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Arriba la millor època de l’any o, com a 
mínim, els dies més màgics i esperats per 
als més petits de la casa. Ja es percep la il-
lusió dels infants de la vila que, impacients, 
comptten els dies perquè arribin els Reis 
Mags d’Orient i deixin regals a les cases. A 
Esplugues ens en fem càrrec, i per això els 
tenim preparats un munt d’activitats perquè 
les hores els passin volant tot jugant, rient 
i escoltant música i contes; sempre, amb 
companyia del seu gran aliat, en Fanguet. 
Com marca el costum, l’escudeller reial 
ha instal·lat el seu Campament Màgic al 
Museu Can Tinturé per acollir els patges 
reials i oferir als nens i les nenes jocs, contes 
i tallers, tant al matí com a la tarda. 

TALLERS I CARTES MÀGIQUES
Avís a tots els nens i les nenes: si ja teniu 
la carta a punt, podeu lliurar-la als patges 
reials, que n'estaran recollint al Campament, 
del dilluns 2 al dimecres 4, de 17 a 20.30 
hores. Els ajudants de Ses Majestats donen 
un cop de mà al Fanguet, que estarà ani-
mant grans i petits, mentre els segons s’ho 
passen d’allò més bé al racó de jocs, infla-

bles, cucanyes i parades. 
També hi haurà un racó de tallers, ja 

siguin d'arts plàstiques, pintura o ceràmi-
ca. Podreu fer flocs de neu, decoracions de 
Nadal, un cor amb fang, o participar a la 
xarxa de desitjos. Tot plegat, organitzats 
per l'Escola Municipal de Ceràmica i Dibuix 
i el Museu Can Tinturé. Per cert, el Museu 
obrirà les seves portes durant els tres dies 
de Campament perquè el pugueu visitar. 

PAREU L’ORELLA! HI HA CONCERTS I 
CONTES

A més dels jocs i els tallers, al Campament 
s’organitzen diverses activitats en què hau-
reu de parar bé l’orella. Per cortesia de la 
Penya Barcelonista de L’Avenç tindreu 
l’oportunitat de participar al Musijocs, a 
càrrec d'Oscar Msedina (dilluns 2, de 18 
a 19.30 h) i un concert de nadales a càrrec 
de Sergi Sagristà i Miquel Casals, un duo 
incondicional per a aquestes dates. 

El repertori musical continua el dimecres 4, 
amb les actuacions de la Coral Musicorum 
i les tres bandes de l’Escola Municipal de 
Música, als jardins de Can Tinturé. ●

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

Del dilluns 2 al dimecres 4

Jardins Museu Can Tinturé

i c/ de les Piles

 D’11 a 13 h

• Vine a gaudir al racó de jocs,
inflables, cucanyes, parades  i al racó 
de tallers (oferts per l'Escola Municipal 
de Ceràmica i Dibuix)!

 De 17 a 20.30 h

• Entrega de cartes als patges reials
• Racó de jocs i racó de tallers (oferts 
per l'Escola Municipal de Ceràmica i 
Dibuix i el Museu Can Tinturé)

Dilluns 2  de 18 a 19.30 h

A la Masoveria 

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

Dilluns 2  a les 19 h 

Jardins de Can Tinturé

• Concert de nadales a càrrec de
Sergi Sagristà i Miquel Casals

Dimecres 4 

Jardins Museu Can Tinturé

 18 h · Actuació de la 
Coral Musicorum

 19 h · Actuació 
de l’Escola 
Municipal 
de Música 
d’Esplugues

(Vegeu totes 
les activitats
i horaris al Dia 
a dia)

Jocs, contes, tallers i diversió 
al campament del Fanguet 

P U B L I C I T A T
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ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

L a u r e à  M i r ó ,  2 6 6  •  Te l .  9 3  3 7 1  0 0  6 4  •  E S P L U G U E S

TOLDOS    AUTOMATISMES    FINESTRES

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

www.casallopis.cat casallopis@telefonica.net

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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PARC DE REIS DE CAN VIDALET
Tres dies dedicats a jugar, jugar i... jugar! 

Hi ha res millor que jugar? Els nens 
i les nenes de la vila saben que no i, 
com que són els protagonistes d’aques-
tes festes, Can Vidalet els té preparat 
un autèntic temple del joc al Parc de 
Reis. Mentre espereu les joguines que 
els Reis Mags de l’Orient us portaran 
a casa, al pavelló municipal del barri 
trobareu un munt d’opcions per passar 
l’estona amb els vostres amics i veïns. 

L’oferta de jocs és ben variada: 
podreu fer anar un scalèxtric digital, 
saltar als inflables, participar als tallers 
de maquillatge de cares d’animals o als 
tallers artesanals, jugar a videoconso-
les, a jocs esportius, a jocs tradicionals 
o als espais motrius per als més petits... 
I moltes coses més!

Per cert, si ja teniu la carta dels 
Reis podreu lliurar-la a un patge reial 
que serà allà a les tardes per complir la 
seva missió: recollir totes les comandes 
adreçades a Ses Majestats.

Els pares i mares ,  mentrestant, 
poden passar l’estona petant la xerrada 
amb els altres adults o llegint la premsa 
diària en un espai que tindran dedicat 
a ells. 

Només recordar-vos que els menors 
de 3 anys hauran d’accedir-hi acompa-

nyats obligatòriament per una persona 
adulta, i els infants de 3 a 8 anys hau-
ran d’anar en tot moment amb un res-
ponsable més gran de 16 anys. 

Veniu a jugar i veureu com, sense 
adonar-vos, ja haurà arribat el dia de la 
Cavalcada! ●

PARC DE JOCS DE REIS
Del dilluns 2 al dimecres 4

Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h

Jocs per a nens i nenes

 De 16.30 a 20 h

Lliurament de les cartes al patge reial

Y para niñosY para niños
Moderno Latino

 Kids                           
NEW  Funky y Hip hop

NEW  Ballet clásico y Jazz

INICIO DE CURSOS 
10 DE ENERO 

¡RESERVA TU PLAZA YA!

C/ Sant Francesc Xavier, 36 • ESPLUGUES DE LLOBREGAT
    (parada: Pont d'Esplugues)

mañanas 684 053 826
   tardes 93 473 95 79

SÍGUENOS

CLASESCLASES  DE PRUEBADE PRUEBA  GRATUITASGRATUITAS Y ABIERTAS A TOD@S Y ABIERTAS A TOD@S
PLAZAS LIMITADAS  RESERVA TU PLAZA!PLAZAS LIMITADAS  RESERVA TU PLAZA!

• Baile Social (parejas) 10/01  20.30 h  • Salsa, Bachata (rueda cubana) 11/01  21.30 h
• Grupo chicas (baile en línea) 16/01  19.30 h  • Swing (Lindy Hop) 17/01  21.30 h
• Zumba 09/01  20.30 h  • Jump'ing 09/01  19.30 h  • HipHop Funky Adulto 13/01  19.30 h

www.standardlatino.es

Baile Social (parejas) 
Salsa, Bachata (rueda cubana)
Grupo chicas (baile en línea)
Swing (Lindy Hop)

    
Yoga  i  Pilates

Jump'ing NEW
HipHop Funky Adulto NEW
Jazz Adulto NEW
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FINAL  20 h
Rambla Verge 

de la Mercè 

INICI  17.30 h
Plaça Catalunya 

CARAMELS SENSE GLUTEN
Els caramels que es llançaran des de les carrosses 
seran sense gluten i així es farà constar a l'embolcall. 

PODREU SEGUIR EN DIRECTE L’ARRIBADA DELS 
REIS I LA CAVALCADA PEL WEB MUNICIPAL 

www.esplugues.cat

Sabem que els contes us agraden molt. 
Què us sembla si a més us el representa en 
Fanguet, l’amic fidel que sempre és present 
en aquestes festes, tot ballant i cantant ple-
gats? Segur que us engresca la idea! Resulta 
que, des de fa més de deu anys, el Museu 
Can Tinturé presenta el conte teatralitzat 
En Fanguet i els tres Reis, en què l’escu-
deller reial, amb l’ajuda d’en Melcior, en 
Gaspar i en Baltasar i els seus amics el 
Foc i el Vent, us expliquen les aventures 
per les quals van haver de passar durant el 
seu llarg viatge d’Orient a Occident, per tal 
d’arribar a Betlem i conèixer el Messies. 
Recordeu que les carrosses de Ses Majestats 
ja són molt a prop d’Esplugues, així que si 
encara no heu entregat la carta amb les vos-
tres peticions, ho podreu fer als tres Reis 
protagonistes de la funció. Quan acabi la 
representació baixaran de l’escenari per 
recollir-les. Aprofiteu l’oportunitat!●

TEATRE AL MUSEU
‘En Fanguet i els tres Reis’ us expliquen 
la seva extraordinària aventura tot 
ballant i cantant plegats

CONTE TEATRALITZAT
EN FANGUET I ELS TRES REIS
Dijous 5  12 h - Jardins de Can Tinturé

En cas de pluja, la representació es 
realitzarà al Casal de Cultura Robert Brillas

... i a la tarda 
la Cavalcada!

ESPLUGUES COMERCIAL
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Semblava que aquest dia no arribaria 
mai; però ja són aquí els Reis Mags, i ens 
han dit que, un any més, tenen moltes 
ganes de saludar-vos. Després de viatjar 
per terra i mar, creuant el món des de 
l’Orient fins a Occident, Ses Majestats 
arriben a Esplugues amb les carros-
ses plenes de regals que us deixaran a 
casa d’aquí a unes hores. Abans, però, 
volen celebrar amb vosaltres aquest 
retrobament tan esperat tot recorrent 
els carrers de la ciutat i fent volar cara-
mels. La ciutat brilla amb la presència 
de Melcior, Gaspar i Baltasar, i la il-
lusió dels nens i les nenes contagia a 
tothom. Benvinguts a la nit més màgica 
de l’any!

EN FANGUET DÓNA LA BENVINGUDA 
ALS REIS 

Els fans incondicionals que vulguin 
seguir el transcurs de la vetllada fil per 
randa recordeu que heu de ser a les 
17.30 h a la plaça Catalunya. Allà és on 
el vell amic de Ses Majestats, l’Escude-
ller Reial, donarà la benvinguda als Reis 
Mags. Després de l’entranyable retro-
bament entre companys de fatigues, 

Melcior, Gaspar i 
Baltasar us saludaran 
tot desprenent ele-
gància i solemnitat, 
faran un petit parla-
ment i rebran, de la mà 
de l’alcaldessa, la clau 
màgica que obrirà totes 
les portes de les cases de 
la ciutat per tal que puguin 
deixar-vos totes les sorpreses 
que us tenen preparades. 

A continuació començarà la des-
filada de carrosses i patges pels car-
rers de la ciutat. És el moment idoni per 
sortir de casa, aquells que encara no 
ho hagueu fet, i veure en persona Ses 
Majestats. La pluja de llaminadures i el 
so dels tambors marcaran l’avançament 
de la Cavalcada. Quina emoció! 

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

Eugenia Salmerón
Presidenta AV El Gall 
Encarregats d’acompanyar
el Rei Melcior
Ho fem amb molta il·lusió. De totes les acti-
vitats que fem a l’entitat, aquesta és la que 
ens agrada més. No té preu veure la carona 
dels nens petits quan veuen Ses Majestat, 
és al·lucinant. A més a més, no és el mateix 
viure-ho des de fora que des de dins de la 
comitiva: és quan es 
veuen de veritat 
les cares d’il·-
lusió dels 
nens i les 
nenes. És 
impressio-
nant!

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

“ És una alegria absoluta veure la il·lusió 
reflectida a la cara dels nens i les nenes"

Francesc Martín
President Colla de Geganters 
d'Esplugues 
Encarregats d’acompanyar    
el Rei Gaspar
És una nit molt especial i, per molts anys que 
passin, no es perd mai la il·lusió. Nosaltres, 
com a responsables d’acompanyar els Reis 
Mags, ens sentim molt honrats d’ajudar-los 
en aquesta tasca de repartir els regals i de 
portar il·lusió a tota la quitxalla. Tenim una 
experiència acumulada de molts anys en què 
sempre intentem ajudar al màxim i també fer 
possible que tota la colla transmeti la mateixa 
alegria que Ses Mejestats.  

Pel que fa a la feina que comporta, nosaltres 
vetllem perquè la rua es desenvolupi amb 
normalitat; per la seguretat del públic, dels 
reis i dels patges. És una gran responsabilitat. 
Ho fem encantats i amb molta estimació.

¿Com viviu la tasca d'ajudar els tres Reis 
Mags de l'Orient en una nit tan màgica 
com la de la Cavalcada? 

Santi Gutiérrez 
President Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues (ACAE ) 
Encarregats d’acompanyar 
el Rei Baltasar
Per a mi és una alegria absoluta veure 
la il·lusió reflectida a la cara dels nens i 
les nenes quan miren els Reis Mags i els 
seus patges. Els més petits pensen “ve 
algú molt important i em portarà regals”. 
Tanta és la seva il·lusió, que els més petits 
donen els xumets al Baltasar... Porto molts 
anys acompanyant el Rei Negre, i cada 
any desitjo poder-ho tornar a fer. Tots els 
que hem participat alguna vegada hem 
volgut repetir.  Són molts els preparatius, 
però quan veus entrar a Ses Majestat a la 
plaça Catalunya i tots els nens aguantant 
els fanalets... Val molt la pena. 

Veniu a rebre Ses Majestats, 
que tenen moltes ganes 
de saludar-vos!

DIMARTS 5
Inici de la desfilada a la plaça 

Catalunya

 17.30 h  

Benvinguda als Reis Mags 

per part d’en Fanguet

 18 h - Cavalcada dels Reis 

Mags amb el seguici de 

patges

 20 h - Arribada a la rambla 

Verge de la Mercè

gener 2017 - L'Agenda  7

 D'esquerra a dreta: Francesc Martín, Eugenia Salmerón i Santi Gutiérrez
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El vidre té molts similituds amb la cerà-
mica, com a mínim pel que fa a la seva 
producció, usos i finalitats. És per aquest 
motiu que aquest any el Gener Ceràmic, 
el curs que organitzen els Amics dels 
Museus i el Patrimoni d’Esplugues de 
Llobregat (AMPEL) per donar a conèixer 
la ceràmica i els ceramistes, està dedicat 
al vidre i a la seva història. Sota el títol 
‘Creativitat en el vidre i la ceràmica’, 
la vuitena edició del curs proposa tres 
conferències, dues de les quals estan pro-
gramades per al febrer, a càrrec d’espe-
cialistes en la matèria.
El dimecres 18 de gener, l’arqueòloga i 
especialista en vidre antic, Teresa Carrera, 
us aproximarà als orígens del vidre amb la 
seva xerrada ‘Foc i sorra. El vidre’. 

Un Gener Ceràmic dedicat a la 
creativitat en el vidre i la ceràmica

De cara al mes següent, el dimecres, 
1 de febrer, l’estudiós i també espe-
cialista en vidre Jordi Carreras us 
portarà més endavant en el temps tot 
parlant del ‘Vidre català del Barroc al 
Noucentisme’.

I, per últim, el dimecres, 22 de febrer, 
teniu la conferència ‘Xavier Nogués, 
ceràmica i vidre’, a càrrec de la histori-
adora de l’art i especialista en ceràmica 
Maria Antònia Casanova, que us per-
metrà comprovar l’estreta relació entre 
ambdues formes d’expressió artística. 

Totes les sessions tindran lloc a la 
Masoveria de Can Tinturé a les 19 hores. 
Per assistir a les conferències és impres-
cindible fer una inscripció prèvia al telè-
fon del Museu: 93 470 02 18. ●

8è GENER 
CERÀMIC 
‘Foc i Sorra. 

El vidre’ 

Dimecres 18  19 h

‘El vidre català del Barroc   

al Noucentisme’

Dimecres, 1 de febrer  19 h

‘Xavier Nogués, ceràmica  

i vidre’

Dimecres, 22 de febrer  19 h

P U B L I C I T A T

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

  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

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

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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Los jugadores cadetes del Club Bàsquet Nou Esplugues 
(CBNE) tendrán la oportunidad de competir contra la cantera 
de grandes equipos internacionales, como es el Fenerbahçe 
de Turquía, club que está jugando en la Euroliga. El Torneo 
de Básquet Cadete Masculino ‘Ciutat d’Esplugues’, “uno 
de los mejores torneos de categoría cadete a nivel estatal”, 
en palabras del presidente del CBNE, Francesc Romo, ha 
apostado en su 18ª edición por internacionalizar la compe-
tición. Por eso, este año doblan la participación de equipos 
extranjeros a un total de cuatro. Además del ya mencionado 
Fernerbahçe, competirán un club de Montenegro así como el 
Juve Pontedera, de Italia, y el Petrovgrad, de Serbia, que 
repiten del año pasado. Todos ellos son conocidos por tener 
canteras prometedoras y de alto nivel. 

En cuanto a los equipos estatales, esta vez se reducen a tres 
y todos catalanes. Así, también acompañarán a nuestros juga-
dores el FC Barcelona, el Joventut de Badalona y el Club 
de Bàsquet i Unió Manresana. 

Durante la primera semana del mes, los jugadores del CBNE 
os esperan en la cancha del CEM Les Moreres, donde darán 
lo mejor de ellos mismos y demostrarán que no hay equipo al 
que temer. ●

XVIII TORNEIG DE BÀSQUET CADET MASCULÍ CIUTAT D’ESPLUGUES

En su 18ª edición el torneo se internacionaliza todavía 
más con cuatro equipos extranjeros de alto nivel 

XVIII TORNEIG DE BÀSQUET CADET 
MASCULÍ “CIUTAT D’ESPLUGUES”
De lunes 2 a jueves 5  De 9 a 21 h.

Complex Esportiu Municipal Les Moreres
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Nou any, nous propòsits, nous tallers. Esplugues arrenca el 2017 amb un munt de propostes per nodrir 
els vostres anhels d’aprendre sempre coses noves. Tant a l’Espai Jove Remolí i a l’Oficina Jove 
d’Emancipació com al Casal de Cultura Robert Brillas o al Centre Vil·la Pepita us tenen preparat un 
programa farcit de tallers. Podreu posar-vos en forma ballant salsa, zumba i bolliwood o practicant hipo-
pressius o ioga, reforçar el vostre anglès o atrevir-vos amb el rus, així com alliberar la vostra creativitat 
amb l’escriptura o conèixer-vos millor a través del creixement personal. Trieu el que us faci més el pes!

r 
e 
n 
-
t 
!

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

ESPAI JOVE REMOLÍ
de 16 a 35 anys

• Salsa (iniciació)
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Zumba
Dimarts i dijous, de 19.30
a 20.30 h

• Automaquillatge
Dimecres, de 19 a 20.30 h

• Guitarra (iniciació)
Dimecres, de 18 a 19.30 h 

• Bolliwood
Dijous, de 20.15 a 21.45 h

• Pilates + hipopressius
Divendres, de 19 a 20.30 h

OFICINA JOVE 
D'EMANCIPACIÓ 
de 16 a 35 anys
• Iniciació al rus
Dilluns, de 19 a 20.30 h

• Ioga 
Dimarts, de 19 a 20.30 h 

• PNL (introducció)
Dimecres, de 19 a 20.30 h 

• Conversa en anglès
Dijous, de 19 a 20.30 h

• Mitja i ganxet XL*
Divendres, de 19 a 20.30 h 

TALLERS GENER / MARÇ

Comença l’any tot apuntant-te a un taller!

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

• Aprèn a fer servir el teu smartphone/
tablet (continuació trimestre anterior)
Dilluns, d’11 a 12.30 h
Data d’inici: 23 de gener. 8 sessions
Preu: 25,46 € (no residents: 50,93 €)

• Escriptura creativa:  
imaginació i tècniques
Dimarts, de 9.30 a 11.30 h
Data d’inici: 24 de gener. 8 sessions
Preu: 27,16 € (no res.: 47,53 €)

• Tertúlia literària. “La vida escrita  
per les dones”
Dimarts, de 12 a 13.30 h
Data d’inici: 24 de gener. 8 sessions:
Preu: 20,37 € (no res.: 35,65 €)

• Creixement personal
Dijous, de 16 a 17.30 h  
o de 17.30 a 19 h
Data d’ini-
ci: 26 de 
gener. 10 
sessions
Preu: 33,62 € 
(no res.: 61,12 €)

INSCRIPCIONS:
del 7 al 15 de gener
(els tres darrers dies d’inscripció 
es podran escriure les usuàries no 
residents a Esplugues)
• Punt d’Atenció a la Ciutadania 
(PAC) Central. Pl. Sant Magdalena, 24

• Punt d’Atenció a la Ciutadania 
(PAC) Can Vidalet. Rambla Verge de la 
Mercè, 1

Tel. 900 300 082. De dilluns a 
divendres, de 8.30 a 19 h

CASAL DE CULTURA 
ROBERT BRILLAS
A partir de 16 anys

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

INSCRIPCIONS ALS TALLERS: del 9 al 20 de gener
Inici tallers: setmana 23 de gener
PAC Central. Pl.Santa Magdalena, 24.
PAC Can Vidalet. Rambla Verge de la Mercè, 1
Horaris: de dilluns a divendres de 8.30 a 19 h. Tel. 900 300 082

 

Preus Espai Jove Remolí i Ofi cina Jove Emancipació (IVA inclòs):
• Joves de 16 a 35 anys:18,40 € (no residents: 47,19 €)
• Adults +35 anys (Danses de la Índia): 59,70 € (no residents: 75,73 €)
(*) suplement de 15 €

Inscripcions On line: 
www.esplujove.netTallers de 10 sessions d'1,5 h, excepte els de zumba, que són de 15 sessions d'1 h.
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 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

Parc de Jocs de Reis
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Els menors de 3 anys hauran d’accedir-hi 
acompanyats obligatòriament per un adult, i els 
infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot moment 
amb un responsable major de 16 anys. A la tarda, 
podreu entregar la vostra carta al patge reial. A LA PÀGINA 4

3 DIMARTS
 De 9 a 21 hores

CEM Les Moreres  
XVIII Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí "Ciutat d'Esplugues" 
Amb la participació de quatre equips internacionals i 
tres de Catalunya, a més de l'equip de casa nostra. 
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 9

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

CAMPAMENT MÀGIC DEL FANGUET 
I UNS REIS DE CONTES I JOCS

 D'11 a 13 h  
Campament Màgic 
Jocs, inflables, cucanyes, parades i racó de tallers: 
'Flocs de neu' (arts plàstiques), 'Decoracions de 
Nadal' (ceràmica), 'Pintura ràpida' (pintura) i 'La 
xarxa dels desitjos' (creativitat), a càrrec de l'Esco-
la Municipal de Ceràmica i Pintura  

 De 17 a 20.30 h 
Uns Reis de contes i jocs 
Tres patges reials recullen les cartes dels nens i nenes. 
També hi haurà  un racó de jocs, inflables, cucanyes 
i parades. Als tallers del matí s'hi afegeix el taller de 
ceràmica 'Regalem el cor', del Museu Can Tinturé, 
on amb el fang màgic del Fanguet farem un cor molt 
especial que podrem regalar a les persones estimades i 
mostrar-lo als Reis d’Orient la nit de la seva arribada.
 

 De 9 a 21 hores • CEM Les Moreres  
XVIII Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d'Esplugues 
Amb la participació de quatre equips internacionals i 
tres de Catalunya, a més de l'equip de casa nostra. 
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 9

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

CAMPAMENT MÀGIC DEL FANGUET 
I UNS REIS DE CONTES I JOCS

 D'11 a 13 h  
Campament Màgic 
Jocs, inflables, cucanyes, parades i racó de tallers: 
'Flocs de neu' (arts plàstiques), 'Decoracions de 
Nadal' (ceràmica), 'Pintura ràpida' (pintura) i 'La 
xarxa dels desitjos' (creativitat), a càrrec de l'Esco-
la Municipal de Ceràmica i Pintura 

 De 17 a 20.30 h 
Uns Reis de contes i jocs 
Tres patges reials recullen les cartes dels nens i nenes. 
També hi haurà  un racó de jocs, inflables, cucanyes 
i parades. Als tallers del matí s'hi afegeix el taller de 
ceràmica 'Regalem el cor', del Museu Can Tinturé, 
on amb el fang màgic del Fanguet farem un cor molt 
especial que podrem regalar a les persones estimades i 
mostrar-lo als Reis d’Orient la nit de la seva arribada. 

 De 18 a 19.30 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Musijocs, a càrrec d'Òscar Medina
Organitza: Penya Barcelonista de L'Avenç

 19 h • Jardins de Can Tinturé
Concert de nadales a càrrec de Sergi 
Sagristà i Miquel Casals

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

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. 

 A LA PÀGINA 3 

Dia
a Dia

Gener 2017

1 DIUMENGE
 

 A partir de la 1 h
L'Avenç Centre Cultural

Festa Cap d'Any 
Per a socis i acompanyants de L`Avenç i Ochenteros 
80’s. Cal fer reserva prèvia. Més informació a la secre-
taria de L’Avenç Centre Cultural
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Ochenteros 80’s

Fins al 5 de gener • Mercat de Can Vidalet

NADAL AL MERCAT
Sorteig de 5 vals de 300 euros
Per cada compra realitzada entrareu en un sorteig de 
cinc vals de 300 euros. Celebració del sorteig: dijous 
12 de gener. Organitza: Mercat de Can Vidalet

2 DILLUNS

Del 2 al 16 de gener

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

 Els nens i les nenes de casa 
nostra estan de sort perquè 
aquest mes tenen un munt 
d’activitats per gaudir en fa-
mília. Més enllà de les activi-
tats entorn dels Reis Mags i en 
Fanguet, els infants tenen pro-
postes musicals i teatrals molt 
engrescadores. 

Per una banda, els Amics de 
la Música de Santa Magdale-
na programen el conte musical Viu i sigues feliç, en què participa la Co-
ral Musicorum, sota la direcció de Sònia Gatell i amb l’acompanyament 
al piano d’Adrià Aguilera. Els coristes interpretaran cançons que molts de 
vosaltres segur que coneixeu perquè formen part de la banda sonora de pel-
lícules com Mary Poppins, La Sireneta o El Rei Lleó. Teniu dues oportunitats 
per gaudir d’aquest espectacle, ja sigui el diumenge 15, al Centre Cultural La 
Bòbila o el diumenge 29, a L’Avenç Centre Cultural. No us ho perdeu!

D’altra banda, i vist l’èxit de la primera edició, L’Avenç Centre Cultural 
programa de nou Tot fent Pastorets, una comèdia musical que no vol ser 
tradicional, però sí popular. Compta amb un repartiment d'artistes joves que 
tenen entre 4 i 20 anys, Es fan quatre funcions coincidint amb els dos primers 
caps de setmana del mes, trieu la que us vagi millor! ●

Música i teatre per als infants

CONTE MUSICAL: VIU I SIGUES FELIÇ • Diumenge 15  18 h • Centre Cultural La Bòbila
 • Diumenge 29  18 h • L’Avenç Centre Cultural

COMÈDIA MUSICAL: TOT FENT PASTORETS 
Dissabtes 7 i 14  18 h • Diumenges, 8 i 15  18 h • L’Avenç Centre Cultural • 6€ (socis 4€)

Musicorum
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 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[6 €]  [socis i sòcies 4 €] 

Tot fent Pastorets
La nova comèdia musical que no vol ser tradicional. 
Creada i dirigida per Pere Cabaret. Dramatúrgia: 
Ruth Estrada. Coreografia: Núria Carmona. 
Representada per intèrprets de 4 a 20 anys.
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració 
de l’Aula de Música i Teatre.

8 DIUMENGE
 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

[6 €]  [socis i sòcies 4 €] 

Tot fent Pastorets
La nova comèdia musical que no vol ser tradicional. 
Creada i dirigida per Pere Cabaret. 
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració 
de l’Aula de Música i Teatre.

9 DILLUNS
 A les 18.15 i 20 h 

Racó Vital  c/ Josep Miquel Quintana, 72

Xerrades sobre reiki i ioga
 18.15 h • Xerrada sobre reiki, a càrrec del pro-

fessor de reiki Domènec Pera, de l'escola Usui. 
 20 h • Xerrada sobre ioga, a càrrec de l'Albert

Cal inscriure-s'hi al 93 372 86 94. Gratuïta. 
Organitza: Racó Vital

10 DIMARTS
 18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. 

 19 h
Biblioteca La Bòbila

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

11 DIMECRES
 12 h

Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER INFANTIL D'ANGLÈS
Story time, by Mary Hidalgo      
Stories and games in English for children
6 years and up. Places limitades. 
Cal reserva prèvia.                   

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER INFANTIL D'ANGLÈS
Let's play the Tale, 
with Patricia McGill      
Come and join in the stories through 
objects and visual aids as well as songs. 
Playful and interactive storytelling in 
English for children aged.           

12 DIJOUS
A determinar • Mercat de Can Vidalet

NADAL AL MERCAT
Sorteig de 5 vals de 300 euros
Avui es fa el sorteig de cinc vals de 300 euros que 
podreu gastar en compres al mercat.
Organitza: Mercat de Can Vidalet

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Concert de boleros', a càrrec de Miquel 
Casals. Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM 
Mozart: l’ànima infantil d’un geni
Òperes (selecció): El rapte en el serrall,  Les noces de 
Fígaro, Don Giovanni i La flauta màgica. Audiovisuals i 
comentaris: Antoni Yébenes
Organitza: Club de Música Clàssica

5 DIJOUS
 De 9 a 21 hores • CEM Les Moreres  

XVIII Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí Ciutat d'Esplugues 
Amb la participació de quatre equips internacionals i 
tres de Catalunya, a més de l'equip de casa nostra. 
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 9

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

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

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

 13 h • Recollida de cartes
Un cop acabada la representació teatral, els tres reis 
de l'obra recolliran personalment les cartes de tots els 
nens i nenes. Activitat gratuïta
Organitza: Museu Can Tinturé A LA PÀGINA 5

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

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

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

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

 De 20 a 20.30 h

Cavalcada de Reis
Arribada a la rambla Verge de la Mercè
Aquesta cavalcada serà possible gràcies a la parti-
cipació i l’ajuda de diverses entitats, com l’ACAE, 
l’AVV el Gall, la Colla de Geganters, la Colla 
de Castellers, els Diables Infantils Boiets 
Esquitxafocs i la Colla dels Tres Tombs. Hi col-
laboren: Centre Josep Pons, Creu Roja i ETV.

RECORREGUT
Punt de partida la plaça Catalunya i a continuació 
enfilarà per l'av. Cornellà, av. Isidre Martí, carrers 
Àngel Guimerà, Nou, Laureà Miró, Josep Anselm 
Clavé, plaça Sant Lluís Gonzaga, carrers de la Pau, 
Lleialtat, M. Aurèlia Capmany, Jocs Florals, Cedres 
i Serra del Cadí. L’arribada a la rambla Verge de la 
Mercè està prevista a partir de les 20 h.  A LA PÀGINA 7

7 DISSABTE
 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

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

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé. 

 A LA PÀGINA 3 

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

Parc de Jocs de Reis
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Els menors de 3 anys hauran d’accedir-hi 
acompanyats obligatòriament per un adult, i els 
infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot moment 
amb un responsable major de 16 anys. A la tarda, 
podreu entregar la vostra carta al patge reial. A LA PÀGINA 4

 20 h • CEM Les Moreres    

Partits de voleibol femení
Amb la participació especial dels equips de voleibol 
femení de les universitats canadenques. Les jugadores 
de la Western University juguen contra les seniors 
del Club Voleibol Esplugues de la 1aDNF i les de 
l’Acadia University juguen contra l’equip juvenil de 
casa nostra de la 1a DCF. 
Organitza: Club Voleibol d’Esplugues

4 DIMECRES
 De 9 a 21 hores

CEM Les Moreres  
XVIII Torneig de Bàsquet Cadet 
Masculí "Ciutat d'Esplugues" 
Amb la participació de quatre equips internacionals i 
tres de Catalunya, a més de l'equip de casa nostra. 
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues A LA PÀGINA 9

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

CAMPAMENT MÀGIC DEL FANGUET 
I UNS REIS DE CONTES I JOCS

 D'11 a 13 h  
Campament Màgic 
Jocs, inflables, cucanyes, parades i racó de tallers: 
'Flocs de neu' (arts plàstiques), 'Decoracions de 
Nadal' (ceràmica), 'Pintura ràpida' (pintura) i 'La 
xarxa dels desitjos' (creativitat), a càrrec de l'Esco-
la Municipal de Ceràmica i Pintura  

 De 17 a 20.30 h 
Uns Reis de contes i jocs 
Tres patges reials recullen les cartes dels nens i nenes. 
També hi haurà  un racó de jocs, inflables, cucanyes 
i parades. Als tallers del matí s'hi afegeix el taller de 
ceràmica 'Regalem el cor', del Museu Can Tinturé, 
on amb el fang màgic del Fanguet farem un cor molt 
especial que podrem regalar a les persones estimades i 
mostrar-lo als Reis d’Orient la nit de la seva arribada. 

 18 h
Jardins de Can Tinturé
Actuació de la Coral Musicorum

 19 h
Jardins de Can Tinturé
Actuació de l'Escola Municipal de 
Música d'Esplugues

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

Portes obertes als Museus
Entrada gratuïta al Museus Can Tinturé.

 A LA PÀGINA 3

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet c. Glicines, s/n

Parc de Jocs de Reis
Diferents zones per a totes les edats amb jocs i tallers
diversos. Els menors de 3 anys hauran d’accedir-hi 
acompanyats obligatòriament per un adult, i els 
infants de 3 a 8 anys hauran d’anar en tot moment 
amb un responsable major de 16 anys. A la tarda, 
podreu entregar la vostra carta al patge reial. A LA PÀGINA 4
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 18 h 
Saló Plens Ajuntament  Pl. Santa Magdalena, 5-6   

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

 19 h 
Masoveria del Museu Can Tinturé    
Gratuït per al socis, no socis [5 €]

GENER CERÀMIC
8È CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Conferència: ‘Foc i Sorra. El vidre’
A càrrec de Teresa Carreras, arqueòloga i especialista 
en vidre antic.  Informació i inscripcions: Museu de 
Can Tinturé, carrer de l’Església, 36, al telèfon 93 470 02 
18, per c/e: esplugues.ampel@gmail.com o a la web: 
http://ampel.esplugues.ppe.entitats.diba.cat
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplu-
gues de Llobregat  A LA PÀGINA 8

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA T-10
CICLE “LA FRONTERA”
En la frontera, de Cormac McCarthy
Coordina: Luis Fernández Zaurín

19 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Georges Orwell, Homenatge a 
Catalunya', a càrrec de Miquel Berga i Baqués 
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  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

20 DIVENDRES
 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Cavalry, d'Ernesto Rodríguez
Cavalry és una novel·la parlada. És la veu d’aquests 
personatges que transiten entre allò que fan, el que 
haurien fet i el que farien; que s’alimenten de totes les 
realitats que les seves llengües permeten reproduir. 

21 DISSABTE
  De 9 a 14 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres   
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 2016-17
Campionat Comarcal de Gimnàstica 
Artística 
Hi participen gimnastes de diferents clubs de la 
comarca del Baix Llobregat en diferents categories.
Organitza: Consell Esportiu Baix Llobregat, amb la 
col·laboració del Club de Gimnàstica Artística Les 
Moreres i l’Ajuntament d’ Esplugues

 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Contes de totes les mides
A càrrec de l’Ós Mandrós

22 DIUMENGE
 18 h • L'Avenç Centre Cultural  

Entrada gratuïta

Festival de Geòrgia
Balls populars georgians
Organitza: L'Avenç Centre Cultural

23 DILLUNS
 19 h • Espai Jove Remoli  

ÀGORA DE GÈNERE 
Sessions formatives:
'Sexualitats i identitats’
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions i més 
informació a info@dias.cat Organitza: DIAS

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. 

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

13 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CINEMA FAMILIAR
S.O.S.: Equipo Azul, d’Harry Winer

14 DISSABETE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Contes que fan plorar de riure
A càrrec de Sandra Rossi

 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

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[6 €]  [socis i sòcies 4 €] 

Tot fent Pastorets
La nova comèdia musical que no vol ser tradicional. 
Creada i dirigida per Pere Cabaret. Dramatúrgia: 
Ruth Estrada. Coreografia: Núria Carmona. 
Representada per intèrprets de 4 a 20 anys.
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració 
de l’Aula de Música i Teatre.

 21 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Sopar i ball de germanor Sant 
Antoni Abad 
Preu: [25 €] Rerserveu al telèfon: 609 670 718 i 
Xarcuteria Mila del Mercat de La Plana
Organitza: Colla dels Tres Tombs d'Esplugues

15 DIUMENGE
 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

[6 €]  [socis i sòcies 4 €] 

Tot fent Pastorets
La nova comèdia musical que no vol ser tradicional. 
Creada i dirigida per Pere Cabaret. Dramatúrgia: 
Ruth Estrada. Coreografia: Núria Carmona. 
Representada per intèrprets de 4 a 20 anys.
Organitza: Avenç Centre Cultural amb la col·laboració 
de l’Aula de Música i Teatre.

 18 h • Centre Cultural La Bòbila  
[5 €] gratuït per a nens i nenes

'Viu i sigues feliç'
Conte musical per a totes les edats. A càrrec de la 
Coral Musicorum i sota la direcció de Sònia Gatell 
i l’acompanyament al piano d’Adrià Aguilera. Suites 
de Mary Poppins, La Sireneta i El Rei Lleó. Presentat 
per la Matilda, la nena que estimava la lectura. 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

17 DIMARTS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Va de monstres!, amb Gisela Llimona

18 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ

L’AUGGE estrena l’any fent sonar 
la música

 La programació del 2017 de l’Aula 
Universitària de Gent Gran d’Esplu-
gues comença l’any amb bon peu. Amb 
tan bon peu que a més d’un farà ballar i 
tot. I és que la primera conferència del tri-
mestre té l’honor de comptar amb la par-
ticipació dels Miquel Casals, pare i fi ll, 
que faran sonar boleros sobre l’escenari 
de l’auditori de la Residència La Mallola. 

Les següents sessions del primer mes d’un trimestre que es presenta molt 
interessant i engrescador estan dedicades a l’obra de George Orwell, Home-
natge a Catalunya, que anirà a càrrec de Miquel Berga i Baqués; i a la cara 
més neoclàssica de la ciutat de París, a càrrec de Xesco Ramos. 

Pel que fa a la resta de conferències és difícil fer-ne una tria, però paga la 
pena destacar la visita de noms com el reporter internacional de TV3 Vicenç 
Lozano (30 març), que us parlarà de les diferències entre el periodisme enga-
nyós i el compromès, o la de l’ex-secretari general d’Esquerra Republicana, 
Joan Ridao (6 d’abril). ●

‘BOLEROS’ • Dijous 12  18 h 
‘GEORGE ORWELL, HOMENATGE A CATALUNYA’ • Dijous 19  18 h 
‘PARÍS NEOCLÀSSIC’ • Dijous 26  18 h • 5€ (socis i sòcies gratuït)
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25 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ

  17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER INFANTIL D'ANGLÈS
Story time, by Mary Hidalgo      
Stories and games in English for children    
6 years and up. Places limitades.               
Cal reserva prèvia.          

  19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Richard Wagner: l’obra d’art total
Tannhäuser (selecció), òpera romàntica. 
Audiovisuals i comentaris: Josep M. Busqué
Organitza: Club de Música Clàssica

26 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Paris Neoclassic', a càrrec de Xesco Ramos
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  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 20.30 h • Local de l'Espluga Viva  
C/Sant Francesc Xavier 7-9

EL PATI BLAU
Tertúlia amb l'escriptora Laura de 
Andrés
Tertúlia en la qual les autores que escriuen en català 
tenen un espai per compartir els seus llibres. Amb 
l’escriptora Laura de Andrés i l’obra Vides apunta-
lades, un assaig històric sobre l'aluminosi al Turó de la 
Peira. Organitza: Espluga Viva

27 DIVENDRES
 9.45 h

L’Avenç Centre Cultural c/Àngel Guimerà, 27  
Preu: [7 €]
Teatre: La plaça del Diamant
Inscripcions: Esplai Municipal Gent Gran Centre 
-  La Plana (c/Sebastià Irla, s/n bxs.), el dimecres 11 i 
divendres 13, de 10 a 12 h. Places limitades
Organtiza: Transeduca i Ajuntament d’Esplugues

28 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Contes del món, a càrrec de Blai Senabre

 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

29 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 11 h • Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Preu: [3 €]
Itinerari i ruta històrica: 
‘De la mà d’Esplugues’
Endinseu-vos per l’Esplugues més desconeguda i 
atractiva. Un recorregut sorprenent en el temps i en 
l’espai d’alguns racons més emblemàtics. 
¿Sabíeu que hi ha una de les residències d’estiueig del 
famós Baró de Malda? Veniu i descobrireu moltes més 
coses. Inscripció prèvia

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[5 €] gratuït per a nens i nenes

'Viu i sigues feliç'
Conte musical per a totes les edats. A càrrec de la 
Coral Musicorum i sota la direcció de Sònia Gatell 
i l’acompanyament al piano d’Adrià Aguilera. Suites 
de Mary Poppins, La Sireneta i El Rei Lleó. Presentat 
per la Matilda, la nena que estimava la lectura. 
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

31 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
El coche fúnebre a rayas
De Ross Macdonald. Coordina. Jordi Canal

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h 
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament 
segons el nivell. Inscripcions a la seu de la secció a 
L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

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

Trobades dels grups de conversa 
'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, o al 
local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de 'txi kung' 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Dilluns, 16 de gener, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

A COR OBERT. EDUCADORS DESPERTS
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
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: 
900 300 082. Taller gratuït, places limitades. 

Del 16 al 20 de gener, de 9 a 19 h

Inscripcions per a ball i tai-txi de 
gent gran. Al Punt d’Atenció a la Ciutadania, 
pl. Santa Magdalena, 24 o al Punt d’Atenció a la 
Ciutadania, rbla. Verge de la Mercè, 1.Places limitades

TALLERS A L’AVENÇ CENTRE CULTURAL
Informació i inscripcions: c/Àngel Guimerà, 27
Tel: 93 513 54 45 • centreculturalavenc@gmail.com

Tallers nous!
TEATRE EN ANGLÈS+ 18 anys
Dilluns, de 18.30 a 20h
[28€/mes] Professor: Xavier López (627 351 254)
CONVERSA EN ANGLÈS + 18 anys
Dilluns, de 17.30 a 18.30 h
Divendres, d’11.30 a 12.30 h
[22€/mes] Professor: Xavier López (627 351 254)
ANGLÈS I CANT + 16 anys
Divendres, de 19.30 a 21 h
[40€/mes] Professora: Karelis Bertrán (610 370 579) A LA PÀGINA 2

SORTIDES
Dimecres, 18 de gener, a les 10.30 h 
Punt de trobada: parada pont d’Esplugues

Visita guiada a l’edifici Walden
La visita es realitzarà a les 11 hores. 
Inscripcions: Esplai Municipal Gent Gran Centre - La 
Plana (c/ Sebastià Irla, s/n bxs.), del 9 al 17 de gener de 
10 a 13 h. Places limitades

Diumenge, 15 de gener, a determinar
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Les canals de Sant Llorenç de Munt: 
la vall d’Horta (Vallès Occidental)
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues. Per a més informació 
i inscripcion truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre 
Excursionista Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9, 
secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 22 de gener, a determinar
Sortida: informació Espluga Viva 

EXCURSIONS EN BICICLETA
Solsona-Riner-Sant Ponç-Olius
Consulteu la informació sobre les inscripcions a 
l’activitat anterior. Organitza: Centre Excursionista 
Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 29 de gener, a determinar
Sortida en cotxes particulars

SORTIDA PETJADES I CAMINS
Parc Natural de Garraf. Pujada a la 
Mola des de Begues
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’ac-
tivitat “Excursions en bicicleta”. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 31  19 h
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
El coche fúnebre a rayas, de Ross 
Macdonald. Coordina. Jordi Canal

Divendres 13  18 h
CINEMA FAMILIAR
S.O.S.: Equipo Azul, d’Harry Winer

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Dimarts 10  18 h
Club de lectura Cordèlia
La playa de los ahogados, de Domingo Villar

Dimarts 17  19 h 
Club de lectura de Novel·la negra
El Poeta, de Michael Connelly

Dijous 19  19 h
Club de lectura Carpe Diem
Dijous al parc, de Hillary Boyd

Dijous 26  19.30 h 
Club de lectura Històries compartides
28 dies, de David Safi er

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia



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

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

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T S
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TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 24, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Coaching per 
emprenedors'
En aquest taller un coach professional 
us donarà consells, eines i recursos per 
poder treure el màxim profit a les vostres 
habilitats quan voleu obrir un negoci o 
realitzar qualsevol projecte emprenedor.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

TALLER OCI JOVE
Dijous 26, 
de 19.30 a 20.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Aerodance
L'aerodance ha estat desenvolupat a 
partir de l'aeròbic barrejant elements de 
dansa moderna. El taller té una durada de 
60 minuts amb exercici cardiovascular on 
ballaràs al ritme d'èxits actuals, música 
dance, llatina i versions de grans èxits. 
Combinant moviments de ball senzills et 
posaràs en forma! Dirigit a joves de 16 a 
35 anys. Taller gratuït, cal reservar plaça(*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

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

Esplujove tarda

Dijous 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Balls caribenys
Vine a fer un tastet de diferents estils 
caribenys: merengue, salsa, bachata, 
cúmbia... Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Divendres 20, de 18 a 20 h
Espai Jove Remolí   
Postres americans
Gaudeix de la tarda més dolça! Aprèn 
a realitzar el postres típics americans. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dimarts 17, de 17.30 a 18.30 h 
Espai Jove Remolí   
Risoteràpia
Et proposem aquesta activitat per riure 
i passar una bona estona en companyia 
d’altres joves! Dirigit a joves de 12 a 18 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove de nit

Divendres 27, de 21 a 23 h  
Espai Jove Remolí   
Cuina fit
Si tens clar que vols canviar la teva ali-
mentació “Cuina fit” és el teu taller. No 
es tracta d’un menú depuratiu sinó de 
menjar bé, això et portarà a gaudir d’una 
millor salut. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TIC formació

Dimecres 18, de 19 a 20.30 h
Composició en blanc i negre
Espai Jove Remolí   
Si hi ha un tipus de fotografia que merei-
xi una composició especialment acurada, 
aquesta és sens dubte la fotografia en 
blanc i negre (cal portar càmera reflex). 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

Dimecres 25, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Maquetació en InDesign
Taller teòric-pràctic d’iniciació al Adobe 
InDesign. Per realitzar aquest taller, 
l’usuari haurà de portar el seu portàtil 
amb el programa instal·lat. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal reser-
var plaça (*)

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
de l'1 al 8 de gener, ambdós inclosos

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 pots fer-ho on-line al web 

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

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

 

 

EXPOSICIONS 
Fins al 15 de gener
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició de fotografies sobre els 
llums de Nadal
A càrrec del Club de Fotografia de la Biblioteca

Del 30 de gener al 24 de febrer
Biblioteca La Bòbila  
Exposició:
 ‘40 anys sense Jim Thompson’

Del 30 de gener al 24 de febrer
Biblioteca La Bòbila  
Exposició: ‘Outskirts’, de Néstor Rives

Taller trimestral 
(12-15 anys) 
Dimarts i dijous, de 18.30 a 19.30 h 
Espai Jove Remolí   
Zumba 12-15! 
Tens entre 12 i 15 anys? T’agrada l’esport? 
Aquest es el teu taller. Trimestral gratuït de 
zumba al Remolí. Cal inscripció prèvia: 
Del 9 al 20 de gener a l’Espai Jove 
Remoli. Inici del taller el dimarts 24 de gener.



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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• NENS, ADOLESCENTS I ADULTS

• PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE 
 (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• CLASSES PRIVADES IN COMPANY

• TALLERS DE CONVERSA

• PROFESSORS NADIUS I ALTAMENT QUALIFICATS

• AULES EQUIPADES AMB PISSARRES DIGITALS I TABLETS 

• CLASSES REDUÏDES

L’ÚNICA ACADÈMIA A ESPLUGUES ACREDITADA 

PER L’ESCOLA D’IDIOMES MODERNS DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

PEL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT 

I EL RIGOR EN L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS.

ACREDITACIÓ OFICIAL DE NIVELL    

(MECR A1, A2, B1, B2, C1, C2)

MATRÍCULA GRATIS MATRÍCULA GRATIS 
SI T'HI APUNTES AL GENER. INFORMA-TE'N!SI T'HI APUNTES AL GENER. INFORMA-TE'N!


