilitats.
habil
Innovació i tradició es donen
la mà
m en uns cursets que pretenen no
només
nom servir d’esbarjo, sinó també ser
una ajuda i un punt de reunió. Hi ha
per satisfer tots els gustos i necessitat Les interessades en elss idiomes
tats.
i la
l lectura poden accedir als tallers

A

d’anglès, francès i català, i anar a la biblioteca. Les
noves tecnologies tampoc són un problema, ja que
s’imparteixen classes d’informàtica.
Les inquietuds artístiques queden també satisfetes amb les sessions de dibuix, repussat d’estany,
tridimensional, teatre i coral. Les manualitats amb
fils i la destresa més tradicional també tenen el
seu lloc amb el brodat a mà, la costura, el ganxet
i la mitja, el patchwork, el macramé i la punta de
coixí. Precisament, el proper 28 de febrer s’inaugura al Casal de Cultura Robert Brillas una exposició
d'aquests treballs, que durarà fins al 4 de març.
I seguint la màxima de mens sana in corpore sano,
s’ofereixen dues de les activitats físiques estrella
per mantenir-se en forma: gimnàstica i ioga; sense
oblidar els tallers de cuina.
A més, per obrir perspectives i estar al dia, s'hi
organitzen xerrades sobre temes d’actualitat i sortides culturals.
L’Associació de Dones de la Plana, amb la seva
llarga experiència, és un referent en el teixit associatiu d’Esplugues i manté una estreta relació amb les
altres entitats de la ciutat i amb l’Ajuntament. ●

ESPORTS
COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS
FEBRER 2011 (CATEGORIA SENIOR)
ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA PLANA

ACTIVITATS
DINAMITZADES
FEBRER
CEIP Can Vidalet
Dissabte 5,
de 10.30 a 13 h
Ultimate
Dissabte 12,
de 10.30 a 13 h
Orientació

Dissabte 5

19.15 h

Handbol masculí H. Esplugues - H. Palautordera

Diumenge 6

12.00 h

Voleibol femení CV Esplugues - Volei St. Esteve

Dissabte 12

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - Prats de Rei

Diumenge 13

19.30 h

Bàsquet CBN Esplugues - BC Tecla Sala

Dissabte 19

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - Sabadell FS

Dissabte 19

19.15 h

Handbol masculí H. Esplugues - Handbol Bordils

Diumenge 20

12.00 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Bunyola

Dissabte 26

16.00 h

Futbol sala femení AEP Esplugues - AD C Teldeportivo

Dissabte 26

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues - Salle Gracia

Dissabte 26

19.15 h

Handbol masculí H. Esplugues - OAR Gracia Sabadell

Diumenge 27

19.30 h

Bàsquet CBN Esplugues – Badalones

POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN VIDALET
Dissabte 12

17.30 h

Futbol sala masculí CCAPL Macael - Terra Negra CE FS

Dissabte 26

17.30 h

Futbol sala masculí CCAPL Macael - Centre Montserrat
Xavier

PARTITS FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI
Diumenge 13

12.00 h

Futbol Espluguenc, F.A. – Juventud 25 de Septiembre

Diumenge 20

12.00 h

Futbol Espluguenc, F.A.– Juventud Prat

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 19,
de 10.30 a 13 h
Tennis
Dissabte 26,
de 10.30 a 13 h
Volei

Dissabte 5

18.15 h

Futbol Can Vidalet, C.F.– Sant Just Desvern Club Futbol

Diumenge 13

12.00 h

Futbol Can Clota, C.F. – Traus, A.E.

Dissabte 19

18.15 h

Futbol Can Vidalet, C.F. – Levante Las Palmas, F.C.

Diumenge 27

12.00 h

Futbol Can Clota, C.F. – Sant Just At. F. C.

ELS PARTITS DESTACATS DEL MES
• Diumenge 6 12.00 h
Voleibol femení CV Esplugues Volei St. Esteve

• Diumenge 20 12.00 h
Futbol Espluguenc, F.A. Juventud Prat

• Diumenge 13 19.30 h
Bàsquet CBN Esplugues BC Tecla Sala

• Dissabte 26 16.00 h
Futbol sala femení AEP Esplugues AD C Teldeportivo

• Dissabte 19 18.15 h
Futbol Can Vidalet, C.F. - Levante
Las Palmas, F.C.

• Dissabte 26 19.15 h
Handbol masculí H. Esplugues OAR Gracia Sabadell
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