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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, febrer 2018

Aquest mes, per combatre 
el fred de l’hivern ballarem 
a ritme de Carnaball i de 
fl amenc. A L’Agenda, a més, 
estem d’aniversari: fem 10 
anys, i per celebrar-ho hem 
canviat el look! Esplugues 
segueix bategant!

Dijous 1
� 18 h • Residència La Mallola 

Auditori M. Rosa Campreciós 

Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Les dones de gel’
A càrrec de Francesc Bailon
Més informació a aaugge@yahoo.es

Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent

Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

� 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Xerrada:‘Retrobant la nostra història 
vinícola local: les Caves Marguery’
A càrrec de Josep Alcalde
Llicenciat en Història Contemporània

Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Dissabte 3
� De 9 a 20.30 h • CEM Les Moreres  

DIADA DE LA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA 
� De 9 a 12 h

Campionat Comarcal de Gimnàstica 
Artística Jocs Esportius Escolars
Competeixen les gimnastes de diferents clubs de la 

comarca del Baix Llobregat de la categoria benjamí. 

� De 12 a 14 h 

V Torneig Vila d’Esplugues Gimnàstica 
Artística Femenina i Trampolí 
Nivell Consell Comarcal. Participen totes les catego-

ries excepte benjamí. 

� De 14 a 20.30 h 

V Torneig Vila d’Esplugues Gimnàstica 
Artística Femenina i Trampolí 
Nivell Federat. Participen gimnastes de set clubs del 

Baix Llobregat i de la resta de Catalunya a les cate-

gories d’escolar federat. També hi haurà exhibicions, 

sortejos i servei de bar. 

Organitza: Club de Gimnàstica d’Esplugues Les More-

res amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues 

+     P.3

� De 10.30 a 13 h 

Casal de Cultura Robert Brillas  

Gala de lliurament de premis de Moto-
ciclisme de la Diputació de Barcelona 
La gala homenatjarà tots els joves pilots que el pas-

sat 2017 van participar en el Campionat Provincial de 

Motociclisme de Barcelona, en les especialitats de 

Velocitat, Promovelocitat, Supermotard, Motocròs, 

Enduret i Trial. La representació territorial de la FCM 

de Barcelona estarà encapçalada pel seu president, 

Xavier Ribó.

Organitza: Motoclub Esplugues i Federació Ca-

talana de Motociclisme, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament d’Esplugues

� 12 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE 
Contes a dojo, a càrrec de l’Ós Mandrós

� 17 h • L’Avenç Centre Cultural

Preu: [5 €]

Ioga solidari
Organitza: L’Avenç Centre Cultural 

i l’associació La Fuerza de una Sonrisa

Dimarts 6
� 18 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Inauguració de l’exposició: 
‘Silencis perpetus. Plèiades’
De Maria Quesada i Mer Matalonga

� 18 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CLUB DE LECTURA CORDÈLIA 
Color de llet, de Nell Leyshon
Modera: Carme Caminals

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

Projecció pel·lícula: American Dog
De James Ellroy (V.O.A.)

Dimecres 7
� 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
‘Criatures amb motxilla’
Projecció del documental del mateix títol de la cadena 

de televisió ETB en què es parla dels fi lls i fi lles dels pre-

sos polítics bascos. Comentari amb un/a periodista 

Dijous 8
� 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Tinc moltes capsetes plenes de 
cançons, a càrrec de Sara Fuentes
Per a infants de 2 i 3 anys, acompanyats. Places limi-

tades, cal reserva prèvia. 

� 18 h • Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES • DIJOUS GRAS
Inauguració Carnaval 2018
Concurs de truites 
Activitat gratuïta i oberta a tothom. Per a més infor-

mació, truqueu al 93 438 48 96.

Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet 

+     P.5

� 18 h  • Residència La Mallola

Auditori M. Rosa Campreciós 

Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Noucentisme, un projecte de país’
A càrrec de Jordi González Llacer
Més informació a aaugge@yahoo.es

Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent

Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

Divendres 9
� 17 h 

Rambla Verge de la Mercè  

CARNAVAL A ESPLUGUES
2n Concurs de carnaval i berenar infantil 
Des del dilluns 5 els comerços del barri repartiran but-

lletes per participar al concurs de disfresses. Activitats 

infantils i lliurement de premis. Veniu i participeu-hi!

Organitza: Associació Comerç Can Vidalet

� 17 h 

Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet  

CARNAVAL A ESPLUGUES
Concurs de disfresses i festa de la 
disbauxa
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet 

� 18 h • Biblioteca La Bòbila   

CICLE DE CINEMA NEGRE 
La tapadera, de Martin Ritt

� 20.30 h • Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Plaça Macael, s/n local 4  

CARNAVAL A ESPLUGUES
Concurs de disfresses i presentació de 
la xirigota
Títol de la xirigota: Esta chirigota me sabe muy bien

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Dissabte 10
� 18 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE EN ANGLÈS     
The Far Weset
Per a tots els infants, encara que no sàpiguen anglès

Organitza i presenta: Kids & Us d’Esplugues 

CARNAVAL A ESPLUGUES
� A partir de les 17 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres

Festa i ball de Carnaval per a la gent gran
Ball i concurs de disfresses
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DIADA DE LA GIMNÀSTICA 2018 

Esplugues celebra la gran festa 
de la gimnàstica artística 

+

La gimnàstica artística és un esport de 
talent, de valors o de disciplina?
Es tracta d’un dels esports més complets, 
que combina la concentració, la consecu-
ció d’objectius a curt i llarg termini, l’esforç 
i la superació. Pel que fa al talent, tothom a 
qualsevol edat pot practicar la gimnàstica 
artística, no és un esport excloent i permet 
que cadascú en gaudeixi al seu nivell. Les 
nenes amb més talent no tenen garantit 
arribar a l’elit, la fórmula ha d’incloure el 
treball diari i el sacrifi ci, així com qualitats 
innates com la competitivitat i la fortalesa 
física però també mental.

Quin és el nivell màxim que ha assolit 
el club en competició?
Diverses gimnastes han estat campiones 
de Catalunya i d’Espanya en diferents 
edats i categories. En l’actualitat, tenim 
un equip de Via Olímpica (nivell absolut) 
classifi cat com el 10è dels 30 millors clubs 
de tot Espanya, que conformen la primera 

edició de la lliga Iberdrola (primera lliga 
professional femenina), on competeixen 
gimnastes prejuniors de gran projecció 
contra clubs que disposen de gimnastes 
de la selecció junior i sènior espanyola i 
clubs que fi txen gimnastes estrangeres.

Quin és el principal reclam de cara 
al públic de la doble jornada del dis-
sabte 3?
Per una banda, tant les famílies com el 
públic en general podran veure a les gim-
nastes de tots els nivells i gaudir de diver-
ses exhibicions de les seccions de més 
nivell de gimnàstica artística i la secció de 
trampolí del club. D’aquesta manera, tota 
la ciutat podrà gaudir d’una diada lúdica 
i integradora, així com d’una descoberta 
de la gimnàstica. 

Sou una de les entitats esportives amb 
més trajectòria. Quins reptes us plan-
tegeu per al futur?

No ens po-
sem límits, 
hem cres-
cu t  mol t 
en els úl-
tims anys, 
però enca-
ra podem 
anar més lluny. No tenim els recursos 
d’un centre d’alt rendiment, però tenim 
un equip altament preparat per arribar 
a qualsevol nivell que ens proposem, i 
anem per bon camí. Tanmateix, l’expe-
riència ens diu que el més important 
del que fem és l’acompanyament en 
el creixement personal del gimnasta. 
Fruit d’aquestes dues línies neixen pro-
jectes com el de “Gimnàstica a l’escola”, 
que funciona des d’aquest curs, amb 
l’objectiu d’apropar l’esport cada dia a 
més gent. En resum, el nostre projecte 
de futur és una ‘Esplugues, ciutat de la 
gimnàstica’. 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Ricard Querol
President del Club 
de Gimnàstica Artística 
d’Esplugues Les Moreres

“�� El nostre projecte 
de futur és una 
Esplugues, ciutat de la 
gimnàstica”

stica artí
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DIADA DE LA GIMNÀSTICA 
Dissabte 3. Des de les 9 h 
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

La ciutat d’Esplugues es proposa, de la 
mà del Club de Gimnàstica Artística 
d’Esplugues (CGE) Les Moreres, celebrar 
la primera Diada de la Gimnàstica el 
proper dissabte 3, tot fent coincidir dos 
grans esdeveniments d’aquest esport tan 
exigent i alhora espectacular. 

Al matí, trobareu el Campionat Co-
marcal de Gimnàstica Artística del 
Consell Esportiu del Baix Llobregat on 
competiran les gimnastes de la categoria 
de benjamí de diferents clubs de la co-
marca. I després, com a novetat, el club 
aprofi ta per convidar les altres categories 
del Consell Comarcal, que participaran al 
5è Torneig Vila d’Esplugues Gimnàs-
tica Artística Femenina i Trampolí. 

A la tarda, el llistó de la competició 
s’eleva fi ns al nivell escolar federat on 
trobareu gimnastes que provenen de sis 
clubs convidats, tant de la comarca com 
de Catalunya. A més a més, hi haurà ex-
hibicions de cheerleaders, via olímpica i 
salt de trampolí, on també competeixen-

gimnastes masculins.  
És la primera vegada que el club de la ciu-

tat, que compta amb 33 anys d’experiència i 
un equip tècnic de nivell nacional, impulsa 
una iniciativa d’aquesta magnitud. Segons 
apunta el seu president, Ricard Querol, 
l’entitat espera a la llarga poder-ne fer de 
més envergadura. 

De moment, el CGE Les Moreres pot 
posar-se moltes medalles, i no només 
les que s’enduen les seves esportistes. 
L’entitat compta amb unes 340 gimnas-
tes, un centenar de les quals compe-
teixen a nivell federat. “El club es nodreix 
com una piràmide: per arribar a tenir 
gimnastes al nivell més alt, ha d’haver-hi 
moltes nenes a la base i noves incorpo-
racions”, explica Marta Grau, una de les 
entrenadores i coordinadores del club.
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CARNAVAL A ESPLUGUES

� A partir de les 17 h • Rambla Verge de la Mercè  

� 17 h 

Tallers infantils (pintura i maquillatge) i animació
� 17.30 h • Mostra de carrosses de la rua
� 18.15 h • Pregó del Rei Carnestoltes 

� 18.30 h • Gran rua de Carnaval 
Recorregut: Rambla Verge de la Mercè, Molí, Jocs 

Florals, Av. Ciutat de l’Hospitalet, Enrique Tierno Gal-

ván, Lleialtat, Sant Lluís Gonzaga, Josep Anselm Cla-

vé, Laureà Miró, Av. de Cornellà, Av. Isidre Martí i pista 

vermella del parc Pou d’En Fèlix

Parc Pou d’en Fèlix – pista vermella  

� 20.30 h Arribada i ball conjunt de comparses  

� 22 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  

CARNAVAL A ESPLUGUES
Carnaball, actuació de dj i concurs de 
disfresses Entrada: [3€] Sense dret a consumició. 

Gratuït per a infants menors de 6 anys. Hi ha servei de 

bar. No es permet l’entrada de begudes al recinte.

PREMIS CONCURS DE DISFRESSES
Millor carrossa: trofeu més obsequi a càrrec del 

Grup de Percussió Atabalats 

Millor comparsa: trofeu més obsequi a càrrec del 

Grup de Percussió Atabalats 

Millor adult: (individual o parella): menú especial de 

cap de setmana per a dues persones al Restaurant 

Brasería La Pubilla

Millor infantil: (individual) trofeu mes dues tardes al 

parc de jocs Baldufa Parc i Coaching Infantil en el  Cen-

tro de psicolofía Laura Aut (Psi-Laut) de Can Vidalet 

Més original: (individual) trofeu més tractament fa-

cial al Centre Samsara Rituals , de Can Vidalet 

Més elegant: (individual) trofeu més rentat i tall de 

cabell a la Perruqueria B&M de Can Vidalet 

+     P.5

� 16.30 h 

Per diversos carrers de la vila

CARNAVAL A ESPLUGUES
Rua de Carnaval 
Organitza: Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet 

Diumenge 11
� D’11.30 a 13.45 h • Plaça Catalunya  

CARNAVAL A ESPLUGUES
Carnaval infantil

� 11.30 h • Rua 

Des del carrer Bruc, 40 (local de l’Esplai Espurnes) 

fi ns a la pl. Catalunya

�12.15 h • Actuació de grup musical 
�13.45 h • Fi de festa amb ball

Activitat gratuïta.

Organitza: Grup d’Esplai Espurnes 

+     P.5

� 11.30 h 

Parc Pou d’en Fèlix - pista Conxita Udina 

Ballada de sardanes
Amb la cobla Ciutat de Girona
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

� 17 h • L’Avenç Centre Cultural 

CARNAVAL A ESPLUGUES
Concurs de disfresses infantil
Inscripcions anticipades a secretaria de L’Avenç. Pre-

mis a les millors disfresses. Edats: de 0 a 12 anys

Organitza: L’Avenç Centre Cultural i la secció Endoll 

Teatre

� 18.30 h • Centro Aragonés de Esplugues  

Plaça Macael, s/n

CARNAVAL A ESPLUGUES
Carnaval al Centro Aragonés
Festa, ball i concurs de disfresses

Per a més informació truqueu al tel. 93 473 44 23

Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

Dimarts 13

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE 
A cau d’orella: històries d’un veïnat
A càrrec de Marta Catalán

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
No n’estiguis tan segur, de Llor

Dimecres 14
� 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ 

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
Una familia feliz, de David Safi er

� 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Giuseppe Verdi
Selecció audiovisual i comentaris de Josep M. Bus-
qué. Drama i èpica del Romanticisme italià

Carnaval con 
mucho humor
en Can Vidalet 
El carnaval llega a Esplugues durante la semana del jueves 8 al 
miércoles 14, cuando el mandato de su rey, el más insolente y 
deslenguado, pero de una alegría contagiosa, se impondrá en 
todos los rincones de la ciudad. Especialmente, en Can Vidalet, 
donde el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael celebra sus 
imprescindibles chirigotas. La entidad, que lleva muchos años 
reproduciendo esta tradición de origen gaditano, presenta en 
esta ocasión la pieza titulada Esta chirigota me sabe muy bien, 
cuya temática prefi ere no revelar y que sea una sorpresa para 
las personas asistentes. Será el viernes 9, a partir de las 20.30 h., 
en su local de la plaza Macael, donde también harán el concur-
so de disfraces.

En la misma plaza, pero esta vez, el domingo 26 (19 h.), el 
Centro Aragonés de Esplugues también se une a las celebra-
ciones del carnaval con su propio baile y concurso de disfraces. 

Paralelamente, la Asociación Comercio del barrio organiza 
otro concurso de disfraces y merienda infantil en la rambla 
Verge de la Mercè, a las 17 h. del viernes 9. Durante los días 
previos, los comercios de Can Vidalet darán a su clientela los 
boletos para obtener el sello necesario para participar en el 
certamen, donde habrá diversos premios.

+ II CONCURSO DE CARNAVAL 
Y MERIENDA INFANTIL 
Viernes 9  17 h.
Rambla Verge de la Mercè

CHIRIGOTAS
Concurso de disfraces      
y presentación de chirigota
Viernes 9  20.30 h. CCA Plaza Macael 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

CARNAVAL EN EL CENTRO   
ARAGONÉS
Domingo 11  18.30 h
Centro Aragonés de Esplugues
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CARNAVAL A ESPLUGUES 

La rua més esbojarrada
+

A Esplugues ens encanta convertir-nos en els súbdits 
exemplars del Rei Carnestoltes. Esbojarrats, desver-
gonyits i molt i molt divertits, tal com dicta el mandat de 
Sa Majestat, els veïns i veïnes de la ciutat es disposen a 
participar a la Gran Rua de Carnaval a bord de carrosses i 
amb les seves millors disfresses. Recordeu que les compar-
ses seran guardonades, així que més val que us hi esforceu 
si voleu rascar premi. A més a més, l’èxit de participació i el 
nivell d’elaboració dels vestits se superen en cada edició. El 
llistó està ben alt. 

Més enllà del reconeixement, la festa és en si mateixa una 
bogeria de diversió. Tot plegat comença a partir de les 17 
hores de la tarda a la rambla Verge de la Mercè, on es farà la 
mostra de carrosses i paral·lelament també trobareu tallers 
infantils, de pintura i maquillatge, i animació. Com a novetat, 
aquest any el pregó del Rei Carnestoltes donarà el tret de 
sortida de la desfi lada, que arrenca directament a la rambla i 

acaba amb una ballada conjunta que es fa a la pista verme-
lla del parc Pou d’en Fèlix. 

Ben avançat el vespre, podreu seguir la gresca al 
Complex Esportiu Municipal Les Moreres, 

on us es- pera el Carnaball, amb 
música punxada per un dj. Hi 
haurà servei de bar a càrrec 

d’Atabalats –recordem 
que no es permetrà 
l’entrada de begudes-. 

Allà també es desvet-
llaran els noms del 
guanyadors i guan-
yadores del concurs 
de disfresses de la 
Gran Rua. Que resso-

nin els tambors!

Pl. Santa 

M
agdalena

J. AnselmClavè

pl. Sant 
Lluís 

Gonzaga

Lle
ial

tat

Enrique 

Tierno Galván

Av
. C

iu
ta

t d
e 

l’H
os

pi
ta

let

Jocs Florals

M
ol

í SORTIDA 18,30 SORTIDA 18,30 hh
Rambla Verge Rambla Verge 

de la Mercède la Mercè

pont

d’Esplugues

CARNABALL 22 CARNABALL 22 hh
CEM Les MoreresCEM Les Moreres

C. Josep Puig i Cadafalch

C.
 d

e l
'E

sg
lés

ia

C.
 N

ou Laureà M
iró

ARRIBADA 20.15 ARRIBADA 20.15 hh
Parc Pou d'en FèlixParc Pou d'en Fèlix

(plaça vermella)(plaça vermella)  

PREMIS PER AL CONCURS 
DE DISFRESSES

Millor carrossa: trofeu més 

obsequi a càrrec del Grup de 

Percussió Atabalats 

Millor comparsa: trofeu més 

obsequi a càrrec del Grup de 

Percussió Atabalats 

Millor adult: (individual o 

parella): menú especial de 

cap de setmana per a dues 

persones al Restaurant 

Brasería La Pubilla 

Millor infantil: (individual) 

trofeu més dues tardes al 

parc de jocs Baldufa Parc 

i Coaching Infantil en el 

Centro de psicología Laura Aut  

(Psi-Laut) de Can Vidalet 

Més original: (individual) trofeu 

més tractament facial al Centre 

Samsara Rituals , de Can Vidalet 

Més elegant: (individual) trofeu 

més rentat i tall de cabell a la 

Perruqueria B&M de Can Vidalet  

Tots els trofeus i els obsequis 

són atorgats per l’Ajuntament i 

el Grup de Percussió Atabalats, 

respectivament.

Paral·lelament a la desfi lada, 
la gent gran de la ciutat 
pot celebrar la seva pròpia 
festa a les 17 hores al CEM 
Les Moreres 

Dissabte 10  17 h 
Carnaval Gent Gran
Complex Esportiu 
Municipal Les Moreres

A partir de les 17 h 
Gran rua de Carnaval
Sortida des de la Rambla 
Verge de la Mercè - 18.30 h

20.30 h 
Ball de carrosses 
Parc Pou d’en Fèlix 
(pista vermella)

22 h 
Inici Carnaball
Concurs de disfresses
Actuació de DJ
[3 €] (sense 
consumició)
Servei de bar a 
l’interior
Prohibida l’entrada 
de begudes
Complex Esportiu 
MunicipalLes 
Moreres

CARNAVAL A ESPLUGUES

Av. de Cornellà

Av
. I

si
dr

e 
M

ar
tí
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Dijous 8  de 18 h
Dijous gras
Plaça de la Bòbila

Diumenge 11  11.30 h
Festa infantil de Carnestoltes
11.30 h Rua des del carrer Bruc, 40 
fi ns a la plaça Catalunya

12.15 h Grup de música

13.45 h Ball i cloenda
Plaça Catalunya

17 h Concurs de disfresses infantil
L’Avenç Centre Cultural

Dimarts 13  18 h
Judici del Rei Carnestoltes 
i la Vella Quaresma
Plaça de la Bòbila

Dimecres 14  18 h 
Dimecres de cendra
Enterrament de la sardina
Plaça de la Bòbila

L’oferta carnavalesca per a la canalla és encara més 
àmplia i variada que la de les persones adultes. La 
més destacada, pel volum de participants que atrau, 
és la rua i la festa que organitza l’Esplai Espurnes, el 
diumenge 11 al matí. Hi haurà cercavila des de l’esplai 
(c/Bruc, 40), actuació de grup musical i ball de cloenda 
a la plaça Catalunya. No us traieu la disfressa, perquè a 
la tarda, l’Endoll Teatre organitza, un any més, a L’Avenç 
Centre Cultural, l’històric concurs de disfresses per a 
infants, de fi ns a 12 anys. 

Si us agrada cenyir-vos a la tradició, heu de seguir fi l per 
randa les activitats del Club d’Esplai Pubilla Cases- Can 
Vidalet, perquè compleix amb totes les festes que marca 
la tradició i que tindran la plaça de la Bòbila com epicentre. 
Dijous 8, o dijous gras, celebra l’arribada del Rei Carnestol-
tes amb el concurs de truites; el dimarts 13, el dia del judici 
a Sa Majestat, moment en 
què la Vella Quaresma 
el destronarà i enterra-
rem els dies de gresca. 
Aquest gest simbòlic 
quedarà palès amb 
l’enterrament 
de la sardina el 
dimecres 14, que 
anirà acompanyat 
d’una tabalada 
pels carrers de la 
vila. A reveure 
Carnestoltes! 

L’esperit 
carnavalesc 
omple d’alegria 
als nens i les nenes 
d’Esplugues

Dijous 15
 � 18 h • Residència La Mallola 

Auditori M. Rosa Campreciós 

Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Sobre sociologia
a càrrec de Marina Subirats
Més informació a aaugge@yahoo.es

Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent

Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ 

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

� 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CLUB DE LECTURA CARPE DIEM 
Una dolça cançó, de Leila Slimani

Modera: Montserrat Cutrina

Divendres 16
� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE 
Caza de brujas, d’Irwin Winkler

Dissabte 17

� 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
La vinya silenciosa, amagatall d’històri-
es, a càrrec de Sandra Rossi
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

Diumenge 18
� De 10  a 14 h

Torrent del Pont d’Esplugues

X DIA DE LA MOTO ACTIVA D’ESPLUGUES
Copa Catalana de Trial per a Nens i Nenes 
Trofeu Diputació de Barcelona
El X Dia de la Moto Activa d’Esplugues d’enguany in-

clou dins el seu programa l’organització d’una prova 

ofi cial del Campionat de la Copa Catalana de Trial 

per a Nens i Nenes, com és el Trofeu Diputació de 

Barcelona que comptarà amb la presència de les no-

ves promeses del trial, amb motos de benzina i elèc-

triques, que sorprendran petits i grans amb les seves 

habilitats per superar sense problemes les difi cultats 

de les zones, en les categories Aleví, Aleví+8, Base B, 

Base E, Fèmines, Iniciació, Promo i Oberta.

Per a més informació i inscripcions a la Copa Cata-

lana de Trial per a Nens i Nenes, cal adreçar-se a la 

Federació Catalana de Motociclisme o al Moto Club 

Esplugues (c/Àngel Guimerà, 27-29)

Organitza: Motoclub Esplugues amb el suport de 

l’Ajuntament
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Gemma Humet (Terrassa, 1988) és una de les veus revela-
ció dels nostres temps. La jove cantant del Vallès, germana 
del pianista i espluguí d’adopció Jordi Humet, presenta el 
seu segon disc, Encara, a l’Aula Universitària de Gent 
Gran d’Esplugues (AUGGE) el proper dijous 22. Es tracta 
d’un cant al món i al passat, amb cançons que refl exionen 
sobre la crisi dels refugiats (Les veus del mar) o les vícti-
mes de la guerra, entre les quals n’hi ha una dedicada a la 
Guerra Civil espanyola (Barcelona, març de 1938). Un crit 
serè de protesta, que també inclou poemes d’Alfonsina 
Storni i Joana Raspall; i que, a més, fa certa la defi nició del 
periodista i crític Sergi Pàmies: “Gemma Humet té una veu 
escandalosament contemporània”. 

Humet, que va canviar el piano clàssic per una carrera 
de cant de jazz, ha format part de diversos projectes al 
costat del grup d’arrel mediterrània Thalassa o els guitarris-
tes Toti Soler o Toni Xuclà.

Més enllà d’Humet, l’AUGGE convida aquest mes a 
l’investigador de la cultura inuit Francesc Bailon, que ve 
a parlar de les dones d’aquests fascinants pobles de les 
regions àrtiques (dijous 1); a Jordi González Llàcer, que 
abordarà el Noucentisme com un projecte de país (dijous 
8) i Marina Subirats, que parlarà (dijous 15) sobre algun 
tema de sociologia encara per defi nir a l’hora del tanca-
ment d’aquesta revista. 

Dijous 1:  Francesc Bailon ‘Les dones de gel’
Dijous 8:  Jordi González Llàcer ‘Noucentisme,  

 un projecte de país’
Dijous 15:  Marina Subirats 
Dijous 22:  Concert de Gemma Humet
 Cançons d’avui 

+ La protesta calmada 
de Gemma Humet sona 
a l’AUGGE 

� De 10 a 14 h

Sala d’actes del Centre Municipal Puig Coca  

2a MARATÓ DE PIANO
Actuacions d’alumnes de piano de 
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

� D’11.30 a 13.30 h

Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
El món dels ratpenats: fem una gimca-
na per conèixer-los
Gimcana per conèixer els ratpenats i aprendre a 

protegir-los

Organitza: Centre Mediambiental l’Arrel 

� D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
La gimcana del parc 
Fareu diferents proves per equips, interessants i di-

vertides, per millorar l’esperit col·laboratiu, el treball 

en equip  i el descobriment dels espais més emble-

màtics del parc

Organitza: Fundesplai 

� 18 h 

L’Avenç Centre Cultural  

Socis i sòcies [5 €] No socis [8 €]

Obra de teatre: Sóc... ningú 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Dimarts 20
� 19 h

Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT  
L’imperi dels lleons, de Sebastià Bennasar

� 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA 
El perro de terracota, d’Andrea Camilleri

Modera: Jordi Macarulla

Dimecres 21
� 12 h

Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ 

� 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES 
By Patricia McGill, storyteller        
Enjoy illustrated albums with life storytelling and audio-

visual support. Practice onomatopoeias, homophones, 

sayings, rhymes, riddles... Playful and interactive

� 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

� 18 h 

Saló de Plens Ajuntament 

pl. Santa Magdalena, 5-6   

Celebració del Ple municipal ordinari
Per confi rmar-ne la data, consulteu el web esplu-

gues.cat dos dies abans del Ple municipal

� 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

BOOK CLUB IN ENGLISH 
By Patricia McGill, storyteller                                
Places limitades. Cal inscripció prèvia 

� 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Xerrada sobre música francesa i 
italiana. 
A càrrec de Francecs Coma Casajoana
Organitza: AV Centre

Dijous 22
� 18 h • Residència La Mallola 

Auditori M. Rosa Campreciós 

Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conert: Cançons d’avui
A càrrec de la cantant Gemma Humet
Més informació a aaugge@yahoo.es

Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent

Gran del Baix Llobregat AUGGE

+     P.7

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

� 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

SHORT STORIES IN ENGLISH
Stories by H.H. Munro (SAKI) 
By M. Rosa Parramon                              
Places limitades. Cal inscripció prèvia 

� 19 h • Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues   

Edifi ci Puig-Coca, 4a planta  

Xerrada: ‘Experiències orientals’
A càrrec d’Anna Ferrer
L’Anna Ferrer explicarà la seva estada de tres setma-

nes en un centre ceràmic de la Xina; com va ser, què 

hi va fer i quin aprenentatge n’ha portat. 

Activitat gratuïta i oberta a tothom.

Organitza: Escola Municipal de Ceràmica

� 19.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CLUB DE LECTURA HISTÒRIES COMPARTIDES
Clarissa, de Stefan Zweig

Modera: M. Àngels Fernández
Places limitades. Cal inscripció prèvia

� 20 h • Espluga Viva  

PATI BLAU
Amb l’escriptora Pruden Panadés
Autora de la novel·la Cosins de Tarzán
Pati Blau és una tertúlia literària en la qual les autores 

que escriuen en català tenen un espai per compartir 

els seus llibres i els seus dubtes

Organitza: Espluga Viva

Divendres 23
� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE 
Trumbo: La lista negra de Hollywood
De Jay Roach

DÍA DE ANDALUCÍA
� 21 h • Saló de Plens de l’Ajuntament  

Elecció de l’andalús de l’any
� 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas

Vi d’honor
Organitza: ACAE y C.C.A. Plaza Macael

 
+     P.8



DÍA DE ANDALUCÍA 

Esplugues ensalza 
el sabor y el arte andaluz
La cultura andaluza está siempre presente en nuestra ciudad gracias a la 
labor que, a lo largo de todo el año,  realizan el Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael (CCA Plaza Macael) y la Asociación Cultural Andaluza 

de Esplugues (ACAE), pero seguramente es durante la celebración del 
Día de Andalucía cuando el sabor y el arte andaluz brillan con su 

mayor esplendor. Ambas entidades organizadoras coinciden 
en destacar que todos los vecinos de Esplugues son bien-
venidos en esta gran y abierta fi esta del sur. 

Este año la programación, que va del viernes 23 al 
domingo 25, es muy similar a la de las anteriores dos 
ediciones. Así, se mantiene el nombramiento del Anda-
luz del Año para el viernes, cuya identidad se guarda 

bajo llave hasta el día en cuestión. 
En cuanto a las demás actividades, podréis disfrutar de 

los actos habituales de esta fi esta, ya sea los de carácter 
gastronómico, como el reparto de migas o la sardinada po-

pular; los artísticos, así como los cuadros de baile; o los más solem-
nes, como la ofrenda fl oral a Blas Infante del domingo. 

+

DÍA DE ANDALUCÍA
DEL 23 al 25 DE FEBRERO

Viernes 23 
Salón de Plenos del Ayuntamiento

21 h. Comienzo de los actos  • 
y Elección del Andaluz del Año

Casal de Cultura Robert Brillas
• 22 h. Vino de Honor

Sábado 24
Plaza Catalunya

10.30 h. Sardinada popular• 
11.30 h. Actuación de los cuadros  • 
de baile, coros, canción española...
14 h. Reparto de migas populares• 

Domingo 25
Plaza Blas Infante

12 h. Ofrenda fl oral al monument 
a Blas Infante                                         
Edifi ci Molí Cadí

12.30 h. Vino de honor • 
(con tiquet previo)

14 h. Clausura del Día de Andalucía• 

8  L'AGENDA - febrer 2108
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Dissabte 24
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
El nen gris, a càrrec de mOn Mas
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� A partir de les 10.30 h • Plaça Catalunya  

DÍA DE ANDALUCÍA • Festival andalús
� 10.30 h • Sardinada popular
� 11.30 h • Actuació dels quadres de ball, coros i 

cançó espanyola
� 14 h • Repartiment de migas populars

Organitza: ACAE i C.C.A. Plaza Macael 

+     P.8

� 12 h • Biblioteca La Bòbila  

RUTA LITERÀRIA 
Víctimes però també executores...
A càrrec de Lilian Neuman i Rosa Mora

� 21 h 

Local del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

Teatre: Tres sainetes de los hermanos 
Álvarez Quintero
A càrrec del Grupo de teatro del CCA Plaza Macael  
El grup de teatre del CCA Plaza Macael, si bé ja fa 

temps que actua, es va formalitzar fa uns mesos com 

a tal. Us presentaran tres dels sainets que van escriure 

els germans Álvarez Quintero. Aquests sevillans van 

ser autors de nombroses d’aquestes peces que es 

representaven durant l’intermedi d’una funció, i que 

van refl ectir la gràcia andalusa des del segle XVIII. 

Avui dia segueixen representant-se per tot Espanya. I, 

aquest mes, també Esplugues.

� De 17 a 19.30 h

L’Avenç Centre Cultural    

Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i l’Ajuntament

Diumenge 25
� Diversos llocs i horaris segons recorregut

Barcelona Magic Line
La Magic Line és una caminada solidària que organit-

za Sant Joan de Déu en favor de les persones que es 

troben en situació vulnerable. Hi ha sis modalitats, de 

10, 15, 20, 25, 30 i 40 km. Les persones interessades 

a formar part d’aquesta causa solidària es poden ins-

criure al web: http://www.magiclinesjd.org/ca
Organitza: Obra Social Sant Joan de Déu 

+     P.9

� d’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

� 11 h • Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Ruta: ‘De la mà d’Esplugues’
Descobriu tots els secrets que amaga el centre histò-

ric d’Esplugues. Preu a partir de [3 €]. Inscripció prèvia 

al 93 470 02 18 o al correu museus@esplugues.cat

� D’11.30 a 13.30 h 

Parc de la Fontsanta  

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
Tinguem cura de l’hort del Jardí de 
papallones
Repicareu la terra, treureu males herbes i si cal, plan

tareu. Organitza: Centre Mediambiental l’Arrel 

� D’11.30 a 13.30 h

Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL AL PARC
Endinsa’t a l’energia i a l’aigua a casa
Organitza: Programa Metropolità d’Educació per a la 

Sostenibilitat - PMES

� 11.30 h • “La Rajoleta”   (CEM Les Moreres)

Preu per família (fi ns 2 adults i 2 infants): [8 euros] 

Visita familiar: 
‘Barbotina i els secrets de la ceràmica’
Un passeig màgic per l’antiga fàbrica Pujol i Bausis de 

la mà de la Barbotina, que coneix tots els secrets dels 

tallers i les fàbriques de ceràmica. Edat: de 4 a 7 anys. 

Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o museus@esplugues.

cat. 25% de descompte a www.rutadeltram.cat 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

� A partir de les 12 h

Plaça Blas Infante i Edifi ci Cadí  

DÍA DE ANDALUCÍA
� 12 h • Ofrena fl oral al monument a Blas Infante
� 12.30 h • Elecció de l’andalús d’Esplugues
� 13 h • Vi d’honor (amb tiquet previ) 

� 14 h • Clausura
Organitza: ACAE y C.C.A. Plaza Macael 

+     P.8

� 12 h • Sala d’exposicions del Casal de Cultura 

Robert Brillas  

Concert dels Grups de guitarra de 
l’Escola Municipal de Música i de duets 
de piano i veu
Organitza: Escola Municipal de Música

� 12 h

L’Avenç Centre Cultural 

Socis i sòcies [5 €] No socis [8 €]

Espectacle infantil 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Dimarts 27

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA  
Lo que nos queda de la muerte
De Jordi Ledesma

La Magic Line, molt més 
que una caminada 
Arriba una nova edició de la Magic Line, la caminada solidària que organitza 
l’Hospital Sant Joan de Déu en favor de les persones que es troben en situació 
vulnerable i que recorre un tram que passa per Esplugues. Les persones interes-
sades a prendre-hi part podeu fer-ho el diumenge 25 tot inscrivint-vos en equips 
d’un mínim de cinc persones en una de les sis modalitats, de 10, 15, 20, 25, 30 i 40 
quilòmetres (tot i que a hores del tancament d’aquesta revista només quedaven 
places per als tres recorreguts més curts), totes elles acaben a la plaça de la Cate-
dral de Barcelona. 

Recordeu que, a més de la caminada, aquesta iniciativa és un compromís amb 
qui més ho necessita. Per això, els participants s’han de proposar un repte econò-
mic i aconseguir-lo abans de fer la caminada, mitjançant activitats per recaptar 
diners en el seu entorn. D’aquesta manera, l’impacte econòmic de la iniciativa 
creix exponencialment.

Tots els benefi cis recaptats són destinats a programes socials dels onze cen-
tres de Sant Joan de Déu a la província de Barcelona, on atenen les persones 
sense llar, en situació de dependència, amb discapacitat intel·lectual o trastorns 
mentals i els infants.

MAGIC LINE SANT JOAN DE DÉU
Diumenge 25
Sortida de diversos llocs i horaris
Informació i inscripcions a: http://www.magiclinesjd.org/ca

+
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Dimecres 28
� 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

� 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Johannes Brahms
Selecció d’audiovisuals i comentaris de Francesc 
Ventura. El clàssic del Romanticisme alemany

� 18 h • Espai La Baronda  

SETMANA DELS HORARIS A ESPLUGUES
Conferència: ‘Horaris, son i salut’
A càrrec doctor Francesc J. Segarra, coordinador 
de la Clínica del Son del Dr. Estivill
Presenta, en nom de la Refòrma Horària:
Assumpta Baig i Torras, mestra i presidenta de 

l’associació Salut i Família, també forma part del 

Grup Motor de la Iniciativa per a la Reforma Horària i 

ha estat membre del Consell Assessor per a la Refor-

ma Horària de la Generalitat de Catalunya.

A Esplugues es farà la Setmana dels Horaris, del 28 

de febrer i el 2 de març. És una iniciativa que plan-

teja alternatives a la ciutadania, al teixit productiu i 

a les institucions públiques amb l’objectiu d’introduir 

un canvi cultural i d’estructures. L’objectiu és incidir 

en la reforma dels horaris de manera que puguem 

assolir un temps més humà, cívic i saludable. Per a 

més informació, truqueu al CIRD Vil·la Pepita, 93 371 

33 50 - ext.2190

Dijous 1 de març

� 18 h • Residència La Mallola 

Auditori M. Rosa Campreciós 

Socis gratuït, no socis [5 €]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘La Patria de Aramburu’
A càrrec de Marisa Sotelo Vázquez
Més informació a aaugge@yahoo.es

Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent

Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

� 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN ANGLÈS
Hello Bòbila! Coordina: Conxi Estévez

CURSOS i TALLERS 
� Cada dimarts, de 19 a 20 h

Carrer d’Àngel Guimerà, 27-29  

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament

segons el nivell. Inscripcions a la seu de la secció a 

L’Avenç Centre Cultural

Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

� Cada dijous, de 18.30 a 20 h

L’Avenç Centre Cultural  

Trobades dels grups de conversa: 
‘Xerrem’ 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, 

o al local de l’Espluga Viva. Organitza: Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua – CAL

� Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txikung 
La disciplina terapèutica oriental més completa

� De dilluns a divendres, de 17 a 19 h 

Espluga Viva, c. Sant Francesc, 7-9  

Ludoteca diària i recollida a escoles 
Inscripcions al mateix local de l’Espluga Viva o tru-

cant al 93 473 39 09, de 16 a 20 h 

Organitza: Espluga Viva 

� De 17 a 19.30 h

Espluga Viva, c. Sant Francesc Xavier, 7-9  

Agrupament escolta
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09. 

Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva 

� Dissabtes, de 17 a 21 h 

CEM Les Moreres   

Classes de ball 
Diversos estils Professors: Toñi i Andrés, de Sibiempi 

Dance. Informació al tel. 670 771 161 (Toñi). Preu: [15 

€] al mes. Matrícula gratuïta

Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport de 

l’Ajuntament d’Esplugues

� Dilluns, 12 de febrer, de 18 a 21 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

ESCOLA DE MARES I PARES D’ESPLUGUES
Deseducar-nos per educar: 
canviar el no pel sí 
Tot creant espais de confi ança, d’una manera amena, 

pràctica i participativa treballareu habilitats i conductes 

per gaudir, encara més, de l’experiència de ser mares 

i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. Inscripcions: 

900 300 082. Taller gratuït, places limitades

SORTIDES
� Diumenge, 4 de febrer i 4 de març, a les 11 h

Sortida de la placa Mireia

Itinerari guiat: 
La bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 

Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 

espanyola tot remarcant el paper de les defenses an-

tiaèries existents. Activitat gratuïta prèvia inscripció al 

tel. 93 470 02 18 o al c/e: museus@esplugues.cat

Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

� Diumenge, 18 de febrer, a les 7 h

Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Camí del barranc del Bosc i Roca Regina  
(Pallars Jussà)
Descobrireu Roca Regina, un imponent cingle de roca 

calcària situat en un entorn de gran bellesa i espectacu-

laritat: l’embassament de Terradets i la serra del Mont-

sant. 11km -350 m de desnivell. Cal inscripció prèvia. 

Informacions i inscripcions: CEE. Per a més informació 

i inscripcions truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre 

Excursionista Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9, 

secretaria@esplugaviva.cat)

Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

� Dimecres, 28 de febrer, 18 h

Museu d’Història de Catalunya  

Sortida: ‘Puig i Cadafalch, arquitecte de 
Catalunya’
De la mà de la comissària de la mostra, Mireia Frei-
xa, us aproximareu a la fi gura del polifacètic i em-

blemàtic arquitecte modernista, a través d’aquesta 

gran exposició monogràfi ca que clausura l’any Puig i 

Cadafalch. Activitat gratuïta. Inscripció prèvia. 

� Punt de trobada: vestíbul del Museu Història de 

Catalunya, a les 17.50 h

Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

EXPOSICIONS
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Visita comentada que inclou l’exposició permanent 

‘Can Tinturé, col·lecció de rajola de mostra Salvador 

Miquel’.

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta”   

Visita comentada a l’exposició permanent  ‘La cerà-

mica i els forns del Modernisme’, que inclou cinc ti-

pologies de forns i altres elements d’interès de la que 

va ser la principal fàbrica de ceràmica modernista de 

Catalunya. [A partir de 3 €]

� Fins al 3 de febrer

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició de pintures a l’oli
‘Per què?’, d’Enke Machinek
La nostra conciutadana Enke pinta les emocions pro-

duïdes per l’embat de la guerra i el patiment de les 

persones refugiades.

� Fins al 23 de febrer

Biblioteca La Bòbila  

Exposició: ‘James Ellroy, l’àngel del mal’

CONCURS LITERARI
� Dilluns 5 • Espluga Viva   

ABRIL LITERARI 
Presentació de les bases del concurs 
literari de Sant Jordi de l’Abril literari
Les bases del concurs literari de l’Abril literari es pu-

blicaran a l’Espluga Viva el dilluns 5, juntament amb 

els textos participants de l’any passat. Aquest any, hi 

ha novetats: la categoria infantil es dividirà en dos 

trams d’edat, i la categoria per persones castellano-

parlants passarà a ser la categoria d’iniciació a la llen-

gua i va dirigida a persones estudiants o ex estudiants 

dels nivells A i B de català.  

El concurs és obert a tothom i de caire popular. 

Trobareu més informació, les activitats i novetats a:

https://abrilliterari.blogspot.com.es/
Organitza: Tradicions i Costums Espluga Viva

I AL MARÇ...I AL MARÇ...

� De l’1 al 18 de març

DANSA. QUINZENA METROPOLITANA
Festival de dansa que se celebra a sis municipis

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i en què 

Esplugues participa amb tres espectacles, un

dels quals és obert a la participació ciutadana.

Tota la informació, a L’Agenda de març

18 h R idè i L M ll l
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Trobareu tota la informació dels partits que disputin les entitats esportives locals, cada cap de setmana 
a l'apartat de "Esports-Competicions esportives-Partits cap de setmana" de l'Ajuntament d'Esplugues i més 

concretament al següent link: http://www.esplugues.cat/ambits/temes/esports/competicions-esportives 

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

Camp Municipal d'Esports Salt del Pi 
Camp Municipal de Futbol El Molí 

E S P O R T S

Amb el suport de:Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gina Tosas 
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 93 473 64 11 - 667 560 933
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS 91 S.L. • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: Editorial MIC

Ofi cina 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

TALLER OCI JOVE
� Dimarts 27, de 17 a 19 h

Ofi cina Jove d’Emancipació    
Cuina hindú
La cuina de l’Índia és molt rica i variada, 

coneguda a tot el món per l’ús signifi -

catiu d’espècies, i una gran varietat de 

verdures. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 

cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 22, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació    
Xerrada: ‘Canals de recerca de 
feina, més enllà d’Infojobs’
Busques feina? Hi ha moltes maneres 

de moure el teu currículum. Webs, con-

tactes personals, xarxes socials... Vine a 

descobrir diferents canals de recerca de 

feina adaptats al teu perfi l professional. 

Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-

var plaça (*)

TALLER MOBILITAT
INTERNACIONAL

� Dilluns 26, de 17 a 18.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació   
Taller: 
‘Camps de treball i camps de 
solidaritat internacionals’
Vols marxar a l’estranger aquest estiu? 

Tant si vols anar sol com en grup, du-

rant una setmana o fi ns a tres setmanes; 

si vols practicar idiomes, conèixer cultu-

res, fer un voluntariat internacional… Hi 

ha diferents tipologies d’estades d’estiu 

a l’estranger: camps de treball i camps 

de solidaritat. T’explicarem les diferèn-

cies i com pots accedir-hi! Dirigit a joves 

de 17 a 30 anys. Taller gratuït, cal reser-

var plaça (*)

IX MES DE LA SENSUALITAT
� Dilluns 19, de 19.30 a 20.30 h

Espai Jove Remolí   
Burlesque
En aquest taller podreu aprendre una 

coreografi a sensual que permetrà alli-

berar tota l’autoestima i sensualitat que 

tothom porta dins. Taller per a dones de 

18 a 35 anys. (*)

Divendres 23, de 21 a 23 h

Espai Jove Remolí    
Menú romàntic per a parelles
Regala a la teva parella un bon menú 

fet per tu per al dia dels enamorats! En 

aquest taller t’ensenyarem com preparar 

un menú romàntic per a dues persones. 

Dirigit a joves de 18 a 35 anys (*)

Esplujove de nit

ESPLUJOVE TARDA

� Dimecres 21, de 19 a 20.30 h

Espai Jove Remolí   
Elaboració de cosmètica 
natural
La cosmètica natural és una alterna-

tiva als cosmètics convencionals que 

es troben habitualment al mercat, no 

només per als qui pateixen sensibilitats 

al·lèrgiques sinó per a qualsevol persona 

que vulgui cuidar la seva pell. En aquest 

taller t’ensenyarem com cuidar-te d’una 

manera més sana. Dirigit a joves de 16 

a 35 anys.

ESPLUJOVE TARDA
(12-18 ANYS)

� Dimecres 14, de 17.30 a 19 h

Espai Jove Remolí   
Postres de Sant Valentí
Vols sorprendre a algú especial amb 

un regal ben dolç, fet per tu? Al Remolí 

t’ensenyarem a fer els dolços per asse-

gurar-te un dia perfecte... Dirigit a joves 

de 12 a 18 anys (*)

TIC FORMACIÓ

� Dimarts 13, de 19 a 20.30 h

Espai Jove Remolí   
Xarxes Socials
Les noves tecnologies han portat la 

revolució a les nostres vides, i el naixe-

ment de les xarxes socials. Si en vols 

aprendre una mica més de com funcio-

nen, no t’ho pensis i vine! Dirigit a joves 

de 16 a 35 anys. (*)

� Dimarts 20, de 19 a 20.30 h

Espai Jove Remolí   
APPS gratuïtes per divertir-se
En el món virtual hi ha  APPS  de tot ti-

pus per poder passar-ho bé i descon-

nectar de la rutina. Vine i descobreix-les! 

. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. (*)

TIC SERVEIS
� Durant tot el mes, de 19 a 20 h 

Espai Jove Remolí   

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: tots els dimecres

• Suport a la creació digital: 
Divendres

Per fer algunes de les activitats el par-

ticipant ha de portar el seu ordinador 

portàtil amb el programari instal·lat. Més 

informació al 93 372 97 06. No reque-

reix inscripció prèvia. Dirigit a joves de 

16 a 35 anys. 

DINAMITZACIONS JUVENILS 
(12-18 ANYS)

� Divendres 9, de 18 a 19 h

Espai Jove Remolí   
Creació d’un regal de sant 
Valentí
Vols sorprendre amb un regal original 

per sant Valentí? Vine al Remolí i aprèn 

a fer diferents propostes per regalar el 

dia de sant Valentí. Dinàmica dirigida a 

joves de 12 a 18 anys. (*)

� Dimecres 28, de 17.15 a 18.15 h

Espai Jove Remolí   
Campionat de ping-pong
Vols passar una bona estona a través de 

l’esport? Vine i demostra’ns la teva ha-

bilitat amb la pala. Dinàmica dirigida a 

joves de 12 a 18 anys. (*)

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 

www.esplujove.net, trucant al 93 372 
97 06 (de dl. a dv. de 17.15 a 21 h) o 

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 
taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

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

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats pots fer-ho on-line al web 
www.esplujove.net, trucant al 661 
987 690 (de dl. a dv. de 17 a 20 h) o 

enviant un c/e a jove.emancipacio@
esplugues.cat indicant el taller, nom i 

cognoms, edat i telèfon

Durant la setmana del 26 de febrer 
al 2 de març, l’Espai Jove Remolí 
i l’Ofi cina Jove d’Emancipació 
tancaran a les 19 h
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