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Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA 
D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONAD'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

• ADULTS

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes

• Preparació exàmens de Cambridge (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• Tallers de conversa en anglès

• Classes privades al centre i in-company lessons

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia 

• Horaris de matí, tarda i nit

• NENS I ADOLESCENTS 

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Gran varietat de recursos i material didàctic

• Preparació exàmens de Cambridge. (F.C.E., C.A.E.)

• Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als 

 nostres alumnes

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia

• Horaris de tarda

CURS 2015-2016 
MATRÍCULA OBERTA

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• ADULTS

ó ó

SSUs desitgem 
Us desitgem 

Bon Nadal
Bon Nadal

 i feliç 2016
 i feliç 2016



S
onen cançons entranyables, els 
carrers brillen i la ciutat respira 
un aire festiu. Són dies de regals i 
il·lusió, i tant els comerços com la 
ciutadania es bolquen perquè Es-

plugues llueixi per Nadal. I més que això, 
durant les festes nadalenques el comerç 
local duu a terme diverses campanyes 
perquè comprar a la ciutat us surti molt 
a compte. 

Així doncs, la Unió de Botiguers i 
Comerciants d’Esplugues (UBiCE) impul-
sa una iniciativa en què les botigues adhe-
rides regalen 80.000 euros en bitllets per 
tal de premiar la clientela que consumeix 
al comerç de la nostra ciutat. Des del 16 
de novembre i fins al 5 de gener, els esta-
bliments que en formen part disposen de 
vals de 5 i 20 euros per obsequiar els 
seus clients, que podran fer-los servir com 
a descomptes per a properes compres en 
el mateix establiment emissor.

  
TOTS FEM POSSIBLE L’ENLLUMENAT 
NADALENC
Un any més, i per tal de guarnir la ciutat 
com es mereix per aquestes festes, l’Ajun-
tament assumeix una tercera part del cost 
de les garlandes i altres elements decora-
tius que ambienten prop d’una quarante-
na de carrers. I és que, a causa de l’actual 
conjuntura econòmica, el comerç local no 
pot fer-se’n càrrec en la seva totalitat. 

Quant a l’enllumenat, concretament, hi 
haurà prop de 200 llums en 40 carrers de la 
vila, gràcies a l’aportació de la UBiCE i els 
veïns que venen i compren “Loteria de la 
Llum”. Recordeu que a través de la com-
pra d’aquesta loteria, a més de finançar 
part de l’enllumenat d’Esplugues, també 
estareu col·laborant en el Programa d’Ali-
ments de la ciutat. I, per si amb això no 
n'hi hagués prou, cal recordar que jugant 
un número íntegre opteu a un premi de 
640 milions d’euros. El president de l’UBi-
CE, Iban Salvador, creu que cal ressaltar 
especialment “la gran ajuda rebuda per 
part de les associacions de veïns de Can 
Clota, Can Vidalet, El Centre, El Gall i La 
Plana, tant dissenyant el ‘mapa de la llum 
de Nadal’ com venent loteria”. ●

Campanya bitllets de descompte 
als comerços
 
Del 16 de novembre al 3 de gener
Establiments adherits 
a la iniciativa de la UBiCE
Consulteu la llista de comerços
participants a www.ube.cat

NADAL AL MERCAT 
DE CAN VIDALET  
El Mercat de Can Vidalet us anima a 
consumir producte fresc i de qualitat, 
com el que ofereixen les seves parades 
i bars, per preparar els grans àpats en 
família que us esperen. Hi trobareu més 
de 250 ofertes i per cada compra rea-
litzada entrareu en un sorteig de cinc 
vals de 300 euros (campanya del 6 de 
desembre al 5 de gener; el sorteig es farà 
el 7 de gener, a les 18 hores al mercat). I 
així us sortirà un Nadal bo i al millor preu.

Butlleta de la Loteria de la Llum
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onen cançons entran ables els

Regala 
Esplugues 
per Nadal 

La diversió entre 
compra i compra 

compra i compra 
per als més petits 

per als més petits 
de la casa també 

de la casa també 
està assegurada al 

està assegurada al 
barri de Can Vidalet 

barri de Can Vidalet 
A les tardes del dilluns 28 

i el dimarts 29 hi haurà un 

KARAOKE INFANTIL

KARAOKE INFANTIL a la 
Rambla Verge de la Mercè 

Aquest Nadal compra al barri, compra a Esplugues 



 En cada rincón de la ciudad se intuye la 
Navidad, ya sea por las luces que deco-
ran las calles y los árboles o los villancicos 
que suenan por doquier. Fieles a su cita, 
las asociaciones de vecinos y las entida-
des de la ciudad nos tienen organizadas 
varias actividades para alimentar el espí-
ritu navideño. 

El barrio de Can Vidalet nos ofrece una 
tarde de música navideña para que nos 
ambientemos a fondo en estas fechas tan 
especiales con su Festival de Villancicos, 
el sábado 12, en el edificio Cadí. 

Después del pesebre viviente del CCA 
Plaza Macael, del que hablamos en la pági-
na siguiente, la tradición de estas fiestas 
que más gusta a los más pequeños de la 
casa es hacer cagar al tió. El día elegido 
para ello en Esplugues es el viernes 18 y 
el sábado 19 por la tarde, en los barrios del 
Gall, de Can Vidalet i de Can Clota. En 
el Gall habrá, además, una recogida de ali-
mentos y juguetes para las personas más 
necesitadas, mientras que en Can Vidalet 
se acompañará la actividad con un grupo 
de animación infantil y en Can Clota habrá 
un espectáculo de payasos. 

Por otro lado, y como es habitual para 
estas fechas, el Centro Aragonés de 
Esplugues organiza su tradicional comi-
da de Navidad seguida por un baile popu-

lar. Este año será el 
domingo 20, a las 14 horas. Más adelante, 
para despedir el año, la entidad nos invita 
a pasar juntos la transición hacia el 2016. 
Así pues, el jueves 31, a las 23.30 h, cele-
bran la fiesta de Fin de Año en su local de 
la plaza Macael. ● 

FESTIVAL VILLANCICOS
Sábado 12  De 19 a 21 h

Edificio Cadí - (AV Can Vidalet)

ANIMACIÓN INFANTIL 
Y TIÓ
Viernes 18  18.30 h

Edificio Cadí - (AV Can Vidalet)

COMIDA DE NAVIDAD Y 
BAILE POPULAR  DEL CENTRO 
ARAGONÉS
Domingo 20  14 h. 

Plaza Macael, s/n

Información y reservas 93 473 44 23

(de 17 a 21 h.)

FIESTA DE FIN DE AÑO
DEL CENTRO ARAGONÉS
Jueves 31  23.30 h.

Información y reservas 

93 473 44 23 (de 17 a 21 h.)

Plaza Macael, s/n

FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD

PAYASOS Y TIÓ

Sábado 19 de 12 a 14 h.

Plaza del Taxi (AV Can Clota)

MIGAS SOLIDARIAS 

Sábado 19 14 h.

Plaza del Taxi (AV Can Clota)
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La Navidad llega a todos 
los rincones de Esplugues
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 La Navidad es tradición, algo de lo que 
sabe el Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael, que siempre ha demostrado 
constancia en la organización de uno de 
los actos más característicos de la cultu-
ra navideña de Esplugues. El Pesebre 
Viviente y sus coros rocieros, con más de 
22 años celebrándose, tiene la capacidad 
de reunir a más de un millar de asistentes 
sumando los cinco días de representación. 
De todas las actividades que la entidad 
organiza durante el año, esta es la que 
tiene una connotación más especial. Su 
presidente, Juan José Marín, lo explica 
de este modo: “Es debido a la fecha en 
que la hacemos, a la cantidad de socios 
que participan, muchos de ellos niños y 
adolescentes, y sobre todo al numeroso 
público que asiste todos los años, teniendo 
en cuenta que a veces hay que hacer hasta 
dos representaciones diarias”.

Antes de que se celebre el pesebre, cabe 

EL PESEBRE VIVIENTE, 
AMENIZADO CON EL CORO ROCIERO, UN 
IMPRESCINDIBLE DE LA NAVIDAD EN ESPLUGUES

destacar que el CCA Plaza Macael también 
organiza, como es habitual, el concurso de 
dibujo y la mañana de animación infantil 
(sábado 12), seguido del 8º Festival de 
Coros Rocieros por Villancicos (domingo 
13), en el que se lleva a cabo una recogida 
de alimentos no perecederos. ●

Les 4 preguntes
"Este 2016 cumplimos 
27 años de historia, y cada 
año crece la familia en el 
Centro de la Plaza Macael"
Juan José Marín, 
presidente del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

¿Qué novedades lleva el Pesebre Viviente 
de este año?
Introducimos dos importantes novedades que hasta ahora no se 
habían producido. Estas son el personaje de Herodes, rey de Judea, 
y los legionarios romanos, elementos muy importantes para com-
prender el  desarrollo de la historia que narramos, los cuales 
darán más dramatización a la representación.

¿Qué representa para la entidad llevar a cabo esta 
actividad? 
La ilusión, sin ninguna duda. Desde que se comienza el montaje 
del decorado, reparto de guiones y la representación, amenizado 
por nuestro coro rociero, que cada año renueva villancicos, para 
cantarlos en diferentes escenas. Esta ilusión se complementa 
con el ánimo de hacerlo mejor cada año y con la satisfacción que 
conlleva que el público asistente nos felicite una vez acabada la 
representación.

¿Qué retos os proponéis de cara al 2016? 
Un reto importante es seguir manteniendo las acti-
vidades que hasta ahora hacemos. Hay que tener 
en cuenta que, por motivos de la crisis, ha habido 
recortes importantes que no nos ha permitido desa-
rrollar las actividades tal como las habíamos plantea-
do. Este 2016 cumplimos 27 años de historia, y cada 
año crece la familia en el Centro, sobre todo juventud 
que aportan nuevas ideas y nuevas actividades. Por 
ejemplo llevamos dos años haciendo por la castan-
yada el túnel del terror”, por el que pasaron más de 

400 personas. 

¿Cuál diría que es la aportación que hace la entidad 
a Esplugues?
Podría enumerar múltiples aportaciones, pero la principal es 
que el C.C.A Plaza Macael, del cual me siento orgulloso de ser 
su presidente, acompañado por una junta directiva, dedicada, 
ilusionada y responsable, aporta una gran labor social. Somos 
una gran familia, todo el que nos conoce se quiere asociar y 
participar. Sea a través del deporte, la música, el baile, el teatro, 
etc.., cualquier persona, indistintamente de su edad, tiene un 
nexo común dentro de nuestras instalaciones y, lo más impor-
tante, un punto de encuentro. Invito a cualquier ciudadano de 
nuestro pueblo, que aun no nos conozca, que se acerque y 
se quedará sorprendido. La representación de nuestro pesebre 
sería un buen comienzo.

PESEBRE VIVENTE
Los días: 18, 19 y 20; y del 24 

al 29 de diciembre, a las 20.30 h.

Plaza Macael, local 4

CONCURSO DE DIBUJO 
Y ANIMACIÓN INFANTIL

Sábado 12, a las 11 h.

Escola Joan Maragall

8º FESTIVAL DE COROS 
ROCIEROS POR VILLANCICOS

Domingo 13, a las 11 h.

C. Cultural La Bòbila  
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UN NADAL 
MOLT 
MUSICAL
 La música és un dels ingredients més 

rellevants a l’hora de viure un Nadal com 
cal. Per això aquest mes tenim a Esplugues 
diverses ocasions per gaudir de nadales i 
altres cançons en unes dates tan especials. 
Per una banda, els Amics de la Música 
de Santa Magdalena organitzen un con-
cert amb quatre corals de casa nostra: el 
Deutsche Schule Barcelona Chor (Cor de 
l’Escola Alemanya), la Societat Coral La 
Coloma i la Coral Sons i Veus i el Cor 
de Veus Kwaya, de l’Escola Municipal de 
Música. Sota el títol Esplugues canta el 
Nadal, ofereixen un recital amb entrada 
lliure, el dissabte 12, a les 8 del vespre, 
en un escenari ideal per la seva sonoritat: 
l’Església de Santa Magdalena. 

L’endemà, sis corals de l’Escola Municipal 
de Música, ens proposen un altre concert 
que forma part dels actes de La Marató de 
TV3. Així doncs, tindrem a l’Esplugueta, 
Si fa sol, Espurna, Teen Star Voices, Cor 
Kawaya i Sons i Veus, acompanyats de 
l’orquestra Ocell de l’Escola. Serà a l'Ateneu 
de Sant Just Desvern (sala cinquantenari)

El dimarts 22, els grups de música 
moderna i les bandes de jazz de l’Escola 
Municipal de Música, ens brinden dues 
sessions musicals, al Centre Municipal 

Puig Coca. 
De cara al mes següent arriba el torn de la 

Coral Musicorum que, acompanyada dels 
cors ‘Som·night’ i el Cor de la Nit, pre-
senten Un polsim de Nadal (diumenge, 3 
de gener). Es tracta d’un concert que, com 
explica la seva directora, Sònia Gatell,  “vol 
recollir els colors que ens presenta el Nadal, 
amb cançons familiars, properes, emotives 
i de gran contingut festiu”. Així doncs, 
en el repertori hi trobareu peces d’Alan 
Menken (compositor de pel·lícules de Walt 
Disney), John Williams (compositor de ban-
des sonores per a pel·lícules com Indiana 
Jones, Jurasic Park, Star Wars…) o de John 
Lennon. Un cop més, la proposta de la Coral 
Musicorum gira entorn de la banda sonora 
i el teatre musical, ja que vol identificar-se 
amb aquests gèneres musicals. ●  

ESPLUGUES CANTA EL NADAL 
Dissabte 12  20 h

Església de Santa Magdalena

CONCERT DE LES 6 CORALS 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA PER LA MARATÓ DE TV3
Diumenge 13  12 h

Sala Cinquantenari

Ateneu de Sant Just Desvern

CONCERTS DE GRUPS DE MÚSICA 
MODERNA I BANDES DE JAZZ DE 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
Dimarts 22  a les 18 i a les 20 h

Centre Municipal Puig Coca

UN POLSIM DE NADAL
Diumenge 3 de gener  12.30 h

Auditori de l'Escola Alemanya 

d'Esplugues de Llobregat

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

MENÚ DE NADALMENÚ DE NADAL
Sopa de galets

Carn d'Olla  o
Pollastre de pagés  a la catalana

Mousse tricolor de xocolates amb festucs 
garrapinyats  o

Mousse de fruites -mango, pinya i 
maduixa- amb cruixent de xocolata

Preu: 20€

MENÚ DE SANT ESTEVEMENÚ DE SANT ESTEVE
Canelons tradicionals a l'estil de la iaia

Jarret de vedella cuit a baixa temperatura 
amb el seu suc o 

Coca de llagostins amb sofregit agredolç 
de tomàquet i cítrics o

Llobarro al forn amb cruixent de festucs

Tronc de Nadal de trufa o torró

Preu: 20€

MENÚ DE CAP D’ ANYMENÚ DE CAP D’ ANY
Paperina de virutes de pernil ibèric

Mini rodó de filet de vedella amb mostassa a la 
mel

Bombó de foie amb confitura de gerds
Coca de petxina de pelegrí

Broqueta de llagostí arrebossat amb kikos
Tataki de tonyina amb salsa agredolç
Ravioli cruixent de magret amb poma 

i salsa d' Oporto
Bikini amb formatge brie i un toc de tòfona

Mini-wok de verdures de temporada

Mousse de marc de cava o de llimona

Preu: 25€ 

SELECCIÓ DEGUSTACIÓSELECCIÓ DEGUSTACIÓ
Coca de pernil de Jabugo

Esqueixada de bacallà amb olivada i romesco
Salmó marinat amb soja, llimona i taronja
Xupa-xup de formatge de cabra i festucs 

amb tomàquet dolç
Bombó de foie

Mini-bomba de butifarra i patata
Ravioli cruixent de ceps i gambes 

amb salsa de carbassa
Croquetes de marisc
Cresta de verdures

Llagostí arrebossat amb kikos
Farcellet de pollastre a la catalana

Tronc de Nadal de trufa o torró

Preu: 20€

GRAN SELECCIÓ GRAN SELECCIÓ 
DEGUSTACIÓDEGUSTACIÓ

    Coca de llamàntol amb all i oli de codony
Amanida de pop amb patata confitada 

i vinagreta de fruites
Bombó de foie

Tataki de tonyina amb salsa agredolça
Cresta de viera amb romesco i olivada

Ravioli de magret amb compota de poma 
i salsa d'Oporto

Llagostí arrebossat amb kikos
Farcellet de pollastre a la catalana

Cassoleta de carn d'olla
Cassoleta de nyoquis saltejats amb bolets

Tronc de Nadal  de trufa o torró o
Mousse de marc de cava

Preu: 25€

CELLER FESTIU I ECOLÒGICCELLER FESTIU I ECOLÒGIC
D.O. Penedes, Rioja i Ribera del Duero - des de 7€  

• TORRONS ARTESANS, TRADICIONALS I 
INNOVADORS: de Gin Tonic, Pinya Clada, …

• ARBRES, PESSEBRES I REIS DE XOCOLATA

ELS MILLORS PRODUCTESELS MILLORS PRODUCTES
PER UN DOLÇ NADALPER UN DOLÇ NADAL

CUINEM AMB MOLT DE GUSTCUINEM AMB MOLT DE GUST
PERQUÈ GAUDEIXIS LES FESTESPERQUÈ GAUDEIXIS LES FESTES
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ens porta cada any un pessebre vingut 
d’algun indret del món. Enguany es trac-
ta de la mostra d’un pessebre ceràmic 
procedent de Portugal que data de l’any 
1950 i que ha estat cedit per Fernando 
Elia. El podreu veure des del divendres, 11 
de desembre, al dimecres, 6 de gener. En 
la mateixa vista , també podreu observar el 
pessebre que, el 1985,  va realitzar l’Escola 
Municipal de Ceràmica d’Esplugues i que 
enguany celebra el seu 30è aniversari. En 
podeu veure un detall a la portada. 

D’altra banda, l’Associació de Veïns 
del Gall organitza un Cagatió per als més 
petits de la casa, el dissabte 19, a les 18 
hores, que vindrà acompanyat d’una reco-
llida solidària d’aliments i joguines per a 
aquelles famílies amb menys recursos. 

UN NADAL FET A MÀ
La gràcia del Nadal també rau a poder fer un 
mateix algunes de les decoracions que guarni-
ran la casa. És per això que cada any el Museu 
Can Tinturé ofereix tallers de manualitats per 
als nens i les nenes. Aquest cop es tracta de fer 
un mitjó de fang per guarnir l’arbre de Nadal. 

A més, a l’Espai Jove Remolí i a l’Oficina Jove 
d’Emancipació s’organitzen un munt de tallers 
per a joves. Podreu aprendre a preparar diver-
sos entrants per al menú de Nadal o el tortell 
de Reis i, fins i tot, fer-vos les vostres pròpies 
espelmes. Vegeu l’Esplujove (pàg.23). ●

Fires, tallers, 
pessebres 
i tions fan Nadal 
a Esplugues

 
FIRA DE NADAL: COMPRES I MÚSICA 
Per a aquells que són previsors i els agrada 
preparar el Nadal amb temps, la Fira de 
Nadal els ho posa fàcil. Durant el cap de 
setmana del 12 i 13 de desembre, els car-
rers Carme i Llunell acullen una cinquan-
tena de firaires, entre els quals també s’hi 
compten comerços i associacions de casa 
nostra. Seguint en la línia d’altres anys, hi 
trobareu productes d’alimentació, artesa-
nia, floristeria i decoració de tot tipus, així 
com altres objectes. En definitiva, podreu 
fer-vos amb tot allò que necessiteu per 
guarnir i regalar un Nadal com cal.   

Més enllà de les compres, un altre dels 
atractius de la fira és la programació d’acti-
vitats i actuacions que s’hi fan. Sota el títol 
Esplugues sona Nadal, un bon grapat de 
formacions musicals i entitats passaran per 
l’escenari i la Taverna de la fira, des de 
l’hora del vermut, on dissabte (13 h)  podreu 
gaudir de les cançons de Jaume Arnella, 
fins a la mitja tarda. Hi haurà nadales, balls i 
percussió, així com una xocolatada per a tot-
hom (vegeu la programació al Dia a dia). 

PESSEBRES I TIONS
A Esplugues tenim pessebres de tot tipus: 
tradicionals, vivents i d’arreu del món. Per 
una banda, l’Associació de Veïns del Barri 
Centre organitza l’exposició i el concurs 
de pessebres, del 14 al 18 de desembre, en 
el qual pot participar tothom que ho vulgui 
(inscripcions del 12 al 14 de desembre). Cal 
destacar que l’últim dia de la mostra, el 
divendres 18 a la tarda, es donarà a conèi-
xer els guanyadors del certamen i es farà 
una lectura de poemes. 

El Museu Can Tinturé, per la seva part, 

FIRA DE NADAL
ESPLUGUES SONA NADAL
Dissabte 12  de 10 a 21 h

Diumenge 13  de 10 a 15 h

Carrer del Carme i carrer Llunell 

EXPOSICIÓ I CONCURS DE 
PESSEBRES
Del 14 al 18 de desembre

  de 18 a 21 h

Inscripcions del 12 al 14 de desembre

Lliurament de premis i lectura de 

poemes

Divendres 18  19 h

AV Barri Centre

PESSEBRES DEL MÓN
 De l’11 de desembre al 6 de gener

La Masoveria de Can Tinturé 

TIÓ I RECOLLIDA D’ALIMENTS I 
JOGUINES
AV EL GALL
Dissabte 19  18 h

Rambla Àngel Guimerà

TALLER FAMILIAR
‘Un mitjó per a l’arbre de Nadal’

Dissabte 19  d’11 a 13 h

La Masoveria de Can Tinturé

cuibany
Elements decoratius

CUINA I BANY

● REFORMA COMPLETA ●
Cuines, Banys, Portes, 

Calefacció, Terres…

Pressupost sense compromís

C/ Llunell, 1-3 (cantonada Vallerona)

Tel. 93 371 82 42

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Bon Nadal i Feliç Any Nou!
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 Queden pocs dies per a l’estrena de la set-
zena edició d’Els Pastorets d’Esplugues i 
els seus organitzadors es mantenen fidels 
a la consigna que els ha caracteritzat sem-
pre: guardar les novetats del guió a pany 
i forrellat. I és que la gràcia de la versió 
espluguina, hereva molt llunyana ja de 
l’obra mestra de Folch i Torres, és preci-
sament sorprendre el públic amb els gags 
que fan referència als esdeveniments més 
rellevants de l’any i a l’actualitat de casa 
nostra. Tenint en compte la convulsió polí-
tica que s’ha viscut el 2015 a Catalunya es 
pot intuir que les al·lusions poden anar en 
aquesta direcció. 

Quant a personatges, es pot avançar que 
els romans, que s’encarreguen de fer la vida 
impossible a Josep i Maria, aniran a una 
“escola de centurions”, perquè els petits 

Arriben Els Pastorets d’Esplugues, 
carregats d’irreverències i sàtires

actors i actrius que els interpretaven ja són 
adolescents i ha calgut adaptar el guió a 
les noves circumstàncies, segons explica 
l’entitat. La seva comesa és estudiar per 
esdevenir centurions, però diguem que 
aquest no és el seu fort. Així mateix,  en 
l’aspecte més local, podem esmentar que 
els personatges del Flavià i el Rostinyol, 
els pastors herois de l’obra, enguany 
formen part d’una entitat espluguina, que 
fins al dia de l’estrena no es revelarà, però 
que els organitzadors asseguren que“no 
deixarà indiferent a ningú”. 

D’altra banda, pel que fa al repertori 
musical, combinarà cançons ‘mítiques’ 
de fa anys amb hits actuals. I, com ja és 
habitual, l’Escola Municipal de Música 
s’encarregarà de posar la banda sonora a 
aquests pastorets tan musicals. ● 

ELS PASTORETS D’ESPLUGUES   
Dissabte 12, a les 17 i a les 20 h• 

Diumenge 13, a les 17 i a les 20 h• 

Divendres 25, a les 22 h• 

Dissabte 26, a les 19 i a les 22 h• 

Diumenge 27, a les 17 h• 

Preu: 7 €

Venda anticipada d’entrades a la 

secretaria de L'Avenç, de 16 a 20 hores.
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 Tot i l’èxit consolidat d’Els Pastorets d’Esplugues, 
sempre hi ha lloc per a noves versions d’aquesta his-
tòria nadalenca, que té com a senya d’identitat estar 
a mercè de la inventiva popular. Aquest any, L’Avenç 
Teatre presenta una proposta d’allò més innovadora, 
produïda per l’entitat, amb la col·laboració de l’Aula 
de Música i Teatre AM, L'Endoll Teatre i Pastorets 
d'Esplugues. Es tracta de Tot fent Pastorets, una 
comèdia musical pensada per a i des de la mirada 
de la canalla i els joves d’Esplugues (a l’altre text 
de Pastorets ja es fa servir la mateixa expressió). Un 
bon grapat d’intèrprets, d’entre 4 i 18 anys, pujaran 
a l’escenari el cap de setmana del 9 i 10 de gener per 
donar vida a una història coneguda per tothom des 
d’una visió innovadora, entremaliada i divertida. 
L’obra, dirigida per Pep Cabaret i dramatitzada per 
Ruth Estrada, s’anirà construint a través de la inter-
pretació de set cançons, que el mateix Cabaret, qui 
farà l’acompanyament a piano durant la funció, ha 
compost per a l’ocasió. ●  

L’AVENÇ CENTRE CULTURAL

Tot fent Pastorets, 
una comèdia musical 
interpretada per la canalla 
L’Avenç Teatre presenta una nova 
versió del clàssic català des de 
la mirada dels nens i les nenes 
i els joves de casa nostra

NADAL PER A LA 
QUITXALLA A L’AVENÇ: 
ACTIVITATS INFANTILS 
I EL MAGO DE OZ
L’Avenç sap que els grans protagonistes 
del Nadal són els més menuts de casa. Per 
això ha preparat una festa plena d’activi-
tats infantils per al proper dimecres 23, 
en què hi haurà una sorpresa que haureu 
de descobrir vosaltres mateixos, anant-hi 
a treure el cap.  
Per altra banda, el diumenge 20 hi haurà la 
representació del Mago de Oz, tot un clàs-
sic que narra la història d’una gran amistat 
i que mai queda desfasat. 

ACTIVITATS INFANTILS 
Dimecres 23  De 17 a 19 h

TEATRE: MAGO DE OZ
Diumenge 20 

 A les 17 i a les 19 h 
Preu: 9 € general, 8 € soci i 6 € nens (3-6 anys)
(entrada gratuïta per a menors de 2 anys)

Dissabte 9 de gener 

i diumenge 10 de gener 

 A les 18 h 

Preu: 6 € 

[socis i sòcies: 4 €]

L’Avenç Centre Cultural
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 Tothom es mereix poder celebrar un Nadal 
com cal, però sobretot els més petits de la 
casa. Com cada any, Esplugues es proposa 
aconseguir, gràcies a la vostra ajuda, jogui-
nes per a tots els nens i nenes de la ciutat, 
especialment els de les famílies amb pocs 
recursos. És per això que l’Ajuntament i 
un seguit d’empreses, botigues i entitats 
(Nestlé, Unió de Botiguers i Comerciants 
d'Esplugues, Mercat Municipal La Plana, 
ONG La Nau, Gent Constructiva, Creu 
Roja, Càritas i Associació Cristiana d'Aju-
da Social Vida) us animen a participar en 
aquesta iniciativa, en què la ciutadania 
sempre ha demostrat tenir bona voluntat. 

La proposta consisteix a portar joguines 
noves, que no estiguin embolicades, com a 
regal, per a infants d’entre 0 i 12 anys, del 
14 al 29 de desembre, als punts de recollida 
habilitats per a la campanya. Aquests són: 
Esplugues Televisió (Verge de Guadalupe, 
28-30, de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 
17 a 19 h, i divendres de 10 a 14 h), Creu 
Roja d’Esplugues (Severo Ochoa, 14, de dl. 
a dv. de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30 h, i dv. de 
9.30 a 14 h), Sastrinyols-Fundació Santa 
Magdalena (Laureà Miró, 209, de dl. a dv., 
de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h, i ds., de 10 a 
13 h), Centre Municipal Puig Coca (Petit 
Parc de l’Amistat s/n, de dl. a dv., de 10 a 20 
h; fins al 24 de desembre), L’Avenç Centre 
Cultural (Àngel Guimerà, 27, de dl. a dv., 

TOTS ELS INFANTS MEREIXEN 
UNA JOGUINA PER NADAL

de 16 a 20 h) i Edifici Molí (Verge de la 
Mercè, 1, de dl. a dv., de 10 a 20 h). 

RECOLLIDA D’ALIMENTS
"Ajuda'ns a ajudar"

D’altra banda, l’associació benèfica i 
cultural Gent Constructiva ha organitzat 
una recollida a favor del Programa d’Ali-
ments d’Esplugues, format per la Creu 
Roja, Càritas i l’Associació Cristiana 
Vida, durant un acte que faran el diumen-
ge 13 de desembre, de 10.30 a  15.30 h, 
a L’Avenç Centre Cultural, i on actuaran 
Maika Barrero (del programa La Voz), 
Héroes de Leyenda, López Borneo y Rhea 
Company. És un bon moment per ajudar a 
omplir el rebost del Programa. Els aliments 
prioritaris són: aliments en conserva, salsa 
de tomàquet, llet, sucre, farina, cereals, 
cacau, puré de patata i oli. Si hi voleu 
col·laborar, donant un cop de mà, podeu 
escriure a gentconstructiva@esplugues.
com. A més a més, 14 centres educatius 
de la ciutat s'han adherit a la campanya i 
posaran un punt de recollida d'aliments, del 
30 de novembre al 4 de desembre. ● 

JOGUINES PER A TOTS ELS 
INFANTS • Del 14 al 29 de desembre

RECOLLIDA D’ALIMENTS · 
Diumenge 13  de 10.30 a 15.30 h

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

MERCAT LA PLANA parada 2
Tel. 93 371 39 78 • ESPLUGUES

PEIXATERIA NITUS
Peix fresc i marisc

Dijous tarda tenim

peix de platja de Vilanova
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P U B L I C I T A T

CELEBRA AMB NOSALTRES EL 1CELEBRA AMB NOSALTRES EL 1rr ANIVERSARI ANIVERSARI

espai gastronòmicespai gastronòmic

US CONVIDEM A PRENDRE UNA COPA EL PROPER US CONVIDEM A PRENDRE UNA COPA EL PROPER 
DIMECRES 9 DE DESEMBRE, DE 20 A 23 HORESDIMECRES 9 DE DESEMBRE, DE 20 A 23 HORES

Passatge Ametllers, 10 • ESPLUGUES • 93 167 21 67 •

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

St. Patrick's Preschool

Tel. 697 703 505

C/ Constitució, 2 
Sant Just Desvern

MULTILINGUALISM
MULTILINGÜISMO

A NEW APPROACH TO LEARNING!
UN NUEVO CONCEPTO DE APRENDIZAJE!

1st ENGLISH PRESCHOOL
1r PRESCOLAR EN INGLÉS

  SERVEI
INTERFLORA

   P A G A M E N T 
TELEFÒNIC

VISA - AMEX
SERVEI A DOMICILI

FLOR TALLADA i PLANTA NATURAL
RAMS DE NÚVIA - BOUQUETS

DOCTOR MANUEL RIERA, 40
TEL./FAX 93 371 39 26

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Aquí sí está 
EL BAR CASCARILLA
ESPECIALIDAD EN TAPASESPECIALIDAD EN TAPAS
Pinchos y patatas con allioli

Carnes a la brasa - AlmuerzosCarnes a la brasa - Almuerzos

Jaume Prost, 10 -11 • 669 753 049
Frente mercado Can Vidalet (Esplugues)
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P U B L I C I T A T

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

PINTOR
Basilio García

PINTURA - ESTUCADOS - DECORACIÓN

SERIEDAD Y MÁXIMA LIMPIEZA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

93 372 18 13 – 650 20 26 45
C/ Alegria, 16-18 • ESPLUGUES
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Talleres para disfrutar 
de las artes
   Tenéis a vuestro alcance la oportunidad de gozar de las 

artes gracias  al vasto abanico de talleres que Esplugues 
pone a disposición. En el Espai Municipal de les Arts, 
por ejemplo, podéis tantear si lleváis dentro un pequeño 
ceramista, escultor, pintor, restaurador, etc. La Escola 
Municipal de Música, por su parte, os propone una larga 
lista de talleres para adentraros en el enriquecedor mundo 
de la música y los instrumentos. ●  

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

TALLERES DE ENERO 
A MARZO
Del 11 de enero al 18 de marzo

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

Propuestas formativas de corta dura-
ción para acercar la práctica artística 
a todo el mundo. En algunos no se 
requieren conocimientos previos de 
música
Precio: 72 € (sin matrícula)

Guitarra con acordes 1• 
Guitarra con acordes 2• 
Guitarra con acordes• 
Armónica Blues• 
Informática musical• 
Jazz improvisación• 
Musicoterapia• 
Ukelele• 
Las músicas de la Fiesta de • 
Esplugues

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

Horari:
Matins: dilluns i dimecres, 
de 10.30 a 14 h
Tardes: de dilluns 
a divendres, de 16 a 21 h

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS   
Centre Municipal Puig Coca Petit parc de l’amistat, s/n 4ª planta.
Tel. 93 372 04 16

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÀMICA 

Del 11 de enero al 18 de marzo
Inscripciones abiertas a partir del 14  
de diciembre 

Inciación a la cerámica • 
Iniciación a la cerámica II• 
Cerámica para niños y niñas • 

MONOGRÁFICOS DE CERÁMICA 
ESPECIALIZADOS 

Modelado y escultura• 
Torno de gran formato• 
Seminarios de cerámica • 
Piezas en churros y tierras • 
vitrifi cadas en alta temperatura 
Trabajamos con porcelana II• 
Joyería cerámica II• 
Decoración de cerámica• 

TALLERES DE ARTE

Reconvertimos ropa• 
Restauración de muebles• 
Arte para jóvenes (a partir de 12 • 
años) ¡NUEVO!
Arte para niños y niñas (a partir de • 
6 años) ¡NUEVO!
Talleres para familias: • 
-Grupos de 0-3 años: Toca-toca, tela-
marinera, mini-artistas...
-De 4-6 años: 
Pintura, barro, pasta de papel...

TALLER MUNICIPAL 
DE PINTURA I DIBUIX

Cursos trimestrales de un día por semana
Introducción al paisaje• 
Iniciación a la pintura• 
Perfeccionamiento / procedimientos • 
pictóricos
Iniciación / perfeccionamiento en la • 
acuarela y la tinta china 
Iniciación a la tempera (gouache)• 
Bases de pintura y dibujo• 
Cursillo de expresión plástica para • 
niños y niñas 

Para información de precios 
y horarios: 

Web: www.espaidelesarts.esplugues.• 
cat/ceramica)
Teléfono: 93 372 04 16 • 
En persona, a la escuela: Petit parc de • 
l’Amistat, Edifi ci Puig-Coca, 4ª planta).

Horario: 
Mañanas: lunes, martes y jueves,  
de 10 a 13 h.
Tardes: de lunes a viernes, 
de 17 a 20.30 h.

, , p p p

+ INFORMACIÓ 

I PREUS 

Consulteu la guia 

No et quedis a casa!

www.esplugues.cat

o al 93 372 04 16, 

de 17 a 21 hores

2 

ir de 

ela-

de 10 a 13 h.
TaTardrdeses:: dede l lununeses a a v vieiernrneses, 
de 17 a 20.30 h.

ESPAI JOVE REMOLÍ • OFICINA JOVE D'EMANCIPACIÓ  De 16 a 35 años

 • Ioga  • Bolliwood • Ritmos latinos  • Inglés  • y mucho más... 

Podréis ver la programación trimestral completa en la agenda de enero

Inscripciones del 7 al 15 de enero (Inicio de los talleres: la semana del 18 de enero).  www. esplugues.catwww. esplugues.cat
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ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

    

667 562 991  /  679 163 748
ricardperez@apabcn.cat • antonio.garcia@apabcn.cat

www.TRTarquitecturatecnica.com
C/ Josep Anselm Clavé, 5 • ESPLUGUES

*Descuento del 15% para viviendas en Esplugues de Llobregat

Etiqueta Energética 
   (nuevo decreto) 

Cédulas de habitabilidad 

Proyectos de Rehabilitación 

Sant Antoni Maria Claret, 56-58
08950 Esplugues de Llobregat

Tel. 934 730 745
info@canpalou.com
www.canpalou.com Navidad y

San Esteban
Bebidas incluidas

Vernier rosado
Aguas minerales

Cava Louis de Vernier Brut
Café Saula 100% natural

15€
niños

35€

Para estas fiestas BUFFET LIBRE especial
Cena Fin de Año

Cotillón 2015

Buffet Nochevieja
Bebidas incluidas

Vernier rosado
Aguas minerales

Cava Louis de Vernier Brut
Carritos de licores fríos

Café Saula 100% natural

Surtido de turrones y dulces navideños
Uvas de la suerte y cotillón

Chocolate con churros
Barra libre de Cava

25€
niños

65€
niños

p
re

ci
os

 IV
A

 in
cl

ui
d

o

Y si se ha perdido la Fiesta de 
Fin de Año que deseaba, celébrela 
de nuevo con nosotros en 
el 2º Fin de Año Can Palou, 
el sábado 16 de enero     

Feliz Navidad
Bon Nadal25€

 Año Nuevo
Bebidas incluidas

Vernier rosado
Aguas minerales

Cava Louis de Vernier Brut
Café Saula 100% natural

Reyes Bebidas aparte

15€
niños

20€

15€
niños

30€

Vernier rosado
Aguas minerales

Cava Louis de Vernier Brut
Carritos de licores fríos

Café Saula 100% natural

Nochebuena

Bebidas incluidas

25€
niños

40€

ESPLUGUENSE DE TRABAJOESPLUGUENSE DE TRABAJO
Y CONSTRUCCIÓN, S.L.Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

•• Finançament de rehabilitacions per a  Finançament de rehabilitacions per a 
comunitats fi ns a 18 mesoscomunitats fi ns a 18 mesos

•• Ens encarreguem de permisos d'obra  Ens encarreguem de permisos d'obra 

•• Tècnics col·legiats propis      Tècnics col·legiats propis     •• Garantia de 12 anys Garantia de 12 anys

 C/ TOMAS BRETÓN, 2 C/ TOMAS BRETÓN, 2 •• ESPLUGUES DE LLOBREGAT  ESPLUGUES DE LLOBREGAT •• ✆ 635 082 648 635 082 648 

20%20% dte per a comunitats d'Esplugues dte per a comunitats d'Esplugues

Desitgem que passin unes molt Bones Festes!!

TOLDOS    AUTOMATISMES    FINESTRES

✔  TENDALS, PERSIANES, CORTINES i MOSQUITERES
✔  FINESTRES D’ALUMINI DE TRENCAMENT TÈRMIC
✔  REIXES, BALLESTES i MALLORQUINES D’ACER

Laureà Miró, 266 • Tel. 93 371 00 64 • ESPLUGUES • www.casallopis.cat • casallopis@telefonica.net
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  Cuatro años después de las últimas elec-
ciones generales, todos los ciudadanos y 
ciudadanas españoles mayores de edad 
podrán volver a ejercer, el próximo domin-
go 20 de diciembre, el derecho democrá-
tico para elegir el gobierno del Estado, 
así como los representantes al Congreso 
de Diputados y al Senado. Este año hay 
34.561 personas que pueden votar en 
Esplugues, 67 de las cuales son nuevas 
incorporaciones de jóvenes mayores de 18 
años que podrán votar por primera vez. 

Cabe destacar, además, dos novedades 
de logística respecto a los colegios elec-
torales, que en esta ocasión son un total 
de trece. Aquellas personas que en las 
anteriores elecciones del 27 de septiem-
bre fueron a votar en el centro habilitado 
de la Plaza Macael, deberán acudir al cole-
gio electoral que se ubicará en el Edificio 
Molí. Por otro lado, las personas que acos-
tumbraban a votar en el parvulario Joan 
Maragall, deberán ir, esta vez, a la escu-
ela pública Joan Maragall. Estos cambios 
se deben a que en la fecha señalada se 
estarán llevando a cabo obras de adecua-
ción en la plaza Macael. 

ELECCIONES GENERALES 2015

Convocatoria de elecciones al 
Congreso de Diputados y al Senado  
Hay cambios en algunos colegios electorales 

Como en anteriores ocasiones, el Ayun-
tamiento pone a disposición de las perso-
nas con movilidad reducida un servicio de 
transporte adaptado que está a disposi-
ción de la ciudadanía que lo necesite para 
desplazarse al colegio electoral y ejercer 
su derecho a voto. 

El servicio, que realiza la Cruz Roja por 
encargo del Ayuntamiento, consiste en 
ayudar a la persona que tenga movilidad 
reducida y, por tanto, tenga dificultades 
para desplazarse hasta el colegio electoral. 
El servicio se realizará, desde las 15 a las 
19.30 horas, desde la puerta del domicilio 
a pie de calle hasta el colegio electoral. Y, 
una vez la persona solicitante del servi-
cio haya ejercido su derecho a voto, se le 
acompañará nuevamente con el transporte 
adaptado hasta el portal de su casa. 

Las personas interesadas deben solici-
tar el servicio llamando previamente al 
teléfono gratuito del Punto de Atención a 
la Ciudadanía municipal 900 30 00 82. ●  

Domingo 20 de diciembre

  De 9 a 20 h 

COLEGIOS ELECTORALES

Escola Isidre Martí• ,   
C/ Les Piles, 2

Casal de Cultura Robert • 
Brillas, C/ Àngel Guimerà, 38

Escola Gras Soler,•     
C/ Baronessa de Maldà, 28

Biblioteca Pare Miquel• ,   
C/ Àngel Guimerà, 106

Institut Severo Ochoa• ,   
C/ Severo Ochoa, 1

Centre Municipal Puig Coca• , 
Petit Parc de l'Amistat, s/n

Casal dels Avis (Can Clota)• ,  
C/ De la Pau, 10

Asociación Cultural Andaluza •  
de Esplugues (ACAE),   
C/ Josep Anselm Clavé, 90

Escola Isabel de Villena• ,   
C/ Joan Miró, 41

Escola Folch i Torres• ,   
C/ Sant Antoni Ma Claret, 13

Edifici Molí• ,    
Rambla Verge de la Mercè,1

Escola Joan Maragall• ,   
Av. Ciutat de l'Hospitalet, 59

Escola Can Vidalet• ,   
C/ Cedres, 37
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4 DIVENDRES
 De 10 a 14 i de 16 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

5 DISSABTE
 De 9 a 19 h • CEM Les Moreres  

V Torneig Bàsquet Infantil 
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

 De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
[3 €]  [Socis i sòcies 2 €]   

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

6 DIUMENGE
 De 10 a 14 i de 16 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

Fins al 5 de gener
Mercat de Can Vidalet 

Nadal al mercat: Sorteig de 5 vals de 
300 euros
El Mercat de Can Vidalet us anima a consumir produc-
te fresc i de qualitat, com el que ofereixen les seves 
parades i els seus bars, per preparar els grans àpats en 
família que us esperen. Hi trobareu més de 250 ofertes 
i per cada compra realitzada entrareu en un sorteig 
de cinc vals de 300 euros. Celebració del sorteig: 
dijous, 7 de gener
Organitza: Mercat de Can Vidalet

 A LA PÀGINA 3

7 DILLUNS 

 De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

8 DIMARTS 
 De 10 a 14 i de 16 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

9 DIMECRES
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Let's play the Tale, 
with Patricia McGill      
Stories in English                  

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

 20 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues 

ANY DE LES BIBLIOTEQUES
Racons de poesia: Atlàntida
Assaig escènic a partir de l’obra de mossèn Cinto 
Verdaguer, adaptació del poema èpic a cura del Grup 
de Rapsodes d’Esplugues

3 DIJOUS
 De 10 a 14 i de 16 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

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

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT
Mostra d’entitats de l’àmbit de les 
persones amb discapacitat, fotocall 
i xocolatada 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Acció Social), 
Associació per a la Igualtat de les Persones amb 
Discapacitat (AIDED), Associació Esplugues Sense 
Barreres, Fundació privada pro-disminuïts psíquics 
Finestrelles, Club Esportiu Endavant (Finestrelles), 
fundació asproseat proa-esplugues, PROA Associació 
pro-disminuïts psíquics, Llar residència per a persones 
amb discapacitat d’Esplugues, Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet i Fundació ECOM

 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Els contes de la Rita: bèsties i bestioles
A càrrec de Sara Fuente
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una 
persona adulta. Places limitades. Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Joan Oliver-Pere Quart: "M’agrada 
dir les coses sense embuts"' 
A càrrec de Joan Tres
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

19 h
Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

19.30 h  • Casal de Cultura Robert Brillas 
Sala de conferències - 2n pis
Xerrada: 
'Escriptors i escriptores d'Esplugues'
A càrrec de Miquel Casellas 
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

1 DIMARTS
 De 10 a 14 i de 16 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

 19 h
Espai Baronda  c/ de la Riba, 36  
Sessió oberta a la ciutadania: Participeu 
en l’elaboració del Pla de mobilitat 
urbana sostenible d’Esplugues! 
L’Ajuntament està acabant d’elaborar el Pla de mobi-
litat urbana sostenible d‘Esplugues, horitzó 2020’, que 
recollirà un conjunt d’actuacions a la ciutat per incen-
tivar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en trans-
port públic, amb el doble objectiu de tenir cura del 
nostre medi ambient i d’afavorir una qualitat de vida 
saludable. Ara s’obre un període obert a la participació 
pública en què fins al 4 de desembre podeu fer les vos-
tres aportacions a través de diferents canals: 
• Omplint un formulari de: www.esplugues.cat 
• Omplint l’imprès que trobareu al costat de les bústi-
es habilitades a: 
- Casa Consistorial (pl. Sta. Magdalena, 5-6) 
- Punt d’Atenció a la Ciutadania Central (pl. Sta. 
Magdalena, 24) 
- Punt d’Atenció a la Ciutadania Can Vidalet (rambla 
Verge de la Mercè, 1) 
- Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (c. Àngel 
Guimerà, 106-108) 
• Enviant propostes al c/e: mobilitat@esplugues.cat 
• Trucant al telèfon gratuït: 900 300 082 

Fins al 3 de gener
Establiments adherits a la iniciativa  

Campanya bitllets de descompte als 
comerços
Les botigues adherides a aquesta iniciativa de la 
UBiCE regalen 80.000 euros amb bitllets per tal de 
premiar a la clientela que consumeix al comerç de 
la nostra ciutat. Disposen de vals de 5 i 20 euros per 
obsequiar als seus clients, que podran fer-los sevir com 
a descomptes per a properes compres en el mateix 
establiment emissor. Consulteu els establiments adhe-
rits a la iniciativa a: www.ube.cat
Organitza: Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplu-
gues (UBiCE)  A LA PÀGINA 3

2 DIMECRES
 De 10 a 14 i de 16 a 20 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb discapacitat)

Dia
a Dia

Desembre 2015
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 De 10.30 a 15.30 h
L'Avenç Centre Cultural - Pista municipal  
Preu: [1 €]  o un producte alimentari o una joguina

Botifarrada popular solidària
Recollida d'aliments
En favor del Programa d’Aliments d’Esplugues format 
per Creu Roja, Cáritas, i l’Associació Cristiana Vida. 
Aliments prioritaris: aliments en conserva, salsa de 
tomàquet, llet, sucre, farina, cereals, cacau, puré de 
patata i oli. 
Es faran actuacions a l'escenari: amb Maika Barrero 
(La Voz), Héroes de Leyenda, López Borneo i 
Rhea Company.
Vols col·laborar? gentconstructiva@esplugues.com 
Col·labora: AV La Plana i AV Can Vidalet i UBiCE  
Organitza: Gent Constructiva A LA PÀGINA 10

 11 h
Centre Cultural La Bòbila  

VIII Festival de coros rocieros por 
villancicos i recollida d’aliments
Es farà una recollida d’aliments no peribles per a les 
persones necessitades.
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  A LA PÀGINA 5

 12 h  
Ateneu de Sant Just Desvern - Sala cinquantenari  

Concert de les 6 corals de l’Escola 
Municipal de Música
Esplugueta, Si fa sol, Espurna, Teen Star Voices, 
Cor Kawaya i Sons i Veus, acompanyats de l’or-
questra Ocell de l’Escola a l’Ateneu de Sant Just 
Desvern. Aquest concert forma part dels actes de La 
Marató de TV3 
Organitza: Escola Municipal de Música A LA PÀGINA 6

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 8

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  

Concert  de sardanes
Amb la Cobla de Girona. Gratuït
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

 De 10 a 21 h
Carrer del Carme i carrer Llunell  

Fira de Nadal
Fira d'alimentacio i productes nadalencs; i actuacions
de les entitats espluguines. Programació d'activitats: 

 10 h • Inauguració: Cercavila a càrrec del 
grup de percussió Drums

 D'11.30 a 13.30 h  • Taller de nadales per a 
infants i taller de construcció de bolsos de paper

 11 h • Actuació de les corals infantils i juve-
nils de Musicorum

 11.45 h • Actuació de les Bandes de l'Escola 
Municipal de Música

13 h • Monòleg a càrrec d’Alba Rubio i vermut 
i cançons de taverna amb Jaume Arnella

 17.30 h • Bastoners d’Esplugues: cercavila per 
la fira i representació final del “Dimoni Escuat”

 18 h • Xocolatada popular
 19.30 • Junts pel Nadal, cançons a càrrec 

d’Oriol Torras i Pere Clota 
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva  A LA PÀGINA 7

 11 h • Escola Joan Maragall  

Concurs de dibuix i animació infantil
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
1, 2, 3, botifarra de pagès
A càrrec de Santi Rovira

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
[3 €]  [Socis i sòcies 2 €]   

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

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 8

 De 19 a 21 h
Edifici Cadí – sala d’actes 

Festival de villancicos
Organitza: AV Can Vidalet

 20 h
Església de Santa Magdalena  

Esplugues canta el Nadal
Amb 4 corals de la nostra Ciutat: Deutsche Schule 
Barcelona Chor (Cor de l’Escola Alemanya), 
Societat Coral La Coloma, Coral Sons i Veus i 
Cor de Veus Kwaya, ambdues de l’Escola Municipal 
de Música. Entrada lliure.   
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena A LA PÀGINA 6

13 DIUMENGE

 De 10 a 15 h
Carrer del Carme i carrer Llunell  

Fira de Nadal
Fira d'alimentacio i productes nadalencs; i actuacions
de les entitats espluguines. Programació d'activitats: 

 10 h • Inauguració de la fira
 11.30 • Monòleg a càrrec d’Alba Rubio
 12 h • Nadales andaluses, a càrrec de l’ACAE
 13 h                     

Vermut i concert de gralles a càrrec dels alum-
nes de l’Aula de Gralla de TiC – Espluga Viva

 14.30 h                   
Tancament de la fira amb batucada a càrrec del 
grup de percussió Drums
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva  A LA PÀGINA 7

10 DIJOUS

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Samarkanda i ruta de la Seda' 
A càrrec de Joan Astorch
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18.30 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Taller de pastisseria creativa: ‘Dolça Rajola’
Amb la col·laboració d’El Rincón del Dulce apren-
dreu a decorar delicioses galetes imitant les rajoles 
més representatives de la Col·lecció Salvador Miquel 
del Museu Can Tinturé. Activitat gratuïta adreçada a 
joves i adults. Places limitades. Inscripció prèvia al 93 
470 02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

 19 h  
CIRD Vil·la Pepita 
Cinefòrum: Menopausa rebel
Places límitades (màxim 30 persones)
Organitza: Departament de Dones

 19 h
Sala d’actes del Centre Cultural Santa Eulàlia 
(L'Hospitalet) 

Conversa amb Rosa Montero
Organitza: Biblioteca La Bòbila

19 h • Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

19.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Bouquet
Un llibre escrit a vuit mans i cuinat a Esplugues. 
Presentació a càrrec de les autores: Pilar Belda, 
Ángela Gálvez, Marta Mallol, Aurora Nicolás, 
M. Del Carmen Parreño, Júlia Rodríguez, 
Montserrat Sala i M. Rosa Sorribas. 
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

11 DIVENDRES
 20 h  

Bodegueta del Museu Serra Cornellà de Llobregat

JORNADA DE NOVEL·LA NEGRA
Sopar literari amb Rosa Montero
Cal inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca La Bòbila

12 DISSABTE
 De 10 a 12 h 

Sortida i arribada del CEM Les Moreres  

Tast de marxa nòrdica
Activitat gratuïta. Cal portar roba i calçat còmode. Es 
deixaran bastons de marxa nòrdica per qui els neces-
siti. Inscripcions al CEM Les Moreres, de dilluns a 
divendres, de 10 a 20 h.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues juntament amb 
l’entitat Bendhora
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14 DILLUNS
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES
‘JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS’
Fins al 31 de desembre
Recollida de joguines per estrenar. Punts de recollida:
• Esplugues Televisió. Verge de Guadalupe, 28-30
De dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h, i 
divendres de 10 a 14 h)
• Creu Roja d’Esplugues. Severo Ochoa, 14
De dl. a dv. de 9.30 a 14 i de 15 a 18.30 h, i dv. de 
9.30 a 14 h
• Sastrinyols-Fundació Santa Magdalena
Laureà Miró, 209. De dl. a dv., de 10 a 14 h i de 
16.30 a 20 h, i ds., de 10 a 13 h
• Centre Municipal Puig Coca. 
Petit Parc de l’Amistat s/n. De dl. a dv. de 10 a 20 h; 
fins al 24 de desembre
• L’Avenç Centre Cultural. Àngel Guimerà, 27
De dl. a dv., de 16 a 20 h
• Edifici Molí. Verge de la Mercè, 1
De dl. a dv., de 10 a 20 h A LA PÀGINA 10

15 DIMARTS
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Escola Municipal de Música Edifici Puig Coca  

Concerts d’alumnes, conjunts i solis-
tes individuals
Organitza: Escola Municipal de Música 

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

HORA DEL CONTE
Els préssecs, de Lev Tolstoi
Organitza: Biblioteca La Bòbila 

16 DIMECRES
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Escola Municipal de Música Edifici Puig Coca  

Concerts d’alumnes, conjunts i solis-
tes individuals
Organitza: Escola Municipal de Música 

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

ANY DE LES BIBLIOTEQUES
Taller familiar
Taller de punts de llibre a l’entorn dels llibres i les 
biblioteques, a càrrec de Montserrat Famadas

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

Celebració Ple municipal ordinari
Per confirmar la data, consulteu el web esplugues.cat

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

DISCOFÒRUM
ELS DIMECRES PARLEM DE MÚSICA
Òpera en majúscules: 

Fidelio, la gran i única òpera de 
Ludwig Van Beethoven
Selecció musical i comentaris: Josep M. Busqué; 
presenta: Pere Reverter.
Organitza Club de Música Clàssica Pare Miquel d’Esplugues

17 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

ANY DE LES BIBLIOTEQUES
Una carretada de contes
Cinc contes formen aquest espectacle: el primer ser-
veix de presentació dels personatges: un llop que tip 
del dinar d'empresa de llops rebrà una bona lliçó, un 
caganer i una important felicitació, i finalment unes 
hortalisses seran les protagonistes d'una història que 
el públic es podrà menjar.
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h
Escola Municipal de Música Edifici Puig Coca  

Concerts d’alumnes, conjunts i solis-
tes individuals
Organitza: Escola Municipal de Música 

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Cuba: Un país petit però immens' 
A càrrec de Vicenç Lozano
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h
Biblioteca La Bòbila 

Contesplai
Amb el Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – 
Can Vidalet

19 h
Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

 20.30 h
Òptica Joieria Barrabés  
C/ Francesc Llunell 32

FEM XARXA NETWORKING AL COMERÇ
A càrrec d'Òptica Joieria Barrabés
Inscripcions: xde.formacio@gmail.com
Pàgina web comerç: https://www.facebook.com/
optica.joieria.barrabes/ 
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues

18 DIVENDRES
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Escola Municipal de Música Edifici Puig Coca  

Concerts d’alumnes, conjunts i solis-
tes individuals
Organitza: Escola Municipal de Música 

 De 18.30 h • Edifici Cadí – sala d’actes 

Tió i animació infantil 
Amb Gabby & Nourberto Clown Show. 
Organitza: AV Can Vidalet

 19 h
Local AV Barri Centre  C/Àngel Guimera  

Lliurament de premis del concurs de 
pessebres
Més informació: mòbil: 655 94 14 52 i c/e: avvbarri-
centre43@gmail.com.
Organitza: AV Barri Centre

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
El sendero de la luz: leyendas Aryas
De J. R. Penela
Penela presenta el primer volum del Sendero de la luz, 
mentre que ja ha començat a treballar en el segon 
volum. Les llegendes d'Aryes ens acosten a les prime-
res civilitzacions de la humanitat, 11.000 anys enrere.

Novena edició del campionat de 
voleibol amb 16 equips d'alt nivell

 Aquest any el Torneig 
Internacional de Voleibol Femení 
‘Ciutat d’Esplugues’ preveu la par-
ticipació de 16 equips (8 infantils i 8 
cadets) provinents del territori cata-
là i valencià (Xàtiva). Serà, per tant, 
un campionat més regional que els 
últims anys. També serà més curt, 
perquè concentra tots els partits en 
una jornada, la del 27 de desembre, 
fet que donarà encara més emoció a 
una de les competicions estrella del 
voleibol d’Esplugues. 
Segons explica el president del Club Voleibol d’Esplugues, Alex Gusano, 
les dates en què se celebra el campionat (normalment l’últim diumenge de 
desembre) fa difícil la convocatòria d’equips. Ara bé, el Club hi ha posat solució: 
a partir de l’any vinent el torneig es realitzarà a finals de juny; seran dos dies i 
ja compten amb la confirmació de grups d’arreu d’Europa: Polònia, Holanda, 
Itàlia, França i Espanya, de moment. 
Pel que fa a la novena edició, cal destacar l’oportunitat que suposa de veure en 
acció els quatre equips de la nostra ciutat, formats, en la seva gran majoria, per 
jugadores de nova incorporació. Una gran estrena per uns grups que prometen, 
almenys si tenen la mateixa sort que les seves predecessores. I és que, com 
recorda Gusano, l’any passat els dos equips A van classificar-se per al Campionat 
d’Espanya, on les cadets van obtenir el tercer lloc i les infantils el sisè. ●

IX TORNEIG INTERNACIONAL DE VOLEIBOL FEMENÍ "CIUTAT D'ESPLUGUES"
Diumenge 27  De 9 a 21 h • Complex Esportiu Municipal Les Moreres
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 20.30 h  
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  Pl. Macael, s/n

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 5
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

19 DISSABTE
 D’11 a 13 h

La Masoveria  

NADAL ALS MUSEUS
Taller familiar: 
‘Un mitjó per a l’arbre de Nadal’
En família fareu un mitjó de fang, el pintareu de colors i ja 
tindreu el primer guarniment del vostre arbre de Nadal.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

ANY DE LES BIBLIOTEQUES 
L’HORA DEL CONTE
Follets de biblioteca, a càrrec de Blai Senabre
Diuen que a les biblioteques hi viuen follets i fades 
amagats entre els llibres... Serà veritat?

 De 12 a 14 h  
Plaça del Taxi  

Festa infantil de Nadal 
Pallassos i tió
Organitza: AV Can Clota

 De 14 a 16 h
Plaça del Taxi  

Migas solidàries 
Plat de migues a canvi d'un producte no perible o 1 €. 
Tot allò que es recapti anirà a parar al Programa d'Ali-
ments d'Esplugues. 
Organitza: AV Can Clota

 18 h
Rambla Àngel Guimerà 

Tió i recollida d’aliments i joguines
Organitza: AV El Gall

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 5
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

20 DIUMENGE
 De 9 a 20 h  

ELECCIONS AL CONGRÉS DELS 
DIPUTATS I AL SENAT  
Col·legis electorals 
• Escola Isidre Martí C/ Les Piles, 2
• Casal de Cultura Robert Brillas 
C/ Àngel Guimerà, 38
• Escola Gras Soler C/ Baronessa de Maldà, 28
• Biblioteca Pare Miquel C/ Àngel Guimerà, 106
• Institut Severo Ochoa C/ Severo Ochoa, 1
• Centre Municipal Puig Coca 
Petit Parc de l'Amistat, s/n
• Casal dels Avis (Can Clota) C/ De la Pau, 10
• Associació Cultural Andalusa d’Esplugues 
(ACAE) C/ Josep Anselm Clavé, 90
• Escola Isabel de Villena C/ Joan Miró, 41
• Escola Folch i Torres C/ Sant Antoni Ma Claret, 13
• Edifici Molí Rambla Verge de la Mercè,1
• Escola Joan Maragall Av. Ciutat de l'Hospitalet, 59
• Escola Can Vidalet C/ Cedres, 37

 14 h  
Centro Aragonés de Esplugues Plaça Macael, s/n

Dinar de Nadal i ball popular
Informació i reserves 93 473 44 23 (de 17 a 21 h)

 A les 17 i 19 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala teatre  
[9 €]  [Socis i sòcies 8 €] [De 3 a 6 anys 6 €] 
Entrada gratuïta per a menors de 2 anys

Teatre:  El mago de Oz
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

 18 h
L’Auditori de Barcelona 

Concert de Nadal de la Banda 
Municipal de Barcelona 
Participació de la coral Espurna de l’Escola 
Municipal de Música en el Concert de Nadal de la 
Banda Municipal de Barcelona dirigida per Salvador 
Brotons

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 5
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

21 DILLUNS 
 A les 17.30, 18.30 i 19.30 h

Escola Municipal de Música Edifici Puig Coca  

Concerts d’alumnes, conjunts i solis-
tes individuals
Organitza: Escola Municipal de Música 

22 DIMARTS 
 17 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres  

Ball de Nadal de la gent gran 

 A les 18 h i a les 20 h
Escola Municipal de Música  Edifici Puig Coca   

Concerts de grups de música moder-
na i bandes de jazz

 18 h • Grups infantils i joves
 20 h • Grups d’adults

Organitza: Escola Municipal de Música

 21 h • Palau de la Música Catalana 
Concert: Voices of Jubilation
Deutsche Schule Barcelona Chor, com a teloners. 

 A LA PÀGINA SEGÜENT

23 DIMECRES
 De 17 a 19 hores

L’Avenç Centre Cultural  

Activitats infantils 
Organitza: Avenç Centre Cultural

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

ANY DE LES BIBLIOTEQUES
DISCOFÒRUM
Nadales d’arreu del món
Una bellíssima selecció d’alt contingut musical
Selecció i presentació: Club de Música Clàssica Pare 
Miquel d’Esplugues. Organitza: Club de Música 
Clàssica Pare Miquel d’Esplugues

24 DIJOUS
 20.30 h  

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 5
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

25 DIVENDRES
 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 8

26 DISSABTE
 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 8

27 DIUMENGE
 De 9 a 21 h

CEM Les Moreres  

IX Torneig Internacional de Voleibol 
Femení "Ciutat d'Esplugues"
Hi participen 8 equips en la categoria infantil i 8 
equips en la categoria cadet.
Organitza: Club Voleibol Esplugues A LA PÀGINA ANTERIOR

 D’11 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 17 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 8

28 DILLUNS
 De 17 a 20 h 

Rambla Verge de la Mercè (part Molí)  

Karaoke infantil 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

29 DIMARTS
 De 17 a 20 h 

Rambla Verge de la Mercè (part Molí)  

Karaoke infantil 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 5
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

31 DIJOUS
  23.30 h  

Centro Aragonés de Esplugues Plaça Macael, s/n

Festa de Cap d’Any
Informació i reserves 93.473.44.23 (de 17 a 21 h)

CURSOS i TALLERS 
Cada dilluns, de 17 a 18 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler
Gimnàstica suau i relaxant 
Activitat dirigida a tothom (homes i dones)
Preu: [1€] per a persona no sòcia.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dimarts, a partir del 13 d’octubre
De 19 a 20 h
L’Avenç Centre Cultural

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament: 
el ball de la sardana i també la tècnica de comptar i 
repartir. Inscripcions a L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

Cada dimarts, de 18 a 19 h
C/ Josep Argemí, 48 - al costat de l'Escola Gras Soler

Balls col·lectius del món
Oberts a tothom: homes i dones, adults i infants. Preu: 
[2€] per persona [3€] per a no socis i sòcies.
Telèfon de contacte: 657 50 76 39 (Pepi)
Organitza: Dones Actives Espluguines

Cada dijous, de 19 a 20.30 h
L'Avenç Centre Cultural  

Trobades dels grup de conversa 
'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL
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Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Cada divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
Els nens i nenes del cau es divideixen en unitats, 
grups per edat:
Follets, de 5 a 9 anys; Llops, de 9 a 12 anys; Raiers, de 
12 a 15 anys; Pioners, de 15 a 17 anys; Joves, de 17 a 
18 any. Per a més informació, truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dilluns, 14 de desembre, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Arriba el Nadal, un moment per estrè-
nyer llaços amb els fills i la família
Participeu en l’aventura d’aprendre amb, i dels fills 
i filles. Creant espais de confiança, d’una manera 
amena, pràctica i participativa treballareu habilitats 
i conductes  per gaudir, encara més, de l’experiència 
de ser mares i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. 
Inscripcions: telèfon 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades. 

Dimecres, 9 de desembre, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, reforçar la 
seva tasca i donar-los eines. 
Places limitades a 15 persones.  Per a inscripcions 
i més informació contacteu amb els serveis socials 
bàsics: 93 371 33 50 (ext. 2439) Marta Fuertes

CASALS D'HIVERN
Del 22 al 31 de desembre i 4 i 5 de gener
De 9 a 14 h
Local d'entitats AIDED i Esplugues Sense 
Barreres C/Rafel Sebastià Irla, s/n  

Casal d’hivern per a persones amb 
discapacitat psíquica
És un projecte adreçat a joves amb discapacitat psí-
quica, amb edats compreses entre 15 i 35 anys apro-
ximadament, que vulguin realitzar activitats lúdiques 
durant el període de vacances de Nadal. El casal ofe-
reix un programa d’activitats variades  adaptades a les 
necessitats de les persones participants.
Inscripcions: de l´1 a l’11 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, de 10 a 13 h.
Per a més informació: telèfon 93.371.33.50 - ext. 1650 i 
2192. Preu: [50 €]  per persona  inscrita.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Acció Social), en 
col·laboració amb el Club d’Esplai Pubilla Cases - Can 
Vidalet

Els dies 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 4 i 5 
de gener, de 9 a 14 h 

Casal d’hivern de l’Esplai Espurnes 
Hi ha possibilitat de serveis opcionals: acollida, men-
jador i tarda.
Organitza: Grup d'Esplai Espurnes.

SORTIDES
Diumenge, 13 de desembre, a les 7 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
El Montseny i les seves Obagues 
(Vallès Oriental). Dinar de Nadal
Es tracta d’una sortida matinal amb una durada aprox. 
de 3 a 4 hores,  Acaben amb el tradicional dinar de 
Nadal a un restaurant de la zona.

Informacions i inscripcions: Centre Excursionista 
d’Esplugues, per a més informació truqueu al 93 473 
39 09. Reserva de plaça fins al dimecres abans de l’ex-
cursió. També podeu assistir a la preparació d’aques-
tes excursions i altres activitats els dimecres a les 
20.30 h al Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dissabte, 19 de desembre, hora a concretar

EXCURSIONS BTT. 
Passeig per la Selva: 
Estanys de Sils i més
Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Cal fer 
inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: Centre 
Excursionista d’Esplugues, per a més informació tru-
queu al 93 473 39 09. Reserva de plaça fins al dimecres 
abans de l’excursió. També podeu assistir a la preparació 
d’aquestes excursions i altres activitats els dimecres a 
les 20.30 h al Centre Excursionista Espluga Viva (c/ Sant 
Francesc Xavier, 7-9. secretaria@esplugaviva.cat).
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
Tot el mes
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

ANY DE LES BIBLIOTEQUES
Exposició: ‘100 Anys de Biblioteques 
públiques a Catalunya’
Reproducció d’una selecció de cartells de l’hora del 
conte a la “Biblioteca Popular d’Esplugues” des de 
l’any 1948, realitzats per la bibliotecària Natalia 
Hernández.

Fins a principis de desembre  
Botiga Maymo La Fotografia C/ Dr. Manuel Riera, 5

Exposició col·lectiva del 'Juny 
Fotogràfic'
Mostra de prop d’una vintena de fotografies dels socis 
i sòcies de l’Agrupació Fotogràfica Sant Just. 
Organitza: Maymo La Fotografia i Agrupació 
Fotogràfica de Sant Just

Fins al 7 de desembre
Sala Associació Catalana de Ceramistes 
C. Doctor Dou, 7, Barcelona

Exposició temporal: 
Premiats de la 17 Biennal de 
Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós 
a Barcelona
En el marc de la 17a edició de la Biennal de Ceràmica 
d’Esplugues Angelina Alós, s’inaugura una mostra de 
peces dels artistes guardonats a l’ última edició: Ana 
Cruz i Betânia Pires, Xavier Montsalvatje, Lourdes 
Riera i Alberto González Bustos ( premi del púbic). 
Durant l’acte tindrà lloc la presentació del catàleg de 
l’última edició. Entrada gratuïta de dilluns a divendres, 
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h

De l’11 de desembre al 6 de gener
Museu Can Tinturé  

Pessebres del món
Mostra d’un pessebre ceràmic procedent de Portugal 
que data del 1950, cedit per Fernando Elia.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Concert: VOICES OF JUBILATION, AMB DEUTSCHE SCHULE BARCELONA CHOR 
DIMARTS 22  21 h • Palau de la Música Catalana 

 El Deutsche Schule 
Barcelona Chor cantarà, 
el proper dimarts 22, com 
a teloner del cor de gospel 
originari de Montreal (Ca-
nadà) Jubilation al Palau 
de la Música Catalana. 
En els 35 anys d’història 
del cor aquesta és segu-
rament una de les seves 
fi tes més importants. Ac-
tuar al costat d’una coral 
de renom internacional 
i guanyadora del Premi 
Grammy 2010 pel seu àl-
bum Oh happy day with 
Queen Latifah, és tot un 
triomf. En el concert, ti-
tulat Voices of Jubilation, primer actuaran els cantaires de casa nostra 
per donar pas al cor canadenc i, cap al fi nal del recital, cantaran plegats 
l’Oh happy day. 

Després de més d’una trentena d’anys funcionant, avui dia el cor està 
format per tres generacions entre els fundadors de la iniciativa i els nous 
cantaires. La formació, dirigida per Marta Garcia Cadena i acompanyada 
al piano per Jordi Humet, s’unirà a un concert del Palau amb un repertori 
més aviat modern, en què s’entonaran cançons del musical West Side 
Story, o la Bohemian Rapsody, de Queen, i altres peces dels Beatles.

Podeu comprar les entrades a la pàgina web del Palau de la Música.●

El cor Deutsche Schule Barcelona, 
convidat a cantar al Palau de la Música 
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A partir de l’11 de desembre
Museu Can Tinturé 

Col·lecció Pujol i Bausis: Rajola 2015
Està disponible la nova rajola de la col·lecció Pujol i 
Bausis. El model escollit pertany a l’arrambador núm. 
28, que fou dissenyat per Lluís Brú i produït a “La 
Rajoleta” a principis del segle XX.

Del 14 al 18 de desembre, de 18 a 21 h
Local AV Barri Centre c/ Àngel Guimerà, 43

Concurs i exposició de pessebres
Inscripcions i lliurament de pessebres del dia 12 al
14 (categoria infantil i adults) al local de l’Associació. 
Més informació al c/e: avvbarricentre43@gmail.
com. Cloenda, lliurament de premis i lectura de poe-
mes: divendres 18, a les 19 h

 A LA PÀGINA 7

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

DIES DE CONTE  Els dies 3,12 i 19
(Vegeu informació al Dia a dia)

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

Els dies 2 i 9 (Vegeu  Dia a dia)               

Dijous 10   19.30 h
PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Bouquet
Un llibre escrit a vuit mans i cuinat a Esplugues. 
Presentació a càrrec de les autores: Pilar Belda, 
Ángela Gálvez, Marta Mallol, Aurora Nicolás, 
María del Carmen Parreño, Júlia Rodríguez, 
Montserrat Sala i M. Rosa Sorribas. 

ANY DE LES BIBLIOTEQUES 
Aquest és l’any de les Biblioteques, fa 100 anys de 
l’inici de la creació de la Xarxa de Biblioteques Po-
pulars per part de la Mancomunitat de Catalunya.
Al mes de desembre la Biblioteca Pare Miquel 
d'Esplugues organitza diverses activitats per 
acomiadar l’Any de les Biblioteques, de les quals 
destaquen: 

Dimecres 2  20 h
RACONS DE POESIA 
L’Atlàntida: assaig escènic a partir de l’obra de 
mossèn Cinto Verdaguer: adaptació del
poema èpic, a càrrec del Grup de Rapsodes d’Es-
plugues.

Dijous 17  17.30 h
UNA CARRETADA DE CONTES
Cinc contes formen aquest espectacle de La Guilla 
Teatre. El primer serveix de presentació dels per-
sonatges, un llop que, tip del dinar d'empresa de 
llops, rebrà una bona lliçó; un caganer i una impor-
tant felicitació, i fi nalment unes hortalisses seran 
les protagonistes d'una història que el públic es 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

        

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷  Edat de participació: infants nascuts els anys 2005, 2006 i 2007.

✷  Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant
 aquesta butlleta a partir del 23 de novembre (només s'admetrà una  
 butlleta per participant) i dipositant-la a les bústies que trobareu als  
 Punts d’Atenció a la Ciutadania (casa consistorial,  
 Policia Local i Edifici Molí). Es podran   
 entregar fins al dijous 10 de desembre. 

✷  Sorteig públic: es farà el divendres 11 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 (cami- 
 nant amb les torxes 
 al voltant de la 
 carrossa). ●

pe
ó i 

    

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

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

2016?2016?
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 inscripció 
per participar-hi enviant un correu electrònic a  reisesplu-
gues2016@gmail.com o trucant al 93 371 33 50 (ext. 2434).

 D’aquesta manera sereu membres de la desfilada més 
fantàstica de l’any. Recordeu que les places són limitades 
i que us podeu 
inscriure fins 
al dijous 31 
de desem-
b r e  d e 
2015. 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’auto-
rització paterna/
materna. ●

a - desembre 2015
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Vols ser voluntari a la Vols ser voluntari a la 
Cavalcada de Reis?Cavalcada de Reis?

Dijous 10   19 h
Sala d’actes del Centre Cultural Santa Eulàlia 
(L'Hospitalet de Llobregat)  

CONVERSA AMB ROSA MONTERO
La Bòbila ofereix l'oportunitat de conversar amb 
aquesta periodista i escriptora espanyola de novel-
la negra, autora, d'entre d'altres títols, de El peso 
del corazón, la seva última obra. 

Divendres 11   20 h
Bodegueta del Museu Serra 
(Cornellà de Llobregat)   
JORNADA DE NOVEL·LA NEGRA 
Sopar literari amb Rosa Montero
Cal inscripció prèvia.

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Foto: Patricia A. Llaneza
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POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 9 17.30 h Futbol sala masculí CCA PL Macael – Lavaxpres Ace Sansur

E S P O R T S  COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS  DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge13 12 h Futbol  masculí Espluguenc, F.A  - Marianao Poblet UD

Diumenge 20 12 h Futbol masculí Espluguenc, F.A. - Begues CF

Diumenge 20 17.45 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Gavà Mar CF

PAVELLÓ GROC

Dimarts 8 17 h Futbol Sala femení  AEP Esplugues – CD Orvina

Dimarts 8 19 h Futbol Sala masculí  AEP Esplugues – Ripollet FS 

Dissabte 12 19.30 h Handbol maculí H Esplugues – H Gavà

Diumenge 13 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – CB Ramón Llull

Diumenge 13 19.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues – Bàsquet Molins

Dissabte 19 19 h Futbol Sala masculí  AEP Esplugues – Martorell Club Sala

Diumenge 20 10.45 h Voleibol femení CV Esplugues – CECELL Lleida

ESPORTS DE SALA

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

 

 

Afegeix-
te 
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te 

al Twitter!al Twitter!

Esplujove de tarda

Dimecres 16, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Espelmes de Nadal
Aquest Nadal podràs decorar la taula amb 
una espelma feta amb les teves mans! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Gratuït, cal 
reservar plaça (*)

Divendres 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Pentinats
En aquestes festes nadalenques no ens 
podem descuidar la nostra imatge, per 
això et convidem a un taller de pentinats! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça (*)

Dimarts 22, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Tortell de reis
Vine al Remolí a aprendre a fer el tortell de 
reis, un element molt important de la tra-
dició culinària d’aquestes dates. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda 
De 12 a 18 anys
Dilluns 14 i 21, 
de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Minifofuches 
de Nadal
Per anar avançant els regals de Nadal, et 
proposem un taller de fofuches per crear-
ne un de molt divertit! Anima’t! Dirigit 
a joves d’entre 12 a 18 anys cal reservar 
plaça (*) 

TIC formació
Dijous 17, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Time-lapse
És una tècnica fotogràfica molt popular, 
utilitzada en el cinema i la fotografia per 
mostrar diferents esdeveniments que 
generalment transcorren a velocitats molt 
lentes i imperceptibles per l'ull humà. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reservar 
plaça (*)

Divendres 18, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Postals de Nadal 
Vols fer un regal original? Agafa la teva 
càmera i vine a aprendre a fer fotografies 
nadalenques! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

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 inscrip-
ció prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove 
contra la 
SIDA
Tot el mes de desembre
En l’horari habitual de l’equipament
Espai Jove Remolí   
Oficina Jove d’Emancipació  
L'Espai Jove Remolí i l'Oficina Jove 
d’Emancipació hi posen a disposi-
ció un punt temàtic contra la SIDA i 
les malalties de transmissió sexual, 
on trobaràs una selecció de materi-
al informatiu sobre aquestes malal-
ties i sobre la seva prevenció.

Divendres 4, a partir de les 24 h
Diversos bars de la ciutat

Correbars VIH
Durant la nit La Creu Roja Joventut i 
una infermera esbojarrada repartiran 
preservatius i material de prevenció a 
diferents bars de la ciutat.

De l'11 al 23 de desembre
De 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  

Exposició: 
'Mira i informa't' 
Aquesta exposició forma els joves en 
temes de sexualitat, afectivitat i preven-
ció del VIH/sida per tal que ho traslladin 
al seu grup d’iguals, gaudint ells i elles 
d’una sexualitat saludable i adquirint 
habilitats socials vinculades a la preven-
ció. Dirigit a joves de 16 a 35 anys

PÍNDOLA FORMATIVA
Dimecres 16, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Consum responsable per 
Nadal
Quan consumim generem residus i impac-
tes ambientals. Davant les múltiples opci-
ons que tenim de consum, quina seria la 
més respectuosa a nivell mediambiental i 
social? En aquesta sessió aprendrem com 
ser més responsables a l’hora de consumir, 
sense fixar-nos exclusivament en el preu 
dels productes que 
comprem, però tenint 
el factor econòmic 
en compte. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. 
Gratuït, cal reservar 
plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dilluns 21, de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Entrants de Nadal
Els participants aprendran a fer els seus 
propis entrants de Nadal per tal d'oferir-los 
als seus convidats i/o família en aquesta 
data tan important. Dirigit a joves de 16 a 
35 anys. Gratuït, cal reservar plaça (*)

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

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 661 987 690 

(de dll a dv, de 17 a 20 h) o 
enviar un correu electrònic a 

jove.emancipacio@esplugues.cat 
indicant el taller, nom i 
cognoms, edat i telèfon. 

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
el 7 i el 6, i del 24 al 31 de desembre

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

(*) Per formalitzar la inscripció a 
les activitats cal trucar al 

telèfon 93 372 97 06 
(de dll a dv,  de 17.15 a 21 h) o 
enviar un correu electrònic a
 jove.remoli@esplugues.cat 

indicant el taller, nom i cognoms, 
edat i telèfon.  



Transitions Crizal Prevencia Crizal Sun UV

Mes informació a www.espf.es

Vols gaudir de la vida tal i com fan la Samantha, en Pepe i en Jordi? A Prisma Òptica volem 
que visquis cada moment i que aprofitis cadascuna de les oportunitats que se’t presenten. Volem que et 
mengis la vida pels ulls amb Varilux!

Varilux és la lent progressiva líder que t’ofereix la visió nítida i sense  esforç per a que puguis viure una 
vida 10 tal i com fa el Jurat de MasterChef.

Ara a Prisma Òptica amb les teves lents Varilux t’emportes el teu 2n parell d’ulleres de regal per a 
que gaudeixis d’una protecció completa

Vine a visitar-nos a Prisma Òptica abans del 31 de desembre de 2015 i pregunta’ns per Varilux!

PER A UNA PROTECCIÓ COMPLETA

www.varilux.es

Tarjeta de autenticidad

Exigeix la teva
targeta d’autenticitat

Menja’t la vida
pels ulls amb Varilux.”

M

EL TEU 2N PARELL D’ULLERES

DE REGAL
Consulta les condicions de la promoció a l’ interior de l’òptica.

C / Àngel Guimerà, 35-39
Tel.: 93 371 68 15

Av. de Cornellà, 67
Tel.: 93 371 86 02

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona


