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ESCLATA EL

CARNAVAL

MÉS DESVERGONYIT!

DEL 27 DE FEBRER AL 5 DE MARÇ

EL CARNAVAL
DESFERMA LA RAUXA A ESPLUGUES

Tot seguit, a la gran rua de Carnestoltes
teniu l’oportunitat de sorprendre tothom
amb la vostra disfressa. Cal tenir en compte la competència, perquè la participació
a la desfilada més trempada de l’any augmenta a cada edició. La cort arriba al seu
final a les 20 h, a la plaça Catalunya, on es
farà, també com a novetat, un lluïment de
les comparses i grups participants.
Més tard, la pista del CEM La Plana es
converteix en l’escenari predilecte del ball
(amb orquestra) i la disbauxa. Allà també
es realitza l’entrega de premis als millors
vestits per cortesia dels botiguers i comerciants de la ciutat. ●

Dissabte 1 de març
17.30 h
Festa infantil de
Carnestoltes
Plaça Blas Infante
18.15 h
Pregó del rei Carnestoltes
amb Boiets Esquitxafocs
Plaça Blas Infante
18.30 h
Gran rua de Carnestoltes
Inici al carrer de les Cedres i
final a plaça Catalunya
20.15 h
Lluïment de les comparses
i grups participants
Plaça Catalunya
22 h
Ball amb orquestra i
Concurs de disfresses
Complex Esportiu Municipal
La Plana
av. Cornellà
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l rei més desvergonyit del planeta arriba a Esplugues per
quedar-s’hi uns dies. Durant el
mandat del Carnestoltes haureu
d’acatar-ne les seves normes:
disfressar-vos i passar-vos-ho bé! Sort que
en aquesta ciutat som obedients i, a més,
se’ns dóna molt bé fer tant una cosa com
l’altra. Arreplegueu draps i andròmines,
feu volar la imaginació i convertiu-vos en
el que vulgueu. Extraterrestres, animals,
herois i heroïnes, pallassos, vampirs, cowboys o personatges de pel·lícules... Qualsevol identitat és bona per fer content a Sa
Majestat.
Enguany, els actes centrals de la festa els
fem a cavall entre febrer i març i, a més,
inclouen algunes novetats. Per començar, dissabte 1 de març, una estona abans
d'iniciar la rua, els més menuts escalfaran
motors amb una festa infantil a la plaça
Blas Infante. Allà mateix, a continuació,
el rei Carnestoltes farà el seu pregó,
acompanyat pels Boiets Esquitxafocs.

CARNAVAL

Rafael S. Irla

ARRIBADA 20 h
Plaça Catalunya
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Enguany, com a
novetat, abans de la
Rua, es farà una festa
infantil i el pregó del
rei Carnestoltes, a la
plaça Blas Infante
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Jo
Carrer Cedres
Flo cs
rals
Ram
de l bla Ve
a M rge
ercè

PREMIS

PER AL CONCURS DE DISFRESSES
DE DISSABTE 1 DE MARÇ:

• Millor carrossa: trofeu més obsequi
• Millor comparsa: trofeu més obsequi
• Millor adult: (individual o parella): sopar per a
dues persones a Tapas Bar & Musical Willy’s
• Millor infantil: (individual) trofeu més dues
entrades per a l'espectacle infantil de l’Esplugues Entra En Escena (eeee!) i dues tardes al
parc de jocs Baldufa Parc
• Més original: (individual) trofeu més tractament facial Flash amb efecte lifting i aromateràpia al Centre de Bellesa Merche Soler, de
Can Vidalet
• Més elegant: (individual) trofeu més sopar
de bufet lliure, amb beguda inclosa, per a dues
persones, al Restaurant Can Palou.
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LAS CHIRIGOTAS
NOS TRASLADAN A CÁDIZ
El Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
trae el carnaval del sur a Esplugues

G

racias al Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael podemos disfrutar un poco del
hilarante carnaval de Cádiz.
Además del habitual concurso de disfraces, que empieza a las siete de
la tarde del viernes 28 de febrero, la asociación nos presenta su chirigota, símbolo
por excelencia de la fiesta gaditana. Este
año, la satírica representación, que trata
temas de actualidad, se titula De cola en
cola. Acompaña la picaresca, la comparsa
Luz en la oscuridad, que adopta un tono
más solemne. El presidente de la entidad,
Juan José Marín, explica la dicotomía:
“Son como la cara cómica y seria de las
dos máscaras que representan gráficamente el teatro”.

LA CIUDAD SE DISFRAZA
En el reino del Carnestoltes nadie escapa del desenfreno que impera en la ciudad. Y entidades culturales y comerciantes se encargan de que así sea durante
estos días. Mientras el Centro Aragonés
organiza una fiesta con baile y concurso
de disfraces el domingo 2 de marzo, los
mayores también tienen su propio guateque el sábado 1 por la tarde en el CEM La

Plana. Además, el sábado 1 de marzo,
en los mercados municipales de Can
Vidalet y La Plana los dependientes
irán disfrazados de una temática, que
no quieren desvelar. Por cierto, tampoco faltará el ya habitual chocolate caliente como obsequio a los clientes.
En el Día a Día podéis consultar los
detalles de los actos. ●

CHIRIGOTAS
Viernes 28 de febrero 22 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

DISFRESSES EN MINIATURA,

UNA FESTA MOLT

GROSSA
X Els

més petits de la casa són uns grans seguidors de Sa
Majestat el rei Carnestoltes. ¿Qui podria resistir-se a un
governant que té per objectiu gaudir a totes hores? Els nens
i nenes d’Esplugues viuen la festa amb il·lusió tant a les
escoles com al carrer, en aquest últim cas, gràcies als esplais
de la ciutat que els tenen organitzades unes quantes activitats plenes de tradició.
La gresca comença el proper dijous 27 de febrer amb el
dijous gras, en què l’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet
servirà truita i botifarra d’ou per a tothom. El dissabte 1 de
març, tocarà acompanyar els pares a la gran rua de Carnaval
i, l’endemà, la quitxalla tindrà la seva pròpia desfilada i festa
per cortesia de l’Esplai Espurnes, amb un munt d’activitats
i un grup d’animació. Ja entrada la setmana següent, el
dimarts, serà el moment de jutjar les malifetes de l’estimat
rei i donar la benvinguda a la Vella Quaresma, que tornarà
a instaurar l’ordre i la calma a la vila. L’enterrament de la
sardina, el dimecres de cendra, deixarà ben clar que els dies
de disbauxa han arribat a la seva fi. Snif! ●

Presentación de la chirigota
De cola en cola i de la comparsa
Luz en la oscuridad

CARNESTOLTES
INFANTIL
• Dijous 27 de 18 a 19 h
Dijous Gras
Plaça de la Bòbila
• Diumenge 2 de març
a les 11.30 h
Rua des de la plaça Gandhi
fins a la plaça Catalunya
12 h Inici de festa i pregó
del rei Carnestoltes
12.15 h
Cucanyes i altres activitats

13.30 h
Música i ball per a tothom
14.15 h
Comiat i fi de festa
Plaça Catalunya
• Dimarts 3 de març
de 18 a 19 h
Judici del rei Carnestoltes
i la Vella Quaresma
Plaça de la Bòbila
• Dimecres 4 de març
de 18 a 19 h
Dimecres de Cendra
Enterrament de la sardina
Plaça de la Bòbila
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Día de Andalucía
Las entidades andaluzas de Esplugues se vuelcan
en su celebración más importante del año

L

a conmemoración del nacimiento de la autonomía andaluza es,
sin duda, el acto más importante para muchos ciudadanos y
ciudadanas de Esplugues. Dos
días en los que reivindican sus orígenes,
pero en los que también invitan a todos
los vecinos y vecinas de la ciudad a disfrutar de su cultura, sus tradiciones y su
gastronomía.

DÍA DE
ANDALUCÍA
DEL 21 AL 23 DE FEBRERO

Se trata, además, de un buen momento
para las dos entidades que, como os explicamos el año pasado, han renovado sus
juntas directivas. Esto ha hecho que, sin
abandonar la buena línea de trabajo de los
anteriores compañeros de junta, se haya
reforzado la actividad de las entidades.
Como dice Juan José Marín, presidente del Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael, se ha duplicado la asistencia a
fiestas, excursiones y eventos. No sólo eso,
sino que han crecido de 128 a 180 familias, convirtiendo la entidad en más que
un centro cultural, en un punto social muy
importante para la comunidad. Esto también ha permitido crear un equipo juvenil
de fútbol sala masculino y otro senior de
fútbol sala femenino. Como novedad en
la edición de este año, han preparado una
sesión de teatro andaluz con la representación de tres sainetes de los hermanos

Æ Cuina de mercat i del món

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

c. Rovellat, 35-39 • ESPLUGUES • ☎ 93 372 97 39
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Sábado 22
• Concurso de migas
• Sardinada popular
• Degustación de plato típico
• Animación infantil
• Degustación de migas
• Entrega de trofeos del concurso
de migas
• Teatro andaluz: sainetes de los
hermanos Álvarez Quintero
Domingo 23
• Festival flamenco en honor
al Día de Andalucía

C/ Rovellat, 22-24
Tel. 93 371 46 35
08950 ESPLUGUES

MESKVINS
Embotits ibèrics
Torrades de pa de coca
Venda de vi, cava i licors
MENÚ MIGDIA: 12,95€ (de dil a div)
MENÚ CAP DE SETMANA: 12,95€
MENÚ CAP/SETMANA INFANTIL: 4,95€
CARTA: 18-22€ aprox. Div i dis nit
TANCAT: nits de diumenge i dilluns

Álvarez Quintero, con los miembros de la
entidad como actores, para la noche del
sábado 22 de febrero.
La junta de la Asociación Cultural
Andaluza de Esplugues (ACAE), si bien
hace un poco más de tiempo que están
gestionando la entidad, también han
vivido un año muy especial. En noviembre de 2013 celebraron su 25 aniversario,
una efeméride "muy importante siendo
una entidad cultural andaluza", explica su presidente, Santi Gutiérrez. Esta
circunstancia también ha potenciado su
masa social y están muy contentos con
el número de personas que acuden a
sus actividades, consolidando la entidad
como un motor de integración. ●

Viernes 21
• Presentación de los actos
y nombramiento del Andaluz
del Año
• Ofrenda floral al monumento
de Blas Infante
• Vino de Honor e inauguración
de la exposición de pinturas

Dilluns T A N C A T
Dimarts, Dijous i Divendres de 9.30 a 19 h
Dimecres de 9.30 a 21 h • Dissabte de 9 a 13 h
Per fer treballs tècnics arribeu 2 hores abans del tancament

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

‘La Sireneta’, una nova versió del famós
conte amb titelles i música en directe
En una creativa i acolorida posada en escena neden peixos,
anemones, cavallets de mar... I també, la dolça Sireneta, la noia
peix de veu prodigiosa que anhela amb totes les seves forces
convertir-se en humana per poder viure al món exterior, al qual
pertany el bell príncep del qui s’ha enamorat. Per aconseguir-ho,
la princesa del mar, filla petita de Tritó, haurà de pagar un preu
molt alt.
La companyia lleidatana Festuc Teatre ens explica aquesta
coneguda història, de Hans Christian Andersen, amb una tendresa especial. L’originalitat de espectacle ve reforçada per la
presència de titelles i música en directe.
Un peça ideal perquè els petits de la casa gaudeixin d’una capbussada plena de fantasia i emocions.

Les dones de la Plana,
30 anys associades
Una exposició fotogràfica recorda les tres dècades de
trajectòria de l’Associació de Dones de La Plana en
un mes ple d’activitats en clau femenina
X Fa una trentena d’anys, un grup de dones del barri de la Plana
va respondre a una necessitat: “hi havia moltes dones que tenien
moltes ganes de fer activitats fora de la llar, però no disposaven
dels recursos econòmics per dur-les a terme”, comenta la presidenta de l’Associació de Dones de La Plana, Carme Dragó, tot
recordant els orígens de l’entitat. Dels quatre tallers dels inicis
han passat a fer-ne uns 27 actualment, i sempre impartits per
professionals voluntaris. A partir del 28 de febrer podreu recórrer
la seva trajectòria, gràcies a l’exposició fotogràfica dedicada a
l’efemèride.
Per celebrar l’aniversari, organitzen també el cinefòrum de la
pel·lícula Flor del desierto, de Sherry Hormann, el dissabte 1 de
març, que tracta el problema de la immigració i l’ablació femenina; i, el diumenge 2 de març, la lectura de poemes inèdits, escrits
per les guanyadores del concurs literari de l’associació sobre el
tema Les dones, que anirà acompanyada de l’actuació de l’Escola
Municipal de Música d’Esplugues. ●

LA SIRENETA
Dissabte 22
18.30 h
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]
Casal de Cultura Robert Brillas
Més informació a
www.esplugues.cat
o al 900 30 00 82

TEATRE A L’AVENÇ

Sis històries que recorren
la vida i desperten
les emocions
X Tothom

conserva encara
una part dels infants que
van ser. Si en teniu dubtes,
acudiu a l’espectacle de teatre Spa Motions, on la directora i actriu Rosa Fité us
connectarà amb la vessant
més innocent de vosaltres
mateixos. Des de la visió
de la dona, aquesta mestra
de professió representa sis
històries que recorren diferents moments de la vida:
Adam i/o Eva, El pastís de la
mama, Carta als Reis d’Orient, Odio els meus fills, R.I.P. i La Maria Rodetes. Així es
titulen els contes, quatre dels quals són idea original de la
mateixa directora.
Al llarg d’aquest passeig existencial, sentireu despertar
emocions, reflexions i alguna rialla, gràcies a la interpretació còmica que l’artífex de l’obra fa dels personatges, i amb
els quals l’espectador s’hi sentirà identificat.●
'SPA MOTIONS', DE ROSA FITÉ
Diumenge 16 18 h. L’Avenç Centre Cultural.
Preu: [8 €] o [6 € socis i sòcies]

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 30
ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA
Divendres, 28 de febrer 19 h (exposició fins al 6 de març).
Sala d’exposicions Casal de Cultura Robert Brillas.
CINEFÒRUM: 'FLOR DEL DESIERTO'
Dissabte, 1 de març 18 h
Sala d’exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas
LECTURA DE POEMES I ACTUACIÓ DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA D’ESPLUGUES
Diumenge, 2 de març 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas
febrer 2014 - L'Agenda 5

Febrer 2014

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'La Revolució Russa a través de les
seves imatges'

Dia
a Dia

A càrrec de María Soliña Barreiro González
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada:

Ho organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Explorem contes, a càrrec de Cesca Vadell
La Cesca convida els nens i les nenes a continuar
explorant i descobrint contes d’arreu del món.
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

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

4 DIMARTS
18 h
Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

Contes amb “quasi” art, amb Clara
Gavaldà
De 18 a 20 h
Escola d’Adults Eugeni d’Ors - 2a pl. Cedres, 38

Sessions d'acollida a nouvinguts
Coneixement de l'entorn
Us informaran sobre: drets i deures de la ciutadania a
Catalunya, els serveis municipals, l’agenda i l'ordenança de convivència. Es lliurarà comprovant d’assistència.
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082,
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

5 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues – Sala d’actes

7 DIVENDRES
20 h
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7-9
Presentació del documental: Llavors

de llibertat: Cala i la generació oblidada
Un recorregut per l'independentisme seguint la vida
de Josep de Calasanç Serra i Puig, conegut com el
'Cala'.
Ho organitza: Coordinadora d'Associacions per la
Llengua (CAL) d'Esplugues

Patricia McGill
Stories told with objects, books,
onomatopoeies, music and words.
Storytelling in English as a family event.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.

6 DIJOUS

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

El planeta dels colors
A càrrec de Sandra Rossi. Només fent un salt el
públic entrarà en un món, d'on en sortirà regalimant
colors.
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre
[3 €] [Socis i sòcies 2 €]

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

9 DIUMENGE

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.
19 h • La Masoveria de Can Tinturé
Conferència: ‘Els camins de Sant Jaume’
L’AMPEL proposa apropar-se als diferents camins de
Sant Jaume, de la mà d’un dels seus socis, Ricardo
de Campos. Ho organitza: Amics dels Museus i del
Patrimoni d'Esplugues de Llobregat (AMPEL)

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT

Lluny d’aquí, de Jaume Benavente. Amb l’assistència de l’autor.
19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Presentació del llibre: Sexe Mòbil

Singular, SMS Il·lustrat
Llibre il·lustrat dels poemes eròtics escrits per Marta
Pérez i Serra.
Ho organitza: Associació de Dones Actives Espluguines

13 DIJOUS
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Històries senzilles de la Rita: tants
caps, tants barrets, a càrrec de Sara Fuente
Coneixeu la Rita? La Rita és molt trempada, encara
no té tres anys i ja explica contes d’allò més divertits.
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una
persona adulta
Places limitades. Cal reserva prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
De 18 a 19.30 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
Xerrada - taller: ‘Com augmentar els

ingressos de la meva entitat esportiva?’
A càrrec del Sr. Oscar Garcia, Atlas Sport Consulting S.L.
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

11 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Plaça Macael, s/n local 4

Matinal flamenca
Dedicada a Castilla la Manxa i després dinar típic de
la terra, previ pagament. Reserva de tiquets del 27 de
gener al 5 de febrer.
Ho organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
12 h
Casal de Cultura Robert Brillas – Sala d’exposicions

'Cap a on va l’educació al nostre
país? La LOMCE'
A càrrec de Joan Manuel del Pozo
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia

14 DIVENDRES

CONCERTS AL CASAL

Actuació de la coral Teen Star Voices

19 h • Biblioteca La Bòbila

Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

CICLE DE CINEMA NEGRE

FESTIVITAT DE SANTA ÀGUEDA

OLIVIER MARCHAL I EL NOU POLAR FRANCÈS
Asuntos pendientes, d’Olivier Marchal

De 18 a 20 h
Escola d’Adults Eugeni d’Ors - 2a Pl. Cedres, 38

12 h
Parròquia de Sant Mateu

Sessions d'acollida a nouvinguts

Missa de Santa Àgueda

La nova llei d'estrangeria
Us informaran sobre la nova llei d'estrangeria i les situacions legals vinculades als fenòmens immigratoris. Es
lliurarà comprovant d’assistència.
Inscripcions trucant al telèfon gratuït 900 300 082,
enviant un correu a acollida@esplugues.cat o presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà (PAC), rambla
Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24

14.30 h
Centro Aragonés de Esplugues
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I LOVE ENGLISH

CONTES MENUTS

8 DISSABTE

STORY TIME

Let's play the Tale! Old ladies, with

17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

19 h • Biblioteca La Bòbila

‘Un combatent al pont d’Esplugues a
la guerra civil’, a càrrec de Lluís Martí Bielsa

1 DISSABTE

12 DIMECRES

c. Sant Mateu, 30

15 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues – Sala d’actes

plaça Macael, s/n

Dinar de Santa Àgueda per a les dones
Inscripcions al local social o trucant al tel. 93 473 44 23
Ho organitza: Centro Aragonés de Esplugues
18 h

Ball
Inscripcions al local social o trucant al 93 473 44 23
Ho organitza: Centro Aragonés de Esplugues

HORA DEL CONTE

La rateta que escombrava l'escaleta
i altres contes tradicionals, a càrrec de
Blai Senabre
Què tenen en comú una rateta molt presumida, un
cargol amb mal de panxa i un bou que es tira un pet?
Doncs que són els protagonistes dels contes tradicionals que el Blai explicarà.
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

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

19 h
Biblioteca La Bòbila

Ball per a la gent gran

Vivir al filo, d’Arturo Daussà

Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament

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

Ballada de sardanes
Amb la cobla Ciutat de Girona.
Ho organitza: Secció Sardanista de l’Avenç Centre
Cultural
12 h • Casal de Cultura Robert Brillas

CONCERTS AL CASAL

Actuació dels alumnes del taller
‘Guitarra amb Acords’
Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues
18 h • L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8€] o [6€] socis i sòcies
Teatre: Spa Motions
La directora, autora i actriu de la peça, Rosa Fité, us
connectarà amb la vesant més innocent de vosaltres
mateixos. Des de la visió de la dona, representa sis
històries que recorren diferents moments de la vida:
Adam i/o Eva, El pastís de la mama, Carta als Reis
d’Orient, Odio els meus fills, R.I.P. i La Maria Rodetes.
A LA PÀGINA 5

17 DILLUNS
De 17.30 a 21.15 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues

V SETMANA CULTURAL EMME
De 17.30 a 18.15 h
Taller: ‘Construcció

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA

19 DIMECRES
De 17.30 a 21.15 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues

V SETMANA CULTURAL EMME
De 17.30 a 18.15 h • Animació infantil
Dos professors han preparat cançons divertides per
moure l'esquelet!
De 18.30 a 19.45 h

‘Toquem instruments!'
Per conèixer els instruments de l'escola i tocar-los,
sota la supervisió d'un professor que ensenyarà com
funciona i com es pot fer sonar! Els participants obtindran un carnet on podran marcar els instruments que
han provat. Divendres poden tenir un premi.

20 DIJOUS
De 17.30 a 21.15 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues

V SETMANA CULTURAL EMME
De 17.30 a 18.15 h • Contacontes
Contes i música, una de les millors combinacions perquè petits i grans passin una bona estona!
De 18.30 a 19.45 h

‘Toquem instruments!'
Per conèixer els instruments de l'escola i tocar, sota la
supervisió d'un professor que ensenyarà com funciona
i com es pot fer sonar! Els participants obtindran un
carnet on podran marcar els instruments que han provat. Divendres poden tenir un premi.
De 20 a 21.15 h • Concert del Cor Actea
El cor femení interpretarà peces gospel i temes d'un dels
grups més emblemàtics del segle XX com The Beatles.
Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

De 20 a 21.15 h

Concert de joves intèrprets
L'orquestra de corda i alguns dels alumnes amb més
nivell de l’escola oferiran un concert amb grans peces.
Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues
19 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

La meva vida; Una història avorrida,
d’Anton Txékhov. Coordina Carles Ferrer.
19.30 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

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

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Genis del cinema còmic mut
(Charles Chaplin)'
A càrrec d'Albert Beorlegui
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE

d'instruments’

De 18.30 a 19.45 h

‘Toquem instruments!'
Per conèixer els instruments de l'escola i tocar-los,
sota la supervisió d'un professor que ensenyarà com
funciona i com es pot fer sonar! Els participants obtindran un carnet on podran marcar els instruments que
han provat. Divendres poden tenir un premi.
De 20 a 21.15 h

Concert de cantautors
Alguns dels cantautors barcelonins en auge pujaran a
l'escenari de la Sala d'Actes.
Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

18 DIMARTS
De 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita Sant Francesc Xavier 1
Taller de formació: 'Jo, la meva marca

personal'
Ho organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
De 17.30 a 21.15 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues

V SETMANA CULTURAL EMME
De 17.30 a 18.15 h • Titelles i contes
Un viatge a través de cançons amb personatges entranyables i màgics!
De 18.30 a 19.45 h

‘Toquem instruments!'
Per conèixer els instruments de l'escola i tocar-los,
sota la supervisió d'un professor que ensenyarà com
funciona i com es pot fer sonar! Els participants obtindran un carnet on podran marcar els instruments que
han provat. Divendres poden tenir un premi.
De 20 a 21.15 h

Concert d’alumnes i professors
Un tastet de bona música amb repertori gospel i d'altres estils.
Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues
18 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN
Un club per a la diversitat funcional en col·laboració
amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

V SETMANA CULTURAL EMME

L’Escola de Música ens regala un
febrer molt musical
X

Agafeu l’agenda i anoteu un munt de cites per a la setmana del 17 al 21
de febrer perquè l’Escola Municipal de Música d’Esplugues (EMME)
organitza la cinquena Setmana Cultural. Cinc
dies replets d’activitats on els instruments,
les veus i els sons seran els protagonistes. Els
tallers i els espectacles per als nens i nenes ocuparan la franja de les tardes, podreu construir
instruments, aprendre a cantar gospel, gaudir
dels titelles i dels contes o divertiu-vos ballant
cançons i danses del món. A més, a l’activitat
Toquem instruments podreu tafanejar i provar qualsevol dels nombrosos instruments que
trobareu a l’escola, com també participar en un
concurs.
Als vespres, les vostres oïdes es delectaran amb
els concerts que s’hi organitzen. Escoltareu gospel, temes dels Beatles, de
cantautors i algunes peces interpretades per l’orquestra de corda de l’escola.
Per si no en tinguéssiu prou amb aquesta intensa setmana, l’EMME organitza
tres concerts al Casal de Cultura Robert Brillas en el marc del cicle “Concerts
al Casal”. El primer, el diumenge 9 de febrer, comptarà amb l’actuació de la
coral Teen Star Voices; el segon, el diumenge 16, els alumnes del taller de
‘Guitarra amb acords’ ens mostraran el que han après al llarg d’aquest curs;
i, el tercer, el diumenge 2, serà a càrrec dels grups de guitarra.
Consulteu horaris i detalls de programació al Dia a dia.●
V SETMANA CULTURAL A L'ESCOLA DE MÚSICA • Del 17 al 21

de 17.30 a 21.15 h

CONCERTS AL CASAL • Casal de Cultura Robert Brillas
Actuació de la coral Teen Star Voices • Diumenge 9 12 h
Actuació dels alumnes del taller ‘Guitarra amb acords’ • Diumenge 16
Actuació dels grups de guitarra • Diumenge 2 12 h

12 h
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19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

DIJOUS DE LES DONES
Presentació del llibre:
'Ideas que cambian

el mundo. Una
mirada desde la izquierda feminista',
de Sara Berbel Sánchez, Maribel Cárdenas
Jiménez y Nata lia Paleo Mosquera
Aquest llibre aposta per la vigència de les idees que
van transformar les societats occidentals i que les van
conduir a cotes inesperades d'igualtat, llibertat i justícia social. Ho fa a través de les veus de les dones que,
des del segle XVIII, es van organitzar col·lectivament
per aconseguir canvis socials.
19 h • Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia

21 DIVENDRES
De 17.30 a 21.15 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues

V SETMANA CULTURAL EMME
De 17.30 a 18.15 h • Danses del món
Per aprendre a ballar danses d'altres cultures. I amb
música en directe!
De 18.30 a 21.15 h • Taller de gospel
Una bona manera de posar punt i final a aquesta
setmana especial. Després s'entregaran els premis del ‘Toquem Instruments’. I per posar el fil a
l'agulla, l'AMPA de l'escola organitza el berenar de fi
de festa!
Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues
21 h
Espluga Viva St. Francesc Xavier, 5-7
Xerrada – col·loqui: 'Educació no directiva'
Experiència al voltant del “Proyecto integral León
Dormido” d’Equador. A càrrec d’Alba Rubio

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

Presentació dels actes i
nomenament de l’Andalús de l’Any
Ho organitzen: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael
22 h
Plaça Blas Infante

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

DÍA DE ANDALUCÍA
10.30 h • Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

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

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

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

Animacion infantil
Ho organitza: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE)
13 h • Plaça Macael

Degustació de migas
Ho organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
13.30 h
Local ACAE c. Josep Anselm Clavé, 90

Entrega de trofeus del concurs de
migas
Ho organitza: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE)
21 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Teatre andalús: 'sainetes' dels
germans Álvarez Quintero
Ho organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
A LA PÀGINA 4

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

Ball per a la gent gran
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l'Ajuntament
18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas
[3€ - Menors de 3 anys gratuït]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

La sireneta
Original espectacle de titelles que compta amb música
en directe. A càrrec de Festuc Teatre.
A LA PÀGINA 5

23 DIUMENGE
De 10 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà

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

22.30 h
Edifici Molí

Vi d'honor
Ho organitzen: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael
23 h
Edifici Molí

Inauguración de la exposición de
pinturas, a cargo del artista José Luis Guirola
A LA PÀGINA 4

22 DISSABTE
12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

Indi, a càrrec de Mon Mas
Roloc el camaleó arriba a les Rocalloses, on una tribu
de Sioux prepara el Carnestoltes. El tipi s'omple de
plomes de colors. El gran vol ser Paó, el mitjà Reietó i
el més xic, l'ocell més divertit. Serà pingüí? Serà papagai? Serà estruç? O potser gallina?
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
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11 h
Casal de Cultura Robert Brillas

DÍA DE ANDALUCÍA

Festival flamenc en honor al Día de
Andalucía
Ho organitzen: Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues (ACAE) i Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael
A LA PÀGINA 4

18 h
L’Avenç Centre Cultural
Preu: [8 €] [Socis i sòcies 6 €]

Concert d’Ol’green grup vocal
“Producte barceloní a base de música i bon humor”.
Així és com es defineixen els Ol’Green, una vintena
de joves cantants una mica peculiars. El seu repertori
inclou grans clàssics de l’Edith Piaf o The Beatles, però
també temes disco dels 70 i 80 i altres de més actuals
com un “esbojarratmedley” de dives del pop (Beyoncé,
Lady Gaga, Shakira...). El seu espectacle també ofereix
rareses com una versió del Batiscafo Katiuskas d’Antònia Font, Te quiero de Nino Bravo o una divertida
versió de la Marxa Turca de Mozart.

25 DIMARTS
De 14 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita Sant Francesc Xavier 1
Taller de formació: 'Jo, la meva marca

personal'
Ho organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

Justicia, de Friedrich Dürrenmatt.
Coordina Jordi Canal

26 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

Story time, with Mary Hidalgo
Stories and games in English for
children 6 years of age and up.
Places reservades. Cal inscripció prèvia.
19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues - Sala d'actes

DISCOFÒRUM
ELS DIMECRES ES PARLA DE MÚSICA A LA
BIBLIOTECA
Inici del cicle de tertúlies musicals del 2014:

Les grans èpoques de la música
Ho organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel
d'Esplugues

27 DIJOUS
De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIJOUS GRAS

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

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'La gastronomia dels romans,'
A càrrec d'Antonio Aguilera.
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
19 h
Biblioteca La Bòbila

HELLO BÒBILA!
Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia

28 DIVENDRES
19 h
Casal de Cultura Robert Brillas
Inauguració: Exposició de fotografies

30 anys de l’Associació de Dones de
La Plana
La mostra recull imatges de la trajectòria de l’associació. Fins al 6 de març, de 17 a 19 h.
Ho organitza: Associació de Dones de La Plana
A LA PÀGINA 5

19 h
Biblioteca La Bòbila

CICLE DE CINEMA NEGRE
“OLIVIER MARCHAL I EL NOU POLAR FRANCÈS”
Diamond 13, de Gilles Béat

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

Inscripcions al concurs de disfresses
Premis per a tres categories: adult, grups i infantil
20.30 h

Concurs de disfresses
22 h

Presentació de la xirigota i la
comparsa
Xirigota De cola en cola
Comparsa Luz en la oscuridad
Ho organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

DISSABTE 1 DE MARÇ
18 h
Casal de Cultura Robert Brillas - Sala d’exposicions
Cinefòrum: Flor del desierto
Projecció de la pel·lícula dirigida per Sherry Hormann
que tracta el problema de la immigració i l'ablació
femenina.
Ho organitza: Associació de Dones de La Plana

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

DIMARTS 4 DE MARÇ

20 h
Plaça Catalunya

Lluïment de carrosses i comparses
que han format part de la Gran Rua de Carnaval
22 h
Complex Esportiu Municipal La Plana
Entrada: [3€]

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

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

DIUMENGE 2 DE MARÇ
D'11 a 14 h • Museu Can Tinturé

Els mercats celebren el Carnestoltes

CARNAVAL ALS MUSEUS!

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

Visites guiades gratuïtes

De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMARTS DE JUDICI

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

DIMECRES 5 DE MARÇ
De 18 a 19 h • Plaça de la Bòbila

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMECRES DE CENDRA

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

CURSOS i TALLERS
Dilluns, 10 de febrer, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà 38
Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït.

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

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

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues – Sala d’actes

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas

HORA DEL CONTE

CONCERTS AL CASAL

Danses tradicionals i del món

Contes màgics, a càrrec de Blai Senabre

Concert dels grups de guitarra

Recull de contes on apareixen objectes amb propietats
màgiques...

Ho organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues

Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona.
Ho organitza: Dones Actives Espluguines

D’11 a 13 h
Mercat de La Plana

Els mercats celebren el Carnestoltes

De 17 a 19.30 h
Poliesportiu CEM la Plana

CARNAVAL A ESPLUGUES

Festa i ball de Carnestoltes
per a la gent gran
De 17.30 a 18.15 h
Plaça Blas Infante

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

Gimnàstica suau i relaxant
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per persona no sòcia.
Ho organitza: Dones Actives Espluguines
Cada dimarts, de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

12 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Cada dimarts, fins al 20 de maig, de 19 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural

Lectura de poemes
Poemes guanyadors del concurs realitzat per l’Associació de Dones de La Plana sobre el tema “Les dones”,
amb l’actuació de l’Escola Municipal de Música
d’Esplugues.
Ho organitza: Associació de Dones de La Plana
A LA PÀGINA 5

CARNAVAL A ESPLUGUES

Festa infantil de Carnestoltes
18.15 h • Plaça Blas Infante

Curs de Sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys.
El curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin
o no nocions de ballar sardanes. També hi haurà un
apartat per aprendre a comptar i repartir la sardana. Es
fan excursions tot anant a ballades, aplecs, concerts...
Inscripció gratuïta al mateix lloc on s’imparteix.
Ho organitza: Secció Sardanista de L'Avenç Centre
Cultural

Espectacle-Pregó del rei Carnestoltes

Dimecres 5 de febrer, sessió teòrica
Cap de setmana del 8 i 9 de febrer, sessions
pràctiques

Amb la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs

Monogràfic d’alpinisme

CARNAVAL A ESPLUGUES

Iniciar-se en les tècniques d’alpinisme (progressió en
neu, grampons, piolet, etc), amb l’objectiu d’adquirir
coneixements que permetin realitzar ascensions d’alta muntanya de baixa dificultat de forma autònoma.
Ho organitza: CEE - Espluga Viva

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

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

D’11.30 a 14.15 h
Plaça Catalunya

CARNAVAL A ESPLUGUES

Carnestoltes infantil
11.30 h
Rua des de la plaça Gandhi fins a la pl. Catalunya
12 h • Inici de festa i pregó del rei Carnestoltes
12.15 h • Cucanyes i activitats per a totes les edats
13.30 h • Música i ball per a tothom
14.15 h • Comiat i fi de festa. Activitat gratuïta.
Ho organitza: Grup d’Esplai Espurnes
18 h
Centro Aragonés d'Esplugues

plaça Macael, s/n

CARNAVAL A ESPLUGUES

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

18 i 25 de febrer • CIRD Vil·la Pepita
Taller de formació:

'Jo, la meva marca personal'
Ho organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues
Fins al 24 de febrer
Punts d'Atenció a la Ciutadania

Inscripcions obertes per al curs de
vermicompostatge
El curs es realitzarà dissabte dia 8 de març, de 10 a 13 h,
a la sala Camelies del Centre Mercè Rodoreda (tel. 93
267 57 029), carrer Major 69, de Sant Joan Despí. És
un curs patrocinat per l'AMB i es farà en col·laboració
dels ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just
Desvern, Sant Feliu, Cornellà i Esplugues.
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SORTIDES

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Diumenge, 2 de febrer, a les 11 h
Lloc de trobada: Plaça Mireia

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Itinerari. La 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. Es parlarà de la seva funció i del paper
que van tenir. Dificultat mitjana-alta, es recomana portar roba i calçat adient. Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia al Museu Can Tinturé o al 93 470 02 18.
Ho organitza: MEL - Museus d’Esplugues de Llobregat
Diumenge, 9 de febrer, a les 8 h
Sortida amb cotxes particulars

ELS CLUBS DE LECTURA DE LA PARE MIQUEL
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 4

18 h

CLUB DE LECTURA
La nevada del cucut, de Blanca Busquets.
La història de dues dones allunyades per un segle
de distància, però unides per situacions de marginació i rescatades en gran part per la seva passió:
la literatura.

Dijous 13

19 h

CLUB DE LECTURA
Interior blau, d'Anna R. Ximenos de R.J. Palacio.
Les protagonistes són dones transgressores i
lúcides que, de vegades, van ser víctimes de la
incomprensió del món i, d'altres, de la seva pròpia
personalitat.

PETJADES I CAMINS

Allí on el Ripoll no fa pudor (Vallès
Occidental). Per a més informació truqueu al 93
473 39 09 - C/ Sant Francesc Xavier, 7-9
Ho organitza: CEE - Espluga Viva
Diumenge, 16 de febrer, consulteu horari
Sortida en autocar des de la Pl. Santa Magdalena

Excursions de muntanya col·lectives en autocar. Cal
fer inscripció prèvia. Informacions i inscripcions:
Centre Excursionista d’Esplugues, per més informació truqueu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins el
dimecres abans de l’excursió. També podeu assistir a
la preparació d’aquestes excursions i altres activitats
els dimecres a les 20.30 h, al Centre Excursionista
Espluga Viva. C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@
esplugaviva.cat. Ho organitza: CEE – Espluga Viva

Dimecres 12

DIES DE CONTE

Els dies 1, 8, 13, 15 i 22
(Vegeu informació al Dia a dia)
ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès
per a infants

Els dies 5, 12 i 26
(Vegeu informació al Dia a dia)

Divendres 14, 21 i 28

19 h

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
Lluny d’aquí, de Jaume Benavente.
Amb l’assistència de l’autor.

Dimarts 18

Pel·lícules, per aquest ordre:
•Asuntos pendientes, d’Olivier Marchal
• MR 73, d’Olivier Marchal
• Diamond 13, de Gilles Béat

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
Vivir al filo, d’Arturo Daussà.
Presenta Susana Hernández
Diumenge, 23 de febrer, consulteu horari

Sortida cultural de l’AUGGE

Ruta del vi i del cava pel Penedès

Balaguer: Os de Balaguer, Monestir de les
Avellanes. Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran d’Esplugues, AUGGE.

Excursions de muntanya col·lectives en BTT.
Consulteu més informació a l’activitat "excursions en
autocar". Ho organitza: CEE – Espluga Viva

EXPOSICIONS

EXCURSIONS BTT

Del 4 al 28 de febrer • Biblioteca La Bòbila
Exposició: ‘El Philip Marlowe de

Raymond Chandler’
Mostra bibliogràfica de la presència de Raymond
Chandler en els fons documentals de la Bòbila.
Ho organitza: Biblioteca La Bòbila

Dissabte, 1 de març, consulteu horari
Punt de trobada a determinar

Montblanc, vila ducal

EXCURSIONS EN FAMILIA

Sant Salvador de Gallifa (Vallès
Occidental). Excursions dirigides a les famílies
amb nens i nenes que volen gaudir d’una aproximació
al món de l’excursionisme i la natura. Consulteu més
informació a l’activitat "excursions en autocar".
Ho organitza: CEE – Espluga Viva

18 h

CICLE DE CINEMA NEGRE
‘OLIVIER MARCHAL I EL NOU POLAR FRANCÈS’

19 h

Dissabte, 22 de febrer
Consulteu punt de trobada i horari

Diumenge, 23 de febrer, consulteu horari
Sortida en cotxes particulars

19.45 h

CLUB DE LECTURA
El Jardín de bronce, de Gustavo Malajovich. Thriller ambientat a l'Argentina que relata la desaparició
d'una nena als carrers de Buenos Aires i la recerca
que duu a terme el seu pare durant nou anys.

BIBLIOTECA LA BÒBILA

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Capolat – Espunyol – Avià (Berguedà)

Dijous 27

L’AMPEL organitza una sortida de tot el dia per conèixer el ric patrimoni de Montblanc, seguit d’una visita
al Museu de la Vida rural d’Espluga de Francolí. Preu, a
determinar. Inscripció: del 17 al 23 de febrer al Museu
Can Tinturé.
Ho organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues de Llobregat.

Del 28 de febrer al 6 de març, de 17 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Exposició de fotografies 30 anys de
l’Associació de Dones de La Plana
La mostra recull imatges de la trajectòria de l’associació.
Inauguració: Divendres, 28 de febrer, a les 19 h
Ho organitza: Associació de Dones de La Plana
A LA PÀGINA 5

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

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES
PAVELLÓ GROC

POLIESPORTIU CAN VIDALET

(ESPORTS DE SALA)

Dissabte 1

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – AE Mataró

Dissabte 8

17 h

Hoquei masculí H Esplugues - CH Prat

Dissabte 1

19 h

Handbol masculí H. Esplugues - CEH Vendrell

Dissabte 15

16 h

Futbol sala femení CCA PL Macael – Sensitun Granollers

Dissabte 8

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Abrera CE

Dissabte 15

19 h

Futbol sala masculí CCA PL Macael – PB Montpedros

Diumenge 9

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - UCAM G Sant Joan

Diumenge 16

12 h

Hoquei masculí H Esplugues – CE Cornellà

Diumenge 9

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – Univers Abad Oliva

PARTITS DE FUTBOL

Dissabte 15

19 h

Handbol masculí H. Esplugues – H Sant Quirze

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 16

19.15 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – AECS L'Hospitalet

Dissabte 1

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Esportiu Joventut Can Pi

Diumenge 23

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – Voley Ciutat Cide

Diumenge 9

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Juventud Prat

Diumenge 23

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – C Catòlic Badalona

Dissabte 15

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Milan Hospitalte AEC

Diumenge 23

12 h

Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Unificación Bellvitge UD

PAVELLÓ BLAU

Dissabte 1

19.15 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – San Viator 78

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 9

17.30 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – Xamba Vilafranca

Diumenge 2

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. - Espluguenc, f.a

Dissabte 8

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, c.f. – Sant Ildefons UE

Diumenge 16

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. - Cubelles CF
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TIC formació

Dilluns 24, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Currículum creatiu

Vols aprendre tècniques senzilles d’edició
d’imatge? Porta les teves fotos i aprendràs a editar-les i millorar-les. Per aquest
taller els participants hauran de portar el
seu ordinador portàtil amb el programa
instal·lat. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça trucant al 93
372 97 06 o enviant un correu a jove.
remoli@esplugues.cat

Dimarts 4 i 18, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Esplujove de tarda

És important que el nostre currículum
destaqui, per això aprendrem nous dissenys i noves formes de presentar-nos!
Porta el teu CV i l’assessora informàtica
t’ajudarà a fer-ne un nou!Servei obert, no
necessita inscripció prèvia. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys.
Dimarts 11 , de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Ofimàtica
Dimarts 18 i 25 de febrer i 4 de març,
de 17.30 a 19.30 h
Espai Jove Remolí

Tens dubtes amb l'Office? Vine i t’ajudarem
a dominar totes les eines bàsiques d’ofimàtica! Servei obert, no necessita inscripció
prèvia. Dirigit a joves de 12 a 35 anys

Aprèn a jugar al Mus!
Vols aprendre a jugar al Mus? amb aquest
taller gratuït, pensat i impartit per joves
de la ciutat, aprendràs aquest apassionant joc i després podràs participar en un
campionat a la ciutat. Dirigit a joves de 16
a 35 anys. Gratuït, cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06. o enviant un correu a
jove.remoli@esplugues.cat

Dijous 20 i 27, de 19.30 a 21 h
Espai Jove Remolí

Filem!
Taller on aprendreu a fer un coll de llana.
Cada alumne ha de portar les seves agulles i la llana. Dirigit a joves de 16 a 35
anys. Gratuït, cal reservar plaça trucant al
93 372 97 06 o enviant un correu a
jove.remoli@esplugues.cat

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

PU N T TEMÀTIC
Durant tot el mes, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Recursos municipals
d’Esplugues
Punt temàtic on es recollirà tota l’informació sobre Esplugues de Llobregat:
equipaments, departament i serveis que
siguin susceptibles d'ésser emprats per
els i les joves espluguins.

Dijous 13, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Edició de fotografia amb
Photoshop

Associació DIAS
Dilluns 24, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí
Taller: 'Delinqüència'
Si vols fer de voluntari, si tens ganes
d'implicar-te en algun projecte, pots trobar tota la informació en el cicle d'accions
formatives "Àgora". Cada mes l'associació DIAS organitzarà sessions formatives
per reflexionar sobre temes de l'actualitat.
Dirigit a joves de 17 a 30 anys. Places
limitades. Més informació i inscripcions a
info@dias.cat

Videobloc de Sant Valentí
Vine a fer un dolç per la teva mitja taronja! Gravarem la recepta i la penjarem al
videobloc. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça trucant al
93 372 97 06 o enviant un correu a
jove.remoli@esplugues.cat
Dilluns 17, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Presentacions dinàmiques
En aquest taller aprendrem noves formes
de presentacions més dinàmiques i originals (PREZI). Deixa enrere el power-point!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça trucant al 93
372 97 06 o enviant un correu a
jove.remoli@esplugues.cat

Ho organitza: Associació DIAS

Esplujove de nit
Divendres 21, a les 21.30 h
Casal Cultural Robert Brillas

Concert tribut
Aforament limitat. Preu de l’entrada:[3 €]
Ho organitza: Esplurock Associació

Espai Jove Remolí

V Setmana de la
Sensualitat
Torna la setmana més sensual a
Esplugues. Aprendràs a despertar el gust i
el plaer dels sentits... Tallers gratuïts

Dilluns 10, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’emancipació

Cuina afrodisíaca
Aprèn a cuinar les receptes més suggerents, que et convidaran a acabar el sopar
amb la sensualitat pels núvols. Cal reservar
plaça trucant al 661 987 690 o enviant correu a jove.emancipacio@esplugues.cat
Dijous 13, de 20 a 22 h
Espai Jove Remolí

Burlesque
Amb aquest taller aprendràs una coreografia sensual, amb l’estil pin up, dels
anys 20. Per a dones (+18 anys). Cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06 o enviant
correu a jove.remoli@esplugues.cat
Divendres 14, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Còctels afrodisíacs
Aprèn a fer els còctels més suggeridors,
amb ingredients que despertaran tots els
teus sentits! T’atreveixes? (+18 anys).
Cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06
o enviant correu a
jove.remoli@esplugues.cat

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

TALLER JOVE-FORMATIU

TA L L E R L A B O R A L

Dimarts 25, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Dijous 27, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Tècniques d’estudi: estudia
el necessari i treu bones
notes!

Recerca de feina

Tens la sensació que empres molt de
temps per estudiar i no aconsegueixes
els resultats esperats? No tens gaire
temps lliure i penses que dificultarà que
superis els teus estudis? En aquest taller
t'ensenyarem tècniques per organitzar-te i aprofitar al màxim el teu temps.
Gratuït. Cal reservar plaça trucant al
661 987 690 o enviant correu a
jove.emancipacio@esplugues.cat

TALLER JOVE-OCI
Divendres 28, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Passió per la xocolata:
Brownies & Muffins
T’agrada la xocolata? En aquest taller
aprendràs a fer Brownies i Muffins dos
típics dolços americans on el cacau es
ben present. No t’ho perdis i endolçat una
mica aquest mes de febrer! Gratuït.
Cal reservar plaça trucant al 661 987 690
o enviant correu a
jove.emancipacio@esplugues.cat
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Vols saber com buscar feina? Quins són
els canals més útils? On puc saber si hi
ha oportunitats de feina? On s’amaguen
les ofertes de feina?
Vine a l’Oficina Jove d’Emancipació, a
l’espai d’autoconsulta I t’assessorarem de
forma individualitzada em la teva recerca de feina. Gratuït. Cal reservar plaça
trucant al 661 987 690 o enviant correu a
jove.emancipacio@esplugues.cat

EXPOSICIÓ JOVE
De l'1 al 28 de febrer, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació
Exposició jove:
'Esplugues Joventut'
Recull de roll ups on s’informa dels serveis i activitats que s’ofereixen des dels
diferents equipaments juvenils de la
ciutat, així com de la pròpia regidoria de
joventut.

Amb el suport de:
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NO DEIXIS QUE L'ANGLÈS SIGUI UNA BARRERA PER AL TEU FUTUR

FEBRER 2014 - MEETINGBOOKS
UN NOU ESPAI PER ALS NOSTRES ALUMNES,
UN NOU ESPAI PER A TU
LLIBRES, PEL· LÍCULES, SÈRIES,
REVISTES, JOCS, CLUB DE LECTURA I MÉS.
✤

ADULTS I JOVES ADULTS. Grups reduïts

✤ General English / Preparació exàmens F.C.E., C.A.E. & C.P.E.
✤ Classes privades one-to-one o en grup
✤ In-Company lessons

✤ FAST CHATTING: classes de conversa

✤ READING CLUB: club de lectura en anglès.

1 sessió de dues hores al mes: lectura, activitats, debat i correccions
✤

NENS I ADOLESCENTS. Grups reduïts

✤ General English: Desenvolupament de l’expressió oral i escrita /

Comprensió lectora i auditiva
✤ Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes
per als nostres alumnes
✤ Preparació exàmens oficials de Cambridge
✤ Cursos a l’estranger
✤ Viatges organitzats pel nostre centre

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

☎ 93

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

