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NO DEIXIS QUE L'ANGLÈS SIGUI UNA BARRERA PER AL TEU FUTUR

GENER 2014 - MATRÍCULA OBERTA
✤

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

PISSARRES DIGITALS EN TOTES LES NOSTRES AULES!
THE BEST ENGLISH IN TOWN
Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93
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470 01 16 •  info@meetingpointschool.es
www.meetingpointschool.es

El Campament Màgic d'en Fanguet
fa l’espera més divertida

CAMPAMENT MÀGIC
D’EN FANGUET
Del dijous 2 al dissabte 4
Jardins Museu Can Tinturé
i carrer de les Piles
D’11 a 14 h
Campament Màgic
Vine a gaudir a les paradetes, jocs
infantils, inflables i tallers!

T

ic, tac, tic, tac... Ja ha començat el compte enrere per a la
data més esperada dels petits
de la casa: l’arribada dels Reis
Mags d’Orient. Que emocionant passar aquests dies de nervis i illusió preparant la rebuda de Ses Majestats
en companyia d'en Fanguet, l’escudeller
reial d’Esplugues. Jocs, tallers, cançons i
contacontes faran l’espera més divertida
(i lleugera) als infants espluguins.

ENTREGA DE CARTES I TALLERS
DE MANUALITATS
Atenció, a tots els nens i nenes d’Esplugues! Sabem que se us escapen les ganes
per les orelles esperant la nit més màgica
de l’any. Segur que ja fa dies que teniu la
carta als reis preparada per donar-los-hi.
Prou bé que ho saben ells, però com que
estan molt ocupats viatjant des d’Orient, us envien els seus patges perquè les
recullin al Campament Màgic que en
Fanguet, l’Escudeller Reial d’Esplugues,
us té preparat cada any, durant el dijous 2,
divendres 3 i dissabte 4, de 5 de la tarda
a 9 del vespre.
Les hores se us passaran volant durant
aquests dies tot gaudint dels inflables i els
tallers de manualitats. Podreu fer un mòbil
amb l’estel màgic de fang, semblant al
que va guiar els tres Reis i en Fanguet per
trobar el camí d’Orient cap a casa vostra

De 17 a 21 h
Entrega de cartes als patges
reials
També hi haurà en Fanguet animant
el campament i paradetes, jocs
infantils, inflables i tallers de
manualitats i fang.
De 17 a 21 h
Taller familiar: 'Estels màgics'
i, al taller familiar Fem el davantal d’en
Fanguet, en podreu fer un al vostre gust
elaborat amb la tècnica patchwork, que
uneix teles de diferents colors i teixits,
amb l’ajuda de La Gallina Paperina. I, si
busqueu inspiració, la trobareu a les sanefes de les rajoles de mostra de Salvador
Miquel, a l’exposició del Museu Can
Tinturé, que tindrà les portes obertes.
PAREU L’ORELLA! CONTES I MÚSICA
Cada tarda (de 17.30 a 19.30 h), la contacontes Mercè Moral us explicarà una
història d’allò més entretinguda, gràcies a
la col·laboració de la Penya Barcelonista
i L’Avenç Centre Cultural. Si seguiu
parant l’orella, sentireu les melodies de
l’actuació de la banda jove i infantil de
l’Escola Municipal de Música el dijous
2 de gener a les 18 hores i també les veus
de la Coral Musicorum, el dissabte 4, a
les 12.30 del migdia. ●

17.30 h, a La Masoveria
Contacontes, a càrrec de la Penya
Barcelonista de L'Avenç
Dijous 2 - 18 h, al c/ Puig d'Ossa
Actuació de la banda jove
i infantil de l'Escola Municipal
de Música
Divendres 3 - 19.30 h
Concert 'Sons de Nadal'
A càrrec de Miquel Casals i Sergi
Sagristà
Dissabte 4 - 12.30 h
Actuació de la Coral Musicorum
Divendres 3 i dissabte 4,
d’11 a 14 h
Taller familiar: 'Fem el davantal
d’en Fanguet’' [8€]
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Parc de Reis
Can Vidalet,
tres dies jugant
sense parar!

PARC DE JOCS
DE REIS
Del dijous 2
al dissabte 4
Pavelló Poliesportiu de
Can Vidalet

X Els

Reis Mags a banda, els protagonistes indiscutibles dels primers dies de
l’any són els nenes i nenes. I Esplugues
es converteix en el paradís de la quitxalla amb tota mena de llocs per divertir-se
amb els amics. Si la ciutat és el paradís, el
Parc de Reis de Can Vidalet n’és el temple. La funció esportiva del pavelló municipal del barri dóna pas als jocs per a totes
les edats des del dijous 2 de gener fins al
dissabte 4.
Jugant sense parar, us passaran els dies
volant i sense adonar-vos-en ja serà aquí
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la Cavalcada. Us esperen un scalextric
digital, uns quants inflables, tallers de
maquillatge perquè, per un dia, us convertiu en un lleó, un elefant, un ratolí...;
videoconsoles, jocs esportius, jocs tradicionals, tallers artesanals, espais motrius
per als més petits i petites i moltes coses
més! Els pares i mares, per la seva part,
també tenen un espai propi amb la premsa del dia i altres distraccions.
Per cert, a la tarda hi haurà un patge
reial a qui podreu entregar les vostres
cartes. Ja les teniu a punt? ●

D’11 a 13.30
i de 16.30 a 20 h
Scalextric digital, inflables,
tallers de maquillatge, videoconsoles, jocs esportius, jocs
tradicionals, tallers artesanals,
espais motrius per als més
petits i petites...
De 16.30 a 20 h
Entrega de les cartes al patge reial

‘El Fanguet
i els tres Reis’
us esperen
al Museu

Diumenge 5
Jardins del Museu CanTinturé
12 h ‘En Fanguet i els tres Reis’
13 h Recollida de cartes
En cas de pluja,
la representació
es realitzarà
al Casal de Cultura
Robert Brillas

X Quan falti ben poc perquè Ses Majestats
arribin amb les seves carrosses a Esplugues, el diumenge 5 al migdia, teniu una
cita als Jardins del Museu Can Tinturé
amb el nostre gran amic d’aquestes dates.
A l’espectacle El Fanguet i els tres Reis, un
esdeveniment que cada any suma espectadors, coneixereu la història d’aquests personatges tan especials. L’escudeller reial,
amb l’ajuda d’en Baltasar, en Melcior i en
Gaspar i dels seus amics el foc i el vent, us
faran passar una estona d’allò més divertida.
Els nens i nenes que hagin esperat fins
a l’últim moment per escriure la carta
–perquè, hi ha tantes joguines per escollir!– encara tenen una altra oportunitat.
Després de la funció, els Reis recolliran les
vostres peticions que, si heu estat bons
minyons, possiblement es compliran en
poques hores. ●

MESKVINS

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

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

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

HORARI
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
gener 2014 - L'Agenda 5
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av. Cornellà

d’E

EL FANGUET REP ELS REIS
El vell amic de Ses Majestats,
l’il·lustre Escudeller Reial, estarà esperant-los com és habitual a
la plaça Catalunya per donar-los
la benvinguda. Melcior, Gaspar i
Baltasar saludaran la ciutadania, faran un
petit parlament i rebran, de la mà de l’alcaldessa, la clau màgica que obre totes les
cases de la ciutat. Després d’aquest gest
tant important, sense el qual no podrien
deixar els regals a tots els espluguins i
espluguines, començaran la desfilada pels
carrers de la vila.
Sonaran tambors, l’emoció farà tremolar la nit i ens omplirem les butxaques de
dolços. Entre carrosses engalanades i patges, tot ajudant els tres Reis, al seu pas per
Esplugues, hi seran les entitats següents:
ACAE, AV el Gall, Colla de Geganters, Colla
de Castellers, Cilindros Rebeldes, Diables
Boiets Esquitxafocs, Colla dels Tres Tombs,
Drums i Taller Flamenco. Hi col·laboren, a
més, el Centre Josep Pons, Creu Roja i ETV.
Finalment, en Fanguet acomiadarà els Reis
a la rambla Verge de la Mercè. Recordeu que
cal anar a dormir d’hora i deixar un fanalet
encès a casa per guiar-los el camí. ●

erà

ró
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S

emblava que no
havia d’arribar
mai aquest moment, però per fi
ja els tenim aquí!
Després de fer un llarg viatge creuant mig món, els
Reis Mags d’Orient són a
Esplugues. Abrigueu-vos bé,
deixeu-vos endur per la nit
més màgica de l’any i obriu
bé les mans, perquè plouran
caramels de totes bandes durant el seguici reial.

l Guim

Alegria

Sortiu a rebre a Ses Majestats,
que ja són aquí!
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ARRIBADA
De 20 a 20.30 h
Rambla Verge
de la Mercè

Parlem amb
els Reis Mags
Com s’han portat els nens i nenes
d’Esplugues aquest any?
Melcior: “Estem molt contents perquè en general han estat molt bons
minyons”
Gaspar: “Per això ens agradaria
demanar-los que no canviïn, que es
portin bé a casa, que aprenguin molt
a l’escola i que ajudin a qui més ho
necessita”
Baltasar: “Ah! I que aquesta nit, si
els va bé, que ens deixin unes galetes abans d’anar a dormir, serà una
nit llarga per a nosaltres!”

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

Diumenge 5
Inici de la desfilada a la plaça
Catalunya
17.30 h - Benvinguda als Reis Mags
per part d’en Fanguet
18 h - Cavalcada dels Reis Mags
amb el seguici de patges
De 20 a 20.30 h
Arribada a la rambla Verge de la Mercè

El Torneig Ciutat d’Esplugues de baloncesto
cadete también da el salto a Les Moreres

E

s t a vez sí. E l C i u t at
d’Esplugues de baloncesto
cadete masculino da el salto
al CEM Les Moreres en su
XV edición, unas instalaciones que hacen justicia al nivel deportivo
del torneo organizado por el Club de Bàsquet Nou Esplugues (CBNE). El presidente del club, Francesc Romo, explica
que el torneo inaugura su nueva “casa
grande”.
Para ver a las promesas del baloncesto
catalán, español y europeo no habrá que
ir este año, por tanto, al CEM La Plana,
sino a Les Moreres. El torneo contará con
los equipos cadetes del FC Barcelona,
Real Madrid, Joventut de Badalona,
Unió Manresana, Valencia Bàsquet,
UCAM Murcia y el cadete A del CBNE. En
el momento de redactar esta noticia, aún
queda por confirmar el octavo equipo.
Estos equipos nos brindarán unos días
de competición apasionantes, con el Real
Madrid defendiendo el título que ganó en
la anterior edición frente al Barça. Una
muestra de la importancia del torneo fue
la felicitación que recibieron los ganadores del año pasado a través de la cuenta

XV TORNEIG DE BÀSQUET
CADET MASCULÍ CIUTAT
D’ESPLUGUES
2, 3, 4 y 5 de enero
de 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal
Les Moreres

de Twitter de Pablo Laso, el entrenador
del primer equipo del Real Madrid. “Los
clubes se toman muy seriamente la competición cadete, es como un test a sus

jóvenes promesas, y por eso suelen asistir miembros de los distintos equipos técnicos”, comenta Romo.
Veremos qué papel tendrán los jóvenes jugadores del CBNE. Según Romo,
“hay un buen equipo y podrían llegar
a semis”. Habrá que estar atentos a su
participación, para ver si nos brindan
alguna alegría como la de Marc Corral
el año pasado, cuando ganó el trofeo al
máximo anotador del torneo. Lo único
que se puede asegurar es que serán fieles a la máxima del deporte, que también
lo es de los organizadores de la cita: no
hay éxito sin esfuerzo. ●

cuibany
Elements decoratius
CUINA I BANY
● REFORMA COMPLETA ●
Cuines, Banys, Portes,
Calefacció, Terres…
Pressupost sense compromís
C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)
Tel. 93 371 82 42
ESPLUGUES DE LLOBREGAT
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Los árboles de Navidad
se aprovechan para hacer
abono orgánico

La Deixalleria Mòbil
cambia horarios para
optimizar el servicio

X Tras las fiestas, llega el momento de guardar la decoración navideña y llevar los pequeños abetos, que nos han acompañado
durante estas fechas, a los puntos de recogida habilitados en
la ciudad. Han cumplido su función, pero aún pueden aportar
algunos beneficios, porque los árboles de Navidad recogidos se
reutilizan llevándolos a una planta de tratamiento para convertirlos en abono. Este compuesto natural es un sustrato orgánico
que puede usarse para enriquecer la tierra donde crecen plantas,
verduras y hortalizas, tanto en agricultura como en jardinería.
Para facilitar el reciclaje, podéis llevar los abetos, sin maceta ni
tierra, entre los días 7 y 20 de enero (incluidos) en los doce puntos
distribuidos por Esplugues a cualquier hora del día o también a
la Deixalleria de la Fontsanta, (de lunes a viernes, de 10 a 14 y de
16 a 19 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas) o en la Deixalleria
Mòbil. ●

X En

PUNTOS DE RECOGIDA
DE ÁRBOLES DE NAVIDAD
Jardines Rosa
de Luxemburg
(c. Nord esquina c. Rafael
de Casanova)
Parque Pompeu Fabra
(c. Finestrelles esquina
c. Professor Barraquer)
Av. Països Catalans
(esquina c. Melcior Llavinés)
Plaza Santa Magdalena
(al lado del parque infantil)
Rambla Àngel Guimerà
(esquina c. Dr. Ramon Turró)
Jardines Pons i Termes
(esquina c. Eduard Toldrà)
Plaza Gandhi
(al lado de la rambla
del Carme)
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c. Alegria
(al lado del Complex
Esportiu La Plana)
Plaza Sant Lluís
Gonzaga
(al lado de la c. Lleialtat)
Av. Ciutat de
L’Hospitalet
(esquina c. Josep Gras
al lado del parque infantil)
Rambla Verge
de la Mercè
(al lado de la fuente central)
c. Glicines
(esquina c. Eucaliptus)

los puntos verdes, también conocidos como Deixalleria
Mòbil, se recogen muchos objetos que se pueden reutilizar o
reciclar, así como otros que, por su composición, necesitan ser
tratados de una forma distinta al resto de la basura. Del primer
grupo pertenecerían residuos como maderas, plantas, etc., y del
segundo, pilas o electrodomésticos, entre otros.
Para cuidar el medio ambiente es necesario separar bien nuestros desechos. La Deixalleria Mòbil nos lo pone fácil porque se
acerca a vuestras casas cada lunes por la tarde y cada jueves
por la mañana, en un recorrido que abarca todos los barrios de
la ciudad.
El lunes por la tarde pasa por Àngel Guimerà-Biblioteca Pare
Miquel d’Esplugues (parque Pou d’en Fèlix), de 16 a 16.55 horas;
por Molí-Verge de la Mercè, de 17.05 a 18 horas; por plaza
Catalunya, acera entre las calles Narcís Monturiol y Santiago
Ramon y Cajal,
de 18.05 a 19
h; y por Carmemeplaza Gandhi,
dhi,
¡NUEVO
de 19.05 a 20
H
ORARIO!
horas. Los jueueves cubre otras
ras
zonas en horarario de mañaana, que desde
de
enero sufre
e
algunos cammbios respeccto al horario
o
que venía
a
realizándose
e
hasta ahora
(ver horas
y lugares a
continuación). ●

El nou any estrena tallers per a tots els gustos
Cuina, danses, informàtica, idiomes... Sense moure-us d’Esplugues, teniu un ampli
ventall de propostes per començar l’any amb bon peu, aprenent i divertint-vos!
TALLERS GENER - MARÇ
ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 anys

CASAL DE CULTURA
ROBERT BRILLAS

• Pilates
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Millora físicament amb aquesta iniciació al
mètode Pilates per tonificar i enfortir la musculatura a partir de la correcció de la postura
corporal i la concentració.

• Dansa hindú
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Aprèn coreografies de bolliwood amb
moviments típics de la cultura hindú...
T’atreveixes?

• Zumba
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Apunta- t'hi per estar en forma amb l’activitat
de moda, que combina passos de ball amb
moviments que afavoreixen la tonificació
muscular.

• Cuina d'hivern (*)
Dimarts, de 19.30 a 21.30 h
Coneixerem com tractar els diferents productes d’hivern (carxofes, pomes, pastanagues,
etc). A cada classe ens centrarem en un
producte i realitzarem plats fàcils, divertits i
sorprenents.

• Fet a mà (fofuchas i trapillo) (*)
Dimarts, de 19 a 20.30 h
En aquest taller aprendràs a fer una fofucha
i un moneder o bossa de trapillo i tindràs els
coneixements necessaris per aprofundir a
casa en aquestes duess modalitats!

• Conversa en anglès
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Aquest taller ens ajudarà a perdre la vergonya i a practicar l’anglès de forma més fluïda
utilitzant tòpics actuals i situacions quotidianes.

• Iniciació a l’anglès
Dijous, de 19 a 20.30 h
Vols aprendre anglès des de zero? Aquest
és el teu taller per iniciar-te en una llengua
que et resultarà imprescindible per al món
laboral.

• Tast de vins (*)
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Ens iniciarem en la manera de degustar el vi,
a reconèixer algunes de les seves característiques i com s’elabora i envelleix.
(Per a persones majors de 18 anys )

• Fusió bolliwood-jazz
Dijous, de 20.15 a 21.45 h
Aprèn coreografies de bolliwood amb moviments fusionats del jazz

• Zumba dance
Divendres, de 20 a 21.30 h
El zumba dance és una disciplina esportiva
que combina exercicis amb música llatinoamericana, barrejant diferents sons llatins
com el reggaeton, la salsa, la cúmbia, el merengue i la rumba. Els exercicis ens ajudaran
a tenir un cos saludable i a enfortir braços,
cames, glutis i abdominals, alhora que ens
estimularan el bon humor.

• Salsa
Divendres, de 19 a 20.30 h
Vols aprendre a ballar salsa? En aquest taller
d’iniciació aprendràs els passos bàsics: en
parella, roda cubana... (inscripció individual,
no és necessari tenir parella de ball).

INSCRIPCIONS
del 7 al 17 de gener
Inici tallers setmana del 20
de gener
Fora d’aquestes dates s’ha
de consultar la disponibilitat
Punt d’Atenció a la
Ciutadania (PAC) Central
Pl. Santa Magdalena, 24
Tel. 93 371 33 50
Punt d’Atenció a la
Ciutadania (PAC) Centre
Sociocultural Molí-Cadí
Rambla Verge de la Mercè

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ
de 16 a 35 anys
• Iniciació al portuguès
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Comença a familiaritzar-te amb el portuguès, una de les llengües emergents. Cada
cop és més necessari per no perdre bones
oportunitats en la recerca de feina.
• Conversa dinàmica en anglès!
(nivell mig)
Dimecres, de 19 a 20.30 h
Tens un bon nivell d’anglès? No tens ocasió
de poder practicar-lo? Fes-ho amb el suport
d’un professor nadiu i millora el teu vocabulari mitjançant dinàmiques.
• Cuina per a emancipats (*)
Dijous, de 19.30 a 21.30 h
Receptes senzilles i saboroses, amb ingredients de
temporada. En aquest taller
aprendràs a cuinar sense
dificultats i amb resultats
sorprenents.
• Rus iniciació (continuació)
Divendres, de 19 a
20.30 h
El rus està esdevenint una llengua
cada cop més demanada al mercat laboral.
Reinventa’t i aprèn
nocions d’aquest idioma
amb nosaltres.

Tel. 93 371 02 66
Horari: de dilluns a divendres
de 8.30 a 19 h

• Si no s’arriba al 90% de la
cobertura de les places, el taller
pot quedar anul·lat

• Joves de 16 a 35 anys,
18,40 € (47,19 € per a joves no
residents a Esplugues)

Inscripcions també per
Internet: www.esplugues.cat
Més informació a:
Espai Jove Remolí i
Oficina Jove d'Emancipació

• Els tallers trimestrals duren 15
o 16 hores

*cursos amb suplement de 15 €
(a pagar el primer dia de classe a
la professora)

Normativa inscripcions

• Cada persona podrà realitzar un
màxim de 4 inscripcions
• No es retornarà la matrícula si
no és per anul·lació del taller
Preus amb IVA inclòs

• Els tres primers dies d’inscripció estan reservats a la ciutadania
d’Esplugues.

CIRD VIL·LA PEPITA

Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • Tallers febrer-abril 2014

• Creixement personal
Dimecres, de 17 a 18.30 h
Inici: 29 de gener. 10 sessions
33,62 € (no residents 61,12 €)

• Informàtica nivell 1
Dimarts, de 16 a 17.30 h
Inici: 4 de febrer. 8 sessions
25,46 € / 20,46 €*
(no residents 50,93 €)

• Creixement personal
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
Inici: 29 de gener. 10 sessions
33,62 € (no residents 61,12 €)
• Escriptura creativa:
imaginació i tècniques
Dimarts, de 10 a 11.30 h
Inici: 4 de febrer. 8 sessions
20,37 € (no residents 35,65 €)

• Majors de 35 anys, 59,70 €
(75,73 € per a no residents)

• Informàtica nivell 2
Dimecres, de 10 a 11.30 h
Inici: 5 de febrer. 8 sessions
25,46 € / 20,46 €*
(no residents 50,93 €)
• Retoc d’imatges i Power Point
Dijous, d’11.30 a 13 h
Inici: 6 de febrer. 8 sessions
25,46 € / 20,46 €* (no res.: 50,93 €)

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

INSCRIPCIONS:
del 7 al 17 de gener
(els tres primers dies d’inscripció
estan reservats a la ciutadania
d’Esplugues)
• Punt d’Atenció a la Ciutadania
(PAC) Central
Pl. Sant Magdalena, 24
• Punt d’Atenció a la Ciutadania
(PAC) Can Vidalet
Rambla Verge de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082
De dilluns a divendres,
de 8.30 a 19 h
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D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

Gener 2014

PARC DE JOCS DE REIS
Vegeu la descripció de les activitats al dijous 2
De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Dia
a Dia
2 DIJOUS
En horari comercial • Plaça Gandhi

Patge reial
Ho organitza: Unió de Botiguers i Av La Plana Montesa
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església
i carrer de les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ I
CARRER DE LES PILES
D’11 a 14 h

Campament Màgic
Els jardins del Museu Can Tinturé es convertiran en un
espai màgic per esperar els Reis d’Orient. Al matí hi
trobareu paradetes, jocs infantils i tallers
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes al Museu Can Tinturé
Vine a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

XV Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues
A LA PÀGINA 7

D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

PARC DE JOCS DE REIS
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Scalextric digital, taller de maquillatge, racó
motriu, espai de videoconsoles, racó de tallers, ninot de
neu estrella i d’altres, racó de l’esport jocs tradicionals...
Al parc hi ha una zona per a adults amb premsa
diària i entreteniments. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir acompanyats obligatòriament d’un adult, i
els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot moment
amb un responsable major de 16 anys. A la tarda
podreu entregar la vostra carta al Patge Reial
A LA PÀGINA 4

De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XV Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues
15a edició del torneig, un dels millors tornejos de la
categoria cadet de bàsquet a nivell estatal.
Ho organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

11 h
c/ Andreu Amat s/n

Inauguració del parc infantil Marie
Curie
Un espai dissenyat pels nois i noies del Consell d'Infants d'Esplugues. Xocolatada, tallers i animació infantil per gaudir de la nova tirolina i castell de l'espai.
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església
i carrer de les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ I
CARRER DE LES PILES
D’11 a 14 h

Campament Màgic
Els jardins del Museu Can Tinturé es convertiran en un
espai màgic per esperar els Reis d’Orient. Al matí hi
trobareu paradetes, jocs infantils i tallers
D’11 a 14 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar: 'Fem el davantal

A LA PÀGINA 7

3 DIVENDRES

d’en

Fanguet'

D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església
i carrer de les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ I
CARRER DE LES PILES

Taller familiar d’elaboració d’un davantal amb la figura
d’en Fanguet amb la tècnica del patchwork. A càrrec
de “La Gallina Paperina”. A partir de 9 anys. Places
limitades. Inscripció prèvia al 93 470 02 18. Preu del
material: [8 €]
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Museu Can Tinturé

D’11 a 14 h

Campament Màgic
Els jardins del Museu Can Tinturé es convertiran en un
espai màgic per esperar els Reis d’Orient. Al matí hi
trobareu paradetes, jocs infantils i tallers
D’11 a 14 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar: 'Fem el davantal

4 DISSABTE

Portes obertes al Museu Can Tinturé
Vine a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

d’en

Fanguet'
Taller familiar d’elaboració d’un davantal amb la figura
d’en Fanguet amb la tècnica del patchwork. A càrrec
de “La Gallina Paperina”. A partir de 9 anys. Places
limitades. Inscripció prèvia al 93 470 02 18. Preu del
material: [8 €]
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
D’11 a 14 i de 17 a 21 h
Museu Can Tinturé

Portes obertes al Museu Can Tinturé
De 17 a 21 h

Patges reials. S’ha confirmat la presència dels
tres patges reials per recollir les cartes dels nens i
nenes. També hi haurà en Fanguet animant tot el campament i paradetes, jocs infantils, inflables i tallers de
manualitats i fang
De 17 a 21 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar: 'Estels màgics'
Vine en família a fer un mòbil de fang màgic amb l’estel que va guiar en Fanguet i els tres Reis.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

Contacontes
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Ho organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
18 h
Carrer Puig d'Ossa

Actuació de la banda jove i infantil
de l'Escola Municipal de Música
A LA PÀGINA 3
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Vine a conèixer la col·lecció de Salvador Miquel.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
De 17 a 21 h

Patges reials. S’ha confirmat la presència dels
tres patges reials per recollir les cartes dels nens i
nenes. També hi haurà en Fanguet animant tot el campament i els tallers de manualitats i fang
De 17 a 21 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar: 'Estels màgics'
Vine en família a fer un mòbil de fang màgic amb l’estel que va guiar en Fanguet i els tres Reis.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
17.30 h
La Masoveria de Can Tinturé

Contacontes
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Ho organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç
19.30 h

Concert de Nadal: 'Sons de Nadal'
A càrrec de Miquel Casals i Sergi Sagristà

12.30 h • Jardins de Can Tinturé

Actuació de la Coral Musicorum
De 17 a 21 h

Patges reials. S’ha confirmat la presència dels
tres patges reials per recollir les cartes dels nens i
nenes. També hi haurà en Fanguet animant tot el campament i els tallers de manualitats i fang.
De 17 a 21 h
Jardins del Museu Can Tinturé
Taller familiar: 'Estels màgics'
Vine en família a fer un mòbil de fang màgic amb l’estel que va guiar en Fanguet i els tres Reis.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues
17.30 h • La Masoveria de Can Tinturé

Contacontes
A càrrec de Mercè Moral i Lafuente
Ho organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

PARC DE JOCS DE REIS
Vegeu la descripció de les activitats al dijous 2

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

Cavalcada de Reis

De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XV Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues
A LA PÀGINA 7

5 DIUMENGE
Jardins Museu Can Tinturé
c. de l'Església i c. de les Piles

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET I ELS
PATGES REIALS AL MUSEU CAN TINTURÉ I
CARRER DE LES PILES
ELS REIS AL MUSEU-TEATRE

Arribada a la rambla Verge de la Mercè
Com és habitual, al seu pas per Esplugues, seran fidelment escortats per les entitats ACAE, AV El Gall i Colla
de Geganters d’Esplugues i enguany, a més, els acompanyaran la Colla de Castellers d’Esplugues “Els Cargolins”,
la Colla de Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, la
Colla dels Tres Tombs, les motos de la penya Cilindros
Rebeldes, el Grup de Percussió Drums i Taller Flamenco.
Hi col·laboren: Centre Josep Pons, Creu Roja i ETV.
De 9 a 21 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

XV Torneig de Bàsquet Cadet
Masculí Ciutat d’Esplugues
A LA PÀGINA 7

7 DIMARTS
Del 7 al 20 de gener

Campanya nadalenca de recollida
d’arbres de Nadal
Es farà l’habitual recollida selectiva d’arbres de Nadal
per convertir-los en adob orgànic. Els arbres, sense
test ni terra, es podran portar a un dels dotze punts
distribuïts per la ciutat i a qualsevol hora del dia.
També a les deixalleries mòbils i a la de la Fontsanta,
al c. Àngel Guimerà, cantonada av. del Baix Llobregat.
Per a més informació, truqueu al 900 30 00 82.

12 h

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

PUNTS DE RECOLLIDA:
• Jardins Rosa de Luxemburg
(c. Nord cantonada c. Rafael de Casanova)
• Parc Pompeu Fabra
(c. Finestrelles cantonada c. Professor Barraquer)
• Av. Països Catalans (cantonada c. Melcior Llavinés)
• Plaça Santa Magdalena (al costat del parc infantil)
• Rambla Àngel Guimerà
(cantonada c. Dr. Ramon Turró)
• Jardins Pons i Termes (cantonada c. Eduard Toldrà)
• Plaça Gandhi (al costat de la rambla del Carme)
• C. Alegria (al costat del Complex Esportiu La Plana)
• Plaça Sant Lluís Gonzaga (al costat del c. Lleialtat)
• Av. Ciutat de l’Hospitalet
(cantonada c. Josep Gras al costat del parc infantil)
• Rambla Verge de la Mercè
(al costat de la font central)
• c. Glicines (cantonada c. Eucaliptus)

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Martí de Riquer, un mestre entre
Catalunya i Espanya'
A càrrec de José-Enrique Ruiz-Domenech
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
18.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà 38
Obra de teatre: ‘EspluGran, representaci-

ons musicals’
A càrrec del grup de gent gran Fem el que podem.
Gratuït.

V CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA

La ceràmica d’identitat, protagonista
del cicle, aquest any

Recollida de cartes
Un cop acabada la representació teatral, els tres reis
de l'obra, que són molts amics dels Reis de veritat,
recolliran personalment les cartes de tots els nens i
nenes que ho desitgin. Activitat gratuïta
Ho organitza: Museu Can Tinturé

CAVALCADA DE REIS DE L’ORIENT

17.30 h
Plaça Catalunya

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

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

X

Arrenca el nou any amb una cita més que interessant per als amants de la
ceràmica. Els Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplugues de Llobregat
(AMPEL) organitzen el V Curs d’Història de la Ceràmica, el denominat Gener
Ceràmic. En aquesta edició, experts en la matèria imparteixen tres xerrades
que aborden la qüestió de la identitat plasmada en aquest material.
La primera conferència, el dimecres 15, a càrrec
de la conservadora de la col·lecció de ceràmica del Museu de Disseny de Barcelona,
Maria Antònia Casanovas, va dedicada a la
ceràmica de Paterna i Manises dels segles
XIV i XV, que va ser estudiada pel museòleg Joaquim Folch i Torres. Aquestes
localitats valencianes van ser uns dels
principals centres de producció d’objectes elaborats amb argila cuita a Espanya
durant l’Edat Mitjana i el Renaixement.
Gràcies a la tasca de l’historiador, avui
dia els museus de Barcelona compten
amb una farcida col·lecció molt desitjada
per altres centres culturals tant nacionals
com internacionals.
Completen el programa la sessió del dimecres 22, on la conservadora del Museu Marès
de Barcelona, arqueòloga i sòcia de l’AMPEL,
Camil·la González, farà un recorregut per les figures de
tema mitològic que són presents en molts exemplars de ceràmica
grega. Finalment, el dimecres 29, tanca el cicle la xerrada en què el membre
de l’Associació Catalana de Ceràmica Joan Antoni Cerdà us parlarà de la
ceràmica heràldica mitjançant la vinculació de l’objecte amb la societat.●
GENER CERÀMIC • V CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Dimecres 15
Dimecres 29

19.30 h - ‘La ceràmica de Paterna’ • Dimecres 22
19.30 h - ‘La ceràmica heràldica’

19.30 h - ‘La ceràmica mitològica’
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19 h
Biblioteca La Bòbila

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

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

HORA DEL CONTE

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

HORA DEL CONTE

El cangrejo Vermejo, a càrrec de Sara Fuente

19 DIUMENGE

El Blau: Contes en tramvia, a càrrec de

18 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Mon Mas

FI DEL CICLE RECORDANT WAGNER

14 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DIVER-FUN

Concert de cloenda
(Vegeu més informació a l'apartat Biblioteques pàg. 14)

20 DILLUNS

19 h
Biblioteca La Bòbila

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

25 DISSABTE
De 9 a 15 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Campionat comarcal de gimnàstica
artística jocs esportius escolars
Hi participen gimnastes de diferents clubs de la
comarca del Baix Llobregat en categories prebenjamí
i benjamí.
Ho organitzen: Consell Esportiu Baix Llobregat, amb
la col·laboració del Club de Gimnàstica Artística Les
Moreres i l’Ajuntament d’Esplugues

Un club per a la diversitat funcional en col·laboració
amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet

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

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

19 h
Biblioteca La Bòbila

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Contes màgics, a càrrec de Blai Senabre

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT

El país dels crepuscles, de Sebastià
Bennasar. Amb l’assistència de l’autor. Aneu a la
Bòbila o truqueu per reservar-ne el vostre exemplar.
Els cinc primers rebran de regal la novel·la

15 DIMECRES
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

I LOVE ENGLISH

'La Cançó francesa i la seva influència en la Nova Cançó'
Concert comentat, a càrrec d'Agustí Humet
Una vintena d'estudiants del segon curs d'Interpretació de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelon
cantaran, acompanyats al piano per Xavier Algans,
un seguit de cançons franceses molt conegudes i traduïdes al català per Miquel Pujadó, així com d'autors
catalans de la Nova Cançó, entre d’altres.
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE.
A LA PÀGINA SEGÜENT

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

21 DIMARTS
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE
19.30 h
La Masoveria del Museu Can Tinturé

GENER CERÀMIC

V Curs d’Història de la Ceràmica
Ceràmica d’identitat
Curs que consta de diverses xerrades entorn de la
ceràmica d'identitat.
Xerrada: ‘La ceràmica de Paterna’, a càrrec de M. Antònia Casanovas.
Inscripció gratuïta. Material (optatiu): [10€]
Informació i inscripcions al Museu Can Tinturé o al
telèfon: 93 470 02 18
Ho organitza: AMPEL
A PEU DE PÀGINA

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.

16 DIJOUS
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues - Sala d'actes

CONTES MENUTS

Bla, bla, bla, a càrrec de Patricia McGill
Una estona per escoltar, compartir, per crear i enfortir
vincles entre pares, mares i fills. Per a infants d'entre
2 i 3 anys acompanyats d'una persona adulta. Places
limitades. Cal reserva prèvia
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Xerrada sobre la Maçoneria'
A càrrec d'Miquel Rodamilans
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
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Amore, amore, amore… i contes
Amb Clara Gavaldà

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

STORY TIME

Let's play the Tale! The Big Bad Wolf,
a càrrec de Patricia McGill
Stories told with objects, books,
onomatopoeies, music and words.
Storytelling in English as a family event.
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA T-10

Relats de Kolimà, de V. Shalamov.
Coordina Carles Ferrer.

HORA DEL CONTE
Recull de contes on apareixen objectes amb propietats
màgiques...

28 DIMARTS
19 h
Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA

El asesino de policías, de Maj Sjöwall i Per
Wahlöö. Coordina Jordi Canal

29 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 limitades. Cal inscripció prèvia.
18 h
Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Pirates, amb la col·laboració de Kids and Us
19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues - Sala d'actes

DISCOFÒRUM

La música simfònica, presenta Francesc
Coma Casajuana
Un passeig per les simfonies més captivadores de la
història de la música.
Ho organitza: Club de Música Clàssica Pare Miquel
d’Esplugues
19.30 h
La Masoveria del Museu Can Tinturé

19.30 h
La Masoveria del Museu Can Tinturé

GENER CERÀMIC

GENER CERÀMIC

V Curs d’Història de la Ceràmica

V Curs d’Història de la Ceràmica
Ceràmica d’identitat
Curs que consta de diverses xerrades entorn de la
ceràmica d'identitat.
Xerrada: ‘La ceràmica mitològica’, a càrrec de Camil·la Gonzàlez.
Inscripció gratuïta. Material (optatiu): [10€]
Informació i inscripcions al Museu Can Tinturé o al
telèfon: 93 470 02 18
Ho organitza: AMPEL

Ceràmica d’identitat
Curs que consta de diverses xerrades entorn de la
ceràmica d'identitat.
Xerrada: ‘La ceràmica heràldica’, a càrrec
de Joan Antoni Cerdà.
Inscripció gratuïta. Material (optatiu): [10€]
Informació i inscripcions al Museu Can Tinturé o al
telèfon: 93 470 02 18
Ho organitza: AMPEL
A LA PÀGINA 11

A LA PÀGINA 11

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'El Fanatisme: Problema etern'

'Per què ens extingirem? Deu claus
per preparar el món del futur'

A càrrec de Melcior Comes
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE

A càrrec d'Francesc Lozano Winterhalder
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

31 DIVENDRES
19 h
Biblioteca La Bòbila

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA

Estúpidos y felices, d’Alfredo Benedí.
Presenta Susana Hernández

CURSOS i TALLERS
Dilluns, 13 de gener, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas Àngel Guimerà 38
Taller:'Educar-nos per educar'
Per a pares i mares interessats a trobar la seva manera
d’educar. Gratuït.
Cada dilluns, a partir del 13 de gener, de 17 a 18 h
c/ Josep Argemí, 49 - 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, a partir del 14 de gener, de 19 a 20 h
c/ Josep Argemí, 49 - al costat de l'Escola Gras Soler

Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu:
[2€] per persona.
Ho organitza: Dones Actives Espluguines
Els dimarts, fins al 20 de maig, de 19 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural

Curs de Sardanes
També hi pot venir la canalla a partir dels vuit anys.
El curs s’estructura en dos nivells, segons es tinguin
o no nocions de ballar sardanes. També hi haurà un
apartat per aprendre a comptar i repartir la sardana. Es
fan excursions tot anant a ballades, aplecs, concerts...
Inscripció gratuïta: el 15 d’octubre, al mateix lloc on
s’imparteix.
Ho organitza: Secció Sardanista de L'Avenç Centre
Cultural

TALLERS ESPLUGA VIVA
Informació i inscripcions:
ESPLUGA VIVA c/ St. Francesc Xavier, 5-7
93 473 39 09 / secretaria@esplugaviva.cat
• Tallers de música: gralla, guitarra clàssica i
elèctrica, contrabaix, baix elèctric.
Per a nens, joves i adults. Ho organitza: Espluga Viva
Dimarts i divendres, de 16 a 20 h
Classes particulars hores a convenir
Ho organitza: Espluga Viva. Sant Francesc Xavier, 7
• Dilluns, de 20.30 a 21.30 h
Taller de Tai-txi. Mètode Chen
Primers dimarts de cada mes, de 20 a 21.30 h
• Taller de lectura i recitació de poemes
El taller ofereix pautes i recursos per fer una bona lectura, recitació i interpretació de poemes. La poesia és
un llenguatge per parlar de la vida.
TALLERS PER A INFANTS. INSCRIPCIÓ
TRIMESTRAL
De 17.30 a 19 h
Preu: 25 € al mes
• Dilluns - Cuina en anglès (edat de 6 a 12)
Aprendre anglès mentre es cuinen plats deliciosos.
• Dilluns - Vida sostenible
Fer sabó i reciclatge de joguines. Taller adreçat a nens
i nenes amb l’objectiu de potenciar les habilitats plàstiques i l’expressió artística de cadascú d’ells a través
de material reciclat.
• Dimecres - Reforç escolar
S'acompanya en la realització de les diferents tasques
escolars.
• Dijous -Teatre
Es treballarà diferents tècniques d'expressió corporal
i emocional.

TALLERS PER A JOVES I ADULTS- INSCRIPCIÓ
TRIMESTRAL *
De 20 a 21.30 h • Preu: 25 € al mes
• Dilluns -Anglès per viatjar
Aprendreu i repassareu el vocabulari necessari per
anar pel món amb anglès.
• Dimarts - Photoshop
Aquest taller té per objectiu el coneixement de les
eines bàsiques del programa.
• Dijous - Taller de memòria
Té com a objectiu principal brindar les eines per
potenciar i exercitar la memòria en la vida quotidiana.
(*) Els tallers d’adults només es realitzaran si hi ha,
com a mínim, 6 persones inscrites.
AGRUPAMENT ESCOLTA
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9
Dissabtes de 17 a 19.30 h
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, s’hi aprèn a conviure: respecte, compartir,
esforç... Per a més informació truqueu al 93 473 39 09
Tots els dimecres, de 18.30 a 20 h
Espai Jove Remolí

Projecte solidari Atabala't
Projecte promogut per la comissió de solidaritat del
Grup de Percussió Atabalats. Taller dirigit a joves
d'entre 14 i 18, especialment a joves amb risc d'exclusió
social. L'objectiu és motivar a aquests nens perquè
formin part del teixit associatiu del poble i crear un grup
de percussió i així oferir un oci de qualitat. Durant el
curs es treballen valors com el treball en equip, l'empatia, la solidaritat, la integració, el respecte, la responsabilitat, etc. Aquest nou grup podrà debutar a la XII Festa
de la Percussió, de juny. Inscripcions: per correu
electrònic a atabalatjove@gmail.com o trucant al 685
143 337.
Ho organitza: Grup de Percussió Atabalats.

TALLERS L'AVENÇ CENTRE CULTURAL

Inscripcions del 7 al 27 de gener
De dilluns a divendres de 16.30 a 20 h
Centre Cultural L'Avenç
Data d'inici dels tallers: a partir del dilluns 13.
El procés d'inscripció és presencial. El pagament és
farà en efectiu o per ingrés en compte bancari.
En cap cas és retornarà l'import de la matrícula.
Si el taller no arriba al nombre d'alumnes estimat, el
centre farà la devolució de les quotes durant la primera
setmana dels tallers.

• Teatre adults (+18 anys)
Partint de diversos jocs teatrals i exercicis especifics
podreu entrenar els diferents aspectes inherents a la
interpretació dins el teatre. També es prepararà una
obra.

• Teatre joves (12-17 anys)
Creació teatral - Podreu pujar a l'escenari i interpretar un dels vostres personatges preferits, així
com participar en el muntatge complet d'una obra
de teatre.
Teatre musical - Podreu treballareu les tres disciplines bàsiques del teatre musical, interpretació, cant
i dansa, per acabar combinant-les a dalt l'escenari.

• Teatre infantil
De 4-6 anys - Jocs de desinhibició, expressió
corporal i jocs amb titelles, disfresses i màscares.
Treball des de la imaginació i la creativitat del nen.
Representació a final de curs.
De 7-12 anys - Podreu pujar a l'escenari i interpretar un dels vostres personatges preferits, així comj
participar en el muntatge complet d'una obra de
teatre.
Teatre en anglès (7-12 anys) - Per introduir-se al
món teatral i millorar l'anglès. Es prepara una obra
de teatre amb cançons de Mamma Mia i Grease.
Teatre i cant (7-12 anys) - Introducció al teatre
mitjançant la cançó.

L’AUGGE dedica una sessió
especial a la cançó francesa i la
Nova Cançó
X El moviment musical de la Nova Cançó es va nodrir de diverses influències com,

per exemple, la cançó francesa dels anys 50 i 60. Alguns dels representants més
destacats de la chanson –Georges Brassens, Jacques Brel, el recent desaparegut
Georges Moustaki, Edith Piaf...– inspiraven les melodies de cantautors que cantaven en català i sovint en feien versions. Miquel Porter, Josep Maria Espinàs, Lluís
Llach, Maria del Mar Bonet, Raimon, Joan Manuel Serrat o Marina Rossell, entre
d’altres noms, van formar part d’aquella onada reivindicativa que es va estendre
pels països de parla catalana durant l’última dècada de la dictadura franquista.
Sobre aquesta vinculació indiscutible tracta el concert comentat La Cançó francesa i la seva influència en la Nova Cançó, que organitza l’Aula d’Extensió
Universitària de la Gent Gran (AUGGE) el proper dilluns –i no dijous, com és
habitual– 20 de gener a les 6 de la tarda. El professor de l’Institut del Teatre i especialista en teatre musical, Agustí Humet, convida una vintena d’estudiants del
segon curs d’interpretació i alumnes de l’assignatura Repertori Musical perquè ens cantin algunes
de les peces més conegudes de la chanson en
català (traduïdes per Miquel Pujadó) i dels autors
de casa nostra que la van fer seva.
A banda d’aquest acte excepcional, la programació de l’AUGGE segueix oferint propostes interessants cada dijous. Enceten el 2014 amb temes
entorn del medievalista Martí de Riquer, la maçoneria o el fanatisme. A més, Francesc Lozano
Winterhalder respondrà la intrigant pregunta
Per què ens extingirem?.●
Concert comentat: ‘LA CANÇÓ FRANCESA I LA SEVA INFLUÈNCIA EN LA NOVA CANÇÓ’
Dilluns 20

18 h • Residència La Mallola - Auditori M. Rosa Campreciós • Socis gratuït, no socis [5€]
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• Dansa
Tango
Sevillanes
Ball en línia
Dansa lúdica - Nens i nenes de 3 a 6 anys. Per descobrir les possibilitats de l'expressió corporal, el moviment, la coordinació, el joc i la creació a través
de la dansa.
Lindy hop - El lindy hop és un estil de ball per parelles amb música de swing que alguns negres nordamericans van popularitzar a Nova York cap als anys
20 del segle XX , com a una derivació del xarleston.
Sardanes - Secció Sardanista de L'Avenç. Gratuït

• Cant col·lectiu (adults)
La versió de L'Avenç del "Casal Rock", on podreu descobrir com funciona la vostra pròpia veu i
atreviu-vos a cantar en grup tota mena de cançons
modernes dels darrers temps.

• Escriptura creativa (12-17 anys)
Si us agrada escriure i busqueu la font d’inspiració i
creativitat en el món que us envolta... Aquest taller
està fet a la vostra mida. A partir de
curtmetratges, cançons, poemes i d’altres
recursos p odreu crear els vostres propis relats.
• Hipopresius
Gimnàstica abdominal. Per millorar la postura, gestionar correctament les pressions abdominals i aconseguir una reprogramació de l'esquena corporal.

• Meditació
Per a aquelles persones interessades en la pràctica de
l'atenció conscient, què passa en el present, en
l'aquí i en l'ara . Per trobar el despertar interior,
treballant la ment.

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES
BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
ELS CLUBS DE LECTURA DE LA PARE MIQUEL
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 7

18 h

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA
Interior blau, d'Anna R. Ximenos, modera Carme
Caminals. 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.

Dijous 9

19 h

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM
Wonder, de R.J. Palacio, modera Montserrat Cutrina. Una novel·la per a tots els públics que fomenta
valors com la generositat, l’amabilitat, l’aprenentatge, el valor i la superació de l’adversitat. El seu
protagonista és l’August Pullman, un nen de deu
anys que pateix deformitats a la cara.

Dijous 30

Diumenge 19

18 h

Casal de Cultura Robert Brillas
FI DEL CICLE 'RECORDANT WAGNER':
CONCERT DE CLOENDA
La biblioteca ha programat diversos actes al llarg
del 2013 amb motiu del bicentenari del naixement
del compositor alemany. Coincidint amb l'entrada
del nou any, el Club de Música Clàssica posa fi al
cicle que recorda la vida i obra de Richard Wagner
amb un concert al Casal de Cultura Robert Brillas.
Part 1: Wesendonck Lieders, de R. Wagner, a
càrrec de Núria Vinyals (soprano) i Bibiana Salisi
(piano). Part 2: Strass Lieders, de R. Strauss i
Cançons Catalanes de Manent, a càrrec de Marta
García Cadena (soprano) i Jordi Humet (piano).
DIES DE CONTE

Els dies 11, 16, 18 i 25
(Vegeu informació al Dia a dia)

19.45 h

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Victus, d'Albert Sánchez Piñol, modera M. Àngels
Fernández. Novel·la històrica, situada a principis
del XVIII, que narra la Guerra de Successió a través del jove Martí Zuviría. A Martí, un geni en les
arts de fortificació i expugnació pròpies del XVIII,
el destí el duu a fortificar i expugnar la seva ciutat,
Barcelona

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

Els dies 12, 22 i 29
(Vegeu informació al Dia a dia)

• Tennis taula
Secció de Tennis Taula de L'Avenç
Adreceu-vos a L'Avenç i sol·liciteu tota la
informació, els horaris i els preus. Podeu trucar
al telèfon 93 513 54 45 o per correu electrònic a
centreculturalavenc@gmail.com

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n, 4a planta • 93 372 04 16

Tallers de Pintura i Dibuix
Cursos Trimestrals. Inici 13 de gener
Cursos Anuals. Inici 8 de gener

Escola Municipal de Música

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 14

19 h

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
El país dels crepuscles, de Sebastià Bennasar.
Amb l’assistència de l’autor. Amb les primeres
nevades a la Vall de Boí, ha arribat també un
assassí implacable que va deixant cadàvers.
El comissari Jaume Fuster haurà de fer front a
velles supersticions medievals. Una novel·la que
us trasllada fins a un dels paratges més bells
dels Països Catalans, en un ambient d’intensa
gelor nòrdica passada pel sedàs mediterrani i la
violència americana.

Dimecres 29

18 h

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Pirates. Amb la col·laboració de Kids and Us

Divendres 31

19 h

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
Estúpidos y felices, d’Alfredo Benedí.
Presenta Susana Hernández
HELLO BÒBILA!

Els dijous 9, 16, 23 i 30
Grup de conversa en anglès. Cal inscripció prèvia

Talleres del 13 de gener al 28 de març
Informeu-vos al 93 372 04 16
Vegeu l'oferta de tallers al Casal de Cultura
Robert Brillas, al Remolí, a l'Oficina Jove d'Emancipació i al CIRD Vil·la Pepita, a la pàgina 9

LUDOTECA
Tots els dies laborables de dilluns a divendres,
de 17 a 19 h
Espluga Viva c. Sant Francesc Xavier 7-9

Ludoteca
Per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Tallers i control de
deures. Més informació al 93 473 39 09.
Ho organitza: Ludoteca -Espluga Viva

CASALS D'HIVERN
Dimecres i dijous, 1 i 2 de gener
Tot el dia:
- De 3 a 12 anys: de 9 a 17 h
- De 13 a 18 anys: de 10 a 14 h
- Adults amb discapacitat: de 10 a 14 h
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Activitats d’hivern
Activitats i sortides per a totes les edats durant els
dies de vacances. Preu soci: [45€] (els no socis
hauran de pagar [25€] per a la inscripció a l’esplai)
Informació: a la seu de l’Esplai (parc de les Bòbiles,
1), al telèfon 93 438 48 96 o bé per correu a esplaipubilla@esplai.org
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SORTIDES
Dilluns, 13 de gener, a les 9 h
Sortida des de plaça Catalunya d’Esplugues de
Llobregat

Visita al Parlament de Catalunya
Inscripcions: el 10 de gener a l’esplai municipal Gent
Gran Centre- La Plana c/ Rafael Sebastià Irla, s/n bx.
De 10 a 13 hores del matí. Imprescindible portar DNI.
Preu: [4€] per a l’autocar.
Ho organitzen: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i
L’Avenç Centre Cultural
Diumenge, 19 de gener, de 7 a 19 h
La Molina
Excursió a la neu: La Molina
L’esplai organitza una fantàstica sortida a la neu amb
família on podreu gaudir d’activitats amb els companys i companyes de l’esplai i les famílies. Per a més
informació dirigiu-vos a la seu de l’esplai (parc de les
Bòbiles, 1), al telèfon 93 438 48 96 o bé per correu a
esplaipubilla@esplai.org.
Ho organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
Diumenge, 19 de gener, a les 11 h
Punt de sortida davant Ajuntament d'Esplugues

Visita al Refugi Antiaeri del Poble - Sec
Explicació en català. Preu entrada: [3,40€]. Es va
en transport públic fins al c/ Nou de la Rambla, 169
(Barcelona), a les 12.30 h comença la visita. Telèfon de
contacte: 657507639 (Pepi).
Ho organitza: Dones Actives Espluguines.

Diumenge, 19 de gener, consulteu horari
Sortida en autocar des de la Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Capolat – Espunyol – Avià
(Berguedà)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar.
Informacions i inscripcions al Centre Excursionista
d’Esplugues. Per a més informació truqueu al 93 473
39 09. Reserva de plaça fins al dimecres abans de
l’excursió. C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@
esplugaviva.cat. Ho organitza: CEE – Espluga Viva
Diumenge, 26 de gener, consulteu horari
Sortida en cotxes particulars

EXCURSIONS EN FAMILIA

Serra de Collserola
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 anterior. Ho organitza: CEE – Espluga Viva

EXPOSICIONS
Fins al 5 de gener
De dimarts a diumenge, de 10 a 14 h, i dimecres
i dissabte, de 16.30 a 20 h. Museu Can Tinturé

NADAL AL MUSEU
Exposició: ‘El Pessebre del món’
Presentació del pessebre de tradició catalana, obra de
Josep Civit i Giraut. Diorama artístic que presenta
l’escena del Naixement amb les tradicionals figures de
fang. També hi haurà exposat a La Masoveria, el pessebre d’Esplugues, realitzat l’any 1985, per l’Escola
Municipal de Ceràmica. Entrada gratuïta.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

Esplujove de nit
Divendres 24, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí

Risoteràpia

Esplujove de tarda

Vine a aquest taller per esbrinar els
beneficis del riure: et coneixeràs millor a
tu mateix i a la gent que t’envolta; milloraràs la teva autoestima, desenvoluparàs
les habilitats socials i potenciaràs el teu
optimisme! Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça al 93 372 97 06

TIC formació
Dimarts 7 i 21, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Currículum creatiu
Dijous 23, de 19.30 a 21 h
Espai Jove Remolí

Cake pops
Aprèn a fer aquests dolços (“piruletes”)
tant originals, versàtils i divertits, i allibera
la creativitat realitzant la seva decoració.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït, cal
reservar plaça trucant al 93 372 97 06

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 à
a fer-ne un nou! Servei obert, no necessita
inscripció prèvia. Dirigit a joves de 16 a
35 anys.
Divendres 24 i 31, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Iniciació a la fotografia digital

Dijous 30, de 19.30 a 21 h
Espai Jove Remolí

Tast de formatges
Proposem aquesta activitat per als amants
del formatge i per als qui volen arribar
a ser-ho! Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça al 93 372 97 06

TA L L E R D E MOB IL ITAT
I N TERN A CION AL

Porta la teva càmera reflex i t'ensenyarem a fer-la servir per poder captar grans
imatges! És necessari venir a les dues
classes per adquirir tots els coneixements. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça trucant al telèfon 93 372 97 06.

Dilluns 20, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí
Taller: 'Salut i nutrició'

Ofimàtica
Tens dubtes amb el programari essencial
del paquet 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

Associació DIAS
Vols ser voluntari/a de
suport educatiu?
Busquem persones motivades i interessades en l'àmbit socioeducatiu per
formar part d'un equip jove i dinàmic. Es
tracta de fer de tutor/a de nens i nenes
d'Esplugues de Llobregat en horari extraescolar, però dins del mateix centre. Es
requereix disponibilitat de dues tardes
a la setmana (dilluns i dimecres o
dimarts i dijous, de 16:30 a 18:30h).
L'equip de DIAS farà la formació prèvia i
el seguiment dels i les voluntàries. També
podràs participar a les formacions complementàries que fem cada mes. Si estàs
interessat/da i vols més informació sobre
el projecte pots enviar-nos un correu a
suporteducatiu@dias.cat

TAL L E R D' O C U PAC I Ó
Dijous 30, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Què he de fer si vull viure de
lloguer?

Jove, t'ajudem a buscar feina!

Divendres 31, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Treballar d’Au-Pair al Regne
Unit

Macarons

En aquest taller aprendràs a fer aquestes
postres d’origen francès, que està tan de
moda: el macarons. T’ho perdràs?
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït,
cal reservar plaça trucant al 661 987 690.

Ho organitza: Associació DIAS
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
de l'1 al 7 de gener
ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

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

Dimarts 28, de 18 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Si estàs pensant en marxar a viure fora de
casa en regim de lloguer i emancipar-te,
t ’expliquem tot el que necessites saber
per tal de fer-ho! Dirigit a joves de 16 a 35
anys. Gratuït. Cal reservar plaça trucant
al 661 987 690

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

Espai Jove Remolí

TALLER S

Dimarts 21, de 18.30 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Has pensat treballar d’au-pair i no saps
com fer-ho, en aquest taller t’explicarem
per on començar, com fer un vídeo de
presentació, on buscar famílies. Aprofita
aquesta oportunitat que, a més, et permetrà millorar el teu anglès. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Gratuït, cal reservar
plaça trucant al 661 987 690

Dimarts 14 , de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

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.Dirigit a joves de 16 a 35 anys.
Gratuït, cal reservar plaça trucant al 661
987 690.

també podem trobar creacions amb un
toc realista. Les seves influències principals són: Miguel Àngel, Velázquez, Stan
Lee i sobretot, el japonès Takehiko Inoue.
L’aprenentatge constant, el treball i la
il·lusió són els principals ingredients que
mostra aquest incipient artista.
Per a més informació:
manojbunich.blogspot.com
Inauguració amb pica pica:
divendres 10 a les 18.30 h.

E XP O S I C I Ó J O VE
Del 10 al 31, de 17 a 20 hores
Oficina Jove d’Emancipació
Exposició jove: Freedom
El jove artista espluguí Manoj Bunich,
de 17 anys, actualment estudiant de
Batxillerat artístic, presenta la seva primera exposició. Alguna de les seves obres
estan inspirades en la cultura oriental i

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

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

POLIESPORTIU CAN VIDALET

(ESPORTS DE SALA)

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

Dissabte 18

17.30 h

Futbol sala femení CCA Pl. Macael – Grup Joves Can Tusel

Dissabte 11

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Montserrat

Dissabte 18

19 h

Futbol sala masculí CCA Pl. Macael – CFS Sant Climent

Diumenge 12

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues - CV Vall d’Hebron

PARTITS DE FUTBOL

Dissabte 18

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – Basquet Molins B

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dissabte 18

19 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – H. Banyoles

Dissabte 11

20 h

Futbol masculí Krill-Can Cervera CF. – Incresa Atc.

Diumenge 19

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues - CB Pedagogium

Diumenge 19

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Sant Ildefons UE

Dissabte 25

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – Cornellà CFS

Dissabte 26

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Moja AE

Diumenge 26

12.30 h

Voleibol femení CV Esplugues – V Grau Castelló

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Diumenge 26

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – Escolapis Sarrià

Dissabte 8

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, c.f. – FC Espluguenc B.

Diumenge 12

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – La Munia AE

Dissabte 25

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, c.f. – Krill Can-Cervera
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