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D
urant l’any celebrem moltes 
dates especials, però la pri-
mera setmana de gener és 
particularment entranyable, 
sobretot per als més petits de 

casa. Aquests dies els nens i les nenes 
d’Esplugues viuen un emocionant compte 
enrere mentre esperen l’arribada dels Reis 
Mags d’Orient.  La ciutat se’n fa càrrec, i 
és per això que organitza un munt d’activi-
tats, com les que trobareu al Campament 
Màgic d'en Fanguet. L’escudeller reial i 
vell amic de Ses Majestats us ofereix jocs, 
contes i tallers als jardins del Museu Can 
Tinturé, tant al matí com a la tarda. 

CARTES I TALLERS
La gràcia d’aquest campament és que en 
Fanguet compta amb la col·laboració dels 
patges reials per recollir les vostres cartes 
als Reis Mags. Els trobareu del dimarts 2 al 
dijous 4, de 17 a 20.30 hores. D’altra banda, 
l’eixerit escudeller animarà l’ambient men-
tre els infants s’ho passen d’allò més bé 
al racó de jocs, inflables, cucanyes i 
parades. A la tarda hi haurà un racó de 
tallers organitzats per l’Escola Municipal 

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET

Jocs, contes i tallers, l’espera 
més emocionant i entretinguda!

de les Arts, que en fan un de ceràmica 
i un de dibuix amb cavallet, on hi haurà 
un recapte solidari i voluntari de diners. El 
Museu Can Tinturé també munta un taller 
on podreu fer un portaespelmes de fang en 
forma d’estel per il·luminar el camí de Ses 
Majestats cap a les llars de tots els nens 
i nenes d’Esplugues. Per cert, el Museu 
obrirà les seves portes durant els tres dies 
de Campament perquè el pugueu visitar. 

MÚSICA I CONTES
A més dels jocs i dels tallers, hi haurà lloc 
per a la música. La Penya Barcelonista 
de L’Avenç us convida a participar al 
Musijocs, a càrrec d’Oscar Medina (dime-
cres 3 i dijous 4, sobre les 18 hores). Als 
Jardins del Museu, hi haurà un concert de 
nadales (dimarts 2, a les 19 h) i les actua-

cions de la Coral Musicorum 
(dimecres 3, a les 18.30 h) i 

el concert de la Banda de 
l'Escola Municipal de 

Música (dijous 4, a les 
18.30 h). ●

CAMPAMENT MÀGIC 
D’EN FANGUET
I UNS REIS DE 
CONTES I JOCS

Del dimarts 2 al dijous 4
Jardins Museu Can Tinturé
i c/ de les Piles

D’11 a 13 h
• Vine a gaudir al racó de jocs, 

inflables, cucanyes i parades

De 17 a 20.30 h
Lliurament de cartes als patges • 

reials

Racó de jocs i racó de tallers • 

(oferts per l’Espai Municipal de 

les Arts i el Museu Can Tinturé)

Dimecres 3 i dijous 4
18 h
A la Masoveria
• Musijocs, a càrrec d’Òscar Medina

Dimarts 2 a les 18.30 h
Jardins Museu Can Tinturé

Concert de nadales al saxo, • 

a càrrec de Pablo Martín

Dimecres 3 a les 18.30 h
Jardins Museu Can Tinturé

Actuació de la Coral Musicorum• 

Dijous 4 a les 18.30  h
Jardins Museu Can Tinturé 

Concert de la Banda de l'Escola • 

Municipal de Música

(Vegeu totes les activitats i horaris 

al Dia a dia)
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PARC DE REIS DE CAN VIDALET

Veniu a endinsar-vos 
en un món ple de jocs

PARC DE JOCS 
DE REIS

Del dimarts 2 al dijous 4

Pavelló Poliesportiu de Can 

Vidalet

D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h

Jocs per a nens i nenes

De 16.30 a 20 h

Lliurament de les cartes al 

patge reial

 Aquesta és la història que narra les aven-
tures d’en Fanguet, l’amic fidel que sempre 
ens acompanya per aquestes festes i que 
va tenir la gran sort, fa molts i molts anys 
ja, de viatjar amb els Reis Mags des de 
l’Orient. En qualitat d’escudeller reial, en 
Fanguet va tenir l’oportunitat de descobrir 
les terres llunyanes d’on vénen Melcior, 
Gaspar i Baltasar, de viatjar fins a Betlem 
per dur presents al Messies, i de recórrer el 
llarg camí cap a les cases dels nens i nenes 
d’arreu del món. 

Com que és un relat fascinant, el Museu 
Can Tinturé ja fa més de 10 anys que us 
el presenta en forma de conte teatralitzat 
(En Fanguet i els Tres Reis), on l’escu-
deller, amb l’ajuda de Ses Majestats i els 
seus amics el Foc i el Vent, us explicarà 
amb tota mena de detalls, i amb cançons 
incloses, les aventures que va viure durant 
aquell viatge. 

haurà arribat la Nit de Reis. Per cert, parlant 
de Ses Majestats, sabeu que si ja teniu la 
carta podreu lliurar-la a un patge real que 
serà allà per recollir totes les comandes de 
regals?

Pel que fa als pares i mares, mentre els 
fills s’endinsen en el joc, vosaltres teniu un 
espai dedicat als adults on podreu fullejar 
la premsa diària o fer petar la xerrada amb 
altres persones. 

Només recordar-vos que els menors de 
3 anys hauran d’accedir-hi acompanyats 
obligatòriament per una persona adulta, i 
els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en 
tot moment amb una persona responsable 
més gran de 16 anys. ●

 Com que els més petits de casa són els pro-
tagonistes indiscutibles d’aquestes festes, 
Esplugues posa a la seva disposició un espai 
fet a mida per a la diversió: el Parc de Reis 
del Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet, 
un autèntic temple del joc on podran gaudir 
amb companyia de veïns i veïnes i de les 
amistats, del dimarts 2 al dijous 4. 

Us ho passareu d’allò més bé fent anar un 
scalextric digital, saltant als inflables, par-
ticipant als tallers de maquillatge de cares 
d’animals o als tallers artesanals, jugant 
a videoconsoles, jocs esportius, jocs tra-
dicionals o als espais motrius per als més 
petits... I moltes coses més! Amb tants 
estímuls segur que ni us n'adonareu i ja 

CONTE TEATRALITZAT 
‘EN FANGUET I ELS 
TRES REIS’

Divendres 5  12 h - Jardins   

de Can Tinturé

En cas de pluja, la representació es 

realitzarà al Casal de Cultura Robert 

Brillas

‘EN FANGUET I ELS TRES REIS’ 

Vet aquí la fascinant aventura d'en Fanguet i Ses Majestats

Recordeu que la Cavalcada de Ses 
Majestats està gairebé a les portes d’Es-
plugues; així que,  si encara no heu lliurat la 
carta amb les vostres peticions, ho podreu 
fer als tres Reis protagonistes de la funció. 
Quan acabi la representació baixaran de l’es-
cenari per recollir-les. No sigueu tímids! ● 

PARC DE JOCS 
S
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 Ja és aquí la nit més màgica de l’any per 
als infants. La nit que la il·lusió dels nens 
i les nenes embriaga tothom. La nit que 
els Reis Mags tornen a visitar-nos per 
deixar els regals a cadascuna de les cases 
d’Esplugues. Després de viatjar per terra 
i mar, creuant mig món des d’Orient fins 
a Occident, Ses Majestats arriben damunt 
les seves carrosses per desfilar pels car-
rers de la ciutat, perquè ells també tenen 
moltes ganes de saludar-vos.  

EN FANGUET, L’AMFITRIÓ
Si no us voleu perdre ni un minut de 
Cavalcada, heu de ser a les 17.30 hores a 
la plaça Catalunya. Allà és on en Fanguet, 
vell amic de Ses Majestats i un incondici-
onal d’aquestes festes, farà d’amfitrió i 
els donarà la benvinguda. Recordeu 
que l’escudeller reial i els Reis Mags 
han passat plegats moltes aventu-
res. 

Després del retrobament entre 
companys de fatigues, Melcior, 
Gaspar i Baltasar faran un petit 
parlament amb la solemnitat i 
elegància que els caracteritza. 
És aleshores quan rebran, de 
la mà de l’alcaldessa, la clau 
màgica que obre totes les cases 
de la ciutat per tal que puguin 
deixar-vos les sorpreses que us 
tenen preparades. 

Tot seguit, començarà la desfila-
da de carrosses i patges. Sota una 
pluja de caramels, podreu saludar Ses 
Majestats, que avançaran per la vila al 
ritme del so dels tambors. Emoció i pell 
de gallina! 

CAVALCADA DELS REIS MAGS

Ses Majestats 
arriben a Esplugues 
sota una pluja 
de caramels 

Tot plegat serà possible 
gràcies a la participació i 
l’ajuda indispensable de 
diverses entitats, com 
l’ACAE, l’AV del Gall, la 
Colla de Geganters, la 
Colla de Castellers, els 
Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs, la Colla 
dels Tres Tombs, Esplai 
Espurnes i Teatre i Punt. Hi 
col·laboren, a més, el Centre Josep 
Pons, Creu Roja i ETV.  ●

DIVENDRES 5
Inici de la Cavalcada    
a la plaça Catalunya

17.30 h

Benvinguda als Reis Mags per part 

d’en Fanguet

18 h•   Cavalcada dels Reis Mags 

amb el seguici de patges 

20 h•   Arribada a la rambla Verge 

de la Mercè
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Com vas conèixer els Reis Mags?
Fa molts i molts anys, quan els cotxes 
encara no existien, Melcior, Gaspar i 
Baltasar van venir a Esplugues a la recer-
ca d’un escudeller que els decorés la vai-
xella i els acompanyés en un viatge cap 
a Orient, a la recerca d’un nen que havia 
acabat de néixer a Betlem.  I jo estava 
en el lloc adequat! Van fer una mena de 
càsting i quan ja havien descartat tots els 
candidats vaig arribar jo,  que els vaig fer 
uns plats inspirats en cadascun dels tres 
reis, i els van agradar molt!  Vaig tenir 
sort que m'escollissin a mi. 

Què és un escudeller reial?
És un artesà de la ceràmica. En el meu 
cas, m’encarrego de fer els plats i les tas-
ses que fan servir Ses Majestats per men-
jar i per beure escudella. Ser escudeller 

dels Reis mags és una experiència 
meravellosa i màgica.

En aquell viatge vas regalar una 
rajola de fang al nen Jesús, podies 
imaginar que gràcies a aquell gest 
Esplugues es convertiria en un refe-
rent de la producció de rajola cerà-
mica a Catalunya? 
Aleshores estava tant cofoi d’haver pogut 
arreglar-me-les per fer-li un regal amb el 
dibuix de l’estel que ens havia guiat durant 
la llarga travessa pel desert que no vaig 
intuir que aquell gest posaria a Esplugues 
en el mapa de la producció de la rajola al 
món. Això va ser gràcies, també, a la fàbrica 
Pujol i Bausis “La Rajoleta”, avui convertida 
en museu, i que juntament amb el Museu 
Can Tinturé són un gran aparador de la 
ceràmica arquitectònica a Catalunya.

Com que parles sovint amb Ses 
Majestats, tenen algun consell per 
als nens i les nenes d’Esplugues? 
Sí, em diuen que a banda de ser tots 
molt bons minyons, poden venir al meu 
Campament Màgic i al Parc de Jocs a 
passar-ho molt bé i així fer de l’espera, 
els dies previs a la seva arribada, una 
experiència molt més divertida. I que ja 
tenen ganes de veure-us un any més a 
la Cavalcada!

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

En Fanguet
Escudeller reial fill d'Esplugues

“  Ser escudeller 
dels Reis mags és 
una experiència 
meravellosa i màgica.”

El Club de Bàsquet Nou Esplugues comienza el año con una gran fiesta del baloncesto 
que pretende convocar a un gran número de espectadores en torno a dos acontecimientos 
paralelos y de alto nivel: la novena edición del Torneig Internacional Cadet Masculí y 
el primer Torneig Internacional Junior Femení, ambos Ciutat d’Esplugues.
El club de la ciudad ha querido estrenar el año con un nuevo reto: organizar una compe-
tición internacional para jugadoras de 17 y 18 años. Encontraréis seis equipos, más allá 
del CBN Esplugues: la Unión Linense de Cádiz, el València, el FC Barcelona Lassa, el 
Juventut Les Corts y, en tanto que representante extranjero, el escocés West Lothian 
Wolves.
Explica el presidente del club, Francesc Romo, que la iniciativa forma parte de un 
proyecto mayor que se está desarrollando esta temporada en Esplugues. Cinco jugadoras 
escocesas se han instalado en la ciudad para jugar en los equipos del club y, a su vez, 
trabajar como monitoras en comedores escolares y colaborar como entrenadoras de los 
equipos de categorías más pequeñas. Todo ello está pensado con el objetivo de favorecer 
actividades trilingües (catalán, inglés y castellano). 
En cuanto a la competición masculina, que este año alcanza la decimonovena edición, 
cabe destacar los dos equipos internacionales, de muy alto nivel: el equipo de la aca-
demia de Roma que forma la nueva cantera de jugadores de Italia y el resto de Europa, 
Stella Azzurra, y el ganador del año pasado KK Petrovgrad, de Serbia. Los seis res-
tantes son el CAT OCC Manresa, el Divina-Seguros Joventut Badalona, el València 
Basket, el FC Barcelona Lassa y la selección de las Illes Balears, de donde han salido 
figuras como Rudy Fernández; además del equipo local. 
Y para que el público no se pierda ni un minuto de ambas competiciones, sus respectivas 
finales se jugarán de forma consecutiva, en la tarde del viernes 5.●

La gran fiesta del básquet de Esplugues  
Además del XIX Torneig Internacional Cadet Masculí, el Club de Bàsquet Nou Esplugues 
organiza por primera vez el Torneig Internacional Junior Femení

XIX TORNEIG INTERNACIONAL DE BÀSQUET CADET MASCULÍ CIUTAT D’ESPLUGUES
Del martes 2 al viernes 5. Consultar horarios en el Dia a Dia

I TORNEIG INTERNACIONAL DE BÀSQUET JUNIOR FEMENÍ CIUTAT D’ESPLUGUES
Del miércoles 3 al viernes 5. Consultar horarios en el Dia a Dia 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres
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L’inici del nou any és per a molta gent el 
moment de fer-se nous (o vells) propòsits. 
Entre els quals, potser n’hi haurà algun 
que tingui a veure amb fer alguna acti-
vitat divertida i alhora estimulant, com 

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 anys

• Ritmes llatins
Dilluns, de 19 a 20.30 h
• Zumba
Dimarts i dijous, de 19.30 a 20.30 h

• Bhangra
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Bolliwood
Dijous, de 20.15 a 21.45 h

• Pilates + hipopressius
Divendres, de 19 a 20.30 h

OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
de 16 a 35 anys

• Conversa en anglès
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Coaching
Dimarts, de 19 a 20.30 h

• Ioga
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Iniciació al teatre
Dijous, de 19 a 
20.30 h

• Iniciació guitarra
Divendres, de 19 
a 20.30 h

TALLERS GENER / MARÇ

CIRD -VIL·LA PEPITA  Tallers dirigits a dones majors de 18 anys • Tallers de gener a març

• Taller d’iniciació al pilates 
Dilluns, de 09.45 a 11.15 h 
Data d’inici: 22 de gener. 8 sessions  
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Taller d’iniciació hatha ioga
Dilluns, de 11.30 a 13 h   
Data d’inici: 22 de gener. 8 sessions   
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Va de poesia
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Data d’inici: 23 de gener. 8 sessions  
Preu: 27,16 € (no residents: 47,53 €)

• Tertúlies per pensar
Dimarts, de 12 a 13.30 h     
Data d’inici: 23 de gener. 8 sessions  
Preu: 20,37 € (no residents: 35,65 €)

• Creixement personal (1r torn)
Dijous, de 16 a 17.30 h
Data d’inici: 18 de gener. 10 sessions  
Preu: 33,62 € (no residents: 61,12 €)

• Creixement personal (2n torn)
Dijous, de 17.30 a 19 h
Data d’inici: 18 de gener. 10 sessions  
Preu: 33,62 € (no residents: 61,12 €)

A l’any nou, bons tallers 
poden ser qualsevol dels tallers que ofe-
reixen l’Espai Jove Remolí, l’Oficina Jove 
d’Emancipació, el Casal de Cultura Robert 
Brillas o el Centre Vil·la Pepita. Doneu-hi 
un cop d’ull i trieu el que us agradi més!

Casal de Cultura 
Robert Brillas
A partir de 16 anys

• Danses de l’Índia
Dilluns, de 20 a 21.30 h 

INSCRIPCIONS 
ALS TALLERS: 
del 8 al 25 de gener

Inici tallers: setmana 29 de gener
PAC Central. •     
Pl. Santa Magdalena, 24.
PAC Can Vidalet.•     
Rambla Verge de la Mercè, 1

Horaris: de dilluns a divendres de 
8.30 a 18.30 h. Tel. 900 300 082

Preus Espai Jove Remolí i Ofi cina 
Jove Emancipació (IVA inclòs):
• Joves de 16 a 35 anys:18,40 € (no 
residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys (Danses de la Ín-
dia): 59,70 € (no residents: 75,73 €)
Tallers de 10 sessions d'1,5 h, ex-
cepte els de zumba, que són de 15 
sessions d'1 h. 
També inscripcions on line: 
www.esplujove.net

INSCRIPCIONS: 
del 8 al 19 de gener 
(els tres darrers dies d’inscripció
es podran escriure les usuàries no
residents a Esplugues)

• Punt d’Atenció a la Ciutadania
(PAC) Central. Pl. Sant Magdalena, 24

• Punt d’Atenció a la Ciutadania
(PAC) Can Vidalet. Rambla Verge 
de la Mercè, 1
Tel. 900 300 082. De dilluns a
divendres, de 8.30 a 18.30 h

Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta. Tel. 93 372 04 16. www.espaidelesarts.esplugues.cat

TALLER D’ART
Monogràfics de curta 
durada
• Joieria amb fi l i agulla:
Dijous 11 i 18 de gener
D’11 a 13 o de 18.30 a 20.30 h 
• Joieria, ceràmica i enfi lat:
Dijous 25 de gener, 1 i 8 de 
febrer. D’11 a 13 o de 18.30 a 
20.30 h 

• Joieria i ceràmica:
Dijous, del 15 de febrer al 8 
de març. D’11 a 13 o de 18.30 
a 20.30 h 
• Joieria i color:
Dijous, 15 i 22 de març
D’11 a 13 o de 18.30 a 20.30 h 

INSCRIPCIONS 
OBERTES!
(*) Podeu consultar tots els 
cursos i preus de l’Escola 
Munnicipal de les Arts a 
La guia No et quedis a casa! 
o a escoladeceramica@
esplugues.cat 
www.espaidelesarts.
esplugues. cat/ceramica  

Escola Municipal de 
Ceràmica d’Esplugues de 
Llobregat 
De dilluns a dijous, de 10 a 
13 h, i de dilluns a divendres, 
de 17.30 a 20.30 h 
93 372 04 16

Espai Municipal de les Arts
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 18.30 h
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Actuació de la Coral Musicorum
Organitza: Coral Musicorum

 De 10 a 14 i de 17 a 20.30 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. 

 A LA PÀGINA 2

PARC DE JOCS DE REIS 
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h 
Jocs per a nens i nenes 
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir-hi acompanyats obligatòriament per un
adult, i els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot
moment amb un responsable major de 16 anys. 

 De 16.30 a 20 h 
Lliurament de les cartes al patge reial
A la tarda, podreu entregar la vostra carta al patge reial

 A LA PÀGINA 2

 18 a 20 h 
Plaça Gandhi  
Patge reial 
Organitza: AV La Plana-Montesa

4 DIJOUS
 De 9 a 22 hores • CEM Les Moreres  

XIX Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d'Esplugues 
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l'equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 5

 De 9 a 22 hores • CEM Les Moreres  
I Torneig Internacional Júnior 
Femení  “Ciutat d’Esplugues”
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues  A LA PÀGINA 5

PARC DE JOCS DE REIS 
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h 
Jocs per a nens i nenes 
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir-hi acompanyats obligatòriament per un
adult, i els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot
moment amb un responsable major de 16 anys. 

 De 16.30 a 20 h 
Lliurament de les cartes al patge reial
A la tarda, podreu entregar la vostra carta al patge reial

 A LA PÀGINA 2

D'11 a 13 i de 17 a 20.30 h  
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església 
i carrer de les Piles    (CEM Les Moreres)

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET 
I UNS REIS DE CONTES I JOCS

 D'11 a 13 h  
Campament Màgic 
Jocs, inflables, cucanyes i parades.

 De 17 a 20.30 h 
Uns Reis de contes i jocs 
Tres patges reials recullen les cartes dels nens i nenes. 
També hi haurà  un racó de jocs, inflables, cucanyes i para-
des. Racó de tallers: 'Dibuix amb cavallet' i 'taller de 
ceràmica', a càrrec de l'Escola Municipal de les Arts. 
Hi haurà una recaptació solidària per a l'Institut d'Investi-
gació biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). També trobareu el 
taller 'Seguim l’estel màgic!’, del Museu Can Tinturé, 
on fareu un portaespelmes de fang. 

 De 18 a 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Musijocs, a càrrec d'Òscar Medina
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

D'11 a 13 i de 17 a 20.30 h  
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església 
i carrer de les Piles    (CEM Les Moreres)

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET 
I UNS REIS DE CONTES I JOCS

 D'11 a 13 h  
Campament Màgic 
Jocs, inflables, cucanyes i parades.

 De 17 a 20.30 h 
Uns Reis de contes i jocs 
Tres patges reials recullen les cartes dels nens i nenes. 
També hi haurà  un racó de jocs, inflables, cucanyes i para-
des. Racó de tallers: 'Dibuix amb caballet' i 'taller de 
ceràmica', a càrrec de l'Escola Municipal de les Arts. 
Hi haurà una recaptació solidària per a l'Institut d'Investi-
gació biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). També trobareu el 
taller 'Seguim l’estel màgic!’, del Museu Can Tinturé, 
on fareu un portaespelmes de fang. 

 18.30 h • Jardins de Can Tinturé 
Concert de Nadales al saxo 
amb Pablo Martín

 De 10 a 14 i de 17 a 20.30 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. 

 A LA PÀGINA 2

PARC DE JOCS DE REIS 
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h 
Jocs per a nens i nenes 
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir-hi acompanyats obligatòriament per un
adult, i els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot
moment amb un responsable major de 16 anys. 

 De 16.30 a 20 h 
Lliurament de les cartes al patge reial
A la tarda, podreu entregar la vostra carta al patge reial

 A LA PÀGINA 2

 18 a 20 h • Plaça Gandhi  
Patge reial 
Organitza: AV La Plana-Montesa

3 DIMECRES
 De 10 a 22 hores • CEM Les Moreres  

XIX Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d'Esplugues 
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l'equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 5

 D'11 a 21 hores • CEM Les Moreres  
I Torneig Internacional Júnior 
Femení  “Ciutat d’Esplugues”
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues  A LA PÀGINA 5

D'11 a 13 i de 17 a 20.30 h  
Jardins Museu Can Tinturé, carrer de l'Església 
i carrer de les Piles    (CEM Les Moreres)

CAMPAMENT MÀGIC D'EN FANGUET 
I UNS REIS DE CONTES I JOCS

 D'11 a 13 h  
Campament Màgic 
Jocs, inflables, cucanyes i parades.

 De 17 a 20.30 h 
Uns Reis de contes i jocs 
Tres patges reials recullen les cartes dels nens i nenes. 
També hi haurà  un racó de jocs, inflables, cucanyes i para-
des. Racó de tallers: 'Dibuix amb cavallet' i 'taller de 
ceràmica', a càrrec de l'Escola Municipal de les Arts. 
Hi haurà una recaptació solidària per a l'Institut d'Investi-
gació biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). També trobareu el 
taller 'Seguim l’estel màgic!’, del Museu Can Tinturé, 
on fareu un portaespelmes de fang. 

 De 18 a 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Musijocs, a càrrec d'Òscar Medina
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

Dia
a Dia

Gener 2018

1 DILLUNS
 De la 1 a les 5 h

L'Avenc Centre Cultural  
Preu: [15 €] amb dues consumicions

Festa de Cap d'Any
Festa, ball i discoteca. Cal fer reserva prèvia. 
Aforament limitat. Més informació a la secretaria de 
L’Avenç Centre Cultural
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Fins al 10 de gener

Campanya nadalenca de recollida 
d’arbres de Nadal
Es farà l’habitual recollida selectiva d’arbres de Nadal
per convertir-los en adob orgànic. Els arbres, sense
test ni terra, es podran portar a un dels dotze punts
distribuïts per la ciutat i a qualsevol hora del dia.
També a les deixalleries mòbils i a la de la Fontsanta, 
al c. Àngel Guimerà, cantonada av. del Baix Llobregat.
Per a més informació, truqueu al 900 30 00 82.
PUNTS DE RECOLLIDA:
• Jardins Rosa de Luxemburg 
 (C. Nord cantonada c. Rafael de Casanova)
• Parc Pompeu Fabra 
 (C. Finestrelles cantonada c. Professor Barraquer)
• Av. Països Catalans (cantonada c. Melcior Llavinés)
• Plaça Santa Magdalena (al costat del parc infantil)
• Rambla Àngel Guimerà (cantonada c. Dr. Turró)
• Jardins Pons i Termes (cantonada c. Eduard Toldrà)
• Plaça Gandhi (al costat de la rambla del Carme)
• C. Alegria (al costat del Complex Esportiu La Plana)
• Plaça Sant Lluís Gonzaga (al costat del c. Lleialtat)
• Av. Ciutat de l’Hospitalet 
 (cantonada c. Josep Gras al costat del parc infantil)
• Rambla Verge de la Mercè (al costat font central)
• C. Glicines (cantonada c. Eucaliptus)

2 DIMARTS
 A partir de les 18.30 h • CEM Les Moreres  

XIX Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d'Esplugues 
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l'equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 5
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 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

 19 h 

L’Avenç Centre Cultural  

Poema de Nadal 
Entrada gratuïta
Organitza: L’Avenc Centre Cultural, amb la secció 
Endoll Teatre i la Societat Coral Centenària La Coloma 

14 DIUMENGE
 12 h 

L’Avenç Centre Cultural  
Entrades [6 €] 
Teatre infantil: Pastorets 

 18 h
Centre Cultural La Bòbila  
Entrades a Atrapalo.com: [6 €] 
Teatre: Boing, boing
Després d’actuar al Casal de Cultura Robert Brillas i a 
dos escenaris més, de Cornellà i l’Hospitalet, on han 
superat els 800 espectadors, Teatre i punt porta la seva 
primera representació a La Bòbila. 
Organitza: Teatre i punt

15 DILLUNS
 18 h

Espai coworking de l'Edifici Moli  

Taller d'elaboració de propostes del 
Pressupost Participatiu
Veniu a elaborar les propostes per al Pressupost 
Participatiu 2018. Inscripcions trucant al 93 371 33 50 
Ext. 1424 a escrivint un correu electrònic a 
pressupostparticipatiu@esplugues.cat. 
Més informació a: http://espluguesparticipa.diba.cat
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

16 DIMARTS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  
L’HORA DEL CONTE 
La capseta de música, amb Marta Catalán

17 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

 18 h 
Saló de Plens Ajuntament pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

 19 h  • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
La buena reputación
D’Ignacio Martínez de Pisón

18 DIJOUS
 18 h  

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘L’Europa de Lutero’, a càrrec d’Àngel Casals
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
Club de Lectura Fàcil en Català

RECORREGUT
Punt de partida la plaça Catalunya i a continuació 
enfilarà per l'av. Cornellà, av. Isidre Martí, carrers 
Àngel Guimerà, Nou, Laureà Miró, Josep Anselm 
Clavé, plaça Sant Lluís Gonzaga, carrers de la Pau, 
Lleialtat, M. Aurèlia Capmany, Jocs Florals, Cedres 
i Serra del Cadí. L’arribada a la rambla Verge de la 
Mercè està prevista a partir de les 20 h.  A LA PÀGINA 4

7 DIUMENGE
 19 h

L'Avenç Centre Cultural  
Festival georgià: Dansa i cant georgià
Entrada gratuïta
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

10 DIMECRES
 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     
RHYME TIME
Pictures, rhythm and rhymes 
By Patricia McGill, storyteller        

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

Book Club in English 
By Patricia McGill, storyteller   
Of mice and men, de John Steinbeck
Places limitades. Cal inscripció prèvia      

 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DISCOFÒRUM
Antonio Vivaldi, la perfecció del 
“Concerto Grosso Barroco”
Selecció d’audiovisuals i comentaris de Josep 
Izquierdo
Organitza: Club de Música Clàssica

11 DIJOUS
 11 h

Centre Municipal Puig Coca  

Taller d'elaboració de propostes del 
Pressupost Participatiu
Veniu a elaborar les propostes per al Pressupost 
Participatiu 2018. Inscripcions trucant al 93 371 33 50 
Ext. 1424 a escrivint un correu electrònic a 
pressupostparticipatiu@esplugues.cat. 
Més informació a: http://espluguesparticipa.diba.cat
Organitza: Ajuntament d'Esplugues
 

 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS
Què passa al bosc?, a càrrec de Sara Fuentes
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Les dones i l'Islam’
A càrrec de Dolors Bramon
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

13 DISSABTE
 12 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Santi Rovira
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

 De 18.30 h 
Jardins de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Concert de la Banda de l'Escola 
Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música

 De 10 a 14 i de 17 a 20.30 h
Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. 

 A LA PÀGINA 2

PARC DE JOCS DE REIS 
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h 
Jocs per a nens i nenes 
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Els menors de 3 anys hauran
d’accedir-hi acompanyats obligatòriament per un
adult, i els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot
moment amb un responsable major de 16 anys. 

 De 16.30 a 20 h 
Lliurament de les cartes al patge reial
A la tarda, podreu entregar la vostra carta al patge reial

 A LA PÀGINA 2

5 DIVENDRES
 De 9 a 21 hores • CEM Les Moreres  

XIX Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d'Esplugues 
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l'equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 5

 De 10 a 21 hores • CEM Les Moreres  
I Torneig Internacional Júnior 
Femení  “Ciutat d’Esplugues”
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues  A LA PÀGINA 5

Jardins Museu Can Tinturé  
C. de l'Església i c. de les Piles    (CEM Les Moreres)

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

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

 13 h • Recollida de cartes
Un cop acabada la representació teatral, els tres reis 
de l'obra recolliran personalment les cartes de tots els 
nens i nenes. Activitat gratuïta
Organitza: Museu Can Tinturé A LA PÀGINA 3

CAVALCADA DELS REIS DE L’ORIENT 
 17.30 h • Plaça Catalunya  

Benvinguda als Reis Mags per part 
d’en Fanguet
En Fanguet donarà la benvinguda als Reis,  que puja-
ran a l’escenari. 

 18 h • Des de la plaça Catalunya
fins a la rambla Verge de la Mercè  

Cavalcada de Reis
Caravana d'acompanyament dels Reis Mags 
amb el seu seguici de patges 
Amb el so de la música de les bandes, els Reis pujaran
a les carrosses per passejar pels carrers de la ciutat
fins a arribar a Can Vidalet. 

 De 20 a 20.30 h

Cavalcada de Reis
Arribada a la rambla Verge de la Mercè
Aquesta cavalcada serà possible gràcies a la parti-
cipació i l’ajuda de diverses entitats, com l’ACAE, 
l’AV el Gall, la Colla de Geganters, la Colla 
de Castellers, els Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs, la Colla dels Tres Tombs, Esplai 
Espurnes i Teatre i punt. Hi col·laboren: Centre 
Josep Pons, Creu Roja i ETV.
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 19.30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Taller d'elaboració de propostes del 
Pressupost Participatiu
Veniu a elaborar les propostes per al Pressupost 
Participatiu 2018. Inscripcions trucant al 93 371 33 50 
Ext. 1424 a escrivint un correu electrònic a 
pressupostparticipatiu@esplugues.cat. 
Més informació a: http://espluguesparticipa.diba.cat
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

 20 h • Espluga Viva  

PATI BLAU
Amb l'escriptora M. Dolors Farrés
Autora de la novel·la El Càstig
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

26 DIVENDRES
 9.45 h • L’Avenç Centre Cultural  

C/ Àngel Guimerà, 27
Entrades: [7,5 €]  
Teatre: Terra baixa 
Cal inscripció prèvia, el 15 i 22 de gener, a l’Esplai de la 
Gent Gran, Centre La Plana, de 10 a 13 h

27 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de Rosa Pinyol
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’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

 18 h • L’Avenc Centre Cultural  

Mostra de tallers de L’Avenç 
Danses i teatre de L’Avenç. Entrada gratuïta
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

28 DIUMENGE
 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’
Sabíeu que a Esplugues hi ha un claustre gòtic que va 
viatjar a Esplugues des del centre de Barcelona? Heu 
vist mai la façana dissenyada per Antoni M. Gallissà? 
Us heu preguntat mai què signifiquen les formes del 
paviment que decoren el c. Montserrat? L’últim diu-
menge de mes veniu a descobrir tots els secrets que 
amaga el centre històric d’Esplugues. Preu a partir 
de [3 €] . Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o al correu 
museus@esplugues.cat

 11 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert matinal de Grups de teclats 
i la coral Teen Stars Voices 
Organitza: Escola Municipal de Música

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

20 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
A càrrec de l’Ull Distret
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

23 DIMARTS
 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONVERSES AMB L’AUTOR
Jordi Amat, autor de Com una pàtria
Una biografia de l’intel·lectual Josep Benet amb docu-
mentació inèdita
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

 19 h  • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
Dura la lluvia que cae, de Don Carpenter

24 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Johann Sebastian Bach
Selecció d’audiovisuals i comentaris de Ramon Cervera
Organitza: Club de Música Càssica

 19 h                    (CEM Les Moreres)

Masoveria del Museu Can Tinturé  
GENER CERÀMIC
9È CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Conferència: 
‘Influències europees i orientals a les 
rajoles portugueses’
A càrrec de M. Antonia Casanovas, conservadora al 
Museu de Ceràmica de Barcelona. Gratuït. 
Informació i inscripcions: Museu de Can Tinturé, 
carrer de l’Església, 36, al telèfon 93 470 02 18, per c/e: 
esplugues.ampel@gmail.com o al web:
http://ampel.esplugues.ppe.entitats.diba.cat
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplu-
gues de Llobregat  A PEU DE PÀGINA

25 DIJOUS
 18 h  

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Cansat de contar ovelles'
A càrrec de Gabinet Estivill
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

SHORT STRORIES IN ENGLISH
Stories by H.H: Munro (SAKI)
By M.Rosa Parramon
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Club de Lectura Fàcil en Català

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

IX GENER CERÀMIC • La Masoveria de Can Tinturé • Inscripció prèvia a partir del 2 de gener

'INFLUÈNCIES EUROPEES I ORIENTALS A LES RAJOLES PORTUGUESES' 
Amb M. Antònia Casanovas • Dimecres 24  19 h 

'I DEL FANG HA SORGIT L’ART: APROXIMACIÓ A LA CERÀMICA TRADICIONAL AFRICANA'
Amb Elena Martínez • Dimecres 31  19 h

El Gener Ceràmic explora els móns 
d’Àfrica i Orient 
 Mai no haguéssiu pensat que fos possible 

viatjar a través de la ceràmica. Doncs la nove-
na edició del Gener Ceràmic, el curs gratuït 
que organitzen els Amics dels Museus i 
el Patrimoni d’Esplugues de Llobregat 
(AMPEL) per donar a conèixer la ceràmica 
i els ceramistes, ho fa realitat. Aquest any 
el tema de les dues conferències són les 
influències orientals i africanes en el món 
europeu. El recorregut a través de les obres, 
que seran projectades, us permetrà gaudir 
i conèixer una excel·lent producció que us 
endinsarà en dos móns. 

La primera conferència és a càrrec de la 
conservadora del Museu de Ceràmica de 
Barcelona, Maria Antònia Casanovas, 
que us parlarà de les influències euro-
pees i orientals a les rajoles portugue-
ses (dimecres 24). El segon torn serà per a 
Elena Martínez-Jacquet, directora de la 
Fundació La Fontana i redactora en cap de 
la revista especialitzada Tribal Art Magazine. 
En aquesta ocasió la historiadora d’art afri-
cà us presenta: ‘I del fang ha sorgit l’art: 
aproximació a la ceràmica tradicional 
africana’ (dimecres 31).●
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 18 h • L'Avenç Centre Cultural 
Entrades: [[6 €] . De 0 a 10 anys, entrada gratuïta
Concert coral: 
Un passeig amb Alan Menken 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural i Associació 
d’Amics de la Música de Santa Magdalena

31 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

 19 h          (CEM Les Moreres)

Masoveria del Museu Can Tinturé  

GENER CERÀMIC
9È CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Conferència: ‘I del fang ha sorgit l’art: 
aproximació a la ceràmica tradicio-
nal africana’
A càrrec d'Elena Martínez, historiadora d’art africà. 
Gratuït.Informació i inscripcions: Museu de Can 
Tinturé, carrer de l’Església, 36, al telèfon 93 470 02 18, 
per c/e: esplugues.ampel@gmail.com o al web:
http://ampel.esplugues.ppe.entitats.diba.cat
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplu-
gues de Llobregat,  A PEU DE PÀGINA

Dijous 1 de febrer
 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

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  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 
Samba, merengue, bachata, mambo, vals, tango, 
rumba bolero, rock and roll, swing, rumba, pasdoble o 
balls de línia sense parella, entre d’altres. 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

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 
tipologies 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 8 de gener
Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

L’advent a la Provença
La mostra ‘Santons provençals’ ofereix un recull de 
figures de ceràmica originals, que representen la tradi-
ció rural de la comarca francesa i que acompanyen els 
pessebres nadalencs. Peces cedides per la Fundació 
Setoain. Entrada lliure
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplu-
gues de Llobregat (AMPEL)

A partir del 15 de desembre
Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

La rajola 2017
Arriba als MEL la nova rajola de la col·lecció Pujol i 
Bausis (núm.17). Aquesta edició recupera un model 
modernista produït a la fàbrica d’Esplugues, que 
reprodueix un camp de margarides.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Fins al 31 de gener
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues   

EXPOSICIÓ DE MAQUETES
'Esglésies romàniques de Catalunya'
De Josep Maria Mujal. Inclou també una reproducció 
de l’església de Santa Magdalena als anys cinquanta
 
Del 15 de gener 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.

Del 25 de gener al 23 de febrer
Biblioteca La Bòbila 
Exposició: 'James Ellroy, l’àngel del mal'

Dilluns, 8 de gener
Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Inici de les activitats del 2n. trimestre
Inscripcions a la secretaria de l’Esplai, pl. de la Bòbila, 
1 – Tel. 93 438 48 96. Horari: de dl. a dv., de 16 a 19.30 
h, i dm., de 10 a 13 h. Telf. 93 371 33 50 - ext. 2192 
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Dilluns, 15 de gener, 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 confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i con-
ductes 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, 14 de gener, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
De Sant Llorenç de Morunys al san-
tuari de Lord (Solsonès)
Excursió d’14 km i 800 de desnivell. Fareu una part del 
camí de ronda que voreja la Costa Brava. Tram que va 
des de la platja del Castell de Palamós per acabar fent el 
dinar de Nadal. 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

Diumenge, 21 de gener, de 7 a 19 h 
Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Excursió a la neu
Anada a La Molina i a dinar a Planoles
Per a més informació, truqueu al telf. 93 371 33 50 - ext. 
2192 o dirigiu-vos a la secretaria del Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet, pl. de la Bòbila, 1 – Tel. 93 438 48 96. 
Horari: de dl. a dv., de 16 a 19.30 h, i dm., de 10 a 13 h. 
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Dimarts, 30 de gener, a les 10 h
Punt de trobada: parada Pont d’Esplugues
Palau de la Virreina (Barcelona)
Exposició: ‘Barcelona vista del Besòs’
Inscripcions: el 15 i 22 de gener a l’Esplai de la Gent 
Gran, Centre La Plana, de 10 a 13 h 

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

CLUBS DE LECTURA  
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 9  18 h
Club de lectura Cordèlia
El cor és un caçador solitari
De Carson MacCullers

Dimarts 16  19 h 
Club de lectura de Novel·la negra
El verano de los juguetes muertos
De Toni Hill (amb la participació de l'autor)

Dijous 18  19 h
Club de lectura Carpe Diem
Argelagues, de Gemma Ruiz

Dijous 25  19.30 h 
Club de lectura Històries compartides
Desagüe, de Jordi Macarulla (amb l'autor)

CONVERSES AMB L'AUTOR  

Dimarts 23  19 h
Conversa amb l'escrip-
tor Jordi Amat
Autor de Com una 
pàtria. La vida de 
Josep Benet
Amat publica una bi-
ografi a d'aquest intel-
lectual i polític català 
que va ser un motor 
de la societat des-
prés de la derrota de 
la Guerra Civil. L'obra 
compta amb documentació inèdita i és fruit 
d'una trentena d'entrevistes. Benet va ser un 
dels puntals de la resistència antifranquista 
i el senador més votat de tot l'Estat espayol 
a les eleccions del 1977. 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES



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

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
Dimecres 24, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Cuina mexicana
Si vols conèixer la cultura mexicana a 
través de la gastronomia, vine a cuinar 
aquest saborós i colorit menjar. Ándale! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
Dijous 25, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 
'Any nou, feina nova. Com 
millorar laboralment'
Quin objectiu tens pel 2018? Ara és un 
bon moment per iniciar nous projectes, 
nous reptes, noves formes d’aconseguir la 
realització personal, i aconseguir la feina 
que desitges. Vine a crear un pla d’acció 
per aconseguir-ho!  Dirigit a joves de 16 a 
35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 29, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'Pràctiques per 
Europa: Eurodyssee i Cos 
Europeu de Solidaritat'
T’agradaria fer pràctiques arreu d’Europa i 
no saps per on començar? En aquest taller 
t’explicarem dues oportunitats de pràcti-
ques remunerades a Europa, l’Eurodyssee 
i el Cos Europeu de Solidaritat, i farem una 
reflexió de què s’ha de tenir en compte 
abans de marxar. Dirigit a joves de 18 a 30 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda

Dijous 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Capoeira
La capoeira és una mescla d’art marcial, 
dansa, música i acrobàcies. En aquest 
taller t’ensenyarem com practicar-la. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 

Dimarts 23, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Màgia per a principiants
Moltes vegades hem vist trucs de màgia 
que s’escapen dels nostres ulls i no 
sabem quin és el secret. En aquest taller 
n’aprendrem alguns. Dirigit a joves de 16 
a 35 anys.

Esplujove de nit

Divendres 26, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Trampantojos
El trampantojo és una tècnica culinària 
on res té el gust que t’imagines. Vine al 
Remolí i aprèn a fer aquestes receptes. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda 
(12-18 anys) 

Dimecres 31, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Croquetes kids
En aquest taller t’ensenyarem tots els trucs 
i tècniques que et calen saber per sorpren-
dre a la teva família amb unes bones cro-
quetes. Dirigit a joves de 12 a 18 anys.

TIC formació

Dimarts 16, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Disseny gràfic amb Canva
Amb el programari online Canva pots 
editar fotografies, crear imatges profes-
sionals i dissenys com flyers, pòsters, 
tríptics i CV mitjançant multiplicitat de 
plantilles pre-dissenyades, d’una manera 
intuïtiva. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Divendres 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Creació pàgines web amb 
Google Sites
Vols crear la teva pròpia pàgina web gra-
tuïta? Amb l’eina Google Sites aprendràs 
a publicar i compartir tot tipus de contin-
guts: vídeos, calendaris, presentacions, 
fotografies i text. Dirigit a joves de 16 a 
35 anys.

Dinamitzacions 
juvenils (12-18 anys)

Dilluns 22, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Cinema fòrum
Projecció de curtmetratges contra el mal-
tractament animal i posterior debat. 
Dinàmica dirigida a joves de 12 a 18 anys.

Dimecres 24, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Jocs de taula
Vine a gaudir una bona estona i aprèn 
noves maneres d’oci no virtual. Dinàmica 
dirigida a joves de 12 a 18 anys.

TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 

d’Emancipació romandran tancats fins 
al 7 de gener de 2018. Bones festes!

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

www.esplujove.net, trucant al 93 372 
97 06 (de dll. 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!!




