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L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, gener 2019

Dimarts 1
� Fins al  17 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: 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 CEM La Plana)

- Plaça Sant Lluís Gonzaga (costat c/ Lleialtat)

- Av. Ciutat de l’Hospitalet 
 (cantonada c/ Josep Gras al costat parc infantil)

- Rambla Verge de la Mercè (font central)

- C/ Glicines (cantonada c/ Eucaliptus)

Dimecres 2

� D’11 h a 13 h i de 16.30 a 20 h
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

PARC DE JOCS DE REIS
Jocs per a nens i nenes. Diferents zones per a 
totes les edats amb jocs i tallers diversos.

� De 16.30 a 20 h 

Lliurament de les cartes al patge 
reial

+     P.4

� D’11 a 13 h i de 17 a 20.30 h
Jardins Can Tinturé   (  CEM Les Moreres)

EL CAMPAMENT MÀGIC D’EN FANGUET
Jocs, tallers i ceràmica acompanyats del Fanguet, 
l’escudeller reial, el nostre simpàtic amic. Tot això, 
per fer més divertida l’espera dels Reis d’Orient.

� De 17 a 20.30 h

Lliurament de les cartes als patges 
reials. Tres patges reials recullen les cartes 
dels nens i nenes. 

+     P.4

 De 18.30 a 21 h
CEM Les Moreres    

XX Torneig Internacional de 
Bàsquet Cadet Masculí Ciutat 
d’Esplugues
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l’equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

Dijous 3
 De 10 a 21 h

CEM Les Moreres    
+     P.3

XX Torneig Internacional de 
Bàsquet Cadet Masculí Ciutat 
d’Esplugues
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l’equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

 De 10 a 21 h
CEM Les Moreres    

+     P.3

III Torneig Internacional de Bàsquet 
Júnior Femení Ciutat d’Esplugues
Organitza: Club de Bàsquet Nou Esplugues

� D’11 h a 13 h i de 16.30 a 20 h
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

PARC DE JOCS DE REIS
Jocs per a nens i nenes. Diferents zones per a 
totes les edats amb jocs i tallers diversos.

� De 16.30 a 20 h 

Lliurament de les cartes al patge 
reial

+     P.4

� D’11 a 13 h i de 17 a 20.30 h
Jardins Can Tinturé   (  CEM Les Moreres)

EL CAMPAMENT MÀGIC D’EN FANGUET
Jocs, tallers i ceràmica acompanyats del Fanguet, 
l’escudeller reial, el nostre simpàtic amic. Tot això,  
per fer més divertida l’espera dels Reis d’Orient.

� De 17 a 20.30 h

Lliurament de les cartes als patges 
reials. Tres patges reials recullen les cartes 
dels nens i nenes. P

+     P.4

Divendres 4
� De 9 a 21 h • CEM Les Moreres   

XX Torneig Internacional de 
Bàsquet Cadet Masculí Ciutat 
d’Esplugues
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l’equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

+ Esplugues reúne a las grandes promesas del 
básquet a nivel internacional
Como ya es tradición, el Club de Bàsquet Nou Esplugues inaugura el calendario deportivo 
del nuevo año y os convoca a dos acontecimientos de baloncesto de gran nivel: el XX 
Torneig Internacional Cadet Masculí y el III Torneig Internacional Junior Femení.

Después del éxito de las últimas ediciones, se consolida la competición internacional 
para jugadoras de 17 y 18 años. Además del equipo de la ciudad, también participarán el 
Joventut de Badalona, el València Bàsket, AE Boet Mataró, el UCAM de Murcia y el 
representante internacional West Lothian Wolves de Escocia.

En cuanto al torneo masculino, cabe destacar que este año se celebran dos décadas des-
de la primera competición. Además, y como gran novedad, el torneo contará con la anhe-
lada presencia del Bayern de Munich. A ellos se unirán el FC Barcelona Lassa, el UCAM 
de Murcia, el Joventut de Badalona, el València Baket Club, el CB i Unió Manresana y 
el KK Petrovgrad de Serbia. No os perdáis esta espléndida oportunidad de ver equipos de 
alto nivel internacional en nuestro municipio y disfrutar de un gran espectáculo deportivo.

XX TORNEIG INTERNACIONAL CADET MASCULÍ DE BÀSQUET CIUTAT D’ESPLUGUES
Del miércoles 2, al sábado 5.

III TORNEIG INTERNACIONSL JUNIOR FEMENÍ DE BÀSQUET CIUTAT D’ESPLUGUES
Del jueves 3, al sábado 5.
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La primera setmana de gener es viu amb 
especial intensitat el compte enrere 
per l’arribada dels Reis d’Orient a 
Esplugues. Perquè aquesta espera 
sigui més amena, als jardins del 
Museu Can Tinturé, s’hi instal·la 
el Campament Màgic d’en 
Fanguet, on l’escudeller reial, 
vell amic de Ses Majestats, us 
ofereix un munt de jocs i tallers. 

TALLERS I CARTES
Les persones que ja tingueu a punt 
la carta, podeu lliurar-la als patges 
reials, que trobareu a la tarda. Mentres-
tant en Fanguet i la seva tropa animaran 
petits i grans. Jocs, infl ables, paradetes, cucan-
yes... Tot a punt perquè us ho passeu d’allò més 
bé. Com és habitual, també podreu participar 
en els tallers de temàtica nadalenca organitzats 
per l’Escola Municipal de Ceràmica i Dibuix i pel 
Museu Can Tinturé.

MÚSICA AMB ESPERIT NADALENC
La música també tindrà un lloc d’honor en 
aquest Campament. Als Jardins de Can Tinturé 
hi haurà concert de nadales, amb les actuacions 
del Concert de la Banda de l’Escola Munici-
pal de Música (dijous 3, a les 18.30 h). i la Coral 
Musicorum (el divendres 4 , a les 18.30 h), i 

Del dimecres  2 al divendres 4
D’11 a 13 h i 
de 17 a 20.30 h 
Jardins del Museu Can Tinturé

Endinseu-vos al temple del joc!
Les persones més petites de la casa tenen un protagonisme cabdal en 

aquestes festes i és per això que un munt d’activitats i espais d’oci hi estan 
dedicats a elles. El Parc de Reis n’és un bon exemple. El Pavelló Poliespor-
tiu de Can Vidalet acull un autèntic santuari del joc, on els nens i nenes 
podran passar-hi l’estona tot esperant els Reis.

L’oferta d’activitats és tan variada com divertida. Podreu competir a 
l’Scalextric digital, saltar als infl ables, participar al taller de maquillatge. 
També podreu fer jocs esportius o distreure-us amb jocs més tradicionals. 
A més, per als nens i nenes més petits, hi ha habilitats espais motrius per-
què aprenguin tot jugant. Impossible avorrir-se!

Si ja teniu enllestida la carta al Reis, podreu lliurar-la al patge real, que 
trobareu a les tardes. 

És important recordar que els infants menors de 3 anys hauran 
d’accedir al recinte acompanyats per una persona adulta. De la seva 
banda, els infants de 3 a 8 anys hauran d’anar amb una persona res-

ponsable de, com a mínim, 16 anys.

Del dimecres 2 al divendres 4
D’11 a 13 h i de 17 a 20.30 h 

Pavelló Poliesportiu 
de Can Vidalet

Endinseu-vos al temple del joc!

PARC DE JOCS DE REIS 

CAMPAMENT MÀGIC D’EN FANGUET

L’espera de Ses Majestats es passa 
millor al Campament d’en Fanguet
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� De 10 a 21 h
CEM Les Moreres   

III Torneig Internacional de Bàsquet 
Júnior Femení Ciutat d’Esplugues
Organitza: Club de Bàsquet Nou Esplugues

� D’11 h a 13 h i de 16.30 a 20 h
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

PARC DE JOCS DE REIS
Jocs per a nens i nenes. Diferents zones per a 
totes les edats amb jocs i tallers diversos.

� De 16.30 a 20 h 

Lliurament de les cartes al patge 
reial

+     P.4

� D’11 a 13 h i de 17 a 20.30 h
Jardins del Museu Can Tinturé   

+     P.4

(  CEM Les Moreres)

EL CAMPAMENT MÀGIC D’EN FANGUET
Jocs, tallers i ceràmica acompanyats del Fanguet, 
l’escudeller reial, el nostre simpàtic amic. Tot això, 
per fer més divertida l’espera dels Reis d’Orient.

� De 17 a 20.30 h

Lliurament de les cartes als patges 
reials. Tres patges reials recullen les cartes 
dels nens i nenes.

Dissabte 5
� De 9 a 21 h

CEM Les Moreres   

XX Torneig Internacional de 
Bàsquet Cadet Masculí Ciutat 
d’Esplugues
Amb la participació d’equips internacionals i de 
Catalunya, a més de l’equip de casa nostra.
Organitza: Club Bàsquet Nou Esplugues

� De 10 a 21 h
CEM Les Moreres   

III Torneig Internacional de Bàsquet 
Júnior Femení Ciutat d’Esplugues
Organitza: Club de Bàsquet Nou Esplugues

+     P.3

� 12 h • Jardins del Museu Can Tinturé  
(  CEM Les Moreres)
Conte teatralitzat: 

En Fanguet i els Tres Reis
Com cada any, gaudirem d’aquest conte 
teatralitzat, una activitat que any rere any és 
esperada per molts infants d’Esplugues. Un cop 
acabada l’obra, els tres Reis del conte recolliran 
les cartes dels nens i nenes que ho desitgin. 

+     P.5

� 18 h • Plaça Catalunya 

Benvinguda als Reis Mags d’Orient i 
sortida de la Cavalcada

� 18.30 h • Inici de la Cavalcada de Reis, des 
de la plaça Catalunya, fi ns a la rambla Verge de 
la Mercè (arribada prevista a les � 20.30 h). 
Vine i gaudeix d’una cavalcada plena de llum 
i sorpreses!

+     P.6

Dimecres 9
� 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
‘Cole Porter: música del somni 
americà’
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Manuel Fabregat. 
Organitza: Club de Música Clàssica

+ En Fanguet us espera a Can Tinturé per 
narrar-vos la seva apassionant història
Arriba el conte més esperat del Nadal: les aventures d’en Fanguet, l’amic fi del 
que sempre reapareix per aquestes dates i que ens fa ballar i cantar, tot narrant la 
seva història. Fa més d’una dècada que el Museu de Can Tinturé acull el conté 
teatralitzat En Fanguet i els tres Reis que narra les peripècies de l’escudeller més 
estimat d’Esplugues, en companyia de Ses Majestats els Reis d’Orient i els seu 
amics el Foc i el Vent. Tots ells, us explicaran amb vivesa el seu viatge fi ns a arribar 
a Betlem per conèixer l’infant Jesús.
Aquells que encara no hagueu lliurat la carta, no us oblideu de dur-la i és 
que, en acabar la funció, els tres reis del conte baixaran a platea a recollir les 
darreres peticions. I com diuen als contes: “qui no s’ho vulgui creure, que ho 
vagi a veure”!

CONTE TEATRALITZAT: EN FAGUET I ELS TRES REIS
Dissabte 5, a les 12 h · Jardins del Museu Can Tinturé
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Divendres 5

18 h• 
Benvinguda als 
Reis Mags de la 
mà d’en Fanguet a 
la plaça Catalunya

18.30 h • 
Cavalcada dels 
Reis Mags amb el 
seguici de patges

20.30 h • 
Arribada a la 
rambla Verge de 
la Mercè
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L’espera s’ha fet llarga, però per fi  ja és aquí la 
nit més màgica de l’any. Els Reis Mags ja ho 
tenen tot llest per deixar els regals pertinents 
a cadascuna de les cases d’Esplugues. Abans 
però, es deixaran veure muntats sobre les seves 
carrosses per saludar tots els nens i nenes que 
omplin els  carrers de la vila.

EN FANGUET, EL MILLOR AMFITRIÓ
Si com el nostre escudeller, no us voleu perdre ni 
un segon de la gran festa, sigueu puntuals, a les 
18 h a la plaça Catalunya. En aquell precís instant, 
l’entranyable Fanguet donarà la benvinguda a Mel-
cior, Gaspar i Baltasar. Després d’un petit parla-
ment, rebran la clau màgica de la mà de l’alcaldessa, 
Pilar Díaz. Aquesta clau obre totes les llars de la 
ciutat, per tal de poder-vos deixar tots els presents.

A continuació es donarà pas a l’espectacular des-
fi lada de carrosses i patges pels carres de la ciutat. 
Tambors i una pluja de caramels acompanyaran la 
cavalcada de Reis, on l’emoció i la il·lusió estaran a 
fl or de pell.

Moltes entitats i associacions del municipi con-
tribueixen perquè aquest dia tan especial sigui 
possible. És per això que cal esmentar la indispen-
sable col·laboració de l’ACAE, l’AV Gall, les colles de 
Geganters, Castellers, Boiets Esquitxafocs, Tres 
Tombs, Taller Flamenco i Teatre i Punt. També hi 
col·laboren el Centre Josep Pons, Creu Roja i ETV.

CAVALCADA DELS REIS MAGS

Arriben Ses Majestats els Reis 
de l’Orient carregats de regals, 
caramels i molta màgia
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Dijous 10
� 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:’Dudas sobre vacunación. 
Gripe 1918’, a càrrec del doctor Antoni Trilla. 
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Presentació del llibre:

Penso, per tant escric, de Joan Isaac

� 19. 30 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Inauguració de l’exposició: ‘Paisatge-
fi gura una mirada expressiva’. Exposició 
de pintura a càrrec de Carles Collazos.

Dissabte 12
� 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

STORYTIME 
Gina Ginger’s Birthday party, a càrrec 
de l’equip de Kids & Us 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 13
� 11.30 h

La Masoveria de Can Tinturé 
(  CEM Les Moreres)

Acte de clausura de la 19a Biennal 
Angelina Alós: ‘Re-mirades’
De la mà d’Ariadna Benavides, directora de 
l’Escola Municipal de Ceràmica, fareu una última 
visita comentada a l’exposició:Reconeixements 
dels esmalts, difi cultat de les diverses tècniques, 
tendències actuals en la ceràmica de creació. En 
resum, una nova mirada més enllà de l’estètica 
per acomiadar-nos de les peces que ens han 
acompanyat aquests tres mesos
En paral·lel es farà el recompte de les butlletes 
que decidiran l’obra escollida com a Premi del 
Públic de l’edició d’ enguany.

Quina és la fi nalitat de l’AMPEL?
AMPEL com a entitat sociocultural va sorgir per conèixer, 
recolzar i difondre el nostre patrimoni, en especial, el dels 
Museus d’Esplugues. Entorn del seu fons la programació ha 
aconseguit interessar a un ampli conjunt de persones sensi-
bilitzades per la cultura, sobretot en el vessant de la ceràmi-
ca. Les activitats es diversifi quen a través de conferències, 
visites, viatges ...

Fa 10 anys que dediqueu el gener a difondre la ceràmi-
ca a Esplugues, quin balanç en feu?
Vàrem creure que era necessari saber quina ha estat la his-
tòria de la ceràmica al llarg del temps, en les seves múltiples 
aplicacions. D’aquí que a través d’especialistes donàrem 
vida, fa ja deu anys, al curs denominat ’Gener Ceràmic’.  
Aquest fet ens ha portat a visitar col·leccions privades i 

públiques, a endegar publicacions, a realitzar petites exposi-
cions i a programar (durant la segona Pasqua) el denominat 
‘Viatge Cultural’.

Enguany gira al voltant de la producció de Pujol i Bausis, 
quina és la seva importància?
Enguany aquest ‘Gener Ceràmic’ té molta incidència, perquè 
parteix del paper representatiu que tingué el centre productor 
de Pujol i Bausis amb la cultura artística del període del Mo-
dernisme. Pujol i Bausis amb la seva ceràmica artística assolí 
un gran prestigi internacional. A més, una de les conferències, 
relaciona els forns amb allò que s’hi coïa a dins. Per tant, co-
neixerem continent i contingut.

Quins reptes teniu de cara al futur?
Com que AMPEL és una entitat que vetlla pel patrimoni entre 
els reptes proposats iniciàrem recorreguts en el propi territo-
ri, a través d’antics camins rals que vàrem senyalitzar; també 
tenim pensat fer-ho amb algunes fonts on se celebraven les 
fontades, arrelades a la tradició oral popular; l’estudi i difusió 
d’antigues construccions rurals que encara que malmeses per-
duren. Tot ens porta a revalorar i donar sentit al que és nostre 
sense oblidar les connexions o relacions amb d’altres cultures. 
El dia a dia de l’associació es pot seguir a través de la pàgina 
web: http://ampel.esplugues.ppe.entitats.diba.cat; també 
contactant amb el Museu de Can Tinturé o enviant-nos un 
correu a: esplugues.ampel@gmail.com. Ens cal que moltes 
persones s’hi sumin com a futurs socis/sòcies.

+ El ‘Gener Ceràmic’ 
ret homenatge 
al llegat cultural 
de Pujol i Bausis
De tots els actes que al llarg de l’any Esplugues dedica a 
la ceràmica, sens dubte un dels més cabdals és el ‘Gener 
Ceràmic’, que organitzen els Amics dels Museus i el 
Patrimoni d’Esplugues de Llobregat (AMPEL) i que, en-
guany, en la seva desena edició, està dedicat a la producció 
dela fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis. 

El llegat patrimonial que ha heretat Esplugues de ‘La Ra-
joleta’ ha dotat la ciutat d’una rica identitat. Per una banda, 
el seu valor ve donat com a conjunt arqueològic industrial, 
i per una altra, per l’herència artística com a centre cabdal 

de rajola decorativa, sobretot en un 
període tan esplendorós com va 
ser el Modernisme.

La primera conferència la durà a 
terme l’historiador de l’Art i conser-
vador del Museu del Disseny de Bar-
celona, Rossend Casanova, que us 
parlarà del Castell dels Tres Dragons 
de Barcelona com a espai de creació, 
així com la seva relació amb Pujol i 
Bausis. D’altra banda, la historiadora de 
l’Art, Marta Saliné, oferirà una xerrada on s’endinsarà en els 
forns de la fàbrica i en remarcarà  el seu valor patrimonial.

Dimecres 16, a les 19 h
‘El Castell dels Tres Dragons, 
espai de creació i la seva 
transcendència amb Pujol 
i Bausis’, a càrrec de 
Rossend Casanova.

Dimecres 30, a les 19 h
‘Els Forns de Pujol i Bausis 
com a valor patrimonial’  
a càrrec de Marta Saliné.

X CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA ‘GENER CERÀMIC’
‘El llegat de Pujol i Bausis’

ó, 

de
d ’ di à l

L’ENTREVISTA 
DE L’AGENDA

Mercè Vidal 
Presidenta d’AMPEL 
Amics dels Museus 
i del Patrimoni 
d’Esplugues de Llobregat
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Dimecres 16
� 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 • La Masoveria de Can Tinturé    
(  CEM Les Moreres)

GENER CERÀMIC
10è CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Conferència:’El llegat de Pujol i Bausis. 
El Castell dels Tres Dragons’, espai de 
creació i la seva transcendència amb Pujol i Bausis. 
A càrrec de Rossend Casanova, historiador de l’Art i 
conservador del Museu del Disseny de Barcelona

+     P.7

Dijous 17
 18 h • Residència La Mallola

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘El problema del Brexit’, conferència 
a càrrec del periodista, Lluís Caelles. Més 
informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE 

Divendres 18
 19 h • Biblioteca La Bòbila   

Presentació llibre: Mujeres migradas, 
de Cinthya Maldonado. Narra les experiències 
de dones lluitadores que han estat capaces de 
començar de nou en llocs desconeguts per a 
elles.

Dissabte 19
� De 10 a 14 h

Mercat Municipal Can Vidalet  

Cafè Solidàri amb Magic Line 
als Mercats Municipals. Vine i pren un cafè solidari. 
Col·labora amb Magic Line
Organitza: Obra Social Sant Joan de Déu

� 10.30 h
Espai Baronda  

Presentació Pressupostos 
Participatius 2019                    +     P.8

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

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

Diumenge 20
� 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

FESTIVAL GEÒRGIA
Entrada gratuïta
Organitza: L’Avenç Centre Cultural i Associació 
Cultural de Geòrgia ‘Eurogeorgia’

Dimecres 23
� 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DISCOFÒRUM
‘Franz J. Haydn. Genial viatge del 
clasicisme al perromanticisme’
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Josep Izquierdo
Organitza: Club de Música Clàssica

+ Pressupostos Participatius 2019, 
una eina per col·laborar a la 
ciutat a l’abast de la ciutadania
El dissabte 19, a les 10.30 h, a l’Espai Baronda, es farà la presentació de la 
6a edició dels Pressupostos Participatius 2019. Una edició que enguany 
ofereix una dotació superior a les d’edicions anteriors, 280.000 euros. Fins 
al 10 de febrer, les persones majors de 16 anys, empadronades a Esplugues, 
podran fer propostes online o de forma  presencial en les diferents troba-
des. Del 20 al 31 de març, els veïns i les veïnes d’Esplugues podran votar la 
proposta preferida.  Com ja es va fer l’any passat,  s’establiran Punts de Parti-
cipació Mòbil a diferents espais de la ciutat amb l’objectiu 
de facilitar la participació. Les 10 propostes més votades 
passaran a la fase fi nal 
on, del 2 al 5 de maig, 
totes les persones que 
ho desitgin podran votar 
les propostes fi ns arribar 
als 280.000 euros dispo-
nibles. Més informació 
en el programa de mà 
que heu trobat junt a 
aquesta Agenda o al 
web espluguespartici-
pa.diba.cat, on també 
us podreu enregistrar. 

Diumenge 13 - � 18 h 
L’Avenç Centre Cultural   

Espectacle infantil: 

Un regal 
magnífic, 

és un especta-

cle de música 

en viu amb 

titelles i actor, 

(veu, violí, vio-

loncel piano i 

baix). Petits i grans gaudireu de la música 

tot vivint les peripècies i aventures d’en 

Felip, el ninot estimat d’en Pepus que li 

va regalar l’àvia Serafina. En Felip, quan 

es rellevat per una altra joguina, no es 

rendeix mai i sempre mira endavant, bus-

cant la manera de recuperar l’amistat del 

seu company de joc, Una regressió a la 

infantesa dels adults amb molta tendresa 

i emotivitat, on els infants podran viure els 

seus jocs i el dels seus pares. Un especta-

cle amb un missatge optimista de la vida, 

creat amb molta simpatia.

Organitza: Amics de la Música de Santa 

Magdalena i L’Avenç Centre Cultural
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Dijous 24
� 18 h • Residència La Mallola  

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència :‘El problema territorial 
espanyol: solucions a curt, a mitjà o 
a llarg termini?, a càrrec de l’advocada i 
política Montserrat Nebreda.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

Divendres 25
� 19 h • Biblioteca La Bòbila   

Presentació llibre:Poemas en tránsito 
(oceánico),de Pilar Osorio i Martha Cecilia 
Cedeño Pérez.
Pilar Osorio és periodista i poetessa, ha publicat  
obres com No den de comer a los pelícanos o El 
unicornio se tomo un café. D’altra banda, Martha 
Cecilia Cedeño és antropòloga, historiadora 
i també poetessa. Ha publicat Duermevela , 
Amores urbanos o Versos en claroscuro.

Dissabte 26
� A partir de les 9 h • CEM Les Moreres   

VI Vil·la d’Esplugues 2019. 
Gimnàstica artística 
femenina i trampolí.  +     P.9

El club de Gimnàstica Les Moreres d’Esplugues 
de Llobregat organitza una Diada de gimnàstica 
que inclourà una competició escolar comarcal al 
matí i a la tarda el VI Trofeu Vila d’Esplugues de 
categories Escolars Federades i Trampolí.
Organitza: Club Gimnàstica Esplugues ‘ Les Morers’ 
amb el patrocini de Policlínica Guadalupe.

+ Llega la gran fi esta de la 
g imnasia artística a Esplugues
Un año más, y ya van siete ediciones, nuestro mu-
nicipio acoge el ‘Trofeu Vila d’Esplugues de Gim-
nàstica Artística Femenina i Trampolí’. El Club 
de Gimnàstica Les Moreres con el patrocinio de la 
Policlínica Guadalupe han organizado una jornada 
festiva que incluye una competición comarcal, por la 
mañana, y el VI Trofeu Vila d’Esplugues en catego-
ría Escolares Federadas y Trampolín, por la tarde.

Además, a lo largo del día se celebrarán un sinfín 
de actividades como proyecciones de películas sobre 
gimnasia, diseños de maillots o actuaciones de invita-
dos especiales como Cheerleaders del FC Barcelona, 
Specialgym, grupo de percusión, etcétera. También 
podréis ver exhibiciones de gimnasia de nuestro club 
y de trampolín. Alrededor de 400 gimnastas de dife-
rentes categorías y niveles participaran en este evento que reunirá diferentes 
clubs de la comarca y también internacionales venidos de Francia y Andorra.

Una interesante jornada deportiva y lúdica que tiene como objetivo ser refe-
rente de la gimnasia del Baix Llobregrat.

VI TROFEU VILA D’ESPLUGUES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA I 
TRAMPOLÍ
Dissabte 26, de 9 a 21 h • CEM Les Moreres

� De 10 a 14 h • Mercat Municipal La Plana 

Cafè Solidàri amb Magic Line, als 
Mercats Municipals. Vine i pren un cafè 
solidari. Col·labora amb Magic Line
Organitza: Obra Social Sant Jon de Déu

� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

� 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
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� 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)

� Dilluns 14, 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 Mascaró i Colls.Inscripcions: 900 300 082. 
Taller gratuït, places limitades

� Del dimecres 2 al divendres 4, de 17 a 20.30 h
Jardins de Can Tinturé 
Taller familiar:

CAMPAMENT D’EN FANGUET
Tot esperant  Ses Majestats
Amb el fang màgic del Fanguet podrem fer un 
petit obsequi nadalenc per deixar sota l’arbre la 
nit més màgica de l’any...Que a Ses Majestats 
també els agrada rebre regals.

SORTIDES
� Diumenge 3 de febrer, 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

� Diumenge 27 de gener, a les 11 h
Museu de Can Tinturé  

Itinerari: 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 un claustre gòtic que ha itinerat 
un parell de vegades? O que hi una de les 
residències d’estiueig del famós Baró de Malda?.
Preu: [3 euros per persona]. Inscripció prèvia

� Diumenge, 13 de gener, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Sortida de Llafranc a Tamariu
Una excursió per camins tradicionals i de ronda 
(Baix Empordà). Mar i muntanya: descobrireu en 
un recorregut circular el meravellós paisatge 
de l’Empordanet. Des del centre de Llafranc, 
seguireu el sender de petit recorregut PR-C1 
davallareu fi ns al poblet mariner de Tamariu. 
A continuació recorrereu un tram del camí de 
ronda i remuntareu un frondós alzinar fi ns al far 
de Sant Sebastià i Llafranc. 11,7 km.
Informacions i inscripcions: Centre Excursionista 
d’Esplugues. Per a més informació i inscripcions 
truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre 
Excursionista Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 
7-9, secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: CEE-Espluga Viva

EXPOSICIONS
� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
Esplugues ceramista

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

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.
A partir de [ 3 euros]. El 6 de gener no hi ha 
visites.

� 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 acostar la ceràmica contemporània al públic. 

� Fins 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 10 a l’1 de febrer. De dilluns a divendres, 
de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas

Exposició: ‘Paisatge-Figura una mirada 
expressiva’
Exposició de pintura a càrrec de Carles 
Collazos

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

Diumenge 27
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà 

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

Dimarts 29
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RYTHM AND RHYMES 

Dimecres 30
 19 h • La Masoveria de Can Tinturé 

(  CEM Les Moreres)

GENER CERÀMIC      +     P.7

10è CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Conferència: ‘Els Forns de Pujol i Bausis 
com a valor patrimonial’, a càrrec de 
Marta Saliné, historiadora de l’Art.

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

P r e s e n t a c i ó  l l i b r e : C o n s t r u i r  l a 
transparència, antologia poètica de 
Miquel Lluís Muntané’, a càrrec de Vicenç 
Llorca. L’acte fi nalitzarà amb un recital poètic 
a càrrec del Grup de Rapsodes d’Esplugues. 
Col·labora APAME.

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 

Presentació del llibre: Desagüe, de Jordi 
Macarulla. Organitza: Associació de Dones 
Escriptores d’Esplugues

Dijous 31
 18 h • Residència La Mallola

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència :‘Van Gogh; una aproximació 
a través de les curiositats dels seus 
quadres’, a càrrec del professor Josep Roca 
Tescents.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

 20 h • Jardins de Pons i Termes 

PATI BLAU
Amb l’escriptora Silvia Bel, , autora de Deixar 
anar. Pati Blau és una tertúlia literària en la qual 
les autores que escriuen en català tenen un espai 
per compartir els seus llibres i els seus dubtes
Organitza: Espluga Viva

CURSOS i TALLERS 
� 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

� 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) 

CIRD CIRD VIL·LA PEPITAVIL·LA PEPITA
“Els tallers de dones del primer 
trimestre 2019 començaran a 
partir del dia 4 de febrer. 
La programació la trobareu a 
L’Agenda de febrer de 2019.
Per a més informació ens podeu 
trucar al Centre d’Informació i 
Recursos per a Dones, CIRD Vil·la 
Pepita, 93 371 33 50 ext. 2190”
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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 30, de 19.30 a 21.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació 

Cuina oriental: gyozas i 
baos
Els Baos i les Gyozas s’estan convertint 
en el menjar més trendy arribat d’Àsia 
i s’han convertit en un habitual en les 
cartes de molts restaurants gastronò-
mics. En aquest taller realitzarem un 
viatge culinari per Àsia on descobrirem 
aquests plats tan de moda aquests 
dies. Viatja amb nosaltres!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys.Taller 

gratuït, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dijous 24, de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Xerrada: Les teves competèn-
cies. Punts clau en la recerca 
de feina!
Les competències ens defi neixen i 
ens diferencien de la resta de can-
didats. Saps quines són les teves?En 
aquest taller podràs defi nir els teus 
punts forts i com ressaltar-los en la 
recerca de feina.  
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, 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)

�� Dimecres 9, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí  
Jocs de taula
A través dels jocs de taula es poden 
fomentar i experimentar moltes apti-
tuds i sensacions. Vine a gaudir una 
bona estona i aprèn noves maneres 
d’oci no virtual. Dinàmica dirigida a 
joves de 12 a 18 anys.

�� Dimecres 16, de 17.30 a 18.30h
Espai Jove Remolí  
Tarda de ping-pong
Vine a divertir-te i aprendre a jugar al 
ping-pong amb els teus companys i 
joves del centre. Dinàmica dirigida a 
joves de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dijous 17, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Menjar de cullera
Amb l’arribada del fred ens bé més 
de gust menjar els típics plats calents 
i de cullera (guisats, sopes...) En aquest 
taller aprendràs les millors receptes, 
tant per combatre el fred com per fer 
gaudir el teu paladar. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys.

�� Dijous 31, de 18.30 a 20.30h
Espai Jove Remolí  
Cuscús
El cuscús és un plat d’origen amazic, 
preparat amb sèmola de blat (o a ve-
gades altres cereals com l’arròs) i altres 
ingredients opcionals com ara: carn 
en petits bocins, verdures, llegums i 
salses picants. Vine i aprèn com cuinar 
aquest plat tan original i deliciós! Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimecres 23, de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí  
Durums i kebabs casolans
Kebab o originalment kababhttps://
ca.wikipedia.org/wiki/Kebab - cite_
note-colloquial-1 (també a l’Índia i el 
Pakistan, kebab en turc), és un àmplia 
varietat de plats de carn originaris de 
l’Orient Mitjà i posteriorment adoptat 
a Turquia, a l’Europa del sud i l’Àsia del 
sud, i que actualment es pot trobar a tot 
el món. En aquest taller t’ensenyarem 
com prepar-los d’una manera més 
sana i casolana. Dirigit a joves de 12 
a 18 anys.

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 25, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Rosbif
El rosbif, de l’anglès “roastbeef” és un 
plat fet de carn de vaca o bou de qua-
litat. És un plat tradicional i molt típic 
de la cuina del Regne Unit. Vine i aprèn 
a cuinar aquest plat deliciós! Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys.

TIC FORMACIÓ

�� Dimarts 15,de 18 a 19.30 h
Espai Jove Remolí    
Edició de fotografi a
Aprèn a fer servir les eines bàsiques dels 
programes d’edició de fotografi a per 
a poder retocar-les o fer noves crea-
cions. Hi ha un munt de funcions per 
fer més boniques les imatges! Dirigit 
a joves de 12 a 18 anys.

�� Dimarts 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

Creació de pàgines webs
Vols crear la teva pròpia pàgina web 
gratuïta? A Internet hi ha diversos 
portals per fer-ho. Vine i coneixerem 
quines opcions hi ha, com funciona 
cadascuna i com crear-ne una des 
del començament. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys.

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  
del 1 al 6 de gener.  

(*) 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.   

 

 

EXPOSICIÓ
� Del 7 al 31, de 17 a 20 h

Espai Jove Remolí 
Oficina Jove 
d’Emancipació 

Exposicions 
reservades per a 
joves autors 
d’Esplugues
Cada programa incorporem, 

en la mesura del possible, una 

nova exposició d’algun jove crea-

dor/ora d’Esplugues. Reservem 

aquest mes per tenir disponibi-

litat de l’espai d’exposicions per 

a la ciutadania que es presenti 

de forma espontània durant el 

quatrimestre.
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