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La ciutat s’omple 
de caliu nadalenc, 
de tradició i de 
solidaritat

Tot a punt per 
celebrar el XV Torneig 
de Voleibol Femení 
Ciutat d’Esplugues
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DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

 16 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 
Lectura del Manifest del 
Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Drets 
Socials), Associació Esplugues Sense Barreres, 
Fundació Finestrelles, Fundació ASPROSEAT 
PROA-Esplugues, PROA Associació pro-disminuïts 
psíquics, Llar-residència d’Esplugues, Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet, Fundació ECOM i 
Associació APRENEM per l’Autisme.

 18.30 h • Plaça de Santa Magdalena 
Obrim els llums de Nadal   
Amb la participació de les corals infantils de 
l’Escola Municipal de Música. 
Xocolatada infantil.  +     p.3

 De 19 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
PRESSuPOST PARTICIPATIu 2020
Taller d’elaboració de propostes
Sessió per presentar el Pressupost Participatiu 
d’Esplugues 2020, així com per elaborar propostes 
entre les persones participants. Més informació: 
pressupostparticipatiu@esplugues.cat o a http://
espluguesparticipa.diba.cat 

Dimecres 4
  19 h • La Masoveria de Can Tinturé  

(CEM Les Moreres  )
1939, ESPLuguES        
Conferència: ‘Esplugues 1936-1939, 
fent memòria’
La historiadora i directora dels MEL, Roser 
Vilardell Tarruella, clourà el cicle de conferències 
‘1939. Esplugues’, amb una xerrada sobre alguns 
dels fets històrics esdevinguts durant la Guerra 
Civil a Esplugues. 

L’AgEndA 
d’Esplugues 
Dia a dia, desembre 2019

Diumenge 1 
  Fins al dilluns 9

Diferents punts habilitats  +     p.8

Joguines per a tots els infants
Podeu deixar les vostres donacions a: Esplugues, 
Creu Roja d’Esplugues, Sastrinyols , Clínica 
Nostra Senyora de guadalupe , Centre 
Municipal Puig Coca , L’Avenç Centre Cultural 
i l’Edifici Molí.
Organitzen: Creu Roja  i  Ajuntament 
d’Esplugues 

  11.30 a 13.30 h • Aula Ambiental 
del parc de Can Vidalet
JugATECAMBIENTAL                    
Ens ajudes a fer un refugi de biodi-
versitat i a saber qui viu a l’estany?
Entre tots i totes ajudarem a preparar un espai del 
parc de Can Vidalet per convertir-lo en un refugi 
de la biodiversitat. També podràs descobrir els 
éssers vius del llac del parc de Can Vidalet.
Organitza: AMB i Ajuntament d’Esplugues

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de la Fontsanta 
JugATECAMBIENTAL 
Fem menjadores per als 
ocells del parc i del jardí  

Dilluns 2
  18 h • Biblioteca La Bòbila  

Presentació llibre: Doce deslices que 
nos vuelven infelices, de Miguel Ángel 
Acebal Riesco

Dimarts 3

Plaça Catalunya

Pista de gel
Pista de patinatge sobre gel natural.  
preu: [6 €] per 30 minuts, inclou 
lloguer dels patins. Ús de guants 
obligatori. Fins al 7 de gener. 
(Vegeu notícia a El pont).

HORARIS:
• Dies laborables del 3 al 20 de   
 desembre -   de 16 a 20.30 h 
• Dies laborables del 23 de desembre fins  
 al dia 7 de gener -   d’11 a 14 h i de 
 16 a 20.30 h (vacances escolars)
• Caps de setmana -   d’11 a 20.30 h 
• Dies 24 i 31 -   d’11 a 19 h
• Dies 25, 26 i 1 de gener - 
   de 17.30 a 20.30 h

 De 16 a 19 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 
DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT   +     p.2

Mostra d’entitats de l’àmbit de les 
persones amb discapacitat
Amb photocall, xocolatada i rifa.

(continua a la columna següent)

+ Esplugues celebra el Dia de les 
Persones amb Discapacitat

Dia intErnacional  
DE lEs PErsonEs  
amb DiscaPacitat

Dimarts 3, a partir de les 16 h
mostra d’entitats
Jardins del casal de cultura 
robert brillas

Del 3 de desembre al 8 de gener
biblioteca Pare miquel d’Esplugues
Exposició ‘caPacitart’

Del 23 al 31 de desembre
local d’entitats Esplugues sense 
barreres i aPrEnEm  
(carrer rafael sebastià irla s/n)
casal d’Hivern per a Joves amb 
Discapacitat

El 3 de desembre se celebra el Dia internacional de les Persones amb Discapa-
citat. És per això que al llarg del dia s’han organitzat un seguit d’activitats per com-
memorar aquesta efemèride. Així, a partir de les 16 h, es procedirà a l’obertura de 
la mostra d’entitats amb la lectura del manifest, als Jardins del Casal de Cultura 
Robert Brillas. Les entitats de l’àmbit de les persones amb discapacitat donaran a 
conèixer la seva feina. després el photocall, la xocolatada i la rifa prendran el prota-
gonisme.  A més, a partir del dimarts 3 i fins al 8 de gener es podrà veure l’exposició 
‘caPacitart’, a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. Es tracta d’una mostra de 
dibuix i pintura produïda per membres de les entitats Fundació Finestrelles, Fun-
dació asProsEat Proa-Esplugues i associació Esplugues sense barreres.

Tot plegat en un dia que ens serveix per construir una societat més in-
clusiva i interactiva, que creixi en la diversitat i que fugi de paternalismes i 
prejudicis.l’ajuntament d’Esplugues, l’associació Esplugues sense barreres, 
la Fundació Finestrelles, la Fundació asProsEat Proa-Esplugues, Proa 
associació Pro-disminuïts Psíquics, llar-resistència d’Esplugues, club 
d’Esplai Pubilla cases-can Vidalet, Fundació Ecom i l’associació 
aPrEnEm per l’autisme organitzen aquesta vetllada tan especial com 
necessària.

D’altra banda,  del 23 de desembre fins al 3 de gener, el local 
d’entitats Esplugues sense barreres i aPrEnEm acull el casal 
d’Hivern per a Joves amb Discapacitat. Un projecte adreçat a 
joves d’entre 15 i 35 anys amb pluridiscapacitat, residents a Esplu-
gues. El casal ofereix un seguit d’activitats adaptades a totes aque-
lles persones que hi participin.  Us podeu inscriure fins al dijous 5, 
a la secretaria del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet.
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+ Entitats i comerços es bolquen 
per rebre el nadal a Esplugues

Fira DE naDal
Dissabte 7, de 10 a 21 h
Diumenge 8, de 10 a 21 h
rambla del carme

obrim els llums de nadal
Dimecres 3, a les 18 h
Plaça de santa magdalena
lliUramEnt DE PrEmis DEl 
concUrs DE PEssEbrEs
Divendres 20, a les 18
local de l’associació de Veïns del 
barri del centre

Les entitats i els comerços espluguins esdevenen, durant 
tot l’any, un actiu fonamentala l’hora de desenvolupar el 
gruix d’activitats que es duen a terme al municipi. I en una 
època tan especial com és el nadal, aquest fet sembla que 
cobri una rellevància encara més important. gràcies als seus 
esforços, que s’uneixen als que es fan des del propi Ajunta-
ment, les activitats nadalenques es multipliquen per cada 
racó de la ciutat i es respira l’autèntic esperit nadalenc: el 
d’unió, il·lusió i màgia.

la camPanYa naDalEnca s’inicia amb 
l’EncEsa DEls llUms

Els llums de nadal són el preludi de les festes que vindran, ja 
que és l’esdeveniment que dona el tret de sortida a la cam-
panya nadalenca que anima el consum responsable i aposta 
pel comerç de proximitat. El proper dimarts 3, es produirà 
la gran festa ‘obrim els llums de nadal’, amb la participa-
ció de les corals infantils de l’Escola municipal de músi-
ca d’Esplugues. Es tracta d’un acte simbòlic, que pretén 
fomentar el moviment pels principals carrers comercials de 
la ciutat. Ja ho sabeu, dimecres 3, llum, color, nadales i una 
xocolatada final us esperen a la plaça de Santa Magdalena.

la Fira DE naDal. comErÇ i animaciÓ 
al carrEr

És un dels clàssics del nostre nadal. El primer cap de setma-
na del mes, la Rambla del Carme es vesteix de fira per oferir 
tot allò que necessiteu per gaudir del nadal. tradicions i 
costums d’Espluga Viva organitza aquest mercat espe-
cial, on hi podreu trobar guarniments, productes artesa-
nals, gastronomia i herbes purificadores. A més, si encara 
no teniu els regals, a la Fira de nadal trobareu tota classe 

d’obsequis. I mentre passegeu per les diferents paradetes, 
podreu gaudir d’un bon grapat d’activitats programades per 
a aquest cap de setmana. Es tracta d’espectacles per a tots 
el públics organitzats per diferents entitats del municipi. 
Així, dissabte 7, podreu gaudir d’un taller infantil, el concert 
de the cane Peelers, la cantada de nadales amb Portàtil 
Fm o el concert de nit de la mà de Gris rosa blue. A més 
a més, hi haurà xocolatada per a tothom i tallers de nadales 
per a la canalla.  diumenge és el torn del concert vermut 
a càrrec de l’aula de Gralla de tic-Espluga Viva i del 
Grup de grallers Esparriots. Per si fos poc,  ben a prop de 
l’escenari habilitat per l’ocasió,  també hi podreu trobar la 
taverna de la Fira, on us hi esperen  un seguit de pro-
ductes gastronòmics per degustar i agafar idees de cara 
als sopars familiars que vénen.

Es bUsca El millor PEssEbrE

L’aVV centre organitza, un any més, 
un dels concursos més esperats deles 
festes: el concurs de Pessebres. El 
certamen té dues modalitats: adulta 
i infantil (fins a 12 anys). Podeu 
inscriure les vostres 
creacions al local de 
l’associació (carrer 
Àngel guimerà,43). 
L’exposició s’inaugurarà 
el proper dilluns 16  i es 
podrà visitar fins al divendres 
20. A més, les obres guanyadores es do-
naran a conèixer el mateix divendres 20, amb el 
corresponent lliurament de premis. L’acte estarà amenitzat 
amb la lectura de poemes de nadal, així com de copa de 
cava, torrons i polvorons. Molta sort!

Fira DE naDal
Dissabte 7, de 10 a 21 h
Diumenge 8, de 10 a 15 h
rambla del carme

obrim Els llUms DE naDal
Dimarts 3, a les 18.30 h
Plaça de santa magdalena

lliUramEnt DE PrEmis DEl concUrs DE 
PEssEbrEs
Divendres 20, a les 18
local de l’associació de Veïns del barri 
del centre
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Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat
 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFòRuM
Carl M. Von Weber
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Francesc Coma.  L’obertura: síntesi apassionant 
del poema simfònic
Organitza: Club de Música Clàssica

 De 19 a 21 h • Espai Baronda  
Dia del Voluntariat
Acte per la celebració del dia del voluntariat: 
conferència, taula d’experiències, refrigeri i espai 
de trobada entre entitats i voluntariat. +info: 
voluntariat@esplugues.cat

Dijous 5 
 18 h  • Residència La Mallola

Auditori M. Rosa Campreciós     
Socis gratuït. No socis [5€]
AuLA D’EXTENSIó uNIVERSITàRIA
Conferència:‘Ramon Casas’
A  càrrec de l’historiador de l’Art,  Sebastià 
Sànchez Sauleda. 
Més informació a aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Dissabte 7
 De 10 a 21 h

Rambla del Carme   +     p.3

FIRA DE NADAL
Hi podreu trobar tota mena de regals, guarniments, 
alimentació artesana, la taverna de la fira... Tot plegat 
amanit amb actuacions musicals per fer-vos-ho 
passar d’allò més bé.

 10 h · Obertura de la Fira
 11.30 a 13 h · Taller de Nadales per a 

infants
 13 h · Concert vermut amb The 

Cane Peelers
 18 h · Xocolatada calenta per a 

tothom
 18.30 h · Cantada de nadales amb La 

Portàtil FM
 21 h · Sopar i concert de nit amb 

gris Rosa Blue
Organitza: Espluga Viva

 D’11.30 a 13.30 h
FIRA DE NADAL
Pressupost Participatiu 2020
Punt de participació mòbil 
Vine a informar-te del Pressupost Participatiu 2020, 
dona’t d’alta al portal Esplugues Participa i fes la 
teva proposta.

Diumenge 8
 De 10 a 15 h

Rambla del Carme   +     p.3

FIRA DE NADAL
Hi podreu trobar tota mena de regals, guarniments, 
alimentació artesana, la taverna de la fira...Tot 
plegat amanit amb actuacions musicals per 
fer-vos-ho passar d’allò més bé.

 10 h · Obertura de la Fira
 12.30 h · Concert vermut amb l’Aula 

de gralla de TiC-Espluga Viva
 13 h · grup de grallers Esparriots        
 15 h · Tancament de la Fira

Organitza: Espluga Viva

 D’11.30 a 13.30 h 
Parc de la Fontsanta          
JugATECAMBIENTAL      
Coneguem els ocells hivernants del 
parc

Dilluns 9
 17 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

Cinefòrum gent gran
Accés gratuït

Dimarts 10
 De 10 a 12 h

Centre Municipal Puig Coca 
PRESSuPOST PARTICIPATIu 2020
Sessió per presentar el Pressupost Participatiu 
d’Esplugues 2020, així com per elaborar 
propostes entre les persones participants. Més 
informació: pressupostparticipatiu@esplugues.
cat o a http://espluguesparticipa.diba.cat 

Dimecres 11
 19 h • La Masoveria de Can Tinturé 

Conferència: ‘L’Escola Bauhaus, el 
centenari d’una icona’
El Cercle Artístic d’Esplugues commemora 
el centenari de l’Escola BAUHAUS amb una 
conferència a càrrec de Mercè Vidal, professora 
emèrita d’Història de l’Art de la UB. La sessió 
s’iniciarà amb la projecció del documental de 
dansa d’Oscar Schlemmer Ballet Triadic, i a 
continuació ens aproximarem a la història de la 
mítica escola alemanya d’art, disseny, arquitectura, 
dansa i fotografia, i en la seva incidència com a 
fenomen d’avantguarda.

Dijous 12 
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENuTS
Dins el cor, a càrrec d’Ada Cusidó
Per a infants d’entre 24 i 48 mesos, 
acompanyats d’una persona adulta. Places 
limitades, cal reserva prèvia.

 18 h • Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós     
Socis gratuït. No socis [5€]
AuLA D’EXTENSIó uNIVERSITàRIA
Conferència:‘El canvi climàtic: realitat 
o quimera’, a càrrec del doctor en ciències 
ambientals, Martí Boada. Més informació a 
aaugge@yahoo.es.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 De 18 a 20 h • Oficina Jove d’Emancipació 
Obligacions fiscals de les entitats
Repàs de quines són les obligacions fiscals de 
les entitats i quan i com tramitar-les.
Places limitades. Inscripcions a www.entitats.
esplugues.cat +info: voluntariat@esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

 19 h
  La Masoveria de Can Tinturé 
Xerrada: ‘Què ens agrada?’
La importància de la formació, la 
comunicació i el benestar físic i emocional 
per  l’apoderament femení. A càrrec de Maden 
Castillo, fundadora i directora  d’Exedra 
Formació i Consultoria i Roser Montardir, 
fundadora i directora  de RMC formació.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues - Dones

 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
Xerrada: 
‘Crònica de la Vida d’Esplugues, 70 
anys de publicació ininterrompuda 
recollint els fets del nostre poble’
Presenten Miquel Casellas i Joan Puiggrós
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Divendres 13
 De 17.30 a 19.30 h

L’Avenç Centre Cultural   

 LuDIJOCS
Jocs infantils
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 21.30 h
Parròquia de Sant Mateu 
Concert de l’orquestra Ocell i les 
corals Si fa sol, Espurna, Teen Star 
Voices, Kwaya i Sons i Veus de 
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música 

Dissabte 14
 De 10 a 12 h

Punt de trobada: CEM Les Moreres
Cicle de Passejades Saludables de 
Marxa Nòrdica
Intensitat mitjana-baixa. Distància aproximada 
6 km. Descobrireu l’entorn natural tot gaudint 
de caminar fent Marxa Nòrdica. Inscripcions a: 
www.nordicwalkingcatalunya.cat

 11 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Concurs de dibuix 
i animació infantil  +     p.5

Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
STORyTIME
Santa’s Elves, a càrrec de l’equip Kids&us 
d’Esplugues
S’acosta Nadal i els ajudants de Santa Claus 
estan molt preocupats perquè en Rudolph, el 
ren màgic, està malalt! Aconseguireu ajudar-los 
a repartir tots els regals a temps?

 De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural 
Ball per a la gent gran
Preu [3€]. Soci [2€]
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Els Pastorets més irreverents de la comarca ja són 
aquí! A més, enguany l’espectacle més esperat 
d’aquest Nadal celebra els seus 20 anys d’història. 
No us perdeu aquests històrics, esbojarrats i 
divertits Pastorets. Venda d’entrades a la secretaria 
de L’Avenç (de 16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

 18 i 19.30 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues 
Sala d’actes  Centre Municipal Puig Coca
Concert de grups de Música 
moderna i Jazz
Sessió doble: a les 18 h hi participaran els combos 
infantils i a les 19.30 h els de joves i adults.
Organitza: Escola Municipal de Música 

 21 h
Església de Santa Magdalena 
Concert: Esplugues 
canta el Nadal 2019   

+     p.7

S’acosten les festes de Nadal i, com ja és 
tradicional, Els Amics de la Música preparen 
el concert “Esplugues canta el Nadal 2019”. Hi 
participaran tres corals de casa nostra: Societat 
Coral Centenària La Coloma, Coral de 
gòspel d’Esplugues (associada a Cor de Cors 
de Barcelona) i Deutsche Schule Barcelona 
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Chor (cor de l’Escola Alemanya d’Esplugues). En 
acabar tots plegats cantaran una nadala popular. 
Entrada gratuïta.
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena amb el patrocini de la Parròquia de 
Santa Magdalena

Diumenge 15
 11 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
12è Festival de Coros Rocieros por 
Villancicos Ciutat d’Esplugues
Es farà una recollida d’aliments no peribles
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

+     p.5

 12 h
CaixaForum (Barcelona) 
Concert de l’Escola Municipal de 
Música d’Esplugues
Hi actuarà el combo Black&White de l’escola
Organitza: Associació Asproseat

 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Els Pastorets més irreverents de la comarca ja són 
aquí! A més, enguany l’espectacle més esperat 
d’aquest Nadal celebra els seus 20 anys d’història. 
No us perdeu aquests històrics, esbojarrats i 
divertits Pastorets. Venda d’entrades a la secretaria 
de L’Avenç (de 16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

 18 h
Local A Escena (Av. Cornellà, 17-19 - Símbol)
Concert de Nadal a 
benefici de la Marató de TV3  +     p.5

Hi actuaran alumnes de l’escola amb un repertori 
de dansa i cant d’allò més engrescador. Durant 
el concert podreu fer les vostres aportacions 
per a La Marató de TV3.
Organitza: A Escena, Associació Cultural, 
Educativa i Social

Dilluns 16
 De 17 a 20.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Taller de contes: 
‘Escriu un relat per Nadal’
Teniu la possibilitat d’escriure el vostre propi 
conte personalitzat. A més durant el taller us 
convidaran a uns dolços.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues

+ En Esplugues la solidaridad 
y la tradición se unen en navidad 
En estas fechas tan emotivas, las entidades y asociaciones 
de vecinos se vuelcan en contribuir de una forma activa y 
dinámica para que todas las personas del municipio pue-
dan disfrutar de un sinfín de actividades divertidas, tiernas 
y solidarias, marcadas por un claro acento navideño. Unas 
actividades para vivir en familia y que son una muestra 
inequívoca de la cultura popular de Esplugues.

PEsEbrE ViVEntE
Se trata de uno de los hitos más esperados del mes. Y es 
que el Pesebre Viviente no solo es uno de los eventos con 
mayor historia, sino que también es capaz de atraer a más 
de un millar de personas cada año. El centro cultural an-
daluz Plaza macael cuida cada pequeño detalle para que 
este evento sea, un año más, un éxito. Además,  la semana 
anterior al estreno del pesebre, la misma entidad estará 
animando ya las fiestas con la organizacióndel concurso 
de dibujo y animación infantil y del Festival de coros 
rocieros por Villancicos ciutat d’Esplugues. Por cierto, 
durante el festival de coros se llevará a cabo una recogida 
de alimentos no perecederos.

El tiÓ sE rEPartE Por DiFErEntEs PUntos 
DE EsPlUGUEs
Se trata de una de nuestras tradiciones más genuinas y, 
probablemente, de las más hilarantes. Y es que en Catalunya 
fer cagar el tió, es una de las actividades más emotivas y 
divertidas que se hacen en familia por estas fechas. Peque-

ños y adultos se lo pasan en grande 
golpeando un tronco mientras le 

dedican una canción. Al ter-
minar el ritual se descubren, 
bajo la manta, los regalos de 
los allí presentes. En Esplu-

gues esta tradición se vive por 
todo lo grande. Y es que po-
dréis disfrutar del Tió gigante 
los días 20 y 21, a las 18 h; 22 y 
23, de 11.30 y 18 h; y el 21, a las 
11.30 h, en la plaza Catalunya. 

Por su parte, las asociaciones de vecinos de distintos barrios 
también organizan su tradicional y particular Tió. Los en-
contraréis en Can Clota, la Plana-Montesa, Can Vidalet y el 
gall, donde además se recogerán juguetes y alimentos para 
las personas más desfavorecidas.

El EsPÍritU naViDEÑo Es tambiÉn El EsPÍ-
ritU soliDario
Uno de los conceptos básicos que sobresale por esas 
fechas, quizás el más presente, es el de la solidaridad. Es 
momento de hacer propósitos para el nuevo año e inten-
tar ser mejores personas que el año anterior. Es por esto, 
que muchas de las actividades que se celebran este mes 
son de carácter solidario. En este sentido cabe destacar la 
campaña de recogida de juguetes Joguines per a tots els 
infants (ver pág. 8) o el concierto en favor de la marató de 
tV3, organizado por a Escena (Associació Cultural, Educa-
tiva i Social). En dicho concierto benéfico participaran los 
alumnos y alumnas de a Escena, Escola de Dansa i arts 
Escèniques. 
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 17.30 h, 18.30 i 19.30 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues 
Centre Municipal Puig Coca 
Concerts d’hivern d’alumnes   +     p.7  
Organitza: Escola Municipal  de Música

 18 h
Local de l’Associació de Veïns del Barri del Centre 
(c. Àngel Guimerà, 43)
CONCuRS DE PESSEBRES 2019  
Obertura de l’exposició          +     p.3

L’exposició de pessebres presentats a concurs es 
podrà visitar fins al divendres 20, de 18 a 20 h.
Organitza: Associació de Veïns Barri Centre

Dimarts 17
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PRESENTACIó DE LLIBRES
Planetari, llibre amb CD. Amb l’actuació de 
Joan Isaac i il·lustracions de Daniel Sesé
Organitza: Llibres del Segle, amb la participació 
dels autors

 17.30 h, 18.30 i 19.30 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues 
Centre Municipal Puig Coca 
Concerts d’hivern d’alumnes   +     p.7  
Organitza: Escola Municipal  de Música

Dimecres 18
 17.30 h, 18.30 i 19.30 h

Escola Municipal de Música d’Esplugues 
Centre Municipal Puig Coca 
Concerts d’hivern d’alumnes   +     p.7  
Organitza: Escola Municipal  de Música

 18 h • Saló de Plens de l’Ajuntament 
Plaça 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 Pare Miquel d’Esplugues 
DISCOFòRuM
‘Nadal a compàs del tres per quatre’
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Ramon Cervera. Selecció de valsos i presentació 
a càrrec de M. Carme Dragó i Carme Valdé.
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 19
 17.30 h, 18.30 i 19.30 h

Escola Municipal de Música d’Esplugues 
Centre Municipal Puig Coca 
Concerts d’hivern d’alumnes   +     p.7  
Organitza: Escola Municipal  de Música

 18 h • Residència La Mallola
Auditori M. Rosa Campreciós     
Socis gratuït. No socis [5€]
AuLA D’EXTENSIó uNIVERSITàRIA
Conferència:
‘La destrucció del Modernisme’
A càrrec del periodista Lluís Permanyer i Lladós. 
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 
Presentació del llibre: 
L’empresonament franquista al 
Baix Llobregat, a càrrec de l’autor Joan 
Montblanc. 
Organitza: Centres d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat 

 19.30  h • L’Avenç Centre Cultural 
Presentació del llibre: 
Des del banc dels acusats, de Raül 
Romeva i Rueda, a càrrec de Bernat Picornell i 
Aleix Villatoro.
Organitza: La Llibreria Esplugues i L’Avenç Centre 
Cultural

Divendres 20
 12.30 h • Plaça del Taxí

Vine a fer cagar el Tió +     p.5

i animació infantil
Organitza: AVV Can Clota

 17.30 h, 18.30 i 19.30 h
Escola Municipal de Música d’Esplugues 
Centre Municipal Puig Coca 
Concerts d’hivern d’alumnes   +     p.7  
Organitza: Escola Municipal  de Música

 17.30 h  • Rambla Àngel Guimerà
Vine a fer cagar el Tió
A més del tradicional Tió, també es recolliran 
aliments i joguines per a la població
més vulnerable.
Organitza: AVV El Gall

 17.30 h • Plaça Gandhi
Vine a fer cagar el Tió    +     p.5

Organitza: AVV La Plana – Montesa 

 De 18 a 20 h
Plaça Catalunya 
Vine a fer cagar el Tió gegant
Organitza: Ajuntament d’Esplugues 

 18.30 h • Edifici Cadí 
Vine a fer cagar el Tió +     p.5

i animació infantil
Organitza: AVV Can Vidalet

 18 h • Local de l’Associació de Veïns del Barri 
del Centre – c. Àngel Guimerà, 43
CONCuRS DE PESSEBRES 2019 +     p.3

Lliurament de premis 
L’Acte estarà acompanyat d’un recital de poemes 
nadalencs, copa de cava, torrons i polvorons.
Organitza: Associació de Veïns Barri Centre

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

 22 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Els Pastorets més irreverents de la comarca ja són 
aquí! A més, enguany l’espectacle més esperat 
d’aquest Nadal celebra els seus 20 anys d’història. 
No us perdeu aquests històrics, esbojarrats i 
divertits Pastorets. Venda d’entrades a la secretaria 
de L’Avenç (de 16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

Dissabte 21
 De 10 a 14 h

Plaça Catalunya 
Tallers Infantils de Nadal  

 17 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Els Pastorets més irreverents de la comarca ja són 
aquí! A més, enguany l’espectacle més esperat 
d’aquest Nadal celebra els seus 20 anys d’història. 
No us perdeu aquests històrics, esbojarrats i 
divertits Pastorets. Venda d’entrades a la secretaria 
de L’Avenç (de 16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

 De 18 a 20 h
Plaça Catalunya 
Vine a fer cagar el Tió gegant
Organitza: Ajuntament d’Esplugues 

 19.30 h
Edifici Cadí - Rambla Verge de la Mercè, 57 
Actuació musical del grup NINO’S 
BAND

 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Venda d’entrades a la secretaria de L’Avenç (de 
16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues 

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

Diumenge 22
 De 10 a 14 h

Plaça Catalunya 
Tallers Infantils de Nadal  

 D’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Plaça Catalunya 
Vine a fer cagar el Tió gegant
Organitza: Ajuntament d’Esplugues 

 17 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Els Pastorets més irreverents de la comarca ja són 
aquí! A més, enguany l’espectacle més esperat 
d’aquest Nadal celebra els seus 20 anys d’història. 
No us perdeu aquests històrics, esbojarrats i 
divertits Pastorets. Venda d’entrades a la secretaria 
de L’Avenç (de 16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

 De 18 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural 
Concert Cobla Ciutat de girona
Entrada públic general [5€]. Jubilats [3€]. Socis de 
L’Avenç i socis de la Secció Sardanista: gratuït.
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç i L’Avenç 
Centre Cultural 

 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Venda d’entrades a la secretaria de L’Avenç (de 
16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

  20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

Dilluns 23
 D’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h

Plaça Catalunya 
Vine a fer cagar el Tió gegant
Organitza: Ajuntament d’Esplugues 

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael
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Dimarts 24
 D’11.30 a 13.30 h 

Plaça Catalunya 
Vine a fer cagar el Tió gegant
Organitza: Ajuntament d’Esplugues 

Dimecres 25
 20.30 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

 22 h
Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Els Pastorets més irreverents de la comarca ja són 
aquí! A més, enguany l’espectacle més esperat 
d’aquest Nadal celebra els seus 20 anys d’història. 
No us perdeu aquests històrics, esbojarrats i 
divertits Pastorets. Venda d’entrades a la secretaria 
de L’Avenç (de 16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

Dijous 26
 18 h

Casal de Cultura Robert Brillas 
Els Pastorets d’Esplugues     +     p.7

Els Pastorets més irreverents de la comarca ja són 
aquí! A més, enguany l’espectacle més esperat 
d’aquest Nadal celebra els seus 20 anys d’història. 
No us perdeu aquests històrics, esbojarrats i 
divertits Pastorets. Venda d’entrades a la secretaria 
de L’Avenç (de 16.30 a 19.30 h). Preu [7€].
Organitza: Associació Pastorets d’Esplugues

+

Tot a punt perquè les forces de l’Infern, del Cel i de la Terra 
s’uneixin de nou en un dels plats forts del nadal: els Pastorets 
d’Esplugues. Uns Pastorets que, enguany, estan especialment 
de celebració. I és que aquest any es compleixen 20 anys 
de representacions ininterrompudes dalt de l’escenari 
del Casal de Cultura Robert Brillas.  És per això que fins al 
passat 29 de novembre es va oferir l’exposició ‘20 anys de 
Pastorets al brillas’, on a través de les fotografies, vídeos, 
decorats, vestuari, atrezzo i diversos elements es va fer un 
recorregut a través de la seva trajectòria. El president de 
l’associació Pastorets d’Esplugues, J.oriol Pi, assegura 
que aquesta fita només ha estat possible gràcies a la “ines-
timable complicitat de tots vosaltres, públic, que any rere 
any heu acudit a la cita”. Al darrere d’aquests vint anys hi ha 
molta feina, molta il·lusió i molta gent que ha fet possible que 
cada any els Pastorets siguin un èxit de públic i de qualitat, 
i són així un dels referents del municipi i de més enllà. La 
seva posada en escena, l’humor irreverent i desenfadat, la 
seva sàtira  de l’actualitat, la mica de tradició encarnada per 
un text original i la passió de tots els qui en formen part, 
fan d’aquest espectacle un dels més desitjats del nadal. Tot 
plegat ben embolcallat per la música en directe gràcies a 
la col·laboració de l’Escola municipal de música. Com 
sempre, l’argument d’enguany és un dels secrets més ben 
guardats de la contrada, però algun pastoret xerrameca ens 
ha avançat que  aquest nadal no pinta bé pels interessos 
celestials. Es veu que Satanàs ha aconseguit un objecte 
molt preuat. Però no us alarmeu, perquè des del Cel ens 
informen que si tots hi posem de la nostra part, la bondat 
vencerà l’Infern. Si no voleu perdre detall no us ho perdeu. 
llarga vida als Pastorets d’Esplugues!

la música; Un altrE DEls noms ProPis 
D’aqUEst naDal
El Nadal és una època de gran càrrega sentimental; és per 
això que la música, aquesta gran transmissora d’emocions hi 
té un paper cabdal. En aquest sentit, ja fa alguns anys que a 
Esplugues se n’organitza una de grossa. Ens referim al con-
cert Esplugues canta al nadal 2019(dissabte 14, 21 h), que 
organitzen els amics de la música de santa magdalena, 
amb el patrocini de la parròquia. Hi participaran tres corals 
de la ciutat: Societat Coral Centenària La Coloma, Coral de 
gòspel d’Esplugues (associada a Cor de Cors de Barcelona) i 
Deutsche Schule Barcelona Chor (cor de l’Escola Alemanya 
d’Esplugues). En acabar tots plegats cantaran una nadala po-
pular. L’entrada és gratuïta.

20 anys després, els Pastorets 
d’Esplugues segueixen sent referent 
del teatre popular a la comarca

d’altra banda, el nadal és un bon moment per conèixer i 
gaudir de la feina que fan desde l’Escola municipal de música 
d’Esplugues. Tindreu diverses oportunitats per escoltar-los. 
La primera, el dimarts 3, en l’acte solemne d’encesa de llums 
de nadal. A més l’orquestra ocell i les corals  si fa sol, Es-
purna, teen star Voices, Kwaya i sons i Veus oferiran un 
concert a la parròquia de sant mateu el proper divendres 13.  
L’endemà tindreu una nova ocasió per delectar-vos amb el jazz 
i la música moderna dels combos infantils i adults de l’escola. 
del dilluns 16 al divendres 20, i com ja és costum, se celebraran 
els concerts d’hivern a la mateixa escola per celebrar a bon 
ritme aquestes festes senyalades. Cal destacar també, que el 
combo black&White de l’EMME tocaran al concert ofert al 
caixaForum, el diumenge 15. Teniu tots els concerts detallats 
al dia a dia. A més, diumenge 22 podreu gaudir del concert 
cobla ciutat de Girona, organitzat per la secció sardanista 
de l’avenç, un clàssic per a aquestes dates. 

Els PastorEts D’EsPlUGUEs
Dissabte 14, a les 18 h•	
Diumenge 15, a les 18 h•	
Divendres 20, a les 22 h•	
Dissabte 21, a les 17 i a les 20 h•	
Diumenge 22, a les 17 i a les 20 h•	
Dimecres 25, a les 22 h•	
Dijous 26, a les 18 h•	
casal de cultura robert brillas•	

Preu 7 €. Venda anticipada d’entrades a la secretaria 
de l’avenç. De dilluns a divendres de 16 a 20 h
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Dimarts 31
 23.30 h • Plaça Macael, s/n 

Festa de Cap d’Any del Centro 
Aragonés
Reserves al telèfon 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

Dimecres 1 de gener
 D’1 a 5 de la matinada

L’Avenç Centre Cultural 
Nit de Cap d’Any
Preu [15€] amb dues consumicions. Aforament 
limitat. Organitza: L’Avenç Centre Cultural

CuRSOS I TALLERS
  Dimarts 3, 10 i 17

Taller de Marxa Nòrdica
Cal haver fet un curs d’iniciació a la marxa nòrdica 
o tenir-ne coneixements bàsics.
(Places limitades. Informació i inscripció a www.
nordicwalkingcatalunya.cat)
Preu de les set sessions: Persones residents a 
Esplugues: 30€. Persones amb llicència FEEC: 
30€. Persones de fora del municipi d’Esplugues: 
35€. Horari: de 18.30 a 20 h

  Dimecres 4 i 11, d’11. 30 a 13.30 h
Espai Municipal de les Arts d’Esplugues  
(Centre Municipal Puig Coca, 4a planta)
Monogràfic de Joieria en Vidre
L’Escola Municipal de Ceràmica presenta el 
monogràfic de joieria en vidre. Preu residents 
[20,42€]. No residents [30,64€]
Organitza: Escola Municipal de Ceràmica 

  Dimarts 10 i 17, de 17.30 a 19.30 h - 1r grup 
  Dijous 12 i 19, de 17.30 a 19.30 h - 2n grup 

CIRD Vil·la Pepita 
Taller de Nadal al CIRD 
Aprofitant les festes de Nadal us iniciaran en 
l’art de decorar la llar. Incripcions als PACs. 
Places limitades. Preu taller: 10,19e (no residents 
18,34e)

  Dimecres 11, de 20.15 a 22.15 h
CIRD Vil·la Pepita 
Taller de fotografia I: aprendre a 
mirar i a utilitzar la càmera
Taller que ensenya a aprendre a mirar i nocions 
bàsiques de fotografia i composició. A càrrec de 
Beatriz Pérez Martín, creadora i realitzadora 
de contingut audiovisual. Inscripcions a: xde.
esplugues@gmail.com. Taller gratuït per a sòcies 
de la XDE i dones d’Esplugues

  Dilluns 16, 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 conductesper gaudir, encara més, 
de l’experiència deser mares i pares. 
Docent: Anna Mascaró i Colls.
Inscripcions: 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades

  Dijous, 19 de desembre, a les 17.30 h
Cuina del Casal de Cultura Robert Brillas
Fogons del Món 
És un taller de cuina de diferents països del mon 
a càrrec de l’alumnat dels cursos de formació 
per a persones nouvingudes. Obert i gratuït per 
a tota la ciutadania prèvia inscripció enviant  un 
correu electrònic a acollida@esplugues.cat 

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

Divendres 27
 16 h

CEM Les Moreres   +     p.9

XV Torneig de Voleibol Femení 
Ciutat d’Esplugues
Categories participants: U-16 (cadet) i U-18 
(juvenil)
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

Dissabte 28
 De 10 a 21 h

Camp Municipal Futbol Salt del Pi
X Torneig Nadal Aleví Futbol Ciutat 
d’Esplugues
Organitza: CFA Espluguenc

 A partir de les 9 h
CEM Les Moreres   +     p.9

XV Torneig de Voleibol Femení 
Ciutat d’Esplugues
Categories participants: U-16 (cadet) i U-18 
(juvenil)
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Pessebre Vivent   +     p.5Entrada gratuïta
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

Diumenge 29
 De 9 a 14 h

CEM Les Moreres   +     p.9

XV Torneig de Voleibol Femení 
Ciutat d’Esplugues
Categories participants: U-16 (cadet) i U-18 
(juvenil)
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 D’11 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà
Fira d’art al carrer
Organitza: Cercle Artístic d’Esplugues

+ cap infant sense joguina
El nadal és sinònim d’estar en família, però també és temps d’il·lusió, alegria i 
demostració  d’amor. És l’època predilecta de la canalla per la màgia, el caliu 
familiar i, com no, pels regals. És per això que cap infant hauria de quedar-
se sense la seva il·lusió, sense la màgia, sense l’alegria i tampoc sense la seva 
joguina. Per fer-ho possible Esplugues demana la col·laboració de tothom. Com 
cada any, la ciutat es proposa recaptar joguines perquè cap nen o cap nena 
es quedin sense el seu obsequi. I és que el nadal, més que cap altra època, 
ens ofereix l’oportunitat de ser generosos envers els altres i, especialment, 
envers les persones més desafavorides. demostreu, un cop més, la solidaritat 
d’Esplugues tot contribuint a la campanya “Joguines per a tots els infants”. 
Per fer-ho, cal portar joguines noves, que no estiguin embolicades, dirigides 
a infants d’entre 0 i 12 anys. Teniu temps fins al dilluns 9.  Els organitzadors 
aquest any han optat per finalitzar abans el termini de recollida de joguines i, 
més endavant, la màgia farà que tots els infants tinguin re-
gals per al Tió, el nadal i els Reis. Podeu deixar les vostres 
donacions als següents punts habilitats:

Esplugues televisió (Verge de Guadalupe, 28-30, de 
dilluns a dijous, de 10 a 14 i de 17 a 19 h; divendres de 10 a 
14 h). creu roja d’Esplugues (Severo Ochoa, 14, de dilluns 
a divendres de 9.30 a 14h i de dilluns a dijous de 15 a 18.30 
h). sastrinyols (Laureà Miró, 209, de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h; dissabte de 10 a 13 h). clínica 
nostra senyora de Guadalupe (c/Francesc Moragas, 2; de 
dilluns a divendres, de 9 a 19 h). centre municipal Puig 
coca (Petit Parc de l’Amistat s/n, de dilluns a divendres, de 10 a 
20 h). l’avenç centre cultural (Àngel guimerà, 27, de dilluns 
a divendres, de 16.30 a 20 h) i l’Edifici molí (Verge de la 
Mercè, 1, de dilluns a divendres, de 10 a 20 h).

El lliurament dels regals es durà a terme el dimecres 
18 i el dijous 19. Aquesta campanya es pot desenvolupar 
gràcies a l’ajuntament d’Esplugues i la col·laboració ciu-
tadana i de les empreses, botigues i entitats del municipi 
(nestlé, Unió de botiguers i comerciants d’Esplugues, 
onG la nau, Gent constructiva, morlancos team, arel 
Home, Perruqueria b&m, clínica nostra senyora de 
Guadalupe, creu roja, càritas i l’associació cristiana 
d’ajuda social Vida).
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+

Un any més el club Voleibol Esplugues organitza el 
torneig de Voleibol Femení ciutat d’Esplugues, i ja en 
van quinze! Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29,  el 
CEM Les Moreres serà testimoni d’excepció de la gran festa 
d’aquest esport. Enguany l’organització compta amb un 
dia més que l’any passat, cosa que permetrà gaudir encara 
més d’aquesta celebració  esportiva, tal com ha expressat el 
president de l’entitat Àlex Gusano. L’objectiu és oferir una 
competició de nivell, tot gaudint de la companyonia i la su-
peració que ofereix l’esport. Enguany, els equips confirmats 
són el segell de lleida, el club de Voleibol de salou, el 
Vallbona de Granollers, l’aguere de tenerife i el club 
de Voleibol de la Vall d’Hebron. El Torneig està dividit 
en dues categories, cadet i juvenil, i al llarg dels tres dies de 
competició es jugaran partits cada hora i mitja.  Un any més 
el president del Club de Voleibol d’Esplugues, Àlex gusano, 
fa una crida al públic perquè s’apropin fins les instal·lacions 
del CEM Les Moreres per veure un espectacle de qualitat. 
de fet, en tots aquests anys, aquest torneig ha assolit una 
mitjana de 350 espectadors. Tot un èxit, tant d’assistència 
com d’organització.

XV TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENÍ CIUTAT D’ESPLUGUES

tot a punt per rebre el torneig de 
Voleibol més destacat d’Esplugues

d’altra banda, el Club Voleibol Esplugues darrerament ha estat 
notícia pel cas de la Laia, una jugadora del club, de 14 anys, amb sín-
drome de down, que la Federació Espanyola no permetia inscriure’s 
a la Copa d’Espanya en la categoria infantil, on ha jugat fins ara, per 
tenir un any més de l’edat reglamentària (vegeu notícia a El Pont).

XV tornEiG intErnacional DE 
VolEibol FEmEnÍ ciUtat D’EsPlUGUEs
divendres 27,  a partir de les 16 h
Dissabte 28, a partir de les 9 h
diumenge 29, a partir de les 9 h 
Complex Esportiu Municipal Les Moreres

quin paper juga el club a l’hora de fomentar l’esport 
femení?
El voleibol femení té un creixement exponencial a Cata-
lunya i en el passat vam iniciar aquest moviment conjun-
tament amb altres clubs, i seguim. El voleibol femení és un 
esport d’una gran bellesa i amb diferències notables amb el 
voleibol masculí.
 
sent com sou la gran pedrera del voleibol, com apro-
peu aquest esport a les nenes més joves?
Visitem escoles, col·laborem amb algunes, organitzem 
campus i procurem que les més petites tinguin sempre el 
seu lloc a la nostra escola i als nostres equips.

 aquest any, s’han ampliat els dies de competició 
respecte a l’any passat. creu que el públic respondrà 
omplint el complex Esportiu les moreres?
Els nostres amics i els amics del voleibol cada vegada 
més s’adonen que els equips donen un espectacle emo-
cionant, independentment de guanyar o perdre i és per 
gaudir.
 
De quina manera creu que ha afectat el cas de la laia 
a l’esport en general i, concretament, en la lluita a 
favor de la inclusió en l’esport?
La Laia és una jugadora que es mereix el mateix que les 
altres i, per tant, vam lluitar per elles, per aconseguir que tin-
guin les oportunitats que els toca. Si la campanya ha servit 
per millorar les condicions i obrir consciències ens sentim, 
jugadores, entrenadors, pares i junta directiva, molt feliços.

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

XV TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENí CIUTAT 
D’ESPLUGUES

Àlex Gusano
President del Club Voleibol Esplugues

  Cada dijous, de 10 a 12 h
CIRD Vil·la Pepita 
Cursos gratuïts d’ortografia 
castellana
Per a més informació i inscripcions, truqueu 
al690 728 714. Places fins a 12 persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

  Cada dijous, de 12 a 13 h
CIRD Vil·la Pepita 
Cursos de cultura general
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fins a 12 persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

 Grup d’iniciació: dimecres de 19 a 20.20 h
 Grup avançat; dijous de 19 a 20 h

Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9) 
Taller de Marxa nòrdica
La Marxa Nòrdica és un esport fàcil i saludable a 
l’abast de tothom. T’hi esperem! Més informació: 
Espluga Viva (carrer Sant Francesc, 7  telf: 93 473 
39 09 i a secretaria@esplugaviva.cat) 
Organitza: CEE - Espluga Viva 

 Cada dimarts, de 19 a 20 h • L’Avenç CC  
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

SORTIDES
  Diumenge 1 de desembre, a les 11 h

Plaça Mireia 
Itinerari: 
Les bateries antiaèries de Sant Pere 
Màrtir 
Una ruta històrica, ja que amb un sol cop d’ull 
podreu entendre per què aquest cim va ser 
controlat des de ben antic per francesos, bandolers, 
i republicans!Inscripció prèvia al 93 470 02 18 o 
museus@esplugues.cat. Activitat gratuïta 
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  Fins al 13 de desembre
Biblioteca La Bòbila 
Exposició al passadís de la tercera planta: 
‘Postals de l’Hospitalet: abans i ara’

CASAL D’HIVERN
  Dies 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre de 2019 

i 2 i 3 de gener de 2020, de 9 a 14 h
Local entitats Esplugues Sense Barreres i 
APRENEM, carrer Rafel Sebastià Irla, s/n
CASAL D’HIVERN PER A 
JOVES AMB DISCAPACITAT  
És un projecte adreçat a joves amb pluridiscapacitat 
residents a Esplugues, amb edats compreses 
entre 15 i 35 anys aproximadament, que vulguin 
realitzar activitats lúdiques durant el període de 
vacances de Nadal.  El casal ofereix un programa 
d’activitats adaptades a les necessitats de les 
persones participants.
Inscripcions: del 2 al 5 de desembre, a la secretaria 
del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, 
Plaça de la Bòbila, 1 – Tel. 93 438 48 96. Horari 
de dilluns a divendres de 16 a 19.30 h. i dimarts 
i dijous matí, de 10 a 13 h.
Per formalitzar  la inscripció caldrà aportar la 
següent documentació:
Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a
Targeta acreditativa de la discapacitat o document 
on figuri el grau de discapacitat
Targeta sanitària del/de la participant
Fotocòpia de la pauta de medicació
Preu: 50 euros per cada persona inscrita.
Per a més informació, truqueu al telèfon 93 371 
33 50 - ext. 2192.

EXPOSICIONS
  Tots els diumenges

VISITES guIADES ALS MuSEuS 
D’ESPLuguES
‘Esplugues ciutat ceramista’

  11 i 13 h • Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’
  12 h • Museu Can Tinturé    

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, La Rajoleta. A partir de [3€]. 

  Del 29 de novembre al 13 de desembre, de les 
17 a les 21 h • Oficina Jove d’Emancipació 
Exposició: ‘Què pinta la SIDA?’
Acció per sensibilitzar i adoptar actituds positives 
envers aquesta malaltia. L’objectiu és fer 
reflexionar als joves i a la ciutadania en general, 
en relació al VIH i la SIDA.

   Del 3 de desembre fins al 8 de gener de 
2020 (de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h; 
dimarts, divendres i dissabte, de 10 a 13.30 h)
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
Exposició: 
CAPACITART – Exposició d’art
Mostra de dibuix i pintura produïda per membres 
de les entitats Fundació Finestrelles, Fundació 
ASPROSEAT PROA-Esplugues i Associació 
Esplugues Sense Barreres.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Drets 
Socials), Associació Esplugues Sense Barreres, 
Fundació Finestrelles, Fundació ASPROSEAT 
PROA-Esplugues, PROA Associació pro-disminuïts 
psíquics, Llar-residència d’Esplugues, Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet, Fundació ECOM i 
Associació APRENEM per l’Autisme.

  De l’1 al 31 de desembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Exposició de tencaclosques 
Realitzats per Josep Izquierdo

  Fins a l’1 de març de 2020
Museu Can Tinturé  (CEM Les Moreres  ) 
1939, ESPLuguES        
COMMEMORACIó DEL 80è  
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA  
guERRA CIVIL A ESPLuguES  
Exposició: ‘L’entrada dels nacionals 
amb els ulls de Kautela’
Abans de l’entrada a Barcelona, les tropes rebels 
van creuar la nostra ciutat; el seu pas va quedar 
enregistrat per la càmera del fotoperiodista 
aragonès Francisco Martínez gascón 
“Kautela”. Ara, per primera vegada, es podrà 
veure aquest recull de fotografies, a les sales 
de Can Tinturé.
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat 

  Fins a l’1 de març de 2020
Museu Can Tinturé  (CEM Les Moreres  )   
1939, ESPLuguES        
COMMEMORACIó DEL 80è  
ANIVERSARI DEL FINAL DE LA  
guERRA CIVIL A ESPLuguES  
Exposició: ‘Can Tinturé. La memòria 
que queda’
Exposició de petit format inclosa en el projecte 
‘1939 L’abans i el després’ organitzada per la 
Diputació de Barcelona i en el qual participen 
museus de la xarxa de museus locals. La mostra 
que es pot veure a Esplugues recupera la memòria 
de Can Tinturé, actualment museu, durant la 
guerra civil, tant l’edifici com la col·lecció que 
acull. I incorpora detalls d’Esplugues en el període 
1936-1939.
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient    
busquen persones voluntàries per a la seva 
Cavalcada al seu pas per Esplugues
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més 
important de la ciutat per a petits i 
grans. Si voleu formar 
part de la cavalcada 
i ser-ne voluntaris, 
feu la vostra inscrip-
ció per participar-hi 
enviant un correu 
electrònic a 
cavalcadadereis@
esplugues.cat
o trucant al 
93 371 33 50  
(ext. 1162). 

D’aquesta manera 
sereu membres de la des-
filada més fantàstica de l’any. 
Recordeu que les places són limi-
tades i que us podeu inscriure 
fins al dimarts 24 de desem-
bre de 2019. L’únic requisit per 
participar-hi és que heu de ser 
majors de 16 anys. Si encara no 
heu fet els 18, haureu d’aportar 
l’autorització paterna/materna. 

Vols participar a la 
Cavalcada de Reis? 

Emplena aquesta butlleta i participa en el sorteig per fer de patge reial

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

Vols acompanyar Melcior, 
Gaspar i Baltasar 
a la cavalcada 2020?
W 6 places de patges obertes a la ciutadania. 
W Edat de participació: infants nascuts els anys 2009, 
2010 i 2011.
Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig 
emplenant aquesta butlleta a partir del 18 de novembre 
(només s'admetrà una butlleta per participant) i dipositant-
la a les bústies que trobareu a: 
(Casa consistorial, Edifici Molí, Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues i Casal de Cultura Robert Brillas). 

Es podran entregar fins al dilluns 9 de 
desembre. 

Sorteig públic: es farà el divendres 
13 de desembre, a les 20 hores, a la 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues. 
Es contactarà amb els premiats 
per confirmar la seva participació 
i comentar detalls relatius a 
l'activitat.

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

I al gener...
PARC DE JOCS DE REIS
EL CAMPAMENT D’EN FANguET
CAVALCADA DELS REIS MAgS ...
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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 sTrobareu 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 

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • coordinació: Eduard Castelló • redacció: Gemma Vilallonga
redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografies:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 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: Impremta Pagès, S.L.

TALLER OCI JOVE
  Dimarts 17, de 19 a 21 h

Oficina Jove d’Emancipació  
Sorbets de Nadal
Durant les festes de Nadal acostumem 
a menjar massa a les celebracions. 
Vine a aprendre a elaborar sorbets 
per oferir durant les celebracions i 
aconseguir que el menjar no sigui tan 
pesat. Bon profit! Adreçat a joves de 
16 a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça(*) 

TALLER FORMATIu JOVE
  Dimarts 17, de 18 a 20 h

Oficina Jove d’Emancipació  
Competències professio-
nals. Quines són les teves? 
Les competències ens defineixen i 
ens diferencien de la resta de
candidats. Saps quines són les teves? 
En aquest taller podràs definir els teus 
punts forts i com ressaltar-los en la 
recerca de feina. Adreçat a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça(*)

ASSESSORIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL PER 
A JOVES

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

(*) 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

 

 

Afegeix-te 

al Twitter!!

DINAMITzACIONS JuVENILS 
(12-18 ANyS)

   Dimarts 10, de 18 a 19 h
Espai Jove Remolí  
Dinamització: Torneig de 
ping-pong
Vine a participar al torneig que orga-
nitza l’Espai Jove Remolí.
Integrat a “l’equip” de tennis taula que 
tenim al Remolí!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys.

   Dilluns 16, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Jocs de taula        
Vols passar una tarda divertida? En 
aquest taller jugarem a diferents jocs 
de taula de diferents temàtiques, ens 
ho passarem molt bé! Riures assegu-
rats. Apunta’t al taller a l’Espai Jove 
Remolí. 

ESPLuJOVE DE TARDA

   Dimecres 4, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cuina mexicana
Més tallers multiculturals!
Aquesta vegada cuina mexicana!! 
Aquí t’hi esperem!
Adreçat a joves de 16 a 35 anys

TIC FORMACIó

   Dilluns 2, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fem maques les presen-
tacions de Power Point i 
Prezi
En aquesta tercera part es realitzarà la 
finalització de gravació si escau i la seva 
edició de curtmetratge. L’edició es farà 
amb l’ajuda de tots els participants. 

TIC FORMACIó

   Dijous 12, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí - TIC  
Concurs d’Instagram
Vine i participa al concurs de la millor 
foto i post d’Instagram! Tindreu una 
hora per poder fer i editar la fotogra-
fia i sobretot, penjar-la al vostre perfil 
d’Instagram. La persona guanyadora 
no és la que té més ‘’likes’’, sinó la 
fotografia més original i amb una molt 
bona edició.

TIC SERVEIS
  Durant tot el mes, de 18 a 21 h

Espai Jove Remolí  
Suport TIC i multimèdia
Suport a la creació digital, la creació 
de currículum i en tasques d’ofimàtica: 
de dilluns a divendres.
Per a algunes de les activitats el par-
ticipant ha de portar el seu ordinador 
portàtil amb el programari instal·lat. 
No requereix inscripció prèvia. Adreçat 
a joves de 16 a 35 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

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
del 19 de desembre al 6 de gener, 
ambdós inclosos

 

 

Afegeix-te 

al Twitter!!

ESPLUJOVE 
lluita contra 
la SIDA

Durant tot el mes
De 17 a 20 h i de 17.15 a 21h.
Espai Jove Remolí 
Oficina Jove d’Emancipació 
Punt temàtic
Punts temàtics contra les Malalties de 
Transmissió Sexual. Punts temàtics 
amb informació sobre les ETS i  
entrega de preservatius.

Fins al 13 de desembre
De 17 a 20 h
Oficina Jove d’Emancipació 
EXPOSICIÓ JOVE: 

‘Què pinta la SIDA?’
Aprofitant que el dia 1 de desembre 
és el dia Mundial de la lluita contra 
la SIDA hi haurà informació sobre 
malalties de transmissió sexual, espe-
cialment sobre la SIDA. De tal manera 
que els joves podran mirar i agafar la 
informació, així com resoldre dubtes 
que els puguin quedar pendents.
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