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

Dissabte 1
 Horari comercial

Supermercats de la ciutat

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 
Organitzat: Banc dels Aliments       

+     P.7

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L’HORA DEL CONTE
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural   
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

Diumenge 2
� De 10.30 a 13 h

Deixalleria mancomunada de la Fonsanta 
(c/ Àngel Guimerà amb av. Baix Llobregat)    

Taller: ’Decoració de Nadal’
Cada primer diumenge de mes  la deixalleria 
obre i fa un taller. En aquesta ocasió, aprendreu 
a fer decoracions nadalenques amb material 
reciclat. Veniu amb un residu especial 
(fl uorescents i làmpades de vapor de mercuri, 
bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, 
electrodomèstics que continguin substàncies 
perilloses, olis minerals usats, etc.) i la targeta de 
bonifi cació de la taxa metropolitana i obtindreu 
un detall (fi ns a l’exhauriment d’existències).

� 18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Joan Brillas 

Concert Coral SCC La Coloma, amb 
la coral convidada Veus Fusion (de l’Escola 
Municipal de Música de Puig-reig). 
Entrada gratuïta.
Organitza: SC Coral La Coloma

Dilluns 3
� De 16 a 19 h 

Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT
Mostra d’entitats 
Mostra d’entitats de l’àmbit de les persones amb 
discapacitat, fotocall, xocolatada i rifa.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Acció 
Social), Associació Esplugues Sense Barreres, 
Fundació Finestrelles, Fundació ASPROSEAT 
PROA-Esplugues, PROA Associació pro-disminuïts 
psíquics, Llar-residència d’Esplugues, Club d’Esplai 
Pubilla Cases-Can Vidalet, Fundació ECOM i 
Associació APRENEM per l’Autisme.

+     P.7

� 18 h
Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues  
CM Puig Coca - Petit Parc de l’Amistat, s/n. 4rta pl 

Xerrades ceràmiques: ‘El arte cerámico 
de la cultura Tiwanaku’ i ‘Terra i foc, 
crònica d’un viatge dins la ceràmica 
marroquina’. 
A càrrec d’Elisa Cont i Júlia Sangés.  Activitat 
oberta a tots els públics. Entrada gratuïta.
Organitza: Escola Municipal de Ceràmica 
d’Esplugues

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Inauguració de l’exposició de pintures:

‘Des d’Esplugues fi ns al mar’
Exposició de pintures de Teresa Mujal Ferrer

Dimecres 5
� 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
‘Moments de música lírica: grans 
dives de la història’
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Francesc Coma. 
Organitza: Club de Música Clàssica

Dimarts 11
� 17.30 h

Casal Gent Gran Santa Magdalena 
C/ Rafael Sebastià Irla, s/n, bx
Xerrada per a la gent gran: 
‘Subministraments bàsics a la llar’
• Avantatges i inconvenients de les ofertes de  
 subministraments a la llar
• Eines per preveure enganys en la seva   
 contractació 
• Elements a tenir en compte en un possible  
 canvi de subministrador
• Anàlisi de factures 
• Descomptes i avantatges per col·lectius amb  
 pensions mínimes 
• Teleassistència 
Impartida per la Diputació de Barcelona
Organitza: OMIC i Acció Social  

Dimecres 12
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Taller familiar: ’Preparant Nadal’, a càrrec 
de Montse Famadas

Dijous 13
 10.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

Inauguració de l’exposició ’Pompeu 
Fabra a Esplugues’    
Organitza: Servei Local de Català

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

CONTES MENUTS

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Freud : vida i obra’, conferència a càrrec 
de la psicòloga clínica i  psicoanalista, Mercè 
Collell, membre, entre d’altres, del Consell 
Directiu de  Pràctica Freudiana i d’Invenció 
Psicoanalítica, Escola de Psicoanàlisis (2006-
2010). Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE 

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Documental sobre persones refugiades, a 
càrrec de l’ONG BonDiaMon.
Organiza: JSC d’Esplugues de Llobregat i 
ONG BonDiaMon

 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural  

Xerrada: ‘50 anys sense el Raval’. 
Autopista: traçat i expropiacions
A càrrec de Santi Campo, vicepresident del Grup 
d’Estudis d’Esplugues. Entrada gratuïta
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues i L’Avenç 
Centre Cultural

Divendres 14
 21.30 h • Església de Sant Mateu   

Concert de Nadal de l’Escola Municipal 
de Música: amb les corals Si fa sol, 
L’Espurna, Teen Star Voices, Cor Kwaya i 
Sons i Veus, i l’orquestra OCELL.
Activitat en benefi ci de la Marató de TV3.
Organitza: Escola Municipal de Música

Dissabte 15
� De 10 a 13 h

Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)
Visita sensorial amb família: 
’Can Tinturé amb els cinc sentits’
Les rajoles de Can Tinturé són sorprenents, 
divertides i  juganeres! Us proposem una visita 
sensorial a l’exposició permanent del Museu 
Can Tinturé: una nova manera de  conèixer el 
museu a través del joc i l’experimentació. Nens 
i nenes de 6 a 12 anys. Activitat gratuïta prèvia 
inscripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.
cat. Sessions a les 10, 11 i 12 h

� De 10 a 21 h
Rambla del Carme   

FIRA DE NADAL    
+     P.3

Hi podreu trobar tota mena de regals, guarni-
ments, alimentació artesana, la taverna de la 
fi ra... Tot plegat amanit amb actuacions musi-
cals per fer-vos-ho passar d’allò més bé.
Organitza: Espluga Viva 

 
� 11 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael   

Concurs de dibuix infantil
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

� 1�2 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L’HORA DEL CONTE
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas   

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

+     P.5

� 20.45 h
Església de Santa Magdalena   

Concert de Nadal: 
‘Esplugues canta el Nadal 2018’
Aquest any hi participen tres corals de la ciutat: 
Societat Coral Centenària La Coloma. Escola 
de Música Amalgama amb el Cor Flakes i el Cor 
Amalgama i Nova Coral de Gospel d’Esplugues, 
associada a Cor de Cors de Barcelona. Amb el 
Cor Osom i Cor Carpe Diem. En acabar es 
cantarà una nadala popular. Entrada gratuïta.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena 
i SCC La Coloma

+     P.5



+ Entitats i comerços donen 
la benvinguda al Nadal 
Les activitats culturals i d’oci al nostre municipi són una 
constant al llarg de tot l’any, però segur que un delspunts 
més àlgids el vivim durant aquestes festes. Les entitats i 
els comerços juguen un paper crucial per fer les activitats 
programades en aquestes dates tan especials. Els llums 
que anuncien l’arribada del Nadal ja estan encesos i tot 
es va posant a punt per rebre’l de la millor manera. 

A  LA FIRA DE NADAL HI TROBAREU TOTS ELS DE-
TALLS
Un del plats forts és, sens dubte, la Fira 
de Nadal organitzada per Espluga Viva, 
que obre les seves portes el cap de set-
mana del 15 i 16, a la rambla del Carme. 
Allà hi trobareu tot el que us cal per pas-
sar unes bones festes: molts productes 
artesans d’alimentació, de decoració, de 
regal (ideal per a aquelles persones que encara no sabeu 
què regalar), herbes remeieres, guarniments de festa i un 
llarg etcètera; i també un munt d’activitats per a tots els 
públics, espectacles organitzats per entitats de la ciutat, 
xocolatada per a tothom i tallers de nadales i creatius 
per a la mainada. La música, com sempre, tindrà un gran 

protagonisme amb cantada de 
nadales i música tradicional en 
viu. També hi trobareu l’espai gas-
tronòmic a la Taverna de la Fira 
amb saborosos menjars i begudes, 
tot plegat amanit amb un marcat 
esperit nadalenc. No us la podeu 
perdre!

EL MILLOR PESSEBRE TÉ PREMI
Un altre clàssic del nostre Nadal 
és l’esperat concurs de pesse-
bres, que organitza l’AVCentre, i 

que tria el millor naixement en categoria adulta i infantil. 
L’exposició serà del dilluns 17 al divendres 21, al local de 

l’associació (c/Àngel Guimerà, 43), i 
les persones guanyadores del con-
curs es donaran a conèixer el mateix 
divendres 21,  amb el lliurament de 
premis.

TALLERS PEL NADAL MÉS JOVE
Com no pot ser de cap altra manera, totes les entitats i 
col·lectius han preparat les seves activitats amb marcat accent 
nadalenc. Des de l’Esplujove han organitzat dos tallers gas-
tronòmics perquè el jovent aprengui a fer piruletes 
de xocolata nadalenques, així com elaborar un 
menú deliciós per rebre l’any nou. També us 
podeu apuntar al taller per aprendre a fer 
un bon arbre de Nadal amb feltre. 

EL RITME EL POSA LA GENT GRAN
Les persones grans tenen el seu 
espai a la Baronda per cele-
brar l’arribada del Nadal de la 
millor manera: ballant. El di-
marts 18, a les 17’30 h, veïns i 
veïnes es donen cita en una 
vetllada festiva i amb música 
en directe. Com ja és habi-
tual, hi haurà un servei de mi-
nibús de pujada i baixada amb 
parada al Pont d’Esplugues.

FIRA DE NADAL
Dissabte 15, de 10 a 21 h

Diumenge 16, 
de 10 a 15 h

Rambla del Carme



Dimarts 18
 A partir de les 17 h • Espai Baronda 

Festa de Nadal per a la gent gran
Servei de minibús de pujada i baixada de l’Espai 
Baronda fi ns al Pont d’Esplugues

+     P.3

Dimecres 19
� 18 h 

Saló de Plens de l’Ajuntament 
Plaça Santa Magdalena, 5-6    

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

� 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DISCOFÒRUM
Músic de Nadal
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Francesc Ventura
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 20

� Del 20 de desembre al 17 de gener de 2019  

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: a les mòbils (el dilluns 
de 16 a 20 hores, i els dijous, de 9.30 a 14 hores, 
vegeu al díptic corresponent a l’horari i les parades) 
i a la fi xa de la Fontsanta, punt de reciclatge de 
materials, al carrer Àngel Guimerà, cantonada 
av. del Baix Llobregat (de dilluns a divendres, de 
10 a 14 i de 16 a 19 hores, i els dissabtes, de 9 a 
14 hores). Els arbres que es recullin es portaran 
a una planta de tractament per convertir-los en 
compost: un substrat orgànic que es pot fer 
servir per a l’agricultura i la jardineria.
Ubicació dels contenidors:

- Jardins Rosa de Luxemburg 
(c/ Nord cantonada c/ Rafael de Casanova)

- Parc Pompeu Fabra (c/ Finestrelles cantonada     

   c/ Professor Barraquer)

- Av. Països Catalans (amb c/ Clara   

 Campoamor)

- Plaça Santa Magdalena (al costat parc infantil)

- Rambla Àngel Guimerà 
 (cantonada c/ Dr. Ramon Turró)

-  Jardins Pons i Termes 
 (cantonada c/ Eduard Toldrà)

- Plaça Gandhi (al costat 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 parc infantil)

- Rambla Verge de la Mercè 
(al costat de la font central)

- C/ Glicines (cantonada c/ Eucaliptus)

Diumenge 16
� De 10 a 15 h 

Rambla del Carme   

FIRA DE NADAL    
+     P.3

Hi podreu trobar tota mena de regals, guarni-
ments, alimentació artesana, la taverna de la 
fi ra... Tot plegat amanit amb actuacions musi-
cals per fer-vos-ho passar d’allò més bé.
Organitza: Espluga Viva 

� 11 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael   

11è Festival de Coros Rocieros por  
Villancicos
També es durà a terme una recoll ida 
d’aliments.
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael

� 12 h  
A Escena - Av. Cornellà, 17-19 Torres Símbol   

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

+     P.7

� 12 h • Església del Monestir de Montsió   

Concert de Nadal
Organitza: SCC La Coloma

� 14.30 h
Plaça Macael   

Dinar de Nadal   +     P.7

Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

� 17.30 h
Auditori del Centre Cultural La Bòbila    

CONCERT DE NADAL DE MUSICORUM 
Conte de Nadal de Charles Dickens
Organitza: Musicorum

+     P.5

� 18 h
Casal de Cultura Robert Brillas   

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

� A les 18 i a les 20 h
Sala polivalent Centre Municipal Puig Coca   

Concert de grups de música 
moderna i jazz
Activitat per la Marató de TV3
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 17
 17 h

Biblioteca Biblioteca Pare Miquel 

CINEFÒRUM PER A LA GENT GRAN
Entrada gratuïta. Programa Animació Sociocultural 
per a la Gent Gran 

 Del 17 al 21, a les 17.30 h, 18.30 i 19.30 h
Sala polivalent Centre Municipal Puig Coca 
i 3a planta: aules Vivaldi-Wagner 

Concert d’hivern dels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música: grups de 
Música i moviment, conjunts instrumentals, 
grups de teclats, guitarra i percussió, i alumnes 
de diferents instruments.
Organitza: Escola Municipal de Música

No deixem cap infant sense 
la seva joguina
El Nadal és sens dubte una de les èpoques de l’any que els nens i nenes 
viuen amb major intensitat i il·lusió. Compartir, donar i rebre són pilars 
d’aquestes festes. És temps, doncs, d’obsequiar els nostres éssers més es-
timats, però alhora també de deixar afl orar valors com la generositat i 
l’altruisme envers els més necessitats.

A Esplugues, cada any per aquestes dates, unim esforços i fem que cap in-
fant es quedi sense una joguina. L’Ajuntament en col·laboració amb la ciuta-
dania i un seguit d’empreses, botigues i entitats (Nestlé, Unió de Botiguers 
i Comerciants d’Esplugues, ONG La Nau, Gent Constructiva, Morlacos 
Team, Arel Home, Perruqueria B&M, Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe, 
Creu Roja, Càritas i Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida), fan pos-
sible aquest objectiu comú. I aquest any també necessiten comptar amb el 
vostre suport. 

Per participar en la campanya ‘Joguines per  a tots els 
infants’ heu de portar joguines noves, que no estiguin 
embolicades,  per a infants de 0 a 12 anys, del 10 al 28 de 
desembre. Els punts de recollida habilitats són els se-
güents:

Esplugues Televisió (Verge de Guadalupe, 28-30, de di-
lluns a dijous, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h; divendres de 10 a 
14 h), Creu Roja d’Esplugues (Severo Ochoa, 14, de dilluns 
a divendres de 9.30 a 14 i de dilluns a dijous de 15 a 18.30 h), 
Sastrinyols (Laureà Miró, 209, de dilluns a divendres, de 10 
a 14 h i de 16.30 a 20 h; dissabte, de 10 a 13 h), Clínica Nostra 
Senyora de Guadalupe (c/Francesc Moragas, 2, de dilluns 
a divendres, de 9 a 19 h), Centre Municipal Puig Coca 
(Petit Parc de l’Amistat s/n, de dilluns a divendres, de 10 
 a 20 h; fi ns al 22 de desembre), L’Avenç Centre Cultural 
(Àngel Guimerà, 27, de dilluns a divendres, de 16.30 a 20 
h) i Edifici Molí (Verge de la Mercè, 1, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 20 h).

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

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA           
‘La destrucció del Modernisme a 
Barcelona i Catalunya’, conferència 
a càrrec del  periodista i assagista, Lluís 
Permanyer. Més informació: aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 19 h
L’Avenç Centre Cultural   

Concert de Nadal 
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Institut 
Joanot Martorell

Divendres 21
 

 17.30 h • Rambla Àngel Guimerà   

Vine a fer cagar el Tió
A més del tradicional “caga Tió”, també es 
recolliran aliments i joguines per a la població 
més vulnerable

Organitza: AVV El Gall      +     P.7

 De 18 a 20 h • Plaça Catalunya 

Vine a fer cagar el Tió Gegant! 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues - Servei de 
Comerç 

 18.30 h • Plaça Gandhi 

Vine a fer cagar el Tió   
Organitza: AVV La Plana - Montesa

 18.30 h • Edifi ci Cadí 

Vine a fer  cagar el Tió + festa infantil
Organitza: AVV Can Vidalet

 19 h 
AVV Centre - c/ Àngel Guimerà, 43  
Lliurament dels premis: 

Concurs de Pessebres
Exposició i visites del 17 al 21 de desembre. 
Horari de 18 a 20 h 
Organitza: AVV Centre      +     P.3

             

+ Els Pastorets i la música, protagonistes 
del Nadal a Esplugues

Moltes entitats del municipi ofereixen cantades, concerts 
i espectacles teatrals per fer que hi hagi en aquestes dates 
aquest element tan emotiu i tradicional. Un cop més es fa 
palès que a les espluguines i als espluguis els agrada cantar i 
que aposten per celebrar aquestes festes nadalenques a tra-
vés de la música d’una manera molt especial; tant que fi ns 
i tot quan fan teatre també canten i fan música en directe. 
Poseu-vos còmodes que comença l’espectacle.

TORN PELS PASTORETS MÉS EIXELEBRATS
Ja són una pila d’anys que Els Pastorets d’Esplugues 
aconsegueixen sorprendre i delectar el gran públic esdeve-
nint tot un referent a la comarca. Basats en la llunyaníssima 
versió de Folch i Torres, Els Pastorets d’Esplugues combi-
nen gags de l’actualitat local i nacional amb les tradicionals 
aventures d’en Flavià i en Rostinyol (i companyia...) tot ple-
gat amb un sentit de l’humor d’allò més original i irreverent.
Pel que fa a les novetats, continua el secretisme per sor-
prendre l’espectador amb nous personatges, nous hits i 
molt d’humor. Només hem pogut saber que els dos pastors 
espluguins hauran de portar un cofre misteriós a un parent 
llunyà i que, de camí, s’uniran a un grup de pastors que, 
en saber de l’adveniment del Messies, posaran rumb cap a 
Betlem. El camí no serà fàcil: Satanàs i Llucifer els ho posa-
ran molt difícil. Com l’any passat, ofereixen nou funcions. 
Afanyeu-vos, que s’acaben les localitats!
L’espectacle està musicat en directe pels alumnes de 
l’Escola Municipal de Música que, també ofereixen diver-
sos concerts al municipi. Els trobareu al Dia a dia. 

Els Pastorets d’Esplugues
Dissabte 15 - 18 h• 
Diumenge 16 - 18 h• 
Divendres 21 - 22 h• 
Dissabte 22 - 17 i 20 h• 
Diumenge 23 - 17 i 20 h• 
Dimarts 25 - 22 h• 
Dimecres 26 - 18 h• 

Casal de Cultura Robert 
Brillas. Preu 7 € 
Venda anticipada a la 
secretaria de L’Avenç 
(de 16.30 a 19.30 h)

Concert de Nadal: 
Esplugues canta el Nadal
Dissabte 15 - 20.45 h
Església de Santa 
Magdalena

Concert de Nadal   
de la SCC La Coloma
Diumenge 16 - 12 h
Església del Monestir de 
Montsió

Poema de Nadal
Dissabte 20 - 18 h
Centre Cultural L’Avenç
A càrrec del Grup de 
Teatre l’Endoll i amb la 
col·laboració de la SCC 
La Coloma

Concert de Nadal de 
Musicorum
Diumenge 16 - 17.30 h
Auditori del Centre 
Cultural La Bòbila

CONCERTS I NADALES AMENITZEN LES FESTES
L’Escola Municipal de Música també viu el Nadal de manera es-
pecial i faran tres concerts: divendres 14 (a l’església de Sant Mateu) 
i diumenge 16 (al CM Puig Coca),  ambdos solidaris amb la Marató 
de Tv3. Finalment, del 17 al 21, al mateix Puig Coca podreu sentir el 
Concert d’Hivern dels alumnes de l’Escola, en tres sessions diàries. 
De la seva banda, els Amics de la Música de Santa Magdalena 
ofereixen el concert Esplugues canta el Nadal 2018, amb la 
participació de la Coral Centenària La Coloma, l’Escola de Mú-
sica Amalgama (amb el Cor Flakes i el Cor Amalgama) i Nova 
Coral de Gospel d’Esplugues. Abans d’acabar, totes les corals 
s’agermanaran per cantar una nadala conjunta. També podreu 
gaudir de la SCC La Coloma en dues ocasions més: diumenge 16, 
a l’Església del Monestir de Montsió i dissabte 29 ja que participa 
en el Poema de Nadal al Centre Cultural L’Avenç.
En aquestes celebracions, tampoc hi podia faltar la Coral Musi-
corum: diumenge 16, oferirà el seu Concert de Nadal, basat en el 
Conte de Nadal de Charles Dickens.
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 20.30 h • Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta        +     P.7
Organitza: Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael

 22 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Els Pastorets d’Esplugues     +     P.5

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

Dissabte 22
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L’HORA DEL CONTE
Contes per a orelles curioses i ganes de passar-
s’ho bé. Històries per participar i fi ns i tot, en 
alguna, cantar

 17 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

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

� De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 

Poema de Nadal
Hi col·labora: SSC la Coloma. Entrada gratuïta
Organitza: Grup de Teatre l’Endoll

 De 18 a 20 h
Plaça Catalunya   

+     P.7

Vine a fer cagar el Tió Gegant!  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues - Servei de 
Comerç 

 18 h • L’Avenç Centre Cultural 

Concert de musicals
Preu: general [8€] i socis i sòcies [5€]
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Companyia 
Comtú Teatre

 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Els Pastorets d’Esplugues  +     P.5

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

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

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

Diumenge 23
� A partir de les 9 h • Plaça Mireia 

 5è Entrenament solidari 
‘Morlacos Team’
Recollida de joguines per a la campanya 
‘Joguines per a tots els infants’

�  9 h Entrenament obert a tothom
� 10 h Xocolatada i recollida de joguines

Inscripcions i informació: https://www.facebook.
com/events/692040211154417/?ti=ia
Organitza: Morlacos Team

� D’11.30 a 13.30 h  
Plaça Catalunya

Tallers infantils
Organitza: Espai Municipal de les Arts

� D’11.30 a 13.30 h i de 16 a 18 h
Plaça Catalunya    

+     P.7

Vine a fer cagar el Tió Gegant! 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues - Servei de 
Comerç 

� 17 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

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

� 18 h
L’Avenç Centre Cultural - Sala Joan Brillas 

Concert de Sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona
Entrada gratuïta
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Secció 
sardanista de L’Avenç 

� 20 h 
Casal de Cultura Robert Brillas 

Els Pastorets d’Esplugues  +     P.5

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

� 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta
Organitza: C. Cultural Andaluz Plaza Macael

Dilluns 24
� 20.30 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta  

+     P.7

Organitza: Centro Cultural 
Andaluz Plaza Macael

Dimarts 25
 20.30 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta
Organitza: C. Cultural Andaluz Plaza Macael

 22 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

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

Dimecres 26
 18 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

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

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta
Organitza: C. Cultural Andaluz Plaza Macael

Dijous 27
  20.30 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta
Organitza: C. Cultural Andaluz Plaza Macael
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+
XIV Torneig de Voleibol femení  
Ciutat d’Esplugues
Com sempre per aquestes dates, arriba 
una nova edició del Torneig de Voleibol 
Femení Ciutat d’Esplugues. El dissab-
te 29 i el diumenge 30 es donaran cita 
diversos equips de la geografi a catalana  
amb la fi nalitat d’oferir una competició 
d’alt nivell. Aquesta nova edició del torneig 
té un mèrit afegit, ja que tots els equips que 
hi participen (inclòs l’equip d’Esplugues) han 
hagut de renunciar a jugar la Copa d’Espanya per 
coincidència de calendari. És per això, que el delegat del Club 
de Voleibol Esplugues, Àlex Gusano, espera que el públic assistent se-
gueixi apreciant aquest esport i la qualitat de les participants.

El torneig, que celebra la seva catorzena edició està dividit en les catego-
ries: aleví, infantil, cadet i juvenil. En cadascuna de les categories hi partici-
pen sis equips; en total 24  agrupacions. Vine a animar el teu equip i gaudeix 
del voleibol en directe!

XIV TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENÍ CIUTAT D’ESPLUGUES
Dissabte 29, a partir de les 9.30 h i diumenge 30, a partir de les 9 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres
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Divendres 28
  20.30 h

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta  

+     P.7

Organitza: C. Cultural Andaluz Plaza Macael

Dissabte 29
  A partir de les 9.30 h

CEM Les Moreres   

XIV Torneig de Voleibol Femení 
Ciutat d’Esplugues
Categories participants: aleví, infantil, cadet 
i juvenil (sis equips per categoria). Total 24 
equips
Organitza: Club Voleibol Esplugues

+     P.6

 De 10 a 20 h
Camp Municipal de Futbol Salt del Pi

IX Torneig Nadal Aleví Ciutat 
d’Esplugues
Organitza: CFA Espluguenc

 De 17 a 19.30 h 
L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [2€] no socis [3€]

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

 18 h
L’Avenç Centre Cultural 

Poema de Nadal  +     P.5

Amb la col·laboració de la SCC La Coloma
Organitza: Grup de Teatre L’Endoll.

 20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta
Organitza: C. Cultural Andaluz Plaza Macael

Diumenge 30
 A partir de les 9 h

CEM Les Moreres   

XIV Torneig de Voleibol Femení 
Ciutat d’Esplugues
Categories participants: aleví, infantil, cadet 
i juvenil (sis equips per categoria). Total 24 
equips
Organitza: Club Voleibol Esplugues

+     P.6

+ Unas fi estas tradicionales y solidarias
En cada calle y cada rincón de la ciudad 
podéis encontrar actividades con las que 
vivir la Navidad en todo su esplendor. 
Las asociaciones de vecinos y vecinas, 
y las distintas entidades del municipio 
os invitan a vivir un sinfín de citas 
navideñas, rodeados de familia y 
amigos.

PESEBRE VIVIENTE
Cada año esta recreación en vivo 
del Belén atrae más de un millar de 
personas. El trabajo y la dedicación 
del Centro Cultural Andaluz Pla-
za Macael hacen posible esta exitosa 
performance que no os podéis perder. 
La misma entidad se encarga de organizar 
un concurso de dibujo infantil y el onceavo 
festival de Coros Rocieros por Villancicos: en 
el que, como cada año, se llevará a cabo una recogida de 
alimentos no perecederos.

CENTRO ARAGONÉS
Como no podía ser de otra forma, el Centro Aragonés de 
Esplugues celebra la Navidad con su ya tradicional comida 
navideña y baile popular. El último día del mes, el Centro 
recibirá el nuevo año por todo lo alto. Aquellas personas 
que queráis participar, quedáis citados el lunes 31 a partir de 
las 23.30 h (se requiere reserva previa).

EL TIÓ PROTAGONISTA
Fer cagar el Tió es una tradición muy arraigada en Cata-
lunya, de la que disfrutan personas de todas las edades. El 
mecanismo es sencillo, golpear el tronco hasta que acabe la 
canción. Los premios están asegurados. Pero como buena 
tradición es mejor vivirla en colectivo, es por eso que tenéis 
la posibilidad de disfrutar de un Tió Gigante el viernes 21 y 
el sábado 22, de 18 a 20 h, y el domingo en doble sesión, de 
11.30 a 13.30 h y de 16 a 18 h, en la plaza Catalunya. Además 
también podéis gozar de esta tradición con la AVV del Gall 
(el viernes 21, a les 17.30 h),  la AVV La Plana-Montesa y la 
AVV Can Vidalet (el viernes 21, a las 18.30 h), esta última 
también con fi esta infantil.

EL ESPIRITU SOLIDARIO AFLORA EN ESTAS FECHAS
Estas fechas se caracterizan por tener un carácter sensible, 
mágico y solidario. No es de extrañar, pues, que muchos de 
los eventos que se celebran sean actos benéfi cos. En dichos 

actos, se alienta a la población a aportar su granito 
de arena y colaborar con juguetes o comida 

para las familias más necesitadas.
En este sentido, cabe resaltar la tarea del 

Gran recapte del Banc dels Aliments, 
en los supermercados de la ciudad o la 
Campaña de Recogida de Juguetes, 
así como el concierto a favor de La 
Marató de TV3 que organiza A Escena 
(Associació Cultural, Educativa i Social) 
en el que participarán alumnos y alum-
nasde  la escuela.

Además, este mes también se celebra 
el Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad. Todas las entidades que 
trabajan en este ámbito participan en una 

muestra donde se dará a conocer su tarea en un 
contexto festivo donde habrá también chocolatada, 

photocall y rifa.

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES   
AMB DISCAPACITAT
Lunes 3, de 16 a 19 h
Jardines del Casal de Cultura Robert Brillas

A ESPLUGUES FEM CAGAR EL TIÓ
Podéis consultar todas las actividades en el Dia a dia

PESEBRE VIVIENTE
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Del 21 al 29, a les 20.30 h
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 D’11 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà 

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

Dilluns 31
 23.30 h

Plaça Macael, s/n 

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

 01 h (de la matinada de l’1 de gener)
L’Avenç Centre Cultural 

Festa de Cap d’Any 
Preu: [15€] amb 2 consumicions
Organitza: L’Avenç Centre Cultural 

Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient    
busquen persones voluntàries per a la seva 
Cavalcada al seu pas per Esplugues
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més 
important de la ciutat per a petits i 
grans. Si voleu formar 
part de la cavalcada 
i ser-ne voluntaris, 
feu la vostra inscrip-
ció per participar-hi 
enviant un correu 
electrònic a 
reisesplugues2019@
gmail.com 
o trucant al 
93 371 33 50 
(ext. 1162).

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 
27 de desembre de 2018. L’únic 
requisit per participar-hi és que 
heu de ser majors de 16 anys. Si 
encara no heu fet els 18, haureu 
d’aportar l’autorització paterna/
materna. 

Vols ser voluntari 
a la Cavalcada de Reis?

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

nom nen/nena:      

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

Vols acompanyar Melcior, 
Gaspar i Baltasar 
a la cavalcada 2019?
✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 
✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2008, 
2009 i 2010.

Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig 
emplenant aquesta butlleta a partir del 19 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 
dilluns 11 de desembre. 

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

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

I al gener...I al gener...
Del dimarts 2 al divendres 4 de 
gener, d’11 a 13.30 h i de 16.30 a 
20 h • Poliesportiu Municipal de 
Can Vidalet
PARC DE JOCS DE REIS

Del dimarts 2 al divendres 4 de 
gener, d’ 11 a 13 h i de 17 a 20.30 h
Jardins de Can Tinturé
EL CAMPAMENT D’EN FANGUET
Jocs, tallers i ceràmica acompanyats 

del Fanguet, l’escudeller reial, el nostre 

simpàtic amic, per fer més divertida 

l’espera dels Reis d’Orient. 

De 17 a 20.30 h: patges reials

I al gener...I al gener...
Dissabte, 5 de gener, a les 12 h 
Jardins de Can Tinturé
EN FAGUET I ELS TRES REIS
Com cada any, gaudirem del conte 

teatralitzat En Fanguet i els tres Reis, 

una activitat que any rere any és esperada 

per molts infants d’Esplugues.

Dissabte, 5 de gener, a les 18 h 
REBUDA DELS REIS MAGS
CAVALCADA, des de la pl. Catalunya 

(18.30h) fins a la rambla Verge de la 

Mercè (20.30 h).

Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues
Reserva't les dates. No te'l perdis!
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

XX Torneig Internacional 
de Bàsquet Cadet Masculí  
Ciutat d’Esplugues

II Torneig Internacional 
de Bàsquet Júnior Femení 
Ciutat d'Esplugues 

I al gener...I al gener...
2, 3, 4 i 5 de gener de 2019 
CEM Les Moreres

CURSOS i TALLERS 
 � Dissabte 1, d’11 a 13 h • Espai Baronda  

Dia del Voluntariat
Jornada de reconeixement al voluntariat 
d’Esplugues. Adreçada a entitats, persones 
voluntàries i interessades en el món del 
voluntariat. Més informació i inscripcions: 
www.entitats.esplugues.cat o enviant un mail 
a participacio@esplugues.cat

� Del 2 al 20 de desembre

Iniciacio al Voluntariat (online)
Introducció al món del voluntariat. 

� Cada dijous, de 18.30 a 20 h.
L’Avenç Centre Cultural  

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

ener, a les 12 h 
Tinturé
LS TRES REIS
gaudirem del conte



� Cada dimecres, de 10 a 11.30 h 
CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a catalana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE) 

� Cada dijous, de 10 a 12 h 
CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a castellana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE) 

� Cada dimarts, de 19 a 20 h 
Carrer d’Àngel Guimerà, 27-29

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

� Cada dijous
CIRD Vil.la Pepita  

Classes d´informàtica, nivell zero
Per  a  més  informació  i  inscripcions,  truqueu  
al  690  728  714.  Places  fi ns  a  12  persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores  
d’Esplugues (ADEE)

� Dissabtes a la tarda
CEM Les Moreres  

Classes de ball 
Classes d’una hora a escollir, diversos estils. 

� De 17.30 a 18.30 h - 
Ball en línia (no cal parella)

� De 18.30 a 19.30 h 
Tango argentí, merengue, salsa...

� De 19.30 a 20.30 h • Balls de saló  
Inscripcions obertes a partir del dilluns, 17 de 
setembre, al telèfon 670 771 161 (Toñi)
Inici de classes dissabte, 7 d’octubre. 
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues

� Dilluns 10, de 18  a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Escola de Mares i Pares d’Esplugues 
Deseducar-nos per educar
Canviar el no pel sí
Tot creant espais de confi ança, d’una manera 
amena, pràctica i participativa. Treballareu 
habilitats i conductes per gaudir, encara més, 
de l’experiència de ser mares i pares. Docent: 
Anna Mascaro i Colls.  
Inscripcions: 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades

� Dimecres 5, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Grup de suport emocional per a 
familiars cuidadors
Espai de relació per millorar la qualitat de vida 
de les persones cuidadores; tot donant eines i 
reforçant la seva tasca d’atenció i cura als seus 
familiars. Informació i inscripcions: Serveis Socials 
Bàsics (900 300 082)

SORTIDES
� Diumenge 2, a les 11 h. Sortida: plaça Mireia

Itinerari: Les bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir
Una  ruta  històrica. Amb  un cop  d’ull  podreu  
entendre  per  què  aquest  cim  va  ser  controlat  
des  de  ben  antic  per  francesos,  bandolers,  i  
republicans! Activitat gratuïta prèvia inscripció al telf: 
93 470 02 18  o al c/e: museu@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges de desembre

Esplugues ceramista
Visites guiades als Museus d’Esplugues

� D’11 a 13 h · Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’
� 12 h · Museu Can Tinturé

A través de la col•lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.
Visita a un museu [3€]. Dos museus [4 €].

� Fins al dimecres 5 de desembre (de dilluns a 
divendres, de 17 a 21 h, i dissabtes d’11 a 13 h)
Casal de Cultura Robert Brillas 
Exposició de fotografi es: 

’Esplugues en el corazón’
A càrrec de Jesús Rodríguez Morchón

� Fins al 13 de gener de 2019
Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

19a BIENNAL DE CERÀMICA 
D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS
La nova exposició col·lectiva que es pot visitar al 
museu és una radiografi a real sobre la creació 
ceràmica als nostres dies a nivell internacional. 
Un conjunt heterogeni format per 29 peces,  que vol 
apropar la ceràmica contemporània al públic.
Destaquen les obres guanyadores: el premi ciutat 
d’Esplugues va recaure en l’artista barceloní 
establert a  Regne Unit, Albert  Montserrat Balcells 
per a l’obra GerroOilSpot01.
El premi Angelina Alós va ser l’obra Koujo de la 
japonesa resident a Barcelona Chisato Kuroki.
I el premi Pujol i Bausis s’ha atorgat a l’obra 
Comunidade del portuguès Alberto Viera. 

� De l’1 al 31 de desembre
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició: ’Una afi ció feta art’
Tencaclosques realitzats per Josep Izquierdo
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� De l’ 1 de desembre al 8 de gener de 2019
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Exposició de pintures de Teresa Mujal Ferrer
‘Des d’Esplugues fi ns al mar’
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� Del 17 al 21 de desembre, de 18 a 20 h
AVV Centre - c/ Àngel Guimerà, 43  

Concurs de Pessebres
Exposició i visites als pessebres
Podeu visitar el local de l’Associació de Veïnes i 
Veïnes Centre per gaudir dels millors pessebres 
d’enguany. Organitza: AVV Centre

ESPAIS DE LLEURE
� Tots els dilluns, de 17 a 19 h 

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

Espai Familiar d’1 a 4 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament  i retorn pedagògic. 
Prèvia inscripció al telèfon 93 473 39 09  
i a secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: Espluga Viva

� De dilluns a divendres, de 17 a 19 h 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)
Amb opció de recollida a l’escola

Espai de Tarda de 3 a 10 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions amb 
acompanyament i retorn pedagògic. Cada dia 
també es fan propostes noves que enriqueixen la 
tarda. Fbk=@esplugaviva, Insta=@espaidetarda, 
Tw=@espluga_viva, Web= esplugaviva.cat
Organitza: Espluga Viva

CASAL D’HIVERN
24, 27, 28 i 31 de desembre de 2018 i 2, 3 i 4 de 
gener de 2019 � De 9 a 14 h
Local entitats Esplugues Sense Barreres i 
APRENEM

Casal d’Hivern per a Joves amb 
Pluridiscapacitat
És un projecte adreçat a joves amb pluridiscapacitat 
residents a Esplugues, amb edats compreses 
entre 15 i 35 anys aproximadament, que vulguin 
realitzar activitats lúdiques durant el període de 
vacances de Nadal.  El Casal ofereix un programa 
d’activitats variades  adaptades a les necessitats 
de les persones participants.
Inscripcions: del 3 al 5 de desembre, a la 
secretaria del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can 
Vidalet, plaça de la Bòbila, 1 – Tel. 93 438 48 96. 
Horari de dilluns a divendres de 16 a 19.30 h i 
dimarts matí de 10 a 13 h.
Es mantindrà una entrevista individual amb les 
famílies prèviament a l’inici del casal.
Per formalitzar  la inscripció caldrà aportar la 
documentació següent:

• Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a
• Targeta acreditativa de la discapacitat o 
document on fi guri el grau de discapacitat
• Targeta sanitària del/de la participant
• Fotocòpia de la pauta de medicació

Preu: 50 euros per cada persona inscrita.
Per a més informació, truqueu al telèfon 
93.371.33.50 - ext. 2192.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Acció Social), 
en col·laboració amb el Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet

� 24, 27,28, 31 de desembre i 2,3,4 i 7, de gener 
de 16 a 20 h
C/ Sant Francecs Xavier 7-9

Casal de Nadal d’Espluga Viva
Les vacances han de ser dies de diversió, 
aprenentatge i socialització, diferents als de 
la resta de l’any. A L’Espluga Viva us portarem  
cada dia a un lloc diferent a través del CASAL 
DE NADAL, a veure una pel·lícula, a escalar, a 
conèixer i aprendre d’un projecte autogestionat, 
a jugar a parcs que tenim als voltants i al nostre 
poble, i a experimentar i descobrir al museu de 
la ciència. Us quedareu a casa? 
Inscripcions: a partir de l’1 de desembre. 
Informeu-vos al telèfon 93 473 39 09 i a 
secretaria@esplugaviva.cat
Organitza: Espluga Viva

� 24, 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3, 4 de gener
Espai Espurnes c/Bruc, 40

Casal d’Hivern Espai Espurnes
Inscripcions: espurnesinfo@fundesplai.org i 
horari de secretaria a l’esplai, de 16.30 a 19.30h 
de dilluns a divendres.
Organitza: Espai Espurnes

BIBLIOTEQUES 
Per a inscriure-us a les activitats que 
requereixen inscripció (Clubs de Lectura, 
Grups de Conversa, ...) adreceu-vos a: 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES
Carrer d’Angel Guimerà, 106-108
Tel.: 93 371 91 19 o a/e: 
b.esplugues.pm@diba.cat

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Pl. Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934032655 o a/e:
biblabobila@l-h.cat
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Tallers trimestrals gener – març 2019

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

Inscripcions a partir 
del 17 de desembre 

Ceràmica i pintura
CURSOS PER A FAMÍLIES

Grup de 0 a 3 anys:• 
divendres, de 17.30 a 18.30 h
 Grup  de 4 a 6 anys: • 
divendres, de 18.30 a 19.30 h 
o dilluns de 17.30 a 18.30h

CURSOS PER A INFANTS

Ceràmica: • dimarts, de 17.30 
a 19 h
Taller artístic: • dijous,  
de 17.30 a 19 h
Dibuix i pintura: • dilluns,  
de 17 a 18.30 h

TALLERS PER A JOVES

Iniciació a la ceràmica: • 
dimecres, de 18.30 a 20.30 h
Taller artístic: • dijous,  
de 17.30 a 19 h
Dibuix i pintura: • dimecres, 
de17.30 a 19 h

TALLERS PER ADULTS

Iniciació a la ceràmica I,II,III: • 
classes de tres hores: dilluns i 
dimecres, de 10 a 13 h o dilluns 
i dimecres, de 17.30 a 20.30 h. 
Classes de dues hores: dilluns i 
dimecres, d’11 a 13 h o dilluns i 
dimecres, de 14.30 a 16.30 h

Ceràmica en planxa: • dilluns i 
dimecres, d’11 a 13 h o dilluns 
i dimecres, de 18.30 a 20.30 h o 
dimecres, de 14.30 a 16.30 h

Ceràmica en xurros: • dilluns i 
dimecres, d’11 a 13 h o dilluns 
i dimecres, de 18.30 a 20.30 h o 
dimecres, de 14.30 a 16.30 h

Investigació d’esmalts: • 
dilluns, d’11 a 13 h o dimecres, 
de 18.30 a 20.30 h o dimecres, 
de 14.30 a 16.30 h

Iniciació i perfeccionament • 
de torn: classes de tres hores: 
dijous, de 17.30 a 20.30 h. 
Classes de dues hores: 
dimarts, de 10 a 12 h

Taller de creació artística: • 
dimarts, de 17.30 a 19.30 h o 
dijous, de 10 a 12 h

Modelat: • dilluns, de 19 a 20.30 h

Tècniques a l’aigua: • dimarts, 
de 10 a 12 h

Oli i pastel: • dimarts de 
19 a 20.30 h

Dibuix i pintura: • dimecres,  
de 15.30 a 17 h

Tècniques mixtes: • dimecres, 
de 18.30 a 20.30 h

Iniciació/perfeccionament  • 
a l’aquarel·la a la tinta  
xinesa:  
dijous, de 10 a 11.30 h

Desenvolupament i realització de • 
projectes: dijous, de 16.30 a 19.30 h

Perfeccionament/procediments • 
pictòrics:  
dijous, de 19.30 a 21.30 h

Joieria: • dilluns, de 10 a 12 h 
o divendres, de 15 a 17 h

Tallers Craft:  • 
Art i Manualitats: dilluns, de 10 a 12 h
o dilluns i divendres, de 15 a 17 h

Monogràfi cs ceràmica: • 
Consulteu la pàgina web

30 h

,

 

+ 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

Espai Municipal de les Arts  

MÚSICA PER ALS MÉS 
PETITS: 0-3 ANYS

Taller 1. Sol, solet  • 
(4 a 12 mesos) 
Dimarts, 16.45 h

Taller 2. Cinc pometes  • 
(1 a 2 anys)  
Dijous, 16.45 h

Taller 3. Escarabat, bum, • 
bum (2 a 3 anys) 
Diljous, 16.45 h

MÚSICA I MOVIMENT:  
DE 3 A 5 ANYS

Música i moviment 1  • 
(3 anys)  
Dilluns i dimecres, 
a les 17.30 h

Música i moviment 2  • 
(4 anys) 
Dilluns i dijous, a les 17.30 h

Música i moviment 3  • 
(5 anys) 
Dimarts i dijous, a les 17.30 h

CORAL SI FA SOL 
(+ 5 ANYS)
Dilluns o dijous, 17.30 h

Escola Municipal de Música

FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA: 
DE 6 A 11 ANYS

Conjunts, grups  • 
i formacions

Instruments • 
classes en grup d’instrument; 
instrument individual 0,30 h i 
instrument individual 0.45 h

Llenguatge musical  • 
Nivell 1: Dijous, a les 18.30 h 
Nivell 2: Dijous, a les 18.30 h 
Nivell 3: Dimecres, a les 18.45 h 
Nivell 4: Dilluns, a les 18.45 h

MÚSICA JOVE:

De 12 a 17 anys
Fer música en grup és l’eix de 
l’aprenentatge, i s’ofereixen 
diverses opcions de formacions i 
conjunts. També s’ofereix un pro-
grama d’aprenentatge avançat 
per a l’alumnat que vol accedir als 
estudis oficials de música. Totes 
les combinacions de matèries són 
possibles, exceptuant fer només 
classe d’instrument.

Formacions • 
Instruments• 
Conjunts• 

PRÀCTICA MUSICAL:

A partir de 18 anys

Formacions• 
Conjunts• 
Instruments• 
Teòriques• 

TALLERS TRIMESTRALS

Propostes formatives de curta 
durada per apropar la pràctica 
artística a tothom. Per a alguns 
tallers no es requereix coneixe-
ments previs de teoria musical

Guitarra amb acords 1• 
Guitarra amb acords 2• 
Harmònica Blues• 
Informàtica musical• 
Musicoteràpia• 
Jazz improvisació• 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ
DELS HORARIS:

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
Consulta els preus 
a la guia No et quedis a casa 
i a www.espaidelesarts.
esplugues.cat/musica 

dede 
0 h

s

12 h
h
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CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T STrobareu tota la informació dels partits que disputin les entitats 
esportives locals, cada cap de setmana a l'apartat de 
"Esports-Competicions esportives-Partits cap de setmana" de l'Ajuntament d'Esplugues i més concretament 
al següent link: http://www.esplugues.cat/ambits/temes/esports/competicions-esportives 

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

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

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 19, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació 

Coulants
Aprendrem a preparar unes postres 
especials per sorprendre durant el 
Nadal. El coulant, amb una textura 
líquida a l’interior, farà embogir els 
amants de la xocolata. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 

gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dimarts 18, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Xerrada: entrevistes i dinàmi-
ques grupals. Com superar-
les?
Les dinàmiques grupals són cada cop 
més freqüents en els processos de se-
lecció. En aquesta xerrada explicarem 
en què consisteixen i com afrontar-les 
de forma positiva. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça (*)

TALLER 
MOBILITAT 

� Dilluns 17
De 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove 
d’Emancipació  
Taller: ‘Erasmus in School’
T’agradaria col·laborar en l’ensenyament 
de castellà a la vegada que compar-
teixes la teva cultura, a escoles arreu 
del món?  
En aquest taller t’explicarem com fer 
d’auxiliar de conversa en un altre país, 
alhora que millores les teves habilitats 
socials i capacitats comunicatives, 
aprens un altre idioma, i coneixes una 
altra cultura i sistema educatiu. Quines 
són les opcions per marxar a l’estiu 
amb oportunitats concretes disponibles 
encara: camps de treball, intercanvis 
juvenils, intercanvi col·laboratiu, volun-
tariats... Dirigit a joves de 18 a 25 anys. 
Taller 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 pots fer-ho on-line al web 
www.esplujove.net, trucant al 661 
987 690 (de dl. a dv. de 17 a 20 h) o 

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

cognoms, edat i telèfon

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Dilluns 10 i dimecres 12
De 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Crea el teu petit arbre de 
Nadal
S’acosta Nadal i, per tant, una de les 
dates més especials de l’any. Vine al 
Remolí i aprèn a fer el teu propi arbre  
nadalenc. Dinàmica dirigida a joves 
de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dijous 13, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Carpaccios
El carpaccio és una tècnica culinària 
per preparar aliments que consisteix a 
tallar-los en làmines com més primes 
millor i servir-les crues amb un amani-
ment. Se sol fer amb carn, peix o fruita. 
Descobreix aquesta tècnica i gaudeix 
d’una bona estona cuinant amb els 
teus amics! Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça (*)

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dilluns 17, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí  
Piruletes de xocolata 
nadalenques
El Nadal és un període on es mengen 
molts dolços i llaminadures. Aprèn a 
fer les teves pròpies piruletes i sorprèn 
els teus convidats! Dirigit a joves de 
12 a 18 anys.

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 14, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Menú de Cap d’Any
S’acosta cap d’any i en una nit tan es-
pecial com aquesta es sol acompanyar 
d’un bon àpat. En aquest taller et propo-
sarem diferents receptes per acabar de 
gaudir l’última nit de l’any! Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TIC FORMACIÓ
�� Dimarts 11

De 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí    
Treu partit a Gmail i Drive
Aquestes dues eines són molt utilitza-
des al nostre dia a dia però no sempre 
aprofi tem totes les funcions i caracte-
rístiques de  què disposen. En aquest 
taller aprendrem com funcionen i les 
posarem en pràctica. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)

�� Dimarts 18
De 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí  

Creació de 
Postals Digitals 
Cada cop hi ha menys felicitacions de 
Nadal en paper i més en format digital, 
elaborades amb imatges, gifs o vídeos 
emotius o en clau d’humor. Si vols 
felicitar les festes d’una manera original 
i divertida, vine i crea la teva postal 
digital! Dirigit a joves de 12 a 18 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

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

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el par-
ticipant ha de portar el seu ordinador 
portàtil amb el programari instal·lat. 
Més informació al 93 372 97 06. No 
requereix inscripció prèvia. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys 

Espai Jove Remolí
Pl. Blas Infante s/n • Tel. 93 372 97 06
jove.remoli@esplugues.cat 
De dilluns a divendres, de 17.15 a 21 h

L’Espai Jove Remolí i l’Ofi cina Jove 
d’Emancipació romandran tancats  
els dies 6,7 i del 20 al 31 de desembre

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

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

enviant un correu electrònic a 
jove.remoli@esplugues.cat indicant el 

taller, nom i cognoms, edat i telèfon.   

ESPLUJOVE 
lluita contra 
la SIDA

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

Fins al 14 de desembre
De 17 a 20 h i de 17.15 a 21h
En els horaris dels equipaments
VIH sobre rodes
Per commemorar  el Dia Mundial de 
la lluita contra la SIDA hi haurà una 
exposició de campanyes de dife-
rents països del món contra la SIDA, 
recomanant l’ús del preservatiu.
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