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JA HO TENIM TOT A PUNT PER POSAR
UN TOC DELICIÓS
A LES VOSTRES FESTES DE NADAL!
Preparem els vostres ÀPATS NADALENCS:
• ENTRANTS

Sopa de galets amb el brou de Nadal
Canelons d’espinacs amb beixamel de formatge de cabra
Canelons de carn tradicionals o de foie amb tòfona
Coca de llagostins amb romesco i olivada …
• CARNS

Pollastre de pagès a la catalana
Carn d’olla, Capó al forn
Confit d’ànec amb pomes glassejades i salsa de ceps
Filet de vedella amb salsa de foie i bolets de temporada …
• PEIXOS
• TORRONS ARTESANS,
TRADICIONALS I INNOVADORS:
de Gin Tonic, Pinya Clada, …

Llagosta gratinada amb verdures
Turbot al forn amb patates i ceba caramel.litzada

• ARBRES, PESSEBRES I REIS DE XOCOLATA

Mousses: de marc de cava, llimona i Sacher
Torrons artesanals i dolços nadalencs

s fe st es
F em de le s vo st rerd
un bo n re co !
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• POSTRES

(Càtering propi • Pressupostos a mida • Bodega ecològica)

C/ Dr. Manuel Riera, 42 • ESPLUGUES • ☎ 93 371 10 92

El Nadal arriba a Esplugues
Les entitats de la ciutat fa dies que es preparen per tenir-ho tot a punt perquè
puguem celebrar aquestes festes envoltats de tradició i escalfor solidària

A

la fi , tot sembla indicar que
el fred ha arribat per quedar-s’hi una bona temporada, com ha de ser. Si a això
li afegim que d’aquí a pocs
dies, la il·luminació dels carrers de la ciutat ens convidarà a preveure les compres
nadalenques, el resultat no pot ser un altre: el Nadal ja és aquí! Esplugues s’omple
de pessebres, tions, música, balls, fi res,
teatre, campanyes solidàries... Un munt
d’activitats plenes de cultura, tradició i
solidaritat per viure aquestes festes amb
intensitat.
MÉS DIES I MÉS COMERCIANTS
A LA FIRA DE NADAL
La Fira de Nadal, que habitualment
se celebrava durant un dia, aquest any
s’allarga a dos: dissabte 14 i diumenge 15
de desembre, de 10 del matí a 9 del vespre
i de 10 del matí a les 3 de la tarda, respectivament. Una altra novetat és que ha obert
la participació a tots els comerciants d’Esplugues que venen objectes nadalencs.
Compta amb més de 110 firaires que ofereixen alimentació, artesania, floristeria,
decoració i altres productes adients per
gaudir d’unes bones festes.
La fira també compta amb una agenda d’activitats per gaudir entre compra i
compra: xocolatades i tallers per a petits
i grans (de neules, de nadales...), passejada musical a càrrec del grup de percussió
Drums, concert de la coral Musicòrum, de
la coral infantil de l’escola Folch i Torres
i dels alumnes de l’aula de gralla, la cantada de nadales amb en Marimon, entre
d’altres actuacions de les entitats de caire
tradicional de la vila que es mouran entre
l’escenari i la Taverna de la Fira.

EL PESSEBRE, INGREDIENT
IMPRESCINDIBLE D’AQUESTES
FESTES
L’afició i tradició del pessebre ha arrelat
tant a casa nostra que és compartida per
agnòstics i devots. I és que saber-ne composar un amb gràcia és tot un art. Per això,
cada any l’AV Centre organitza el concurs i
exposició de pessebres. Les inscripcions es
poden realitzar fins al 14 de desembre, dia
de la inauguració de la mostra, oberta fins
al divendres 20, al local de l’associació.
Els participants que vulguin inspirar-se
poden acostar-se als Museus d’Esplugues
que aquest any, dins el cicle Pessebres del
món, exposen un diorama obra del reconegut pessebrista Josep Civit i Giraut (1927).
La peça representa està composada amb
figures de fang i amb tots els detalls d’ambientació que doten de realisme l’escena
del Naixement. Els MEL també ofereixen
el seu habitual taller familiar, enguany de

decoració de campanes de ceràmica.
D’altra banda, aquestes festes els més
menuts de casa podran divertir-se i fer
noves amistats si s’apunten als casals per
a infants que les entitats de lleure han preparat (vegeu informació detallada al Dia
a Dia).
BALLAR, UN BON ANTÍDOT ALS
PETITS EXCESSOS NADALENCS
La gent gran d’Esplugues té una cita
ineludible el proper 21 de desembre: una
festa amb ball per celebrar amb amics l’arribada del Nadal i, perquè no, de pas fer
baixar les neules, els torrons i altres pecats
comestibles de l’època.●

FIRA DE NADAL

PESSEBRES DEL MÓN

Dissabte 14 de 10 a 21 h
Diumenge 15 de 10 a 15 h
Rambla del Carme

Del 14 de desembre al 5 gener
Pessebre realitzat pel
'pessebrista universal'
Josep Civit
La Masoveria de Can Tinturé

EXPOSICIÓ I CONCURS
DE PESSEBRES
Del 14 al 20 de desembre
De 18 a 21 h
Inscripcions fins
al 14 de desembre
AV Barri Centre.
C. Àngel Guimerà, 43

TALLER FAMILIAR:
CAMPANES DE NADAL
Dissabte 14 de desembre
11 h
La Masoveria de Can Tinturé

FESTA I BALL DE NADAL
DE GENT GRAN
Dissabte 21 de desembre
17 h • CEM La Plana

Una fiesta presente en los
diferentes barrios

DOMINGO 15
Festival de Nadal de ACAE
11 h • C. Josep Anselm Clavé, 90
Organiza: ACAE
Com
Comida de Navidad y baile popular
Cen
Centro Aragonés de Esplugues
14 h • Plaza Macael s/n

Las asociaciones culturales y vecinales velan cada año
para mantener vivo el espíritu navideño en la ciudad
X No

hay mejor manera de disfrutar de
los turrones, los regalos y los villancicos
que en compañía de familiares, amigos y
vecinos. Distintas entidades culturales y
vecinales organizan actividades y nos animan a no quedarnos en casa y compartir
la Navidad con paisanos y vecinos. Es el
caso de las asociaciones de los barrios del
Gall, Can Clota y Can Vidalet, que organizan sus Caga Tió el sábado 21 (AV El
Gall y Can Clota) y el viernes 20 (AV Can
Vidalet) con la intención de repartir regalos
entre los asistentes. Por su parte, el Centro
Aragonés de Esplugues nos propone una
comida popular con baile (domingo 15) y
su fiesta de Fin de año.
La tradición del sur toma protagonismo
gracias a la Asociación Cultural Andaluza
de Esplugues (ACAE), con su ya habitual Festival de Navidad (domingo 15), y el
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael que
ofrece, el domingo 22, el festival solidario
(recogerán alimentos no perecederos) de
coros rocieros procedentes de varias entidades de la comarca.
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ena de participantes –en su mayoría niños–, cuenta
con las novedades de que el nacimiento
del niño Jesús tendrá lugar en una cueva
y que las casas del decorado se moverán
sobre ruedas. Los miembros de la entidad
llevan desde principios de noviembre trabajando cada día para disponer hasta el
último detalle. Y es que por estas fechas
(del 20 al 29 de diciembre) pasarán por su
local unas 1.300 personas, según estima
el presidente de la asociación, Juan José
Marín. ●

Cag
Caga tió de l’Esplai al barri –
Fest
Festa Solidària
De 1
11 a 13.30 h
Parc de les Bòbiles delante del
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

F
ies infantil y tió
Fiesta
18.3
18.30 h • Edifici Cadí
Orga
Organiza: AV Can Vidalet
SÁB
SÁBADO 21

Caga tió
18 h • Plaza del Taxi
Organiza: AV Can Clota
Caga tió
18 h • Rambla Àngel Guimerà
Organiza: AV El Gall
Festival de villancicos
19.30 h • Edifici Cadí
Organiza: AV Can Vidalet
PESEBRE VIVIENTE DEL
CENTRO CULTURAL ANDALUZ
PLAZA MACAEL
Del 20 al 29 de diciembre, 20.30 h
Entrada gratuita
Plaza Macael s/n
DOMINGO 22
Festival de coros rocieros por
villancicos y recogida
de alimentos
12.30 h • Iglesia de Sant Enric
d’Ossó . c. Pere Pelegrí, 13
Organiza: Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael
LUNES 31
Fiesta de fin de año del Centro
Aragonés de Esplugues
Información y reservas al
93 473 44 23 de 17 a 20.30 h
(excepto días 24, 25 y 26)
Centro Aragonés de
Esplugues, plaza Macael s/n

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
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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

Ja són aquí els Pastorets més musicals
X Els Pastorets, possiblement una de les
tradicions que ajuden a situar Esplugues
en el mapa nadalenc català, seran aquest
any més musicals que mai. La present edició bat el rècord de cançons interpretades
per part dels actors, segons comenta el
guionista, Lluís Tarrés. Per això, l’Escola Municipal de Música ha contribuit, no
només en posar la banda sonora en directe, com és habitual, sinó també en impartir
certes lliçons de cant als intèrprets perquè
donin el millor d’ells mateixos sobre l’escenari.

En aquesta edició, l’original
adaptació espluguina
d’aquesta popular obra està
inspirada en el musical
‘Spamalot’ dels britànics
Monty Python
Una vegada més, l’original adaptació
espluguina dels tradicionals Pastorets ens
sorprendrà i ens farà riure amb els gags
inspirats en l’actualitat del país i del poble.
I si noteu un cert accent britànic és perquè
tant el guió com la música estan basats en
el musical Spamalot dels humoristes britànics Monty Python. ●

ELS PASTORETS D’ESPLUGUES
Dissabte 21 i diumenge 22,
a les 17 i 20 h
Dimecres 25, a les 22 h
Dijous 26, a les 20 h
Dissabte 28, a les 17 i 20 h
Diumenge 29, a les 17 h

Taquilla anticipada als comerços:
• Tintoreria Aries (av. Isidre Martí, 24,
en horari comercial)
• L’Avenç Centre Cultural
(c. Àngel Guimerà, 27, de 16.30 a 20 h)

Regala salut i bellesa
amb els nostres
Lots de Nadal personalitzats
ALIMENTS BIOLÒGICS · COMPLEMENTS DIETÈTICS · LLIBRES
HERBES REMEÏERES · BIO-COSMÈTICA · FLORS DE BACH

Us desitgem Bones Festes
i un 2014 ben pròsper!

(També disposem de xecs-regal)

Neules, torrons, vins i caves ecològics…

No esperis al darrer moment!
Reserva els teus lots amb prou temps!

MOSSÈN JACINT VERDAGUER, 51 • ESPLUGUES • Tel. 93 372 06 36 • www.dieteticacasellas.com (botiga on-line)
HORARI: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16.30 a 20.30 h i dissabtes de 9.30 a 14 h • casellas@bioconsum.com
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La música, gran protagonista
del Nadal a Esplugues
La coral Musicorum presenta el disc inèdit ‘Quatre de
cors, Conte de Nadal de Charles Dickens’ basat en el
concert que van oferir l’any passat
X La coral Musicorum ens va sorprendre
l’any passat amb una adaptació pròpia
del conte de Charles Dickens en forma
de concert amb els arranjaments del pianista Xavier Torras, les narracions interpretades per l’actor Xavi Fernández.
L’èxit de la proposta va ser tal, que han
gravat un disc per immortalitzar la peça
i ens el presentaran el proper dissabte
21. “Gravar un disc no és gens fàcil per
una coral amateur com la nostra, per això
estem molt contents”, diu la seva directora Sònia Gatell, tot just després d’enllestir les 23 hores de treball a l’estudi
de gravació.
Quatre de cors, Conte de Nadal de
Charles Dickens (disponible el dia del
concert) és el segon volum gravat pels
cantaires; el primer, Quatre de cors,
nadales, el van publicar el 2004.
Les propostes musicals no s’acaben aquí. Mentre l’alumnat de l’Escola
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Municipal de Música ens feliciten el
Nadal del 16 al 20 de desembre amb els
anomenats Concerts d’Hivern, la coral
La Coloma ofereix dos concerts a les parròquies de Santa Magdalena i Sant Mateu
(20 i 21 de desembre, respectivament).
Si parlem de música, tampoc podem
deixar d’esmentar els tradicionals coros
rocieros que organitza el Centro Cultural
Andaluz Plaza Macael (el diumenge 22),
el Festival de villancicos de l'AV Can
Vidalet (dissabte 21), el Festival de
Nadal de l’ACAE i el concert de cobla
a L’Avenç a càrrec de la Cobla Ciutat
de Girona (tots dos, el diumenge 15) i el
concert solidari de gospel (el divendres
13), a càrrec de Gospel Link Singers, a
l’església de Santa Magdalena. ●
Consulteu totes les actuacions
al Dia a Dia d'aquesta Agenda.

El VII Torneig Internacional de Voleibol Ciutat
d’Esplugues creix sota l’ombra de Les Moreres
X Torna el torneig de voleibol que ens
acosta els millors equips d’Europa a la nostra ciutat, i ho fa per primera vegada a les
pistes del CEM Les Moreres. Es tracta d’un
escenari molt millor que el que disposava
fins ara el club per acollir el torneig, i ha
permès convidar més equips i fer dos tornejos durant els mateixos dies: el de categoria
cadet i el de categoria infantil (aquest últim
es feia durant la Festa Major). Això sí, el
Ciutat d’Esplugues passa de durar dos a
tres dies (27, 28 i 29 de desembre).

El nou complex esportiu
municipal permet al Club
Voleibol Esplugues ajuntar
la categoria cadet i infantil al
mateix torneig i portar més
equips
Explica el president del club, Àlex
Gusano, que sempre intenten que hi hagi
el millor nivell possible i, en aquest sentit,
han portat els millors clubs catalans i clubs
portuguesos, polonesos, francesos, italians, holandesos... Es tracta d’una forma
perquè les jugadores espluguines puguin

competir amb equips de nivell sense haverse de moure i perquè altres equips visitin Esplugues. “Funciona com una mena
d’intercanvis”, explica Gusano. A més de
competir, les noies també viuen una experiència única i coneixen altres jugadores amb
qui segurament s’hi tornaran a enfrontar
durant la seva carrera esportiva.
El nou CEM Les Moreres també ha permès una millora qualitativa en l’àmbit
esportiu que obliga al club, segons el president, a “buscar l’excel·lència”. De fet,
tots els equips han fet un inici de temporada molt bo. En el moment del tanca-

ment d’aquesta revista, els equips cadet
i infantil són primers de la seva lliga, el
juvenil és segon, i l’equip sènior, que moltes vegades compta amb moltes jugadores
juvenils, està competint molt dignament.
El president explica que el Club Voleibol
Esplugues és “una de les millors escoles
d’Espanya”, amb jugadores a la selecció
catalana i d’altres que hi poden arribar, i
que ara busquen la forma d’obtenir més
recursos per continuar aquesta projecció
tan bona.
L’any vinent pot ser un punt d’inflexió.
El club fa 25 anys i volen intentar acollir
algun partit oficial de la Lliga Europea. Si
ho aconsegueixen, serà un exemple de la
bona gestió i de la dedicació de tots els
membres del club, el mateix amb què afronten l’apartat esportiu, sota el lema 'la victòria és una conseqüència de l’esforç'.●

VII TORNEIG INTERNACIONAL
DE VOLEIBOL CIUTAT
D'ESPLUGUES
Del 27 al 29 de desembre
Vegeu més informació al Dia Dia
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La solidaritat d’Esplugues
amb La Marató es fa sentir
XLa

nostra ciutat es tornarà a
bolcar amb La Marató de
TV3 que, en aquesta 22a
edició, està dedicada a
recaptar fons per la lluita contra les malalties
neurodegeneratives.
Un any més els Drums
d’Esplugues han organitzat una jornada solidària al parc Pou d’en
Fèlix amb la col·laboració
d’altres entitats de cultura
popular de la nostra ciutat i de
fora d’aquesta, a més de l’Ajuntament
d’Esplugues, de comerços i d’altres entitats.
Toca per La Marató començarà a les 11h amb un taller
solidari d’instruments on tothom qui ho vulgui podrà construir el seu instrument de percussió. Amb aquest instrument els assistents podran participar en el concert que es
farà a les 13 h i que conduirà el director dels Tumtumprat,
la colla convidada del Prat de Llobregat. Com no podria
ser d’altra manera la jornada tindrà una cercavila de percussió (amb Atabalats, Boiets Esquitxafocs, Tambolàs,
Toc de Foc, Drums, Els Trocats de Sant Joan Despí i els
Tumtumprat), però també una actuació castellera, concerts i una paella solidària que prepararan els Castellers
d’Esplugues. Us recomanem que la tasteu no només
perquè us en llepareu els dits, sinó perquè els guanys
de totes les activitats de Toca per La Marató estaran
destinats a recaptar fons per a la causa.
El CEM La Plana també col·labora amb la Marató oferint-se com a punt de recaptació. Tothom qui ho vulgui
podrà fer les seves aportacions econòmiques a la recepció
del centre durant les activitats habituals, des del 9 al 13
de desembre. ●

TOCA PER LA MARATÓ
Diumenge 1 de desembre
D'11 a 16 h
Parc Pou d’en Fèlix

Recollida
de joguines
i aliments per
a tothom
XCom cada Nadal, la ciutadania

d’Esplugues intentarà que cap
infant es quedi sense joguina,
especialment els de les famílies amb pocs recursos, que
degut a la situació econòmica
actual han augmentat el seu
nombre. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Esplugues, amb la col·laboració de
Nestlé, Rotary Club, la Unió
de Botiguers i Comerciants
d’Esplugues, la Llibreria
Esplugues, l’Esplai Espurnes i
l’ONG La Nau, a més del voluntariat de Creu Roja, Càritas i
Associació Cristiana Vida, que
seran els encarregats, per primer any, de gestionar la campanya. Els organitzadors han
habilitat diversos punts a la ciutat perquè tothom qui vulgui hi

CAP INFANT
SENSE JOGUINA
Del 16 al 31
de desembre
Consulteu els punts
de recollida al Dia a dia
Diumenge 15
de desembre
De 10 a 15 h
Botifarrada popular
benèfica
Rambla Àngel Guimerà

deixi joguines noves per a
infants d’entre 0 i 12 anys, del
16 al 31 de desembre.
D’altra banda, l’associació
benèfica i cultural d’Esplugues
Gent Constructiva també ha
organitzat una recollida d’aliments i joguines durant la
botifarrada popular que faran
el diumenge 15 de desembre,
de 10 a 15 h, a la rambla Àngel
Guimerà per tal tots els infants
tinguin presents i que el Banc
d’Aliments d’Esplugues estigui
ple ara que hi ha més necessitat que mai. Tothom qui doni
un euro o un producte o joguina
tindrà una petita recompensa
per fer passar la gana. També hi
haurà actuacions musicals. ●

Bon Nadal i Feliç Any Nou!

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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NUEVOS TALLERES PARA
APRENDER DISFRUTANDO

TALLERES CASAL
DE CULTURA
ROBERT BRILLAS
• Zumba dance

XEstá a punto de terminar el año y seguramente aún

• Cocina de invierno (*)

no hemos cumplido con todos los propósitos que nos
hicimos a principios de año. No hay problema, el
Espai Municipal de les Arts, el Casal de Cultura
Robert Brillas, el Espai Jove Remolí y Oficina
Jove d'Emancipació nos ofrecen una segunda
oportunidad para aprender a tocar un instrumento, a componer música, a bailar zumba,
a compartir momentos de diversión con los
más pequeños de la casa mientras se experimenta con el arte o practicar algún idioma,
entre otras muchas posibilidades. Encontrad
vuestro taller, seguro que hay alguno que
encaja con vuestras inquietudes.●

• Conversación en inglés
• Cata de vinos (*)
• Danza hindú (Esplujove)

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 años
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• Pilates
• Zumba
• Iniciación al inglés
• Salsa
• Hecho a mano
(fofuchas y trapillo)
• Fusión Bolliwood-Jazz

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
TALLERES DE
ENERO A MARZO
Del 13 de enero
al 28 de marzo
MÚSICA PER ALS MÉS PETITS

Talleres de música en familia,
para niños y niñas (0-3 años) en
compañía de padres/madres.
Precio: 66 €
TALLERES TRIMESTRALES

Talleres abiertos: para
inscribirse no es necesario ser
alumno de la Escuela.

En algunos no son necesarios
conocimientos musicales previos.
Precio: 72 €
• Gralla (niveles iniciación,
elemental y medio)
• Guitarra con acordes
(niveles 1, 2 y 3)
• Armónica Blues
(niveles 1 y 2)
• Improvisación
• Informática musical
• Música tradicional
(World Music)
• Percusión corporal
(Body Percussion)

•
•
•
•
•

Musicoterapia
Piano acompañamiento
Pop
Rock
Taller de voces

INSCRIPCIONES:

Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel.: 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat
Horario:

Mañanas: lunes y miércoles,
de 10 a 14 h
Tardes: de lunes a viernes,
de 16 a 21 h

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS

Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’Amistat, s/n 4ª planta. • Tel. 93 372 04 16

ESCOLA MUNICIPAL
DE CERÁMICA
CURSOS MONOGRÁFICOS
TRIMESTRALES
• Monográﬁco de escultura

A partir de 18 años
Viernes, de 18 a 20 h
• Monográﬁco básico
de cerámica

A partir de 14 años
Miércoles, de 18 a 21 h.

• Taller para familias

A partir de 4 años
Miércoles, de 17 a 18.30 h.
• Actividades artísticas para
niños y niñas

De 6 a 14 años
Miércoles, de 17 a 18.30 h.
• Complementos creativos

A partir de 14 años
Miércoles, de 19 a 20.30 h.
• Cerámica para niños y niñas

De 6 a 14 años
Viernes, de 17 a 18.30 h.

TALLERS + ART
PROGRAMACIÓN
ENERO - MARZO

Precio: 68,95 € y no res.103,40 €

• Decoración artística

A partir de 14 años
Viernes, de 19 a 20.30 h.
• Cerámica: autoservicio,
horneado de piezas y material

• Iniciación a la cerámica

A partir de 14 años
Lunes, de 10 a 11.30 h.
• Arte a la carta (Cerámica,
bisutería, escultura...)

Lunes, de 11.30 a 13 h.
Jueves, de 18.30 a 20 h.
• Torno y esmaltado de piezas

A partir de 14 años
Lunes, de 18 a 19.30 h.

TALLER MUNICIPAL
DE PINTURA
I DIBUIX
CURSOS MONOGRÁFICOS
TRIMESTRALES
• Introducción al paisaje

Martes, de 17 a 19 h.

• Iniciación a la pintura

Martes, de 19 a 21 h.
• Perfeccionamiento

Jueves, de 19 a 21 h.
• Iniciación a la acuarela
y tinta china

Martes, de 10 a 11.30 h.
• Iniciación a la tempera
(gouache)

Miércoles, de 10 a 11.30 h.
• Bases de pintura y dibujo

Miércoles, de 12 a 13.30 h.
CURSILLO DE EXPRESIÓN
PLÁSTICA - NIÑOS Y NIÑAS
DE 9 A 13 AÑOS

Jueves, de 17 a 19 h.
• Modelaje y construcción,
estampado, monotipia,
linograbado, marquetería,
esmaltes fríos y joyería
• Introducción al
dibujo
de base y
académico
• Técnicas de
caricatura,
cómic e
ilustración

OFICINA JOVE
D'EMANCIPACIÓ
de 16 a 35 años
• Iniciación al portugués
• ¡Conversación en inglés
dinámica! (nivel medio)
• Cocina de temporada
para emancipados (*)
• Ruso (continuación)
MÁS INFORMACIÓN EN
LA AGENDA DE ENERO

INSCRIPCIONES
TALLERES:
Del 7 al 17 de enero
Inicio de los talleres la
semana del 20 de enero
Lugar:
• Punto de Atención a la Ciudadanía

(PAC) Central
Pl. Santa Magdalena, 24
• Punto de Atención a la Ciudadanía

(PAC)
Centre sociocultural Molí-Cadí.
Rambla Verge de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082
Horarios:
De lunes a viernes de 8.30 a 19 h.
Las inscripciones también se
pueden formalizar por Internet
en: www.esplugues.cat
Precios Espai Jove Remolí
y Oﬁcina Jove Emancipació
(IVA incluido):
• Jóvenes de 16 a 35 años:
18,40 €
(no residentes: 47,19 €)
• Adultos +35 años: 53,25 €
(no residentes: 67,60 €)
Precios Casal de Cultura
Robert Brillas:
• Jóvenes de 16 a 35 años:
18,40 €
(no residentes: 47,19 €)
• Adultos +35 años: 59,70 €
(no residentes: 75,73 €)

(*) suplemento de 15 €
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Dia
a Dia

20.30 h • Auditori del Conservatori del Liceu
c. Nou de la Rambla, 88, Barcelona

Concert Meteomúsica
Acte benèfic de la Fundació Finestrelles
Amb la participació d’Alfred R. Picó i l'Orquestra de
Cambra de Granollers. Compra de localitats: trucant
al 93 371 34 41 o bé enviant un mail a info@fundaciofinestrelles.com. Preu: [50 €]. També es pot col·laborar
si no s’hi pot assistir per transferència bancària. Més
informació a www.fundaciofinestrelles.com
Ho organitza: Fundació Finestrelles
A LA PÀGINA SEGÜENT

3 DIMARTS
De 16 a 19 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT

Mostra d’entitats de l’àmbit de les
persones amb discapacitat

1 DIUMENGE

A les cinc de la tarda fan xocolatada.
Ho organitzen: Associació per a la Igualtat de les
Persones amb Discapacitat (AIDED), Associació
Esplugues Sense Barreres, Fundació privada pro-disminuïts psíquics Finestrelles, Club Esportiu Endavant
(Finestrelles), Fundació privada PROA, Associació
pro-disminuïts psíquics PROA, Llar residència per a
persones amb discapacitat d’Esplugues, Club d’Esplai
Pubilla Cases Can Vidalet i Fundació ECOM
De 18 a 18.50 h
Plaça de les Bòbiles davant l’Esplai

D’11 a 16 h
Parc Pou d’en Fèlix

Esplugues toca per la Marató
Jornada per recaptar fons per la Marató de TV3 dedicada a les malalties neurodegeneratives
11 h • Taller solidari d’instruments. Preu: [2 €]
11 h • Cercavila de grups de percussió
11.30 h • Benvinguda i parlaments
De les 11 a les 16h • Vermut solidari. Preu: [2 €]
13 h • Concert de percussió dirigit per Carew
13.30 h • Actuacions dels grups de percussió
De les 14.30 a les 16 h • Paella solidària
Preu del menú: [7 €]
Inclou aigua o vi, pa, amanida i plat de paella
Venda anticipada: El Petit Gourmet Català (c. Joaquim
Rosal ,1 ) o enviant un correu electrònic a drumsdesplugues@gmail.com. Ho organitza: DRUMS d'Esplugues
A LA PÀGINA 8

19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre
[6 €] [Socis i sòcies 5 €] amb consumició

CICLE ONAIR JAZZSERIES A L'AVENÇ

Concert amb el grup Cat Tower
Ritme frenètic sense cap concessió, pura energia
Funk. Punts de venda d’entrades anticipades:
L'Avenç (secretaria, de dl a dv de 16.30 a 20 h) i
Escola de Música Amalgama (de dl a dv de 17 a 20 h)
Ho organitza: L’Avenç Centre Cultural

2 DILLUNS
Fins al 8 de desembre
De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Rastrillo solidari

III Torneig de Bàsquet Infantil Masculí
Ho organitza: Club de Bàsquet Nou Esplugues
A les 19 h i a les 22 h
L’Avenç Centre Cultural

MAT – Mostra Cinema L’Avenç
Terrorweekend
Projeccions de curts i llargmetratges de terror.
Ho organitzen: Terrorweekend i L’Avenç Centre
Cultural
A LA PÀGINA 13

9 DILLUNS
Del 9 al 13 de desembre
Complex Esportiu Municipal La Plana

El CEM La Plana amb la Marató de TV3
Col·labora amb diverses activitats del CEM fent la teva
aportació econòmica a recepcio del cem la plana.
Ho organitza: Complex Esportiu Municipal La Plana

10 DIMARTS
17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Taller infantil: 'Taller de Nadal', a càrrec de
Montse Famadas.
A la biblioteca t'ajuden a decorar el teu Nadal.
18 h
Fundació Finestrelles

Curts a la Fresca (sensibilització)

Actuació de corals infantils

Els nois i noies de la secció d’Indi de l’esplai (adults
amb discapacitat) fan la presentació de curts a la fresca treballant la sensibilització sobre la discapacitat.
Activitats al carrer per als més petits. Per a més informació: dirigiu-vos a la seu de l’esplai, al telèfon 93 438
48 96 o bé per correu a esplaipubilla@esplai.org.
Ho organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Concert de les formacions infantils de l’Escola
Municipal de Música d’Esplugues.
Ho organitza: Escola Municipal de Música (EMME)
18 h • Biblioteca La Bòbila

L’HORA DEL CONTE

'El conejo que quería ser invencible'
Amb Rubén Martínez

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

1a sessió d'acollida a nouvinguts 2013
Benvinguts i benvingudes a Esplugues!
Sessió d'informació 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 a la Ciutadania (PAC),
rambla Verge de la Mercè, 1 i plaça Santa Magdalena, 24.

4 DIMECRES

19.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Inauguració de l’exposició:

‘Matisos del Camí de Santiago’
A càrrec de Maribel Bosque. Xerrada sobre el Camí
de Sant Jaume de Galícia,en ocasió de la inauguració
de l’exposició de pintures a l'oli sobre el mateix tema
de Pilar Ruiz. Fins al 20 de desembre.
Col·labora: Associació d’Amics del Camino de
Santiago d’Esplugues

11 DIMECRES
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

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.
19.30 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Teatre Joan Brillas
Presentació del llibre: ADDENDUM.

L’endemà de la independència
A càrrec d’Albert Pont, autor del llibre i president del
CCN. També ha escrit Delenda est Hispania.
Ho organitzen: L’Avenç Centre Cultural, Viena
Edicions i el Cercle Català de Negocis

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

18.30 h
Centre Municipal Puig Coca - Sala d'actes

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Acte de presentació de parelles lingüístiques del Voluntariat per la
Llengua

A càrrec d'Assumpta Montellà
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE
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De 9 a 19 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT

Ho organitza: AIDED (Associació per a la Igualtat dels
Drets dels Discapacitats)

Ho organitza: Servei Local de Català

7 DISSABTE

'La maternitat d’Elna'

I LOVE ENGLISH

Let's play the Tale! Roaring
and playing,, with Patricia McGill
Stories told with objects, books, onomatopoeies, music
and words. Storytelling in English as a family event.
18.30 h
Saló de Plens de l’Ajuntament

Presentació CordiBaix
Conferència a càrrec d’Enric Net (president) i Sandra
Merino (gerent) de CordiBaix. Acte inclòs dins del
marc del Consell Municipal de Cohesió Social que es
dedica especialment a l’àmbit de les persones amb
discapacitat i les seves famílies.
Ho organitza: Ajuntament d'Esplugues amb la collaboració de CordiBaix.
19 h • Biblioteca La Bòbila

GRUP DE CONVERSA

Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
19 h • La Masoveria de Can Tinturé

Homenatge a Joaquim Folch i Torres
Presentació de la publicació reeditada per l’AMPEL
Ceràmica i rajola catalana valenciana. L’acte finalitza
amb la projecció del documental sobre Joaquim Folch
i Torres. Ho organitza: Museus d'Esplugues (MEL)

12 DIJOUS
17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

CONTES MENUTS

'Històries senzilles de la Rita', a càrrec
de Sara Fuente
A la Rita li agraden les cantarelles, els rodolins, les
cançons, els jocs de falda i els llibres. Per a infants
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

'Modigliani, Príncep de
Montparnasse'
A càrrec d'Imma Fontanals
Més informació a aauge@yahoo.es
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran del Baix Llobregat, AUGGE

12 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

HORA DEL CONTE

'Gira la roda del temps, Tic-Tac Tic-Tac,
el principi del final, Tic-Tac Tic-Tac,
tornem a començar', a càrrec de Mon Mas
Tic-Tac Tic-Tac! Santa Claus, Babouhka, La Bafena,
L'Olentzero, Sant Nicolau, Poumuki, Para Noel, Reis
d'Orient i Tions... Són a punt d'arribar!
Es demana puntualitat.
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 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

Concert de Nadal de
l'Escola Municipal de Música
Grup de guitarres, Banda jove i d'adults i l'orquestra.
Ho organitza: L'Escola Municipal de Música (EMME)

De 10 a 15 h
Rambla Àngel Guimerà
Preu: [1 €] o un producte alimentari o una joguina

Recollida d'aliments i joguines
Botifarrada popular benèfica
Dirigida a les persones necessitades d’Esplugues; amb
motiu de la imperant necessitat que pateix el Banc
d’Aliments de la vil·la (Creu Roja, Càritas i Assoc. C.
Vida) i de la proximitat de les festes nadalenques en
què molts infants no reben cap regal. I haurà actuacions a l'escenari. Ho organitza: Gent Constructiva
A LA PÀGINA 8

11 h
Josep Anselm Clavé, 90

Festival de Nadal de l'ACAE
Ho organitza: Asociación Cultural Andaluza de Esplugues
(ACAE)
A LA PÀGINA 4
14 h • Plaça Macael s/n

Dinar de Nadal i ball popular
Ho organitza: Centro Aragonés de Esplugues

De 18 a 19.30 h
CEM Les Moreres - Aula de formació
Xerrada - taller: 'Com augmentar els ingres-

15 DIUMENGE

A LA PÀGINA 4

sos de la meva entitat esportiva? '

18 h
L’Avenç Centre Cultural- Sala Teatre Joan Brillas

A càrrec d'Oscar Garcia, Atlas Sport Consulting S.L.

Concert amb la cobla Ciutat de Girona
Ho organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

19.30
Casal de Cultura Robert Brillas
Xerrada: ‘Història de l'empresa

18 h • Edifici Puig Coca

Concert de grups de música moderna

Montesa a Esplugues’
Ho organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

13 DIVENDRES
D’11 a 13 h
Casal de Gent Gran Can Vidalet plaça de Blas
Infante, s/n
Taller: ‘El calaix dels records’
Les migracions no són un fenomen només d’ara. En
el passat molts catalans i espanyols van emigrar als
països veïns per buscar-se la vida. Taller per reprendre
l’experiència dels emigrants del passat per parlar de
les migracions actuals i construir camins d’empatia i
comprensió mútua. Taller obert a tothom prèvia reserva trucant al telèfon gratuït 900 30 00 82 o al mateix
Casal d’Avis de Can Vidalet.
A les 20 h i a les 22 h
L’Avenç Centre Cultural

MAT – Mostra Cinema L’Avenç
Terrorweekend
Projeccions de curts i llargmetratges de terror.
Ho organitzen: Terrorweekend i L’Avenç
A LA PÀGINA 13

21 h • Església Santa Magdalena

Concert de gospel solidari de Nadal
Concert amb els Gospel Link Singers solidari a favor
de la Fundació Santa Magdalena. Donatiu: [5€]

14 DISSABTE
De 10 a 21 h
Rambla del Carme

Fira de Nadal
Fira d'alimentació i productes nadalencs; i actuacions
de les entitats espluguines.
Ho organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva
A LA PÀGINA 3

D’11 a 13 h
Masoveria de Can Tinturé

NADAL AL MUSEU
Taller familiar: ‘Campanes de Nadal’
Taller gratuït i familiar de decoració d’una campaneta
de ceràmica amb motius que han inspirat algunes de
les rajoles exposades a Can Tinturé.
Ho organitza: MEL- Museus d’Esplugues

De 10 a 15 h • Rambla del Carme

Fira de Nadal
Fira d'alimentació i productes nadalencs; i actuacions
de les entitats espluguines.
Ho organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva

Diferents formacions de l'Escola Municipal de Música
presenten un repertori molt variat. Actuaran els combos i conjunts de l’escola, el grup Amnesia, la jazz
band, la coral jove Teen Star Voices i el grup de percussió. Activitat inclosa a La Marató de TV3
Ho organitza: L'Escola Municipal de Música (EMME)

A LA PÀGINA 3

Música i meteorologia, en l’acte
benèfic de la Fundació Finestrelles
X La Fundació Finestrelles, entitat dedicada a treballar per la discapacitat intel-

lectual, celebra un acte benèfic anual per recaptar fons per la causa. Aquest
any, la cita pren forma de concert sota el nom de
Meteomúsica. L’espectacle, creat pel mediàtic meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, combina projeccions
dels fenòmens meteorològics més impactants del
planeta amb l’actuació de l’Orquestra de Cambra de
Granollers, dirigida per l’italià Corrado Bolsi.
Sibelius, Beethoven, Bach o Haydn, entre d’altres,
posen la banda sonora als llamps, trons, pedregades, tempestes, nevades o aurores boreals que es
projecten a la pantalla. Un repertori de manifestacions, tan catastròfiques com meravelloses, seleccionades per Picó, possiblement l’home del temps
més carismàtic de la televisió al nostre país.
A banda de l’originalitat de la proposta, la novetat
que ofereix la Fundació Finestrelles aquest any és
que els socis de l’entitat obtenen un 10% de descompte de la seva entrada. Si no s’hi pot anar, es
pot col·laborar per transferència bancària (més
informació a www.fundaciofinestrelles.com).
El concert se celebra el dilluns 2 a les 20.30 hores del vespre a l’Auditori de
Conservatori del Liceu (no confondre amb el Gran Teatre del Liceu), situat al carrer Nou de la Rambla, 88 de Barcelona, a 50 metres de l’avinguda Paral·lel.●
ACTE BENÈFIC DE LA FUNDACIÓ FINESTRELLES • CONCERT METEOMÚSICA

11 h • Plaça Macael

Concurs de dibuix i animació infantil

Dilluns 2 20.30 h • Auditori del Conservatori del Liceu - c. Nou de la Rambla, 88, Barcelona
Compra de localitats: trucant al 93 371 34 41 o enviant un mail a info@fundaciofinestrelles.com

Ho organitza: Centre Cultural Andaluz Plaza Macael
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16 DILLUNS
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES

‘Cap infant sense joguina’
Fins al 31 de desembre
Recollida de joguines per estrenar. Punts de recollida:
• Esplugues televisió: Verge de Guadalupe, 28-30.
De dilluns a dijous de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, i divendres de 10 a 14 h
• Creu Roja d’Esplugues: Severo Ochoa, 14. De
dilluns a dijous de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30 h, i divendres de 8 a 14.30 h
• Sastrinyols (Fundació Santa Magdalena):
Laureà Miró, 209. De dilluns a divendres de 10 a 14 h i
de 16.30 a 20 h, i dissabte, 10 a 13 h.
• Centre Municipal Pugi Coca: Petit Parc de
l’Amistat s/n. De dilluns a divendres de 10 a 20 h
• Centre Cultural L’Avenç: Àngel Guimerà. De
dilluns a divendres de 16 a 20 h
• Edifici Molí: Verge de la Mercè,1. De dilluns a
divendres de 10 a 20 h
A LA PÀGINA 8

Fins al divendres 20 de desembre
17.30, 18.30 i 19.30 h • Edifici Puig Coca

Concerts d’hivern EMME
Els alumnes de l'Escola Municipal de Música fan les
seves interpretacions musicals amb les obres que han
preparat durant el primer trimestre de curs.
Activitat inclosa a la Marató de TV3.
Ho organitza: L'Escola Municipal de Música (EMME)

17 DIMARTS

20 DIVENDRES
18.30 h • Edifici Cadí

Festa infantil i tió
Ho organitza: AV Can Vidalet
20.30 h
Església Santa Magdalena

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

21 DISSABTE
8 h • Plaça del Taxi

Melé de petanca
Lliurament de premis a partir de les 18 h
Ho organitza: AV Can Clota
De 10 a 19 h
Jardins Casal de Cultura Robert Brillas
(fira d’art, cultura i creació jove)
L’Esplujove i l’Associació TACC porten la fira TACCtil
Ho organitza: Taller d’Art Cultura i Creació (TACC) i
l'Ajuntament d'Esplugues
A LA PÀGINA 15

Sandra Rossi
Quan jo era petita, somiava amb un Nadal amb fred,
fins i tot amb neu! Somiava i somiava llegint històries
nadalenques, i Nadal mateix semblava un conte...
Es demana puntualitat.

Quan Nadal era un conte, a càrrec de

12 h
Auditori de l’Escola Alemanya

CONCERT DE NADAL DE LA CORAL
MUSICORUM

Projecció de la pel·lícula La última estación, de
Michael Hoffman

Presentació del disc: Quatre de cors:
Conte de Nadal de Charles Dickens,
conte musical per a cor i piano

19.30 h
Saló Plens Ajuntament Pl. Santa Magdalena, 5-6

Amb les corals Musicorum i El Cor de la Nit. Piano:
Xavier Torras i direcció, Sònia Gatell
Ho organitza: Coral Musicorum

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

19 DIJOUS
En horari comercial (dies 19, 20, 21 i 23)
Carrers comercials de la Plana – Montesa

Pare Noel
El Pare Noel animarà els carres comercials d'aquests barris els dies 19, 20, 21 i 23 de desembre.
Ho organitza: Unió de Botiguers i AV La Plana - Montesa
18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Socis gratuït, no socis [5€]

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

'Importància i tradició del cant coral
a Catalunya'
A càrrec d'Antoni Dalmau
CLOENDA del trimestre amb un concert de Nadal
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

Contesplai
Amb la col·laboració del Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet
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19.30 h • Edifici Cadí

Festival de villancicos
Ho organitza: AV Can Vidalet

Entrada gratuïta.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
21 h • Església Santa Mateu

Concert de la Coral Centenària
La Coloma
Ho organitza: Coral Centenària La Coloma

22 DIUMENGE
12.30 h
Esglèsia de Sant Enric d’Ossó c. Pere Pelegrí, 13

Festival de coros rocieros por
villancicos i recollida d’aliments
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
A LA PÀGINA 4

Fira TACCtil street market

Club de lectura sobre la Xina

Autors russos

A LA PÀGINA 5

Pessebre vivent

HORA DEL CONTE

CLUB DE LECTURA T-10

[7€]

Ho organitza: Coral Centenària La Coloma

UN COP D’ULL AL MÓN DES DE LA
NOVEL·LA NEGRA

19 h
Biblioteca La Bòbila

'Els Pastorets d’Esplugues'

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

18 DIMECRES

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Concert de la Coral Centenària
La Coloma

19 h
Biblioteca La Bòbila

Pais vist a través de les novel·les de Qiu Xiaolong, Diane
Wei Liang, Andy Oakes…Coordina: Ricard Tormo

17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas

A LA PÀGINA 6

17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

'Els Pastorets d’Esplugues'
[7€]

A LA PÀGINA 5

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

23 DILLUNS
20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

24 DIMARTS
20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

17 h • Complex Esportiu Municipal La Plana

Festa i ball de Nadal de gent gran

25 DIMECRES

Gratuït. Ho organitza: Ajuntament d'Esplugues
De 17 a 20 h
Plaça de les Bòbiles davant l’esplai

Caga Tió de l’Esplai al barri
Esplai solidari
Festa solidària per recaptar fons per un projecte de
solidaritat. En aquesta festa hi estan implicats tots
els infants, joves, discapacitats físics i psíquics adults,
monitors i famílies de l’Esplai. Hi haurà activitats,
venda de productes, tómbola solidària... Més informació: dirigiu-vos a la seu de l’Esplai, al telèfon 93 438 48
96 o bé per correu a esplaipubilla@esplai.org.
Ho organitza: Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
18 h • Plaça del Taxi

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta.

A LA PÀGINA 4

22 h • Casal de Cultura Robert Brillas

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

'Els Pastorets d’Esplugues'
[7€]

A LA PÀGINA 5

26 DIJOUS
20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Caga Tió

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

En cas de pluja es farà dintre del local de l’Associació
de Veïns. Ho organitza: AV Can Clota

[7€]

A LA PÀGINA 4

18 h • Rambla Àngel Guimerà

Caga Tió
Ho organitza: AV El Gall
A LA PÀGINA 4

'Els Pastorets d’Esplugues'
A LA PÀGINA 5

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta.
A LA PÀGINA 4
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

27 DIVENDRES
De 17 a 22 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

VII Torneig internacional de voleibol
femení 'Ciutat d’Esplugues'
Campionat de les categories infantil i cadet femení
amb vuit equips inscrits, a més de la participació
d’equips internacionals de França, Holanda, Itàlia,
Polònia, Portugal i Catalunya. Equips: Lousa V.C.
(cadet i infantil), C.A.I.C. (cadet), Sparta Varsòvia
(cadet), C.V. Sant Cugat (cadet), C.V. Sant Cugat
(infantil), C.V. Vilassar (cadet), C.V. Esplugues A
(cadet), C.V. Esplugues A (infantil), C.V. Esplugues
B (cadet), C.V. Esplugues B (infantil), RTC Alkmaar
(cadet), C.N. Sabadell (infantil), C.V. Barcelona (infantil), ALA Goldomar (cadet), Arago de Sete (infantil), CV
Elche (infantil), CH Bordils (infantil), Barcelona (cadet)
Ho organitza: Club Voleibol Esplugues
A LA PÀGINA 7

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta.

A LA PÀGINA 4

28 DISSABTE
De 9 a 14 i de 16 a 22 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

VII Torneig internacional de voleibol
femení 'Ciutat d’Esplugues'
Campionat de les categories infantil i cadet femení
amb vuit equips inscrits, a més de la participació
d’equips internacionals de França, Holanda, Itàlia,
Polònia, Portugal i Catalunya.

DIMECRES 1 DE GENER
01 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Pl. Macael, s/n

Ball de Cap d'Any
Ho organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
01 h
L'Avenç Centre Cultural

Celebració de la festa de Cap d'Any
Reserves a secretaria de L’Avenç, de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h. Telèfon 935 135 445

CURSOS i TALLERS
Cada dijous, de 19 a 20 h
Pati de l’Escola Isidre Martí

Danses tradicionals i del món
Obert a tothom: homes i dones. Per a més informació
truqueu al 93 371 36 60 (Lina). Preu: [2€] per persona
Organitza: Dones Actives Espluguines
Dies 23, 24, 27, 30, 31, 2 i 3
L'Avenç Centre Cultural

Intensiu de tennis taula per Nadal
Informació: Victor 615 349 677 o secretaria de L’Avenç
Ho organitza: Secció de Tennis Taula de l’Avenç

CASALS D'HIVERN
Del 13 al 15 de desembre.
Preu: [65 €] - De 9 a 18 anys

Colònies de Nadal del Grup de Joves
Sant Antoni Santa Gemma

17 i 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2013 i 2 i 3 de
gener del 2014
De 9 a 14 h (acollida de 8 a 9 h)
CEM La Plana • Preu: [66,64 €]

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

Casal de Nadal d’Esports

A LA PÀGINA 7

'Els Pastorets d’Esplugues'
[7€]

A LA PÀGINA 5

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Activitats esportives dirigides a cursos de P3 fins a
4t d’ESO. Cal portar roba i calçat esportiu i de bany i
esmorzar. Inscripcions: a partir del 2 de desembre a
la recepció del CEM La Plana (de dll. a dv. de 9 a 21 h)

23, 24, 27 (segons assistència), 30, 31 de desembre i 2 i 3 de gener
Espluga Viva Sant Francesc Xavier, 7

Casal Espluga Viva: Aventura't
Tallers de Nadal i ensenyament de tècniques d'escalada.
Del 4 al 5 de gener: escapada a esquiar
Es torna al migdia per poder anar a rebre els Reis
d'Orient. Informació i inscripcions: secretaria
Espluga Viva de dilluns a divendres de 16 a 20 h , a
partir del 2 de desembre. Telèfon: 93 473 39 09
Del 23 al 31 de desembre i del 2 al 3 de gener 2014
De 9 a 14 h
Escola Folch i Torres Sant Antoni M. Claret, 13-31

Casal d’hivern per a persones
amb discapacitat psíquica
És un projecte adreçat a joves amb discapacitat psíquica, amb edats compreses entre 15 a 35 anys aproximadament, que vulguin realitzar activitats lúdiques
durant el període de vacances de Nadal. El Casal ofereix un programa activitats variades adaptades a les
necessitats de les persones participants. Per a més
informació: truqueu al telèfon 93.371.33.50 ext 2192.
Preu a determinar. Cal un nombre mínim d’inscripcions
per a la seva realització.
23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2013 i 2 i 3 de
gener de 2014
De 9 a 14 h

Casal d’Hivern Esplai Espurnes
Edats: de 3 a 12 anys. Serveis opcionals:
De 8 a 9 h • Acollida
De 13.30 a 15.30 h • Menjador
De 15.30 a 17 h • Casal de tarda
Inscripcions: fins al 13 de desembre, al c/ Bruc, 40
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes
Del 30 al 31 de desembre i l’1 i 2 de gener
Tot el dia
Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Activitats d’hivern
Activitats i sortides per a totes les edats durant els
dies de vacances. 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.

Pessebre vivent
Entrada gratuïta
A LA PÀGINA 4

29 DIUMENGE
De 9 a 14 i de 16 a 22 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

VII Torneig internacional de voleibol
femení 'Ciutat d’Esplugues'
Campionat de les categories infantil i cadet femení
amb vuit equips inscrits, a més de la participació
d’equips internacionals de França, Holanda, Itàlia,
Polònia, Portugal i Catalunya.
A LA PÀGINA 7

17 i 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!

'Els Pastorets d’Esplugues'
[7€]

A LA PÀGINA 5

20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael Pl. Macael, s/n

Pessebre vivent
Entrada gratuïta
A LA PÀGINA 4

31 DIMARTS
Centro Aragonés de Esplugues Plaça Macael, s/n

Festa de Cap d'Any
Cotilló de Cap d'Any amb raïm, polvorons, cava i ball
Preu i activitats al tauler d’anuncis o trucant al 93
473 44 23, de 17 a 20.30 h, excepte els dies 24, 25 i 26
Ho organitza: Centro Aragonés de Esplugues

MAT – MOSTRA DE CINEMA L’AVENÇ TERRORWEEKEND

Sessió de ‘pel·lis’ per passar-s’ho de por
X De festivals de cinema de terror n’hi a uns quants a Catalunya, Sitges en té
el més famós, Molins de Rei, un altre, i a Esplugues també en volem un, salvant les distàncies, és clar. Desig fet realitat! El dissabte 7 i divendres 13 (data
terriblement suggerent) arriba la Mostra de Cinema L’Avenç Terrorweekend
(MAT) amb sessions dobles de pel·lícules i curtmetratges cada dia. No sabem
si arribarem a fer un festival... però tot és començar!
A primer cop d’ull els títols dels films fan
posar la pell de gallina, però els arguments
giren més aviat entorn l’humor i la intriga.
Zombies party és una de les instigadores
de la recent passió pels caminants, que ha
acabat d’assentar amb la sèrie The walking
dead, però en versió lúdica; El ejército
de las tinieblas, un clàssic de la factoria
de Posesión infernal que també barreja fantasia, comèdia i terror; Sed de mal,
dirigida per Orson Welles el 1958, és considerada l’última gran peça del període
clàssic de cinema negre; o La soga, un altre dels referents dins la història cinematogràfica, obra del mestre del suspens, Alfred Hitchcock.
Per escalfar motors, abans de cada passi es projectarà un curtmetratge presentat per algun membre de l’equip de producció, ja sigui actors o directors.
Preneu nota i comenceu a tremolar: Corte, El grifo, Grieta en la oscuridad
y Obedecer.●

Dissabte 7 (19 i 22 h) i Divendres 13 (20 i 22 h) • Vegeu Dia a dia
L’Avenç Centre Cultural • Més informació a www.terrorweekend.com
desembre 2013 - L'Agenda 13

SORTIDES

BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Diumenge, 1 de desembre, a les 11 h
Muntanya de Sant Pere Màrtir

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

Visita a la bateria de Sant Pere Màrtir
Recorregut per la història de la muntanya i breu introducció a la Guerra Civil Espanyola remarcant el paper
de les defenses antiaèries existents. Dificultat mitjanaalta. Es recomana portar roba i calçat adient. Lloc de
trobada: plaça Mireia. Activitat gratuïta. Inscripció
prèvia al Museu Can Tinturé o trucant al 93 470 02 18
Organitza: MEL- Museus d’Esplugues
Dimarts, 10 de desembre, a les 10 h
Sortida de plaça Santa Magdalena

Dimarts 10

19.30 h

DIES DE CONTE

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:
EL CAMINO DE SANTIAGO
Xerrada a càrrec de de Maribel Bosque sobre el
Camí de Sant Jaume de Galícia, en ocasió de la
inauguració de l’exposició de pintures a l'oli sobre
el Camí de Sant Jaume de Galícia de Pilar Ruiz.
Mostra del 9 al 20 de desembre
Col·labora: Associació d’Amics del Camino de
Santiago d’Esplugues

Els dies 12, 14 i 21
(Vegeu informació al Dia a dia)
ACTIVITAT EN ANGLÈS

Els dies 4 i 11
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès per a infants
(Vegeu informació al Dia a dia)

Homenatge a Joaquim Folch i Torres
- Ruta cultural per Sitges: inclou visites al Museu
Romàntic i a l’ermita del Vinyet amb dinar inclòs.
- Palau Maricel de Sitges: col·loqui ‘Joaquim
Folch i Torres, primer director del Museu del
Cau Ferrat’ i , posteriorment, concert.
Inscripció prèvia al Museu Can Tinturé (Del 2 al 5
de desembre al tel. 93 470 02 18). Places limitades.
Trasllat amb microbús. Ho organitza: AMPEL
Diumenge, 15 de desembre, consulteu horari
Sortida en autocar des de la Plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR

Sortida amb dinar de Nadal. Circular
engorjat de la Fou de Tous (Anoia)
Excursions de muntanya col·lectives en autocar.
Aquesta excursió en concret acaba amb el dinar
de Nadal (restaurant). 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. C/ Sant Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat. Ho organitza: CEE – Espluga Viva

EXPOSICIONS
Del 9 al 20 de desembre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Exposició:

‘Matisos del Camí de Santiago’
Una mostra de pintures a l’oli que l'autora, Pilar Ruiz,
ha realitzat inspirant-se en els paisatges que ofereix el
Camí de Santiago.

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Dimarts 17

Dimecres 18

19 h

UN COP D’ULL AL MÓN DES
DE LA NOVEL·LA NEGRA
Club de lectura sobre la Xina vista a través de les
novel·les de Qiu Xiaolong, Diane Wei Liang, Andy
Oakes… Coordina: Ricard Tormo

Inauguració: 10 de desembre a les 19.30 h
Del 14 al 20 de desembre, de 18 a 21 h
Local AV Barri Centre c. Àngel Guimerà, 43

Concurs i exposició de pessebres
Inscripcions al local de l’Associació o al 655 941 452,
fins al 14 de desembre, de dilluns a dijous.
Ho organitza: AV Barri Centre

Fins al 14 de desembre
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues
Exposició: 'El hobby del trencaclosques', de Josep Izquierdo Ruiz
Mostra dels trencaclosques realitzats per Josep
Izquierdo al llarg del 2013.
Ho organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues

A LA PÀGINA 3

Fins al 15 de desembre • Museu Can Tinturé
Del 14 de desembre 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

10 ANYS A CAN TINTURÉ!

NADAL AL MUSEU

Nou recorregut per la col·lecció de Salvador Miquel,
amb rajoles no exposades fins ara, i documents inèdits
sorprenents. De dimarts a diumenge de 10 a 14 h i dimecres i dissabte, de 16.30 a 20 h. Entrada lliure dissabtes.
Ho organitza: MEL i Associació Catalana de Ceràmica

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 i amb tots els detalls de la seva ambientació.
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
A LA PÀGINA 3

Exposició: ‘Noves

mirades. Col·lecció de
rajola de mostra de Salvador Miquel’

Vegeu exposicions Esplujove a la pàgina 15
BASES CONVOCATÒRIA DEL 11è CONCURS
DE CARTELLS • “XVIII FESTA DELS TRES
TOMBS D'ESPLUGUES”. Podeu consultar-les a:

http://trestombs.entitats.esplugues.cat

Vols ser voluntari a
la Cavalcada de Reis?
Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient
busquen voluntaris per a la seva Cavalcada
al seu pas per Esplugues.
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment
més important de la ciutat per a petits i grans. Si voleu
formar part de la cavalcada i ser-ne voluntaris, feu la vostra
inscripció per participar-hi
par-hi enviant un correu electrònic a
cat o trucan
antt al 9
93
3 37
371
1 33 5
0 (ext. 2434).
fcastillo@esplugues.cat
trucant
50
ces
Recordeu que les plac
places
són limitades i que
e us
us
ijou
us
podeu inscriure fins dijous
12 de desembre. L’únic
ún
n iic
c
requisit per participar-hi
par-h
hi
hi
és que heu de ser majors
sd
de
e
16 anys. Si encara no
o heu fett e
els
ls
l’autorittza18, haureu d’aportar l’autorització paterna/materna.
Us confirmarem la participaparticip
pació telefònicament o per corre
correu
eu
electrònic.●
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19 h

CLUB DE LECTURA T-10
Autors russos i projecció de la pel·lícula
La última estación, de Michael Hoffman

2014?
✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania.
✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2003, 2004 i 2005.
nan
✷ Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant
aquesta butlleta a partir del 21 de novembre (només s'admetrà
metrà u
una
a
butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que trobareu
robareu
als Punts d’Atenció a la Ciutadania (casa consistorial,
al, Policia Local i
Ediﬁci Molí). Es podran entregar ﬁns al dijous 12 de desembre.
esembre.

✷ Sorteig públic: es farà el divendres 13 de desembre, a les 20 hores, a lla
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.

✷ Es contactarà amb els premiats per conﬁrmar
ar la se
seva participació
rticipaci i
comentar detalls relatius a l'activitat.

✷ Condició imprescindible: que els pares o mares acompa
acompanyin la carrossa
com a patges (caminant amb les torxes al voltant
ltant d
de la carrossa).●

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

telèfons:

Esplujove de nit
Dijous 12, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Dissabte 21, de 10 a 19 h
Jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas

Activitats Contra

la SIDA

Espelmes aromàtiques

Esplujove de tarda

TIC formació
Dimarts 3 i 17, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Currículum creatiu

Divendres 13, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Videobloc de cuina de Nadal
T’agrada cuinar i les produccions audiovisuals? Vine i produirem una videorecepta de Nadal fàcil i ràpida pel blog de cuina
de l’Esplujove! 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.
Tots els dilluns i dimarts, de 17.15 a 19 h
Espai Jove Remolí

Decoració de Nadal del
Remolí:
Magdalenas nadalenques
Sense inscripció, consulteu a l’equipament.

Dijous 19, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí

Pentinats
Et donarem consells pràctics i divertits
per saber pentinar-te correctament
segons la situació. Dirigit a joves de 16 a
35 anys. Gratuït, cal reservar plaça trucant al 93 372 97 06
L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove
d’Emancipació romandran tancats
els dies 5 i 6, i del 23 al 31.

Del 26 de novembre
al 13 de desembre
Espai Jove Remolí
Exposició: Sex i no Sex

Apendràs una manera fácil, divertida i
artesanal per fer espelmes amb les teves
olors preferides. Dirigit a joves de 16 a 35
anys. Gratuït, cal reservar plaça trucant
al 93 372 97 06

Dijous 12 i 19 de desembre, de 19 a 21 h
Espai Jove Remolí

Iniciació a la fotografia digital
Porta la teva càmera rèflex 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 93 372 97 06

TACCtil street market
(fira d’art, cultura i creació jove)
L’Esplujove i l’Associació TACC
porten la fira TACCtil a la ciutat, on
els participants podran ensenyar els
seus treballs al públic. Pot participar tot
tipus d’artista amb qualsevol tècnica o
modalitat com són la pintura, graffiti,
disseny, escriptura, fotografia, escultura, moda, joieria, entre altres. Dirigit a
joves menors de 35 anys, pels residents a
Esplugues la participació és gratuïta.
També hi haurà actuacions dels joves
espluguins i espluguines; i una xerrada
sobre empreneduria en el món de l'art.
Inscripcions:
fins al 13 de desembre
enviant un correu a:
esplujove.remoli@esplugues.cat
Ho organitza:
Taller d’Art Cultura i
Creació (TACC) i
l'Ajuntament
d'Esplugues

Amb motiu del Dia Internacional Contra
la SIDA us oferim una exposició entorn
del VIH/Sida,d’altres ITS i de la sexualitat
en general, posant a l’abast dels joves,
elements informatius i educatius per a la
promoció d’hàbits saludables i de prevenció de riscos.
Del 2 al 20, En l’horari habitual de
cada equipament
Espai Jove Remolí
Oficina Jove d’emancipació

Punt temàtic contra la SIDA
Als punts temàtic de l’Oficina Jove
d’Emancipació trobaràs una selecció de
material informatiu sobre el VIH i la seva
prevenció.
ix-te
Afege ter!!
it
al Tw

Espai Jove Remolí
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 S

EXPOSICIÓ JOVE

Dimarts 17, de 18.30 a 20.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Del 3 al 20, de 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació

Emprenedoria i Esplugues:
les 30 mesures

Entre nosaltres

Si has decidit plantar-li cara a la crisis
creant un projecte empresarial propi,
estigues al cas de totes les avantatges
que et donem des del teu municipi: t’expliquem les 30 mesures. Dirigit a joves de
16 a 35 anys. Gratuït, cal reservar plaça
trucant al 661.987.690

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

Dijous 19, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació

Decoració de galetes de Nadal
Aprèn a decorar unes galetes d’alló més
originals, que seran les millors postres de
les teves festes de Nadal. Dirigit a joves
de 16 a 35 anys. Gratuït, cal reservar
plaça trucant al 661.987.690

Exposició que aborda aspectes relacionats amb les drogues i el seu consum.
Informa sobre els riscos de consumir
drogues, la banalització de certs comportaments, l’excés de confiança, l’automedicació… També ajuda a valorar el propi
consum en relació a l’abús i la dependència i orienta sobre on acudir si es pensa
que es pot tenir un problema amb l’alcohol o una altra droga.

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

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

POLIESPORTIU CAN VIDALET

Dissabte 7

17.30 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Sala Zaragoza

Dissabte 14

16 h

Futbol sala femení masculí CCAPL Macael – Ponys F.S.

Dissabte 7

19.15 h

Handbol masculí H. Esplugues – St. Martí Adrianenc

Dissabte 14

19 h

Futbol sala femení masculí CCAPL Macael – Diablos Rojos AE

Diumenge 14

17.30 h

Futbol sala masculí AEP Esplugues – CFS Sant Boi

PARTITS DE FUTBOL

Diumenge 15

17.30 h

Bàsquet masculí CBN Esplugues – SE ST. Joan de Mata

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Dissabte 15

19.15 h

Bàsquet femení CBN Esplugues – CB Roquetes

Diumenge 1

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Sant Cugat Esport F.C.

Diumenge 21

17 h

Futbol sala femení AEP Esplugues – Arenys de Munt

Diumenge 1

12 h

Futbol masculí Espluguenc, F.A. – Begues C.F.

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ
Diumenge 15

12 h

Futbol masculí Can Vidalet, C.F. – Pª Unión D.Málaga, C.

Dissabte 21

18.15 h

Futbol masculí Can Clota, C.F. – Pescadores C.F.
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