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Q
uan arriba el Nadal a Esplugues 
hi ha moltes iniciatives que 
omplen la seva programació 
d’oci i cultura. Les entitats i 
els comerços juguen un paper 

molt important a l’hora de programar acti-
vitats per a tots els públics. 

LA FIRA DE NADAL TREU FUM
Per anar escalfant motors i resoldre les 
compres d’aquestes festes, una bona 
opció és la Fira de Nadal, el dissabte 9 i 
diumenge 10, a la rambla del Carme. No 
només hi trobareu guarniments, alimenta-
ció, herbes i objectes de regal, entre d’al-
tres, sinó també la Taverna de la Fira, un 
espai gastronòmic al costat de l’escenari 
Sona Nadal on pujarà un bon grapat de 
grups, corals i colles. Tot fent el vermut, 
podreu escoltar el grup d’havaneres can-
tades en femení de Les Anxovetes i, el 
dia següent a la mateixa hora, l’aula de 
gralla de l’Espluga Viva. A la tarda del 

re les vostres recreacions de Betlem al local 
de l’associació o bé per telèfon (655 941 
452) fins al divendres 15. Aquest mateix dia 
comença el muntatge, que durarà tres dies, 
i l’exposició serà del 18 al 21 de desembre. 
Les persones guanyadores del concurs es 
coneixeran el divendres 22, quan també es 
farà el lliurament de premis.

ENTITATS I COMERÇOS 
CELEBREN EL NADAL 
A ESPLUGUES

dissabte, hi haurà xocolatada i cantada 
de nadales per a un públic familiar. D’altra 
banda, la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua d’Esplugues (CAL) farà 
activitats infantils i manualitats a la seva 
carpa, on vendrà llibres de Lola Anglada 
que actualment estan exhaurits.

ELS COMERÇOS ANIMEN LES FESTES
Les associacions de comerciants dels 
barris del Gall i Can Vidalet i la Xarxa de 
Dones Emprenedores d’Esplugues, a La 
Plana, ofereixen xocolatades, karaoke i 
tallers per als nens i les nenes. Els trobareu 
les tardes del dimecres 27, dijous 28 i diven-
dres 29, a  la zona de vianants del carrer 
Rovellat, la rambla Verge de la Mercè i la 
Rambla Àngel Guimerà, respectivament

A LA RECERCA DEL MILLOR 
PESSEBRE
Els veïns i veïnes del barri Centre es pro-
posen, com cada any, triar els millors pes-
sebres d’Esplugues mitjançant un concurs 
amb modalitat adulta i infantil, a més de la 
seva corresponent exposició. Podeu inscriu-
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FIRA DE NADAL
ESPLUGUES 
SONA NADAL
Dissabte 9  de 10 a 21 h

Diumenge 10  de 10 a 15 h

Rambla del Carme

TALLER: ‘UN ÀNGEL 
DE LA SORT’
Dissabte 16  d’11 a 13 h

La Masoveria

CONCURS DE PESSEBRES
Exposició del 18 al 21 de desembre

Al local de l’AV Centre 

XOCOLATADA 
I TALLERS INFANTILS
Dimecres 27  de 18 a 20 h 

Zona per a vianants c/Rovellat

Dijous 28  de 18 a 20 h 

Rambla Verge de la Mercè

Divendres 29  de 18 a 20 h 

Rambla Àngel Guimerà

TALLERS, ART I CASALS 
Els Museus d’Esplugues de Llobregat 
(MEL) participen a les festes de moltes 
maneres i una d’elles és convidant-vos a 
participar al taller per a totes les edats, el 
dissabte 16 al matí. Sota el títol ‘Un àngel 
de la sort’, hi haurà un taller per fer una 
figura d’àngel amb fang de colors.  

L’Espai Municipal de les Arts ofereix 
un casal artístic de dos torns, de tres dies 
cadascun, titulat ‘Nadal’art’. Els infants 
de 5 a 11 anys treballaran el concepte i 
procés creatiu d’una obra. El primer torn del 
casal, que tindrà lloc a la Masoveria de Can 
Tinturé, se centra en la idea de l’aigua coma 
mitjà d’expressió i el segon en composicions 
i ombres. Podeu inscriure-us de l’11 al 15 de 
desembre, a l’Escola de Ceràmica (Centre 
Municipal Puig Coca, 4a planta). 

A banda d’aquest casal, també trobareu 
els del Club Esplai Pubilla Cases – Can 
Vidalet, tant el d’hivern, per a tots els públics 
i la secció Indi, com el destinat a joves amb 
discapacitat psíquica. L’Espluga Viva 
també té el seu propi casal de Nadal. 

DIVERSIÓ PER A LA GENT GRAN
La gent gran té una fantàstica ocasió per 
celebrar l’arribada del Nadal tot ballant a la 
festa que tenen preparada per al dimarts 19 
a partir de les 17 hores. El punt de trobada 
serà l’Espai Baronda (c/ de la Riba, 36), 
com l’any passat, i hi haurà un servei 
de minibús de pujada i baixada amb 
parada al pont d’Esplugues. ● 

Un moment 
musical a la 

Taverna de l'any 
passat amb 

Marcel Casellas
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Teatres musicals, cantades o concerts 
alimenten l’esperit nadalenc a Esplugues. 
Un ampli ventall d’entitats contribueixen a 
les festes tot fent sonar veus, instruments 
i melodies. Us en fem cinc cèntims. 

IRREVERÈNCIA I RIALLES 
L’èxit de públic i el gran nombre de partici-
pants que aglutinen Els Pastorets d’Esplu-
gues només poden voler dir una cosa: que 
són un dels plats forts de l’agenda nadalenca 
de la ciutat i tot un referent a la comarca 
per la seva posada en escena irreverent 
i musical lleugeríssimament inspirada en 
la versió de Folch i Torres. Un dels seus 
principals atractius són els gags adaptats 
a l’actualitat local i nacional que sorprenen 
en cada temporada. 

Aquest any trobareu algunes novetats. 
Per una banda, s’amplia la programació a 
nou funcions. Per l’altra, s’incorporen noves 
cançons dels musicals Els Miserables, La La 
Land o La Bella i la Bèstia, que interpreten 
en directe els músics de l’Escola Municipal 
de Música d’Esplugues, ingredient impres-
cindible de les representacions. Pel que fa al 
guió, us sorprendrà la nova aventura en la 
qual s’embarquen els pastors catalans Flavià 
i Rostinyol, que es veuran atrapats dins del 
joc anomenat  “L’auca dels Pastorets” i que, 
per sortir-ne, hauran de salvar el nen Jesús 
de les mans de Satanàs. Qui guanyarà la 
partida?

LES ENTITATS POSEN LA NOTA
A part de participar als Pastorets d’Es-
plugues, l’alumnat de l’Escola Municipal 
de Música ofereix diversos concerts. 

Com a guionista de Pastorets, quins 
secrets o pistes pots descobrir del 
text d'aquest any?
Uiii! comencem amb una pregunta difícil... 
Us puc dir que aquest any entra a escena 
un joc misteriós anomenat “L’auca dels 
Pastorets”, que portarà a dos pastors cata-
lans a viure de molt a prop una aventura 
que de ben segur que no oblidaran. I també 
us puc descobrir un secret que cada cop 
coneix més gent: els Pastorets d’Esplugues 
són una bona teràpia de rialles i diversió 
en uns dies de fred tan especials. 

Sempre teniu èxit de públic, on és el 
secret?
Cal dir que tenim un públic molt fidel, agra-
ït i còmplice; que sent els Pastorets com 
una cosa seva, com a part de la tradició de 

les festes de Nadal; això és un regal per 
a nosaltres. I per tornar aquesta estima 
que rebem, cada any posem tots el nostres 
esforços a oferir una obra diferent, sempre 
fresca, desenfadada i que arrenqui més 
d’un somriure a petits i grans. 

Podem dir que Els Pastorets d'Esplu-
gues són un musical? 
No entenem els Pastorets com un musi-
cal, però sí que és evident que la músi-
ca té una gran importància en l’obra. 
En primer lloc, pel fet de comptar amb 
música en directe interpretada per alum-
nes de l’Escola de Música i, en segon 
lloc, perquè cada any incorporem temes 
musicals actuals ( i algun de no tan actu-
al). Músics i música sumen color i ritme 
a l’escenari!

Com vius el fet d’estar al capdavant 
d’una entitat amb tanta gent, i que 
enguany ofereix un total de nou 
representacions amb més de quaran-
ta actors i actrius?
Encaro el repte amb molta il·lusió. Però he 
de remarcar que jo sóc un més d’un equip 
que invertim hores i esforços per tirar enda-
vant l’entitat. Els Pastorets, com tota obra 
de teatre, no seria possible sense la gent 
que, des de darrere, treballa desinteres-
sadament per aquest projecte comú. Som 
una gran família on cadascú aporta el seu 
granet de sorra: els més visibles són els 
actors i actrius a dalt de l’escenari, però res 
del que fan tindria sentit sense vestuari i 
attrezzo, tècnics de llum i so, maquillatge, 
muntatge, músics, guionistes, direcció i, 
per descomptat, el públic.

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Oriol Pi
President de l'Associació 
Pastorets d'Esplugues

“  Els Pastorets 
d’Esplugues són una 
bona teràpia de rialles  
i diversió”

ELS PASTORETS, EL PLAT FORT 
D’UN NADAL MOLT MUSICAL

Les corals Si fa sol, Espurna, Teen Star 
Voices, Kawya i Sons i veus, i l'Orquestra 
OCELL, Orquestra de cambra d'Esplugues 
de Llobregat, us convoquen el diumenge 17 
a una activitat inscrita dins de La Marató 
de TV3, que aquest any està dedicada a 
les malalties infeccioses.  Pel que fa als 
concerts de fi de trimestre, els trobareu del 
dimecres 13 al 20; i el divendres 22.  

Els Amics de la Música de Santa 
Magdalena convida a les corals Societat 
Coral Centenària La Coloma i el Cor de la 
Facultat de Farmàcia al concert Esplugues 
Canta Nadal, el dissabte 16. 

Tindreu dues ocasions més per veure la 
coral centenària, ja que el dissabte 9 partici-
pa en un concert solidari que organitza la 
Creu Roja d’Esplugues per recollir joguines 
destinades a la campanya que es duu a 
terme a la ciutat. D’altra banda, també hi 
serà el dissabte 17 a l’Església del Monestir 
de Montsió. 

Dins la programació musical tampoc hi 
podia faltar la Coral Musicorum que farà 
el seu concert de Nadal el dissabte 30 a 
l’Espai Baronda. ●

ELS PASTORETS 
D’ESPLUGUES

Dissabte 16•   a les 17 i a les 20 h

Diumenge 17•   a les 17 i a les 20 h

Divendres 22•   22 h

Dissabte 23•   17 h i a les 20 h

Dilluns 25 22 h• 

Dimarts 26 18 h• 

Casal de Cultura Robert Brillas

Preu: 7 €.Venda anticipada d’entra-
des a la secretaria de L'Avenç
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h

ESPLUGUES 
CANTA NADAL 
Dissabte 16  a les 21 h

Església de Santa Magdalena 

Concert de corals per a La Marató  

de TV3

CORALS DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
D’ESPLUGUES
Diumenge 17  a les 18 h

Església de Sant Mateu

CONCERT DE LA SOCIETAT 
CORAL CENTENÀRIA   
LA COLOMA 

Diumenge 17  a les 12 h 

Església del Monestir de Montsió

CONCERT SOLIDARI: 
JOGUINES PER A TOTS  
ELS INFANTS
Societat Coral Centenària   

La Coloma 

Dissabte 9  12 h 

Centre Municipal Puig Coca 

CORAL MUSICORUM 
Dissabte 30  18 h 

Espai Baronda 
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En estas fechas es impresionante ver 
el impulso de un gran número de entida-
des y asociaciones de vecinos que apor-
tan su granito de arena para enriquecer 
la Navidad con múltiples actividades para 
todos los públicos, la mayoría de estas 
ya son esperadas tradiciones y muestras 
imprescindibles de la cultura popular de 
Esplugues. 

PESEBRE VIVIENTE
Uno de los que tiene más trayectoria es 
el Pesebre viviente (del viernes 22 al 
jueves 29) que cada año atrae a más de 
un millar de personas, gracias al trabajo 
incansable del Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael que lo hace posible. A 
cargo de la misma entidad es el Concurso 
de dibujo y animación infantil (sába-
do 16) y el Festival de Coros Rocieros 
por Villancicos Ciudad de Esplugues 
(domingo 17), que este año celebra su 
décima edición y, como es costumbre, lle-
vará a cabo una recogida de alimentos no 
perecederos y de juguetes nuevos.

UNAS FIESTAS 
LLENAS DE DIVERSIÓN 
Y SOLIDARIDAD

CENTRO ARAGONÉS 
En el Centro Aragonés de Esplugues tam-
bién celebran la Navidad por todo lo alto. El 
domingo 17 habrá una comida en hermandad 
y un baile posterior en el local de la entidad. 
Y por fin de año se organiza la fiesta para 
saludar el año nuevo año 2018. 

EL TIÓ, EL TRONCO MÁS GENEROSO
Los más pequeños de la casa se lo pasan 
en grande fent cagar el Tió, seguramente 
atraídos por su curioso mecanismo: cuanto 
más fuerte le den más generoso será. Esta 
singular tradición catalana la disfrutaréis gra-
cias a tres asociaciones de vecinos: en Can 
Clota (sábado 23) y en Can Vidalet (viernes 
15), donde también habrá fiesta infantil; y 
en El Gall (viernes 22), que también hará 
una recogida de alimentos y juguetes. 

ESPÍRITU NAVIDEÑO Y SOLIDARIO
Si algo caracteriza esta época del año es la 
solidaridad. Muchas de las actividades que 
se celebran estos días son actos benéficos 
en los que se aprovecha para animar a la 
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ciudadanía a hacer sus aportaciones de 
comida o juguetes para las familias más 
vulnerables. Pero además hay otras que 
están dedicadas especialmente a este fin. 

Es el caso de la Recogida de alimen-
tos en favor del Programa de Alimentos 
de Esplugues, formado por Creu Roja, 
Càritas y la Associació Cristiana Vida que 
Gent Constructiva, la Unió de Botiguers 
i Comerciants y las asociaciones de veci-
nos de Can Vidalet i Can Clota organizan 
el domingo 17, de 10 a 14 horas, en la rambla 
Àngel Guimerà.  

Otra actividad benéfica es la 2ª Cursa 
Solidaria (miércoles 20) que organiza el 
Instituto Severo Ochoa con el fin de partici-
par en la campaña de recogida de alimentos 
‘Ajuda’ns a ajudar’. 

A ello se le suma Gran Recapte del Banc 
dels Aliments (viernes 1 y sábado 2) en los 
supermercados de la ciudad, la Campaña 
de Recogida de Juguetes (de la que os 
hablamos más adelante en el apartado Dia 
a Dia, ver pàg. 19) o el concierto a favor de 
La Marató de TV3, que organiza la Escola 
Municipal de Música el domingo 17 (ver 
pàg. 5)

Además, este mes acoge el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidades que concentra a todas las 
entidades locales que trabajan en este ámbi-
to para ofrecer una mañana, la del domin-
go 3, llena de actividades. Los Museus de 
Esplugues de Llobregat también se unen a la 
celebración con una visita sensorial titulada 
‘Feelings’, el sábado 2 a las 11 h. ● 

PESEBRE VIVENTE
Del viernes 22 al jueves 29  20.30 h.

Plaza Macael, local 4

10º FESTIVAL DE 
COROS ROCIEROS POR 
VILLANCICOS CIUDAD 
DE ESPLUGUES
Domingo 17  11 h

Local del CCA Plaza Macael

EN ESPLUGUES 
FEM CAGAR EL TIÓ
Podéis consultar donde hacer cagar 

el tió y todas las demás actividades 

en el Dia a dia
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Los ejes comerciales de Esplugues lu cirán 
los tradicionales adornos navideños a partir 
de la tarde del viernes 1 de diciembre, en 
que tendrá lugar el acto público de encen-
dido en la plaza Santa Magdalena (a las 
18.30 horas), con cantada de villancicos y 
chocolatada infantil. En 56 calles de diversos 
barrios en los que la vida comercial juega 
un papel protagonista se encenderán 188 
arcos y se decorarán con luces 114 árbo-
les hasta el día de Reyes para animar a la 
ciudadanía a disfrutar de las fiestas y a 
efectuar sus compras habituales de estas 
fechas sin salir de Esplugues.

Este año, el Ayuntamiento ha asumido 
el coste íntegro de las luces: adquisición 
de los elementos (23.139 euros), montaje y 
desmontaje (unos 59.000 euros) y consumo. 
En los últimos años, la Unió de Botiguers 
d’Esplugues había gestionado el alquiler 
de los adornos, para lo cual recibía una sub-
vención municipal. Ahora, la gestión la lleva 
a cabo el Ayuntamiento, aunque la elección 
de las luces se realizó conjuntamente con 
asociaciones de comerciantes (Unió de 
Botiguers, Xarxa de Dones Emprenedores 
y AssociacióComerç Can Vidalet) y de veci-
nos (Centre, La Plana-Montesa, El Gall, Can 
Clota y Can Vidalet).

Por otra parte, el comercio local aúna 
esfuerzos para promocionarse durante 

Las luces navideñas, a partir del 1 de diciembre
El Ayuntamiento asume el coste íntegro de los adornos, que lucirán en 56 calles 

estas fechas. Así, la Associació Comerç 
Can Vidalet llevará cabo del 1 al 30 de 
diciembre la Operación Galets, un con-
curso para clientes que consiste en adi-

vinar el número exacto de galets que 
cada comercio coloca en un recipiente. En 
diversos barrios habrá actividades famili-
ares de dinamización. ●
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ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

P U B L I C I T A T

  SERVEI
INTERFLORA

   P A G A M E N T 
TELEFÒNIC

VISA - AMEX
SERVEI A DOMICILI

FLOR TALLADA i PLANTA NATURAL
RAMS DE NÚVIA - BOUQUETS

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

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

LOS ÚNICOS COMPRO-ORO DE ESPLUGUESLOS ÚNICOS COMPRO-ORO DE ESPLUGUES
Ven con tu objeto de valor. 

No importa el estado. Máxima tasación

CASA DE EMPEÑOSCASA DE EMPEÑOS
LA CENTRAL DEL OROLA CENTRAL DEL ORO 

Av. Isidre Martí, 6 • 600 237 124 • ESPLUGUES
Horario: de lunes a sábado de 9.30 a 14 h. Tardes con cita previa

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

Carnes a la brasa - AlmuerzosCarnes a la brasa - Almuerzos

Jaume Prost, 10 -11 • 669 753 049
Frente mercado Can Vidalet (Esplugues)
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Tallers per a tothom

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

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÀMICA

Iniciació a la ceràmica I• 
Dilluns o dimecres, de 10 a 13 h
Dilluns o dimecres, 
de 17.30 a 20.30 h
Iniciació a la ceràmica II• 
Dilluns o dimecres, de 10 a 13 h
Dilluns o dimecres
de 17.30 a 20.30 h
Iniciació a la ceràmica III • 
Dilluns o dimecres, de 10 a 13 h
Dilluns o dimecres, 
de 17.30 a 20.30 h• 
Ceràmica per a nens  • 
i nenes
Dimarts, de 17.30 a 19 h
Divendres, de 17.30 a 19 h

MONOGRÀFICS 
ESPECIALITZATS 
De mitja i curta durada

Per conèixer l'oferta dels 
monogràfics del proper 
trimestre consulteu al web 

www.espaidelesarts.
esplugues.cat 

A partir del 22 de desembre

TALLERS + ART
Taller per a famílies• 
- Grups de 0-3 anys
Divendres o dijous, 
de 17.30 a 18.30 h 
- De 4-6 anys
Divendres, de 18.30 
a 19.30 h

TALLER MUNICIPAL 
DE PINTURA I DIBUIX

Dibuix i pintura (7 a 11 anys • 
Dilluns, de 17 a 19 h
Art per a joves de 12 a 16 • 
anys 
Dilluns, de 19 a 20.30 h
Introducció a la pintura a l’oli • 
Dimarts, de 19 a 20.30 h
Paisatge i fi gura • 
Dimecres, de 17 a 18.30 h
Introducció al dibuix i la • 
pintura 
Dimecres, de 18.30 a 20.30

MONOGRÀFICS 
DE CURTA DURADA

Dibuix de Nadal • 
Dilluns, de 10 a 11.30 h

CASAL 'NADAL'ART'
Del 27 al 29 de desembre i 
del 2 al 4 de gener, de 9 a 13 h
Masoveria de Can Tinturé

 (CEM Les Moreres)

Els infants, de 5 a 11 anys, tre-
ballaran el concepte creatiu i se 
centraran en el procés creatiu 
que té una obra d'art. Places 
limitades. Preu: [22 euros]

• 1r torn: 
L'aigua com a mitjà 
d'expressió
• 2n torn: 
Composicions i ombres

Inscripcions de l’11 al 15 de 
desembre, a l’Espai de les Arts 
(quarta planta); de dilluns a 
dijous, de 10 a 13 h; de dilluns a 
divendres, de 17.30 a 20 h

SERVEIS 
Autoservei• 

De dilluns a dijous, de 10 a 13 h
i de 17.30 a 20.30 h

Biblioteca especialitzada • 
De dilluns a dijous, de 10 a 13 h
i de 17.30 a 20.30 h

+ INFORMACIÓ 
I PREUS
INSCRIPCIONS OBERTES 

Consulteu la guia 
No et quedis a casa!
escoladeceramica@esplugues.cat
www.espaidelesarts.esplugues.
cat/ceramica
Per a més informació:
Facebook: Escola Municipal 
de Ceràmica d’Esplugues de 
Llobregat
De dilluns a dijous, de 10 a 13 h, i 
de dilluns a divendres, de 17.30 a 
20.30 h
93 372 04 16 + 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

MÉS 

INFORMACIÓ

www.esplugues.cat

Espai Municipal de les Arts

TALLERS DEL PRIMER
TRIMESTRE

Música per als més petits: • 
0-3 anys

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

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

Taller 3. Escarabat, bum, 
bum (2 a 3 anys) 
Dilluns i dimarts, 16.45 h

Música i moviment:  • 
de 3 a 5 anys

Música i moviment 1  
(3 anys)  
Dilluns o dijous, a les 17.30 h
Música i moviment 2  
(4 anys) 
Dimarts o dijous, a les 17.30 h
Música i moviment 3  
(5 anys) 
Dilluns, dimecres o 
divendres, 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

Llenguatge musical 

Nivell 1: Dijous, a les 17.30 h
Nivell 2: Dimecres, a les 18.45 h
Nivell 3: Dilluns, a les 18.45 h

MÚSICA JOVE:

De 12 a 17 anys
Fer música en grup és l’eix
de l’aprenentatge, oferint-se
diverses opcions de formacions  
i conjunts.

Formacions • 
Instruments• 
Conjunts• 

 

PRÀCTICA MUSICAL:

A partir de 18 anys

Formacions• 
Conjunts• 
Instruments• 
Teòriques• 

TALLERS TRIMESTRALS

Guitarra amb acords 1 • 
Divendres, 20 h

Guitarra amb acords 2 • 
Dijous, 20 h

Harmònica Blues  • 
Dilluns, 20.45 h

Informàtica musical • 
A determinar

Musicoteràpia • 
A determinar

Jazz improvisació • 
Divendres, 20.15 h

INSCRIPCIONS   
I INFORMACIÓ
DELS HORARIS:

INSCRIPCIONS OBERTES

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 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 
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La nova rajola
de la col·lecció Pujol 
i Bausis inaugura 
una nova temporada 
amb la natura com 
a protagonista

A partir del 15 
de desembre 
estarà disponi-
ble a la botiga 
dels Museus la 
setzena rajola 
de la col·lecció 
Pujol i Bausis, 
un moment que 
molts espluguins 
esperen cada any 
per fer créixer la 
seva col·lecció 
particular.

El model escollit aquest any és una rajola 
del model número 16 del catàleg original 
de la fàbrica Pujol i Bausis, que reprodueix 
un camp de margarides.

Amb l’elecció d’aquest model els Museus 
inauguren una nova temporada en la qual 
la natura serà protagonista i que tindrà el 
seu punt àlgid la propera primavera amb 
l’exposició ‘Modernisme. De la natura 
efímera a l’arquitectura’ al Museu Can 
Tinturé. ●

Els Museus i l'Arxiu participen en la gran 
exposició dedicada a Puig i Cadafalch

El Museu d’Història de Catalunya inaugura l’exposició ‘Puig i 
Cadafalch. Arquitecte de Catalunya’, que clourà les activitats de 
l’any Puig i Cadafalch. La mostra, comissariada per Mireia Freixa, 
dóna a conèixer les diferents facetes professionals i artístiques de 
Puig i Cadafalch en les quals es va distingir i es va mostrar sempre 
com un científic avançat al seu temps. 

Cinc peces del Fons Pujol i Bausis dels Museus d’Esplugues i 
una il·lustració del fons de l’Arxiu Municipal d’Esplugues s’han 
inclòs en la selecció de peces que documenten la faceta de Puig 
i Cadafalch com a arquitecte i un dels màxims exponents del 
modernisme català. 

L’exposició estarà oberta al públic des del 14 de desembre, 
dia de la inauguració, fins al 14 d’abril de 2018 i la progra-
mació dels Museus del proper hivern inclourà una visita gui-
ada. ●

L'EXPOSICIÓ CALIDOSCOPI, 
L'UNIVERS DE LA RAJOLA 
DE MOSTRA, VIATJA A 
TERRASSA 

La mostra produïda en col·laboració 
entre els Museus d’Esplugues i el Col·legi 
d’Aparellador de Barcelona, es trasllada 
a la seu terrassenca del col·legi.

Aquesta exposició posa en valor la 
rajola de mostra tant des de la vessant 
funcional constructiva com des de la seva 
vessant estètica i evolutiva.

Després de més de tres mesos a 
Barcelona, a partir d’ara es podrà visitar 

a Terrassa de manera gratuïta fins al 31 
de desembre, de dilluns i dimecres, de 9 a 
17 h, i divendres, de 9 a 13.30 h al carrer 
Colom, 114, 1a planta, de Terrassa. ●

Detall de l'arrambador 
que inspira la rajola 

d’aquest any
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P U B L I C I T A T

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

PINTOR
Basilio García

PINTURA - ESTUCADOS - DECORACIÓN

SERIEDAD Y MÁXIMA LIMPIEZA

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

93 372 18 13 – 650 20 26 45
C/ Alegria, 16-18 • ESPLUGUES
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El Pressupost 
Participatiu 
permetrà 
votar on-line
La ciutadania decidirà en què 
s’inverteixen 267.500 euros del 
pressupost de l’Ajuntament del 
2018

registrar-se a la plataforma abans del 31 
de gener del 2018. 

A partir d’aquí es durà a terme la valora-
ció tècnica, estratègica i econòmica, a través 
d’un equip format per personal tècnic muni-
cipal. Les propostes rebutjades en aquesta 
fase, tot i ser descartades per a aquest pro-
cés, seran tingudes en compte per l’Ajunta-
ment com a possibles projectes futurs. 

PARTICIPACIÓ MÒBIL 
Durant la primera quinzena de març, es 
farà la priorització de les propostes escolli-
des partint d'un sistema de suport on-line. 
Cada persona podrà donar suport a fins a 
quatre propostes. Per tal de facilitar la pri-
orització, hi haurà una altra novetat: s’es-
tabliran punts de participació mòbil a 
indrets concorreguts de la ciutat, com 
els mercats, els poliesportius o els punts 
d’atenció a la ciutadania. 

Un cop prioritzades les propostes, les 15 
amb més suports es validaran al Consell 
de Ciutat, abans d’iniciar la fase final de 
votació, que tindrà lloc a través del nou 
portal telemàtic http://espluguespar-
ticipa.diba.cat/ entre els mesos d’abril 
i maig. Tota persona major de 16 anys i 
empadronada a Esplugues podrà votar les 
propostes que consideri fins a arribar al 
límit del pressupost. El dia final de votació 
es farà coincidir amb la Fira d’Entitats. 

La proposta o propostes guanyadores 
s’elevaran al Ple municipal per a la seva 
aprovació. ●

 El Pressupost Participatiu arriba a la 
cinquena edició amb grans novetats. La 
més important és que es vol augmentar 
la base participativa: és a dir, el nombre 
de persones que podran decidir a quin o 
quins projectes d’interès per a la ciutat es 
destinarà durant el 2018 la quantitat de 
267.500 euros (que corresponen a una part 
dels ingressos propis destinats al capítol 
d’inversions del pressupost municipal). 
L’any passat hi van participar més de 160 
persones. 

Així, enguany s’obrirà el procés a la ciuta-
dania que hi vulgui participar de forma tele-
màtica, ja que es podran presentar pro-
postes a través d’una plataforma digital 
–Esplugues serà el primer municipi que rebi 
el suport de la Diputació per implementar la 
plataforma participativa–  així com decidir 
on-line els projectes triats. 

PRIMERA TROBADA OBERTA A 
TOTHOM: 2 DE DESEMBRE
Tanmateix, també es faran trobades 
presencials. La primera, que servirà per 
presentar el procés i formar grups de tre-
ball per generar propostes, tindrà lloc 
el dissabte 2 de desembre (10 hores) a 
l'Espai Baronda. Als grups que sorgeixin 
d’aquesta sessió, d’entre 10 i 20 persones, 
se’ls convidarà a participar en altres reu-
nions per acabar de definir les propostes, 
que se sumaran a les que arribin de forma 
telemàtica. Totes les propostes hauran de 

S'amplia el llistat de 
tràmits dels PAC que 
requereixen cita prèvia 
 Els Punts d’Atenció a la Ciutadania 

(PAC) ampliaran aquest desembre el llis-
tat de tràmits que requereixen cita prè-
via. Amb la finalitat de reduir els temps 
d’espera, aquesta opció s’haurà de fer 
servir de forma obligatòria per gestionar 
determinades tramitacions que requerei-
xen una atenció personalitzada.

Fins ara, els tràmits que requerien 
cita prèvia eren els següents: 

Alta i baixes i modificacions de dades • 
padronals
Inscripció al registre d’HPO (Agència de • 
l’Habitatge de Catalunya)
Obtenció del certificat IDCAT, Identitat • 
Digital 

A partir de desembre, també aquests 
tràmits requeriran dia i hora previs:

Sol·licitud d'informe d'arrelament / inte-• 
gració social
Sol·licitud d'informe d’adequació de l’ha-• 
bitatge per reagrupament familiar
Sol·licitud d'informe d’adequació de • 
l’habitatge per renovació de les autorit-
zacions de residència en virtut del rea-
grupament familiar
Alta en el cens d'animals de companyia• 
Llicència de conducció d'animals poten-• 
cialment perillosos
A més d'aquests tràmits, per als quals és 

obligatori demanar hora, la cita prèvia és 
recomanable per a la resta d'atencions i 
és possible utilitzar-la per a totes les trami-
tacions que es realitzen als Punts d'Atenció 
a la Ciutadania. De moment ja han estat 700 
espluguins i espluguines els que han utilitzat 
aquest servei de reserva de dia i hora.

Com demanar cita prèvia?
A través de la pàgina web municipal a 

l'apartat Cita Prèvia (on es pot seleccionar 
el tipus de tràmit), trucant al telèfon gratuït 
900 300 082 o de manera presencial als PAC 
(pl. de Santa Magdalena, 24 / rambla Verge 
de la Mercè, 1). ●
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 El proper dijous 21 teniu una cita amb les 
urnes. A les vostres mans està l’elecció del 
proper Parlament de Catalunya, del qual 
en sorgirà el nou Govern, en un dia que 
aquesta vegada serà feiner però no lectiu. 

Poden participar com a electors els ciu-
tadans i ciutadanes espanyols majors de 
divuit anys que tinguin la condició política 
de catalans (que s'obté mitjançant la ins-
cripció o alta en el padró municipal d'habi-
tants com a veí o veïna a qualsevol munici-
pi de Catalunya) inscrits al cens electoral. 

A la jornada electoral, que tindrà lloc de 
9 a 20 hores, hi haurà 57 taules repartides 
pels 14 col·legis electorals del municipi. 
Creu Roja, per la seva part, oferirà un ser-
vei de transport per a les persones amb 
mobilitat reduïda per acompanyar-les 
fins a l0interior del col·legi electoral per-
què puguin exercir el seu dret a vot. ●

ELECCIONS 
AUTONÒMIQUES 

2017
Dijous 21  de 9 a 20 h 

Consulteu el vostre col·legi 

electoral al web 

www.esplugues.cat

21-D: ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Escola Isidre Martí

C/ Les Piles, 2

Casal de Cultura Robert Brillas 

C/ Àngel Guimerà, 38

Escola Gras Soler

C/ Baronessa de Maldà, 28

Biblioteca Pare Miquel

C/ Àngel Guimerà, 106

Institut Severo Ochoa

C/ Severo Ochoa, 1

Centre Municipal Puig Coca

Petit Parc de l'Amistat, s/n

Casal dels Avis (Can Clota)

C/ De la Pau, 10

Asociación Cultural Andaluza 

de Esplugues (ACAE)

C/ Josep Anselm Clavé, 90

Escola Isabel de Villena

C/ Joan Miró, 41

Escola Folch i Torres

C/ Sant Antoni Ma Claret, 13

Edifici Molí

Rambla Verge de la Mercè,1

Escola Joan Maragall

Av. Ciutat de l'Hospitalet, 59

Parvulari de l'Escola Joan Maragall 

Plaça Macael, 8

Escola Can Vidalet

C/ Cedres, 37

COL·LEGIS ELECTORALS

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL

Desitgem que passin unes molt Bones Festes!!

TOLDOS    AUTOMATISMES    FINESTRES

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

Laureà Miró, 266 • Tel. 93 371 00 64 • ESPLUGUES • www.casallopis.cat • casallopis@telefonica.net
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P U B L I C I T A T

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

PEIXATERIA NITUS

Peix fresc i marisc Dijous tarda tenim peix de platja de Vilanova

Els desitja 

Bones Festes!

c/ Doctor Manuel Riera, 6     -     Esplugues de Llobregat - 08950     -     tel. 93 681 48 78

AQUI TROBARÀS
EL MILLOR REGAL!

ESPLUGUES COMERCIALESPLUGUES COMERCIAL
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12 DIMARTS
 10 h 

Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Ànima d'acer, d'Anna Casamitjana
A càrrec de Miquel-Lluís Muntaner i l'autora

 17.30 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

TALLER FAMILIAR
Taller de Nadal
A càrrec de Montserrat Famadas
Ajudeu a decorar la biblioteca

13 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

 A partir de les 17.30 h 
Fins al dimecres 20. Excepte cap de setmana
Sala polivalent i Aula Vivaldi-Wagner
Escola Municipal de Música

Concerts d’hivern d’alumnes i grups 
de l’Escola Municipal de Música
• Dimecres 13 només es faran concerts a la sala poli-
valent a les 17.30 i a les 18.30 h
• Del dijous 14 al dimarts 19 es faran dos concerts 
simultanis a la sala polivalent i a l’Aula Vivaldi-Wagner, 
a les 17.30, 18.30 i 19.30 h
• El dimecres 20 només es faran concerts a l’Aula 
Vivaldi-Wagner, a les 17.30, 18.30 i 19.30 h
Organitza: Escola Municipal de Música

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

PICTURES, RHYTHM AND RHYMES
Christmas When I Was Young
By Patricia McGill    
Si algú vol portar alguna foto de quan
 era (més) petit/a i explicar alguna cosa,   
 perfecte             

 18.45 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

Book Club in English 
By Patricia McGill
Under the Net, Iris Murdoch
Places limitades. Cal inscripció prèvia      

 19 h 
Espai Baronda  
Acte de clausura: Homenatge a la 
ceramista Angelina Alós 
Acte de cloenda de la commemoració del centenari 
del seu naixement de la ceramista Angelina Alós amb 
un concert càrrec de l’Escola Municipal de Música, 
amb el violoncel com a protagonista, instrument que la 
mateixa ceramista va cultivar al llarg de la seva vida.
Organitza: Museus d'Esplugues de Llobregat - MEL

 19 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

DISCOFÒRUM
Homenatge al 25è aniversari d'APAME
Presenta Carme Dragó i Josep Izquierdo
La Gran Festa del Vals, Orquestra Johann Strauss
Direcció: André Rieu, selecció i comentaris Ramon 
Cervera

 20 h • Espluga Viva 

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
‘Drets humans. D'allò col·lectiu a 
l'individual’
A càrrec de l’advocada especialitzada en gènere 
i DD.HH. Carla Vall i la fotoperiodista Fabiola 
Llanos. El 10 de desembre de 1948, l'Assemblea 
General de les Nacions Unides, va aprovar i proclamar 
la Declaració Universal dels Drets Humans, 30 articles 
que recullen els drets humans bàsics i el 1976 va esde-
venir llei internacional. 
Organitza: Espluga Viva 

3 DIUMENGE

 D’11 a 13.30 h
Jardins del Casal de Cultura Robert Brillas  

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITAT
Mostra d’entitats de l’àmbit de les 
persones amb discapacitat, fotocall 
i xocolatada
Organitzen: Ajuntament d’Esplugues (Acció Social), 
Associació Esplugues Sense Barreres, Fundació priva-
da pro-disminuïts psíquics Finestrelles, Club Esportiu 
Endavant (Finestrelles), Fundació asproseat proa-
esplugues, PROA Associació pro-disminuïts psíquics, 
Llar- Residència d’Esplugues, Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet i Fundació ECOM A LA PÀGINA 7

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  

Concert Cobla Ciutat de Girona 
Amb motiu del cinquantè aniversari de la Secció 
Sardanista, fundada l’any 1967 i ara inserida dins 
L’Avenç Centre Cultural. Un cop finalitzat el concert hi 
haurà un petit dolç amb cava per a tots els assistents 
que desitgin unir-s’hi.
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

9 DISSABTE
 De 10 a 21 h

Rambla del Carme 

Fira de Nadal i Esplugues Sona Nadal
Fira d'alimentació i productes nadalencs; i actuacions
de les entitats espluguines. Programa d'activitats:

 13 h
Concert vermut amb Les Anxovetes, grup d’hava-
neres cantat íntegrament en femení. cançons i ronda-
lles d'acompanyament 

 18 h • Xocolatada per a tothom 
La Taverna serà el lloc de trobada musical i gastronò-
mica de la fira
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva  A LA PÀGINA 2

 12 h 
Centre Municipal Puig Coca  
Concert solidari: 
Joguines per a tots els infants
A càrrec de la Societat Coral Centenària La Coloma. 
Entrada: una joguina nova (no bèl·lica, ni sexista)
Organitza: Creu Roja Esplugues de Llobregat-Sant 
Just Desvern, amb la col·laboració de la Societat Coral 
Centenària La Coloma A LA PÀGINA 5

 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

10 DIUMENGE
 De 10 a 15 h 

Rambla del Carme 

Fira de Nadal i Esplugues Sona Nadal
Fira d'alimentació i productes nadalencs; i actuacions
de les entitats espluguines. Programa d'activitats:

 13 h • Concert de l’aula de gralla de TiC Espluga Viva
La Taverna serà el lloc de trobada musical i gastronò-
mica de la fira
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva  A LA PÀGINA 2

Dia
a Dia

Desembre 2017

1 DIVENDRES

Horari comercial
Supermercats de la ciutat

Gran recapte d'aliments
Organitzat: Banc dels Aliments

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Jo, et donaré ales
De M. Roser Algué Vendrells
A càrrec de Núria Ibáñez Algué, educadora social 
a les presons catalanes. Inclourà un concert de saxo a 
càrrec de Mireia Tinaut

2 DISSABTE
Horari comercial
Supermercats de la ciutat

Gran recapte d'aliments
Organitzat: Banc dels Aliments

 11 h
Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES 
AMB DISCAPACITATS
Fellings! Visita sensorial al museu 
Can Tinturé
Els cinc sentits en funcionament per descobrir el 
museu des d’una nova perspectiva. Places limitades. 
Inscripció prèvia. Visita acompanyada d'un traductor 
al llenguatge de signes 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Andròmines, a càrrec de Santi Rovira
En el món dels contes l'objecte més inútil pot esdeve-
nir el protagonista!

 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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19 DIMARTS
 17 h

Espai Baronda c/ de la Riba, 36

Ball i festa de Nadal per a la gent gran
Servei de minibús de pujada i baixada de l'espai 
Baronda al pont d’Esplugues A LA PÀGINA 2

20 DIMECRES
 A concretar 

Institut Severo Ochoa

2a Cursa Solidària 
Campanya ‘Ajuda'ns a ajudar’ de recollida d'ali-
ments.  Les inscripcions es poden fer fins al 3 de 
desembre a la pàgina web de l’institut: https://agora.
xtec.cat/iesseveroochoa/ 
El dia 13 de desembre serà el dia del lliurament de 
dorsals i recollida de la donació a l’institut, de 10 a 12 
h i de 15.30 a 17.30 h

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

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

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  

Xocolatada amb Frozen i Olaf 
Xocolatada popular. Entrada gratuïta
Organitza: Bar de l’Avenç

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM
Nadal, religió, música i tradició
Comentaris i selecció d'audiovisuals a càrrec de 
Francesc Coma
Organitza: Club de Música Clàssica, APAME

21 DIJOUS
 18 h  

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Concert de nadales, a càrrec de l’Orfeó 
Enric Morera de l’Ateneu de Sant Just Desvern
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez

22 DIVENDRES
 De 17 a 22 h

CEM Les Moreres    

XI Torneig de Voleibol Juvenil 
Femení 'Ciutat d'Esplugues'
Categoria juvenil femení
Organitza: Club Voleibol Esplugues  A LA PÀGINA 21

 17 h 
Rambla Àngel Guimerà  

Tió i recollida d’aliments i joguines 
noves
Organitza:  AV el Gall

 A partir de les 17.30 h   
Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca 

 17.30 h 
Concert de grups infantils de música 
moderna

 19 h 
Concert de grups joves i d’adults de 
jazz i música moderna
Organitza: Escola Municipal de Música

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 5

 21 h 
Església de Santa Magdalena

Esplugues canta Nadal
Amb la Coral Societat Centenària La Coloma, 
sota la direcció de Meritxell Tarragó, i el Cor 
de la Facultat de Farmàcia, dirigit per Ahmet 
Suleyman Bilgin. Entrada gratuïta
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena A LA PÀGINA 5

17 DIUMENGE
 De 10 a 14 h

Rambla Àngel Guimerà

Recollida d'aliments
A favor del Programa d’Aliments d’Esplugues for-
mat per Creu Roja, Càritas i l’Associació Cristiana Vida
Aliments prioritaris: aliments en conserva, salsa de 
tomàquet, llet, sucre, farina, cereals, cacau, puré de 
patata i oli. Vols col·laborar-hi? 
gentconstructiva@esplugues.com.
Organitza: Gent Constructiva, amb la col·laboració 
d'AV La Plana i AV Can Vidalet i UBiCE

 11 h
Local del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
Plaza Macael, s/n

X Festival de Coros Rocieros por 
Villancicos Ciudad de Esplugues
Amb recollida d’aliments no peribles i joguines noves
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael A LA PÀGINA 6

 12 h  • L’Avenç Centre Cultural  
Socis i sòcies [5 €] no socis [8 €] 
Teatre i màgia infantil: Lula
Per a nens i nenes majors de 3 anys
Organitza: L’Avenc Centre Cultural

 12 h 
Església del Monestir de Montsió  

Concert de la Coral Societat 
Centenària La Coloma
Organitza: Coral Societat Centenària La Coloma A LA PÀGINA 5

 14.30 h • Plaza Macael, s/n  

Dinar de Nadal i ball popular
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues  A LA PÀGINA 6

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 5

 18 h
Església de Sant Mateu  

Concert de formacions de l’Escola 
Municipal de Música
A càrrec de les corals Si fa sol, Espurna, Teen Star 
Voices, Kawya i Sons i veus, i l'Orquestra OCELL, 
Orquestra de cambra d'Esplugues de Llobregat. 
Concert inscrit en La Marató de TV3 per recollir 
diners per lluitar contra les malalties infeccioses.
Organitza: Escola Municipal de Música

14 DIJOUS
 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
Bèsties i bestioles, a càrrec de Sara Fuentes
Al Nil li agrada observar i jugar amb les bestioles que 
es troba: cucs, caragols, aranyes, escarabats...

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘Rodin centenari’, a càrrec de Xesco Ramos
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran del Baix Llobregat AUGGE

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Hello Bòbila! Grup de conversa en anglès
Coordina: Conchi Estévez

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Documental: El Cinturón Rojo
Aquest documental. dirigit per Luis Campo Vidal, 
aspira a recuperar la memòria de la lluita antifran-
quista al Baix Llobregat, a través del relat seqüencial 
dels esdeveniments històrics entre el 1970 i el juny de 
1977 quan se celebren les primeres eleccions demo-
cràtiques. El film tracta temes com la consciència de 
classe, la solidaritat, l’austeritat, la clandestinitat, el 
moviment obrer i sindical, la lluita política i el movi-
ment veïnal i cultural.
Organitza: Fundación Utopia

 20 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

SORTEIG DE REIS
Sorteig Cavalcada de Reis
Sorteig per a seleccionar els infants voluntaris per fer 
de patges a la Cavalcada de Reis

15 DIVENDRES
 18.30 h 

Edifici Cadí  

Animació infantil i Tió
Organitza: AV Can Vidalet

16 DISSABTE
 D’11 a 13 h

La Masoveria    (CEM Les Moreres)

Un àngel de la sort
Donareu la benvinguda a l’hivern i escalfareu els 
motors per a l’arribada del Nadal amb aquest taller 
familiar en el qual fareu un àngel amb fang de colors. 
Per a totes les edats
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

 11 h 
Plaza Macael, s/n

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

 12 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Fun fun fun, a càrrec de Blai Senabre
Sessió de contacontes al voltant del nadal i les seves 
tradicions
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24 DIUMENGE
 20.30 h  

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

25 DILLUNS

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 5

26 DIMARTS

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 5

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

27 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA
Grup de conversa en català

 De 18 a 20 h 
Av. Severo Ochoa (de l'Hospitalet) 

Tió
Fareu cagar el Tió i amenitzareu aquesta tarda tan pro-
pera al Nadal! Hi haurà regalets per als infants
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

 19 h
Local de l’AV Centre  c/Àngel Guimerà, 43

Lliurament de premis del concurs de 
pessebres
Exposició del dilluns 18 al dijous 21 al mateix local de 
l’AV Centre
Organitza: AV Centre amb la col·laboració del Celler 
Torras, Juguetes Mainada, Ca la Remei, Supermercats 
Condis, Pastisseria Fíguls, ZooCan, Saltimbanqui   A LA PÀGINA 2

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 5

23 DISSABTE
 9 h • Plaça Mireia

4t Entrenament solidari Morlancos 
Team
Recollida de joguines per a la campanya Joguines per 
a tots els infants

 9 h • Entrenament obert a tothom
 10 h • Xocolatada i lliurament de joguines

Organitza: Morlancos Team

 De 9 a 15 h
CEM Les Moreres   
XI Torneig de Voleibol Juvenil 
Femení 'Ciutat d'Esplugues'
Categoria juvenil femení
Organitza: Club Voleibol Esplugues  A LA PÀGINA 21

 De 10 a 19 h 
Camp de Futbol Salt del Pi

VIII Torneig de futbol de Nadal 
d'Alevins "Ciutat d'Esplugues" 
Organitza: CFA Espluguenc 

 12 h
Plaça del Taxi  

Tió i festa infantil
Organitza: AV Can Clota

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 5

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

Aquest Nadal, que no faltin joguines! 
 La gràcia del Nadal, entre moltes d’altres coses, radica en l’alegria que 

grans i petits comparteixen quan regalen i reben obsequis. Tots els nens i 
les nenes d’Esplugues mereixen viure unes festes plenes de sorpreses i, per 
això, la ciutat es proposa, com cada any, recaptar joguines perquè cap infant 
se’n quedi sense, especialment els de les famílies amb pocs recursos. 
Si bé els veïns i veïnes d’Esplugues sempre heu demostrat tenir bona voluntat 
i la campanya resulta un èxit, la crida a la vostra participació segueix sent 
imprescindible per poder aconseguir l’objectiu una vegada més. 
Per contribuir a la campanya 'Joguines per a tots els infants' s’han de portar 
joguines noves, que no estiguin embolicades, per a infants d’entre 0 i 12 anys, 
fins al 29 de desembre, als punts de recollida habilitats per 
a la campanya.

Aquests són: Esplugues Televisió (Verge de 
Guadalupe, 28-30, de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 
17 a 19 h, i divendres de 10 a 14 h), Creu Roja d’Esplu-
gues (Severo Ochoa, 14, de dl. a dv. de 9.30 a 14 i de dl. 
a dj. de 15 a 18.30 h), Sastrinyols (Laureà Miró, 209, de 
dl. a dv., de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h; i ds., de 10 a 13 h), 
Clínica Ntra. Sra. Guadalupe (C/Francesc Moragas, 2, 
de dl. a dv., de 9 h. a 19 h.), Centre Municipal Puig Coca 
(Petit Parc de l’Amistat s/n, de dl. a dv., de 10 a 20 h; fins al 22 
de desembre), L’Avenç Centre Cultural (Àngel Guimerà, 
27, de dl. a dv., de 16.30 a 20 h) i Edifici Molí (Verge de la 
Mercè, 1, de dl. a dv., de 10 a 20 h).

A part dels punts de recollida distribuïts per la ciutat, hi ha dues 
activitats paral·leles on també podreu portar joguines.  
Una és el concert solidari a càrrec de la Coral Societat 
Centenària La Coloma que organitza Creu Roja el 
dissabte 9 i l’altra és l’entrenament i xocolatada amb 
Morlacos Team, una comunitat de corredors d’Esplugues 
que us convoca el dissabte 23 a la plaça Mireia. 

La campanya rep el suport de l’Ajuntament junt amb 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. Guadalupe, 
Creu Roja, Càritas, Associació Cristiana d'Ajuda 
Social Vida, entre altres).●

'JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS' • Fins al 29 de desembre
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31 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 23.30 h • Plaça Macael, s/n

Festa de Cap d'Any del Centro 
Aragonés
Reservers al telèfon 93 473 44 23, de 17 a 21 h. 
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

I AL GENER...
CAMPAMENT MÀGIC D’EN FANGUET I 
UNS REIS DE CONTES I JOCS 
Del dimarts 2 al dijous 4 de gener 
Jardins Museu Can Tinturé i c/ de les Piles  

 D’11 a 13 h 

Vine a gaudir al racó de jocs i para-
des, i al racó de tallers 
A càrrec de l'Escola Municipal de Ceràmica i Dibuix 

 De 17 a 20.30 h 

• Entrega de cartes als patges reials 
• Racó de jocs i racó de tallers 
A càrrec de l'Escola Municipal de Ceràmica i 
Dibuix i el Museu Can Tinturé

PARC DE JOCS DE REIS 
Del dimarts 2 al dijous 4 de gener 
Pavelló Poliesportiu de Can Vidalet  

 D’11 a 13.30 i de 16.30 a 20 h 
Jocs per a nens i nenes 

 De 16.30 a 20 h 
Lliurament de les cartes al patge reial

28 DIJOUS
 De 18 a 20 h

Rambla Verge de la Mercè prop l’Edifici Molí  

Xocolatada i karaoke infantil
Taller de ninots innocents
Col·labora: Associació Comerç Can Vidalet A LA PÀGINA 2

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

29 DIVENDRES
 De 18 a 20 h • Rambla Àngel Guimerà  

Xocolatada i karaoke infantil
Taller d'activitats infantils
Col·labora: Nova Associació de Comerç del Gall

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  

30 DISSABTE
 18 h • Espai Baronda  

Concert de Nadal 
A càrrec de la Coral Musicorum
Organitza: Coral Musicorum 

 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

Del 27 de desembre al 10 de gener

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

 De 18 a 20 h • Zona de vianants c/Rovellat  
Entre els carrers Dr. Manuel Riera i Joan Corrales

Xocolatada i karaoke infantil
Taller d'activitats infantils
Col·labora Xarxa de Dones Emprenedores d'Esplugues A LA PÀGINA 2

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

Pessebre Vivent
Entrada gratuïta.  A LA PÀGINA 3
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  
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CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h
Carrer d’Àngel Guimerà, 27‐29  

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

Cada dijous, de 18.30 a 20 h
L'Avenç Centre Cultural  
Trobades dels grups de conversa: 'Xerrem' 
Gratuït. Obert a tothom. Telèfon: 609 65 87 57, 
o al local de l'Espluga Viva. Organitza: Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua – CAL

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre
Taller de txikung 
La disciplina terapèutica oriental més completa

De dilluns a divendres, de 17 a 19 h 
Espluga Viva  C. Sant Francesc, 7-9  

Ludoteca diària i recollida a escoles 
Inscripcions al mateix local de l’Espluga Viva o tru-
cant al 93 473 39 09, de 16 a 20 h 
Organitza: Espluga Viva 

De 17 a 19.30 h
Espluga Viva  Sant Francesc Xavier, 7-9  

Agrupament Escolta
L’agrupament és una manera de viure i una manera 
d’entendre l’oci. L’infant gaudeix dels companys i de 
la natura, aprèn a conviure i a compartir, i adquireix  
valors com el respecte, l’esforç,  etc. Per a més informa-
ció truqueu al 93 473 39 09. 
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva 

Dissabtes, de 17 a 21 h 
CEM Les Moreres   
Classes de ball 
Samba, merengue, bachata, mambo, vals, tango, rumba 
bolero, rock and roll, swing, rumba, pasdoble o balls 
de línia sense parella, entre d’altres. Professors: Toñi i 
Andrés, de Sibiempi Dance.  Informació al tel. 670 771 
161 (Toñi). Preu: [15 €] al mes. Matrícula gratuïta
Organitza: Club de Ball Esportiu amb el suport de 
l’Ajuntament d’Esplugues

Dilluns 13, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

ESCOLA DE MARES I PARES D'ESPLUGUES
Deseducar-nos per educar: 
canviar el no pel sí 
Tot creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i con-
ductes 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

SORTIDES
Diumenge, 3 de desembre, a les 11 h
Sortida de la plaça Mireia
Itinerari guiat: La bateria antiaèria de 
Sant Pere Màrtir
A través d’una excursió per la muntanya de Sant Pere 
Màrtir es farà una breu introducció a la Guerra Civil 
espanyola tot remarcant el paper de les defenses anti-
aèries existents. Activitat gratuïta prèvia inscripció

Diumenge, 3 de desembre, a les 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
La platja del Castell (Baix Empordà)
Excursió d’11 km i 300 de desnivell. Fareu una part del 
camí de ronda que voreja la Costa Brava. Tram que va 
des de la platja del Castell de Palamós per acabar fent el 
dinar de Nadal. Cal inscripció prèvia. Informacions i 
inscripcions: CEE. 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: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Del dilluns 18 al dijous 21 
Local de l’AV Centre  c/Àngel Guimerà, 43

Concurs i exposició de pessebres
Inscripció fins al divendres 15, presencialment: 
C. Àngel Guimerà, 43 o per telèfon 655 941 452. 
Muntatge del divendres 15 al diumenge 17.  
Lliurament de premis: divendres 22, a les 19 h 
Organitza: AV Centre amb la col·laboració del Celler 
Torres, Juguetes Mainada, Ca la Remei, Supermercats 
Condis, Pastisseria Figuls, ZooCan, Saltimbanquin  

 A LA PÀGINA 2

CASALS D'HIVERN
Del 27 al 29 de desembre, de 9 a 17 h

Casal d’hivern
Per a infants i joves de 3 a 18 anys. També activitats 
amb la Secció Indi (persones a partir de 16 anys amb 
discapacitat intel·lectual i/o física moderada). Sortireu 
a conèixer el barri i ciutat i farem activitats divertides 
per celebrar les festes de Nadal.
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Del 27 de desembre al 5 de gener,
De 9 a 14 hores
Local entitats AIDED i Esplugues Sense 
Barreres c/Rafel Sebastià Irla, s/n

Casal d’hivern per a persones amb 
discapacitat psíquica
Adreçat a joves amb discapacitat psíquica, entre 15 
i 35 anys, que vulguin realitzar activitats lúdiques 
durant les vacances de Nadal. El casal ofereix un pro-
grama d’activitats variades  adaptades a les necessi-
tats de les persones participants.
Inscripcions: de l´1 a l’12 de desembre, a la secretaria 
del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, pl. de la 
Bòbila, 1 – Tel. 93 438 48 96. Horari: de dl. a dv., de 16 a 
19.30 h, i dm., de 10 a 13 h. Es mantindrà una entrevis-
ta individual amb les famílies prèviament a l’inici del 
casal. Documentació necessària per a la inscripció: 
• Fotocòpia del certificat de discapacitat
• Targeta acreditativa de la discapacitat
• Fotocòpia del DNI
• Fotocòpia de la targeta sanitària
• Fotocòpia del carnet de vacunacions

EXPOSICIONS 
Tots els diumenges

Visites guiades als Museus 
 12 h • Museu Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Visita comentada que inclou l’exposició permanent ‘Can 
Tinturé, col·lecció de rajola de mostra Salvador 
Miquel’.

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta”   
Visita comentada a l’exposició permanent  ‘La cerà-
mica i els forns del Modernisme’, que inclou cinc 
tipologies de forns i altres elements d’interès de la que 
va ser la principal fàbrica de ceràmica modernista de 
Catalunya. [A partir 3 €]

Fins a l’1 de desembre.
De dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 17 a 20 h
Sala ACC c. Doctor Dou, 7, Barcelona
Exposició: ‘PostCreacions’
Presentació de l’exposició que brinda una nova 
oportunitat a artistes emergents com Irina 
Razumovskaya, Sophie Aguilera Lester , Ruth 
Cepedano García i Juana Fernández, premiades 
en la 18 Biennal Angelina Alós, per donar a conèixer 
les seves últimes creacions. Entrada lliure. 

De l’1 de desembre al 8 de gener
Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

L’advent a la Provença
La mostra ‘Santonniers provençals’ ofereix un 
recull de figures de ceràmica originals que representen 
la tradició rural de la comarca francesa i que acom-
panyen els pessebres nadalencs. Peces cedides per la 
Fundació Setoain. Entrada lliure
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplu-
gues de Llobregat (AMPEL)

A partir del 15 de desembre
Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

La rajola 2017
Arriba als MEL la nova rajola de la col·lecció Pujol i 
Bausis (núm.16). Aquesta edició recupera un model 
modernista produït a la fàbrica d’Esplugues, que 
reprodueix un camp de margarides.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

XI TORNEIG DE VOLEIBOL FEMENÍ "CIUTAT D'ESPLUGUES" 

El torneig de voleibol apunta a la 
millor qualitat 

 Arriba una nova edició del 
Torneig de Voleibol Femení 
Ciutat d’Esplugues divendres 22 
i dissabte 23 amb el mateix propò-
sit d’altres anys de voler oferir una 
competició de nivell. És per això 
que el Club Voleibol Esplugues 
convida a tres equips catalans, 
com són els clubs de Premià de 
Dalt, Sant Esteve Sesrovires i Sant 
Cugat, i un equip de fora, el Club 
Voleibol Elche. Segons avança el 
president del club organitzador, Alex Gusano, és possible que també compe-
teixin el Gavà o el Vallbona de Granollers. I per descomptat podreu veure en 
acció els equips femenins d’Esplugues que juguen en aquestes categories. 
D’aquesta manera el torneig, que enguany celebra la seva onzena edició, està 
dividit en les categories: infantil, juvenil i cadet, de primera divisió, i cadet 
de segona divisió. En cadascuna d’elles jugaran mínim quatre equips.●

XI TORNEIG INTERNACIONAL DE VOLEIBOL "CIUTAT D'ESPLUGUES"
Divendres 22 i dissabte 23  De 17 a 22 h i de 9 a 15 h • CEM Les Moreres
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 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

Divendres 1  19 h
Jo, et donaré ales
De M. Roser Algué Vendrells
A càrrec de Núria Ibáñez Algué, educa-
dora social de presons. Inclourà un con-
cert de saxo a càrrec de Mireia Tinaut

Dimarts 12  10 h
Ànima d'acer, d'Anna Casamitjana
A càrrec de Miquel-Lluís Muntaner i 
l'autora

ACTIVITATS EN ANGLÈS 

Dimecres 13  17.30 h
Pictures, Rhythm and Rhymes    
Christmas When I Was Young
By Patricia McGill, storyteller
El Nadal de quan la Patricia era petita, 
a Suècia, el celebràven amb fotografi es i 
contes. Si algú vol portar alguna foto de 
quan era (més) petit/a i explicar alguna 
cosa, perfecte. 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

• Dues fotografies de carnet
• Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a
• Fotocòpia de la pauta de medicació
Per a més informació, truqueu al tel. 93 371 33 50 - ext. 
2192. Preu: [50 €]
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Acció Social), en col-
laboració amb el Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

Del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener
De 9 a 13 h
Masoveria de Can Tinturé   (CEM Les Moreres)

Casal 'Nadal'art'
Els infants, de 5 a 11 anys, treballaran el concepte cre-
atiu i se centraran en el procés creatiu que té una obra 
d'art. Places limitades. 
1r torn: L'aigua com a mitjà d'expressió
2n torn: Composicions i ombres
Inscripcions de l’11 al 15 de desembre, a l’Espai de 
les Arts (quarta planta); de dilluns a dijous, de 10 a 13 
h; de dilluns a divendres, de 17.30 a 20 h. Preu: [22 €] 
Organitza: Espai Municipal de les Arts

27, 28 i 29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener
De 9 a 14 h, ampliable fins a les 17 h

Casal de Nadal 2017-2018
Esports d'aventura, excursions, cinema, sortides cultu-
rals i socials, i alguna sorpresa més!
El dinar s'ha de portar de casa (carmanyola). Els tres 
horaris de sortida seran a les 14, 15 i 17 h. Les acollides 
poden ser a partir de les 8 h sempre i que hi hagi prous 
nens i nenes per cobrir-los. 
Inscripcions a la secretaria de l'Espluga Viva (Sant 
Francesc Xavier 7-9), de 16 a 20 h
Organitza: Espluga Viva

27,28,29 de desembre i 2,3,4,5 de gener
Esplai Espurnes c/Bruc, 40

Casal d'hivern Esplai Espurnes
Inscripcions: espurnesinfo@fundesplai.org i horari 
de secretaria a l'esplai de 16.30 a 19.30 h de dilluns a 
divendres. 
Organitza: Esplai Espurnes

Ses Majestats els Reis Mags de l'Orient    
busquen persones voluntàries per a la seva 
Cavalcada al seu pas per Esplugues
Participeu en el que és, sens dubte, l'esdeveniment més 
important de la ciutat per a petits i grans. 
Si voleu formar part de 
la cavalcada i ser-ne 
voluntaris, feu la 
vostra inscripció per 
participar-hi enviant 
un correu electrònic a  
reisesplugues2018@
gmail.com o trucant 
al 93 371 33 50 
(ext. 2434).

D’aquesta manera 
sereu membres de la 
desfilada més fantàstica de 
l’any. Recordeu que les places són 
limitades i que us podeu inscriure 
fins al dimecres 27 de desem-
bre de 2017. 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?

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2007, 2008 i 2009.

Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant 
aquesta butlleta a partir del 20 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 dijous 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). 

a

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 2018?

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

(Del 2 al 5 de gener 2018)
XIX Torneig Internacional 
de Bàsquet Cadet Masculí  
Ciutat d’Esplugues

(Del 3 al 5 de gener 2018) 
I Torneig Internacional 
de Bàsquet Junior Femení 
Ciutat d'Esplugues 

I al gener...I al gener...
2,3,4 i 5 de gener de 2018 
CEM Les Moreres



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

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

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T S
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Esplujove tarda

Dimarts 12, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Delícies de canapès o fin-
gers foods
Els fingers foods són una varietat de 
canapès creatius. Sorprèn els teus con-
vidats amb petits bocinets deliciosos! 
Taller dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Dijous 14, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Turrons artesans
Arriba el Nadal i l’època de menjar els 
turrons més desitjats. Aquest any no 
compris els turrons, sorprèn la teva fami-
lía amb els teus propis turrons artesans! 
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
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Dijous 21, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Tast de vins
El vi és un gran plaer de la nostre gastro-
nomia. Vine al remolí on, a part d’acon-
sellar-te els bons vins qualitat-preu, 
t’ensenayrem com gaudir d’un bon vi 
dins d’un àpat. Dirigit a joves de 18 a 35 
anys. (+18 anys)

Esplujove tarda 
(12-18 anys) 

    
             
Dilluns 18, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Caixetes de regal nadalen-
ques Sorprèn aes teus amics/amigues 
amb un regal original. En aquest taller 
t’ensenyarem com fer-ho! Dirigit a joves 
de 12 a 18 anys.

TIC formació
Dimarts 12, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Presentacions amb Prezi
Estàs avorrit/da d’utilitzar el Power Point 
en les teves presentacions? Amb Prezi 
podràs crear presentacions amb multiplici-
tat d’efectes, combinant dinamisme i inte-
ractivitat. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Divendres 15, 
de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Creació de postals 
de Nadal
A través de les xarxes socials o del mòbil, 
es pot escriure un text més o menys per-
sonalitzat per desitjar un bon Nadal i un 
feliç any. Però la majoria opta per enviar 
imatges o vídeos que reprodueixen les 
imatges de postals nadalenques o bé fan 
riure el receptor amb tota mena d'esce-
nes emotives o còmiques. Aquests dies 
la xarxa va plena d'aquestes felicitacions 
Vine a crear la teva postal virtual! Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys.

Dinamitzacions 
juvenils (12-18 anys)

Dilluns 11 i dimecres 13 
De 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Decoració nadalenca
Vols decorar el Remolí al teu gust? Vine 
i col·labora en la decoració de les festes 
nadalenques del nostre centre!. Dinàmica 
dirigida a joves de 12 a 18 anys.

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
els dies 6, 7 i 8 de desembre i a par-
tir del 22 de desembre fins al 7 de 
gener de 2018. Bones festes!

Esplujove 
lluita contra 
la SIDA
Tot el mes de desembre
En l’horari habitual equipament
Espai Jove Remolí   
Oficina Jove d’Emancipació  

Punts temàtics con-
tra les Malalties de 
Transmissió Sexual
Punts temàtics amb informació 
sobre les ETS

Del 1 al 21 de desembre
De 17 a 20 i de 17.15 a 21.15 h 
Espai Jove Remolí   
Oficina Jove d’Emancipació 

Exposició jove: 
'VIH sobre rodes'
Aprofitant que dia 1 de desem-
bre és el Dia Mundial de la Lluita 
Contra la SIDA, trobareu informació 
sobre malalties de transmissió 
sexual, especialment sobre la SIDA. 
D'aquesta manera, els joves podran 
mirar i endur-se la informació a 
casa, així com demanar dubtes que 
els puguin quedar pendents.

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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

TALLER OCI JOVE
Dimecres 20, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Sopar de Nadal a baix preu
Quan arriba el Nadal, tothom es reuneix 
al voltant de la taula. Per aquest motiu 
aprendrem a fer un sopar complet a baix 
preu, perquè puguis convidar a totes 
les teves amistats, entre les quals ens hi 
esperem trobar. Bones festes! Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER FORMATIU JOVE
Dimarts 19, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Importància de les 
competències a la recerca 
de feina'
A l’hora de trobar una feina, les competènci-
es que té cada persona estan començant a 
ser més importants que la pròpia experièn-
cia laboral. En aquesta xerrada aprendreu a 
identificar les vostres competències i a uti-
litzar-les per trobar la feina desitjada. Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 18, de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: 'Com els i les joves 
poden impulsar un inter-
canvi juvenil des de zero'
Vols saber en què consisteix aquest progra-
ma d’Erasmus+ finançat per la Comissió 
Europea i com els i les joves poden impulsar 
un projecte des de zero?  Amb el testimoni 
d’un/a participant de l’intercanvi juvenil 
“Urban Culture”. Dirigit a joves de 17 a 30 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

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

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

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

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




