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D’ACTIVITATS CIUTADANES
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26 de febrer

28 de febrer, Dia d’Andalusia
Conferència Dia Internacional Dones i Ciència
BCNegra a La Bòbila
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DISSABTE, 1
10 a 13.30 h Escola Folch i Torres
Patis oberts
El pati de l’escola Folch i Torres estarà obert
en l’horari de 10 h. a 13.30 h. Per a infants,
joves i les seves famílies.
12 h Sala d’exposicions del Casal de
Cultura Robert Brillas (Àngel Guimerà, 38)
Concerts matinals de l’Escola Municipal de
Música
A càrrec dels grups de guitarres infantil i jove
i del quintet de metall Esplubrass de l’Escola
Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música
d’Esplugues
12 h Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’HORA DEL CONTE
Menú de contes. A càrrec de Martha
Escudero.
Per preparar aquesta deliciosa sessió
necessitarem: una narradora, uns quants
contes de bona qualitat i, sobretot, unes orelles
fresquetes i uns quants ulls ben oberts.

DILLUNS, 3
18 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Certificat digital: taller pràctic
Adreçat a les entitats d’Esplugues per aprendre
a obtenir i utilitzar el certificat digital.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues
Places limitades. Inscripcions a www.
entitats.esplugues.cat +inf.: voluntariat@
esplugues.cat
19 h. Sala d’actes del Centre Cultural La
Bòbila

BAFTA Short Film 2019
Projeccions dels curtmetratges britànics
premiats a la darrera edició dels BAFTA
Shorts. Tots els curtmetratges estan
subtitulats al castellà i són aptes per a
majors de 16 anys.
Organitza: Biblioteca, British Council i CC La
Bòbila.

DIMARTS, 4
18 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Club de lectura Cordèlia
‘La Importància de ser Frank’, d’Oscar Wilde.
Modera Carme Caminals
Organitza: APAME
Places limitades, cal reserva prèvia.
18 h a 19.30 h. Espai Jove Remolí
Dinamització jove: Conversa en anglès!
Creació d’un grup informal de conversa en
anglès per fomentar l’aprenentatge de noves
llengües. No cal inscripció prèvia

DIMECRES, 5
19 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Xerrada informativa: ‘L’estrès, aquest gran
desconegut’. A càrrec d’Elaine Coya, coach i
terapeuta emocional.

DIJOUS, 6
19.30 h. Centre Cultural L’Avenç
Xerrada, a càrrec de l’Associació Memòria
Històrica del Baix Llobregat.
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues
18 a 19.30 h. Espai Jove Remolí
Taller: Expressió corporal 1

TALLERS TRIMESTRALS A L’ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS
AMB INICI AL FEBRER
Nous monogràfics de curta durada per a
adults (a partir de 14 anys) a partir de febrer.
Iniciació a la joieria en cera perduda
Dilluns del 17 de febrer al 30 de març, de
18.30 a 20.30h.
Preus: residents, 51€; no residents: 76,60€
(cost fosa a càrrec de l’alumnat)

2

número 133 I FEBRER 2020

AMB INICI AL MARÇ
Macramé amb ceràmica
Dijous 5,12,19,26 de març, de 19 a 20.30h
Preus residents: 30,63€; no residents: 45,96€
Sumi-e
Dijous 5,12,19, 26, de març i 2 d’abril, de
18.30 a 20.30h
Preus residents: 51€; no residents: 76,60€

L’AGENDA D’ESPLUGUES

Taller per descobrir els límits del nostre cos.
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
Per formalitzar la inscripció a les activitats
pots fer-ho en línia al webwww.esplujove.
esplugues.cat, trucant al 673 09 50 66 (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.

DIVENDRES, 7

Sortida marxa nòrdica
Passejada amb bastons de marxa nòrdica per
camins saludables d’Esplugues
Organitza: Associació Esportiva Nòrdic
Walking Catalunya amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Esplugues.
Informació i inscripcions a
www.nordicwalkingcatalunya.cat
9.30 a 13.30 h. Casal Cultura Robert Brillas
Lliurament Premis Diputació BCN de
Motociclisme
Organitza: Federació Catalana Motociclisme i
Motoclub Esplugues
12 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’Hora del Conte
A càrrec de mOn Mas

DIUMENGE, 9

17.30 h. Biblioteca La Bòbila (sala d’actes)
Projecció del film ‘Harry Potter y el cáliz de
fuego’
Organitza: Biblioteca La Bòbila
18 a 20 h. Espai Jove Remolí
Dinamització jove: Cinema VO
Nova proposta de dinamització, cinema en
versió original amb l’objectiu de potenciar les
nostres habilitats lingüístiques.

DISSABTE, 8

10 a 13.30 h. Escola Folch i Torres
Patis oberts
El pati de l’escola Folch i Torres estarà obert
de 10 h a 13.30 h per a infants, joves i les
seves famílies.
10 h. Sala d’actes de l’Escola Municipal de
Música. Edifici Puig Coca
4a Marató de Piano
Concert a càrrec d’alumnes de piano de
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municipal de Música
d’Esplugues
10 h. Sortida del CEM Les Moreres

A partir de les 12 h. Parròquia de Sant Mateu
Missa baturra
12 h. Missa baturra en honor a Santa
Àgueda
14.30 h. Dinar al Centro Aragonés
d’Esplugues per a dones
18 h Portes obertes i ball (preu de l’entrada 5
€ socis/es i 7 € no socis/es
Organitza: Centro Aragonés d’Esplugues
Més informació al telèfon 93.473.44.23
18 h Centre Cultural L’Avenç
Concert familiar a càrrec de la Coral
Musicorum. Amb l’actuació d’un mag i piano.
Directora Sònia Gatell
Organitza: Coral Musicorum

DILLUNS, 10
19 h. Biblioteca La Bòbila (sala d’actes)
Peter Debry, escriptor de novel·la
popular
Conferència amb en Joan Manuel Soldevilla
(Barcelona, 1964), especialista en publicacions
de còmic i novel·la popular i coautor de
“Pedro Victor Debrigode, el escritor de los
prodigios” (2014) ens parlarà d’aquest autor,
capdavanter de la novel·la popular en el
nostre país.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila
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DIMARTS, 11
19 h. La Masoveria de Can Tinturé
2a conferència Gener Ceràmic ‘El fang:
habitatge i art’
La doctora Mercè Vidal ens parlarà sobre ‘Els
jardins de saló’ i l’escultora Madola ho farà
sobre ‘Cases d’ànimes’, dues vessants del
fang aplicat a l’art.
Organitza: AMPEL
17 h. Jardins de Pons I Termes
Xerrada. ‘Pantalles, infants i noves
tecnologies’, a càrrec de Pas d’infants.
Reserva de plaça a secretaria@esplugaviva.
cat o al telèfon 934733909 de dilluns a dijous,
de 16 a 20 h.
Organitza: Espluga Viva
18.30 h a 19.30 h. Espai Jove Remolí
L’art d’il·lustrar els pensaments. Aprenem a
fer cartells i fanzins amb Photoshop.
Aquesta activitat també es fa el 28 de febrer.
19 h. Sala d’Actes de la Biblioteca (3r pis)
Club de lectura crims.cat, coordinat pel
periodista Manuel López Poy. Inscripció prèvia.
Aquesta activitat també es fa el 18 de febrer.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila i Ed. Alrevès
19 h - Casal de Cultura Robert Brillas
Dia internacional de les dones i les nenes a
la ciència 2020 “Dones en peu de ciència”.
Conferència a càrrec de Sofia Nogués,
integrant de l’eXXpedion Round the World,
expedició internacional i 100% femenina per
a l’estudi del microplàstics al mar; i Núria
Solsona, investigadora i especialista en
història de la ciència. Modera Blanca Moreno,
sociòloga i comunicadora.
19 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Llegeix el Teatre. Europa Bull’, de Jordi Oriol.
Modera Montserrat Cutrina.
Places limitades, cal reserva prèvia.
Organitza: En col·laboració amb el Teatre
Nacional de Catalunya

DIMECRES, 12
De 19 a 20 h. Biblioteca La Bòbila
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Club de lectura T-10. Aquesta temporada
amb el club de lectura farem un viatge al
nostre país veí: França.
Oberta a tothom. Inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca La Bòbila
19 h. Biblioteca La Bòbila
Escriure novel·la negra. Taula rodona amb
els escriptors Empar Fernández, Jordi
Ledesma i Vladimir Hernández.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila
19 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Disco fòrum. Carl M. Von Weber. L’obertura:
Síntesi apassionada del poema simfònic.
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec
de Francesc Coma
Organitza: Club de Música Clàssica

DIJOUS, 13
17.15 a 19.15 h. Escola Gras i Soler
“M’estàs escoltant? Comunicació en família”
Xerrada dins del cicle per a famílies a càrrec
de Noemí Royes i Iolanda Nieves.
Activitat gratuïta oberta a les famílies
d’Esplugues de qualsevol centre educatiu.
Cal inscriure’s de dilluns a divendres de les
8.30 h a les 18.30 h al telèfon gratuït 900 30
00 82
Organitza: PEE
17.30 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Contes menuts: Mà i manetes, a càrrec de
Sandra Rossi. Quantes i quantes coses es
poden fer amb les mans! Moixaines, sons,
picar, agafar i llençar coses...
Per a infants entre 24 i 48 mesos,
acompanyats d’una persona adulta.
Places limitades. Cal reserva prèvia.
18 a 19.30 h. Espai Jove Remolí
Expressió corporal 2. Taller d’expressió
corporal per descobrir els límits del nostre
cos. Adreçat a joves de 12 a 18 anys.
Per formalitzar la inscripció a les activitats pots
fer-ho en línia al web www.esplujove.esplugues.
cat, trucant al 673 09 50 66 (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.

L’AGENDA D’ESPLUGUES

18 h a 20 h. Oficina Jove d’Emancipació
Parlem de sexe?
Parlarem de sexualitat i de tots els temes que
l’envolten amb una sexòloga. La sexualitat és
per gaudir-la! Adreçat a joves de 16 a 35 anys.
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho en línia al web www.
esplujove.esplugues.cat, trucant o enviant un
WhatsApp al 661 987 690 (de dll a dv, de 17
a 20 h) o enviant un correu electrònic a jove.
emancipacio@esplugues.cat indicant el taller,
nom i cognoms, edat i telèfon.

DIVENDRES, 14

20 h. Jardins de Pons i Termes
Cine fòrum: Diàlegs sota la sorra
Projecció del documental “Cuidar entre
terres” amb la presència de les autores.
Projecte de CooperAcció i La Directa en el
marc de la Beca Dev Reporter.
Informació: secretaria@esplugaviva.cat o al
tel. 934733909 de dilluns a dijous de 16 a 20h.
Organitza: Espluga Viva

18 h a 20 h. Espai Jove Remolí
DJ 1. Taller musical orientat a les noves
tecnologies. Per formalitzar la inscripció a
les activitats pots fer-ho en línia al web www.
esplujove.esplugues.cat, trucant o enviant un
WhatsApp al 661 987 690 (de dll a dv, de 17
a 20 h) o enviant un correu electrònic a jove.
emancipacio@esplugues.cat indicant el taller,
nom i cognoms, edat i telèfon.

DISSABTE, 15

10 a 13.30 h. Escola Folch i Torres
Patis oberts
El pati de l’escola Folch i Torres estarà obert
de 10 h a 13.30 h per a infants, joves i les
seves famílies. Activitat gratuïta.
Organitza: PEE

12 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’hora del conte: Gira barret i Rodari, a càrrec
de Rosa Pinyol. Dedicat a l’humor i fantasia de
Rodari al centenari del seu naixement
18 h. Rambla Verge de la Mercè (Edifici Cadí)
VOC a Can Vidalet. Passi a Esplugues dels
curts seleccionats del VOC d’enguany. VOC és
una mostra de cinema i audiovisual en llengua
catalana que tindrà lloc en diverses poblacions
i de forma simultània del 6 de febrer a l’1 de
març de 2020.
Organitza: Òmnium Cultural

DIUMENGE, 16
7 h. Sortida des de la plaça de l’Ajuntament
Travessa de muntanya per Montserrat
Des del Coll de Can Massana fins al Monestir.
12 km, amb 600 de desnivell.
Informació: secretaria@esplugaviva.cat o al
tel. 934733909 de dilluns a dijous de 16 a 20 h.
Organitza: Espluga Viva (Centre Excursionista)
11.30 h. Parc pou d’en Fèlix – Pista Coberta
Ballada de Sardanes, amb l’actuació de la
Cobla Ciutat de Girona.
Més informació a www.sardaesplugues.cat
Organitza: Secció Sardanista de l’Avenç
Centre Cultural

DILLUNS, 17
19 h. Biblioteca La Bòbila
Detectius de primera plana, el protagonisme
dels periodistes en la novel·la negra
Gran part dels escriptors de novel·la negra
són o han estat periodistes, però també
els personatges de les novel·les negres i
policíaques exerceixen el periodisme com a
professió en diferents èpoques històriques.
Parlarem d’aquesta l’estreta interrelació
entre els dos gèneres.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila
18 h a 20 h. Oficina Jove d’Emancipació
Xerrada: Voluntariat internacional a l’estiu.
Tant si vols anar sol o en grup, durant una
setmana, tres o de forma indefinida; si vols
practicar idiomes, conèixer cultures, mentre
fas un voluntariat internacional.
FEBRER 2020 I número 133
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(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho en línia al web www.
esplujove.esplugues.cat, trucant o enviant un
WhatsApp al 661 987 690 (de dll a dv, de 17
a 20 h) o enviant un correu electrònic a jove.
emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i cognoms, edat i telèfon.
18 a 21 h. Casal de Cultura Robert Brillas
Àngel Guimerà, 38
Taller. Deseducar-nos per educar
Cal inscripció prèvia al Punt d’Atenció a la
Ciutadania.

DIMARTS, 18
17.30 h. Biblioteca La Bòbila (sala infantil)
Expressa’t lliurement: Viu el Punk‐rock!
Hora del conte pensada per infants a partir de
3 anys, amb l’Elena Andres.
Organitza: Biblioteca La Bòbila.

18.30 a 20 h. Espai Jove Remolí
Taller de ‘parkour’ (nivell mig).
Segona part del taller.
Per formalitzar la inscripció a les activitats
pots fer-ho en línia al web www.esplujove.net,
trucant al 673 09 50 66 (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.
18.30 h. Centre Municipal Puig Coca
Certificat digital: taller pràctic
Adreçat a les entitats d’Esplugues per aprendre
a obtenir i utilitzar el certificat digital.
Places limitades. Inscripcions a www.entitats.
esplugues.cat +info: voluntariat@esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues.

DIVENDRES, 21

19 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Club de lectura de novel·la negra. Carvalho:
problemes d’identitat, de Carlos Zanón.
Modera Jordi Macarulla.
Places limitades, cal reserva prèvia.
Organitza: APAME

19.30 h. Local del Centro Cultural Andaluz
Plaza Macael
‘Chirigotas’. Presentació de la ‘chirigota’ i
Concurs de disfresses
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza
Macael

DIMECRES, 19

18 h a 20 h. Espai Jove Remolí
DJ 2. Taller musical orientat a les noves
tecnologies.
Per formalitzar la inscripció a les activitats
pots fer-ho en línia al web www.esplujove.
esplugues.cat, trucant o enviant un
WhatsApp al 661 987 690 (de dll a dv, de 17
a 20 h) o enviant un correu electrònic a jove.
emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i cognoms, edat i telèfon.

19 h. Biblioteca La Bòbila
Taula rodona: Traduir novel·la negra, amb el
Pau Vidal i la Maria Llopis.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila

DIJOUS, 20
19 h. Sala d’actes del Centre Cultural la
Bòbila
BAFTA Short Film 2019
Projeccions dels curtmetratges britànics
premiats a la darrera edició dels BAFTA Shorts.
Tots els curtmetratges estan subtitulats al
castellà i són aptes per a majors de 16 anys.
Organitza: Biblioteca, British Council i CC La
Bòbila
19 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Club de lectura Carpe Diem. ‘Mrs. Dalloway’,
de Virginia Woolf. Modera Montserrat Cutrina
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DISSABTE, 22. RUA DE CARNAVAL

12

13

1 Verge de la Mercè
2 Molí

11

3 Jocs Florals

9

10

4 Ciutat de l’Hospitalet
5 Enrique Tierno Galván

8
7

6 Lleialtat
7 Pl. Sant Lluís Gonzaga

6

8 Josep Anselm Clavé
9 Laureà Miró

5

10 Cornellà
11 Isidre Martí,

4

12 Àngel Guimerà
3

2

13 Jardins del Casal de
Cultura Robert Brillas
1

CARNAVAL ESPLUGUES
17 h Concentració de comparses i carrosses
a la Rambla Verge de la Mercè
18.45 h Benvinguda i toc d’inici amb Sa
Majestat la Reina Carnestoltes des de la
Rambla Verge de la Mercè
19 h Sortida de la Rua
Recorregut: Verge de la Mercè,
Molí, Jocs Florals, av. Ciutat de l’Hospitalet,
Enrique Tierno Galván, Lleialtat, plaça Sant
Lluís Gonzaga, Josep Anselm Clavé, Laureà
Miró, av. Cornellà, av. Isidre Martí, Àngel
Guimerà i Jardins del Casal de Cultura
Robert Brillas
20.30 h Cloenda de Sa Majestat la Reina
Carnestoltes des del balcó del Casal de
Cultura Robert Brillas

DISSABTE, 22

10 a 13.30 h. Escola Folch i Torres
Patis oberts. El pati de l’escola Folch i Torres
estarà obert en l’horari de 10 h a 13.30 h per
a infants, joves i les seves famílies.
Organitza: PEE

22 h Complex Esportiu Municipal de Les
Moreres
Carnaball amb actuació de DJ i concurs de
disfresses
Premis concurs disfresses
- Millor carrossa. Trofeu més obsequi a
càrrec del grup de Percussió Atabalats
- Millor comparsa: trofeu més obsequi a
càrrec del Grup de Percussió Atabalats
- Millor adult: (individual o parella) trofeu
més obsequi
- Millor Infantil (individual) trofeu més
obsequi
- Més original: (individual) trofeu més
obsequi
-Més elegant: (individual) trofeu més
obsequi
10 h. Sortida del CEM Moreres
Sortida marxa nòrdica
Passejada amb bastons de marxa nòrdica per
camins saludables d’Esplugues
Informació i inscripcions a www.
nordicwalkingcatalunya.cat
Organitza: Associació Esportiva Nòrdic
FEBRER 2020 I número 133
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Walking Catalaunya amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Esplugues
11 h. Estació de Renfe de Sant Adrià del
Besòs
Ruta literària. Pels barris de la ciutat de
Barcelona amb la novel·la negra Besòs Mar, i
de la mà del seu autor, en Lluís Bosch.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila.
12 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’hora del conte. La buscadora de tresors,
a càrrec de Montse Panero. Un conte
de Montserrat Balada per educar en
l’autoconeixement i desvetllar l’observació,
la curiositat, la confiança i intuïció. Posa de
relleu valors com la llibertat i recerca dels
propis somnis.

17 h. Complex Esportiu Les Moreres
Ball Carnaval Gent Gran
Ball i concurs de disfresses
Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament Esplugues.

DIUMENGE, 23
De 10.30 h a 14 h.
Carnaval, rua i festa
A les 10.30 h, de l’Esplai Espurnes surt la rua
amb música cap a la plaça Catalunya, passant
per la rambla del Carme i carrer Francesc
Llunell.
Organitza: Esplai Espurnes
18.30 h. Centro Aragonés de Esplugues
(plaza Macael, s/n)
Carnaval del Centro Aragonés.

EXPOSICIONS
Del 3 al 29 de febrer
De 9 a 22 h. Vestíbul del Centre Cultural La
Bòbila
Exposició documental ‘Peter Debry,
l’escriptor que no va existir’, de Joan
Manuel Soldevilla amb motiu de la donació
d’obres d’aquest especialista per al Fons
Frank Caudett de Novel·la Popular.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca i CC La Bòbila
Del 3 al 29 de febrer
De 9 a 22 h. Vestíbul del Centre Cultural La
Bòbila
Manuel de Pedrolo. Exposició fotogràfica.
Els fotògrafs Georgina Gorriz i Miquel
Traveria recreen dues novel·les criminals de
l’escriptoo ‘Joc Brut’ i ‘L’inspector fa tard’.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca i CC La Bòbila
Fins a l’1 de març
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenges, i festius de 10 a 14 h
Museu Can Tinturé
Del 7 al 21 de febrer
Espluga Viva, Sant Francesc Xavier 7- 9
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Il·lustracions a tinta i aquarel·la, a càrrec
de Lourdes Rodon.
Fins a l’1 de març
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Dissabtes, de 10 a 14 i de 17 a 20 h
Diumenges, i festius de 10 a 14 h
Museu Can Tinturé
L’entrada dels nacionals amb ulls de
Kautela. Abans de l’entrada a Barcelona,
les tropes nacionals van creuar la nostra
ciutat, i el seu pas va quedar enregistrat
per la càmera del fotoperiodista aragonès
Francisco Martínez Gascón ‘Kautela’. Per
primera vegada, es pot veure aquest recull
de fotografies en una exposició.
Organitza: Museus d’Esplugues de
Llobregat i Arxiu Municipal d’Esplugues
Can Tinturé la memòria que queda.
Mostra de petit format inclosa en el
projecte “1939 L’abans i el després”,
organitzat per la Diputació de Barcelona.
Recuperem la memòria de Can Tinturé,
actualment museu, durant la Guerra Civil.
La mostra incorpora detalls d’Esplugues
durant el període 1936-1939.
Organitza: Museus d’Esplugues de
Llobregat

L’AGENDA D’ESPLUGUES

11 h. Centre històric d’Esplugues
Ruta De la mà d’Esplugues. L’últim diumenge
de mes veniu a descobrir tots els secrets que
amaga el centre històric d’Esplugues.
A partir de 3 euros. Inscripció al 93 470 02 18
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

editor de Sajalín, una petita editorial
barcelonina nascuda el 2009 amb la intenció
de publicar obres inèdites i oblidades de la
millor narrativa estrangera contemporània.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila

DILLUNS, 24

17 h. Biblioteca Pare Miquel
Cinefòrum Gent Gran. Programa Animació
Sociocultural per a la Gent Gran.
Organitza: Ajuntament Esplugues

19 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Disco fòrum. Ruggiero Leoncavallo. I
Pagliacci: El refinament Verista del bel canto.
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec
d’Antoni Yébenes
Organitza: Club de Música Clàssica

DIMARTS, 25

DIJOUS, 27

18.30 h a 19.30 h. Espai Jove Remolí
L’art d’il·lustrar els pensaments. Aprenem a
fer cartells i fanzins amb Photoshop.
Aquesta activitat també es fa el 28 de febrer.

20 h. Jardins de Pons i Termes
Pati Blau. Amb l’autora Begoña Garcia i la
seva obra “La Muntanya Maleïda”
Informació a: secretaria@esplugaviva.cat o al
tel. 934733909 de dilluns a dijous, de 16 a 20 h.
Organitza: Espluga Viva

18.45 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
English Book Club. ‘Brave new world’,
d’Aldous Huxley. Coordinat per Lalo Harris
Places limitades, cal reserva prèvia.

DIMECRES, 26

18.30 h a 20.30 h. Oficina Jove d’Emancipació
Tallert de cuina hongaresa: goulash. La cuina
hongaresa ens aporta un deliciós estofat de
carns i verdures amb paprika, conegut com a
Goulash. Adreçat a joves de 16 a 35 anys.
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho en línia al web www.
esplujove.esplugues.cat, trucant o enviant un
WhatsApp al 661 987 690 (de dll a dv, de 17
a 20 h) o enviant un correu electrònic a jove.
emancipacio@esplugues.cat indicant el taller,
nom i cognoms, edat i telèfon

19 h. La asoveria de Can Tinturé
3a conferència Gener Ceràmic: El fang:
habitatge i art. La doctora Natàlia Moragas
ens parlarà sobre “L’arquitectura amb fang a
Mèxic”, on, com a altres cultures de l’Amèrica
Llatina, va ser molt emprada la construcció
amb tova, barreja de fang i palla.
Organitza: AMPEL
19 h. Biblioteca La Bòbila
Editar novel·la negra. Amb Daniel Osca,

19.30 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
Club de lectura. Històries Compartides.
“Ya no quedan junglas adonde regresar”, de
Carlos Augusto Casas. Modera M. Àngels
Fernández.
Places limitades, cal reserva prèvia.
18 h a 19.30 h. Oficina Jove d’Emancipació
Xerrada: Canals de recerca de feina més
enllà d’Infojobs. En aquesta xerrada es
mostraran diferents canals de recerca de
feina adaptats segons el perfil professional.
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho en línia al web www.
esplujove.esplugues.cat, trucant o enviant un
WhatsApp al 661 987 690 (de dll a dv, de 17
a 20 h) o enviant un correu electrònic a jove.
emancipacio@esplugues.cat
indicant el taller, nom i cognoms, edat i telèfon.
De 10 a 20.30 h. Escola Municipal de
Pintura d’Esplugues. Edifici Puig Coca
Portes obertes
Vine a conèixer la nostra escola i a provar
gratuïtament alguns dels cursos que
proposem!
- 10 a 11.30 h Taller d’aquarel·la i tinta xinesa
- 11.30 a 13 h Taller d’esbós i pintura acabada
- 16 a 18.30 h Taller de composició pictòrica
- 18.30 a 20.30 h Taller de Sumi-e
FEBRER 2020 I número 133

9

DURANT TOT EL MES
DIMECRES 5, 12, 19 i 26
De 12 a 13 h. Aula 4 del 3r pis de la
Biblioteca
Grup conversa en català. Tens ganes però
encara no t’has llençat a parlar en català?
Ara ja pots fer-ho amb aquest grup de
conversa. Oberta a tothom.
Inscripció prèvia.
Organitza: CNL i Biblioteca La Bòbila

DEL 7 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ
IX Concurs de Microrelats Negres. Els
microrelats poden estar escrits en català
o en castellà, i han de tenir una extensió
màxima de 140 caràcters a Twitter,
incloent-hi l’etiqueta #relatsnegres19. Cal
ser major de 18 anys i tenir presència a les
xarxes socials.
Les bases a: www.bibliotequeslh.cat
Premi: Lot de llibres de gènere negre i
policíac.
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila i RBA Ed.

DEL 10 AL 28 DE FEBRER
En línia. Disseny de projectes. Formació
en línia (4 h, aprox.), adreçada a entitats,
per millorar la redacció de projectes per a
subvencions i ajuts.
Places limitades. Inscripcions a www.
entitats.esplugues.cat +info.: voluntariat@
esplugues.cat
Organitza: Ajuntament d’Esplugues

DEL 14 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ
18 h. Sala d’Actes de la Biblioteca (3r pis)
Cicle de cinema negre: Jean-Pierre
Melville
Divendres, 14 de febrer
Bob el jugador. Any: 1956
Divendres, 21 de febrer
Dos hombres en Manhattan. Any: 1959
Divendres, 28 de febrer
El silencio de un hombre. Any: 1967
Divendres, 6 de març
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Círculo rojo. Any: 1970
Dins del programa BCNegra.
Organitza: Biblioteca La Bòbila

TOTS ELS DIUMENGES
11 h. Museu Can Tinturé
Visites guiades als Museus d’Esplugues
de Llobregat. Viu el patrimoni ceràmic de
la nostra ciutat, visitant els museus de Can
Tinturé (12 h) i La Rajoleta (11 i 13 h).
A partir de 3 euros.
Organitza: Museus d’Esplugues de
Llobregat.

TALLERS ESPLUGA VIVA
Informació i inscripcions: Espluga Viva,
Sant Francesc Xavier, 7-9
secretaria@esplugaviva.cat, telèfon 93 473
39 09, de dilluns a dijous, de 14 a 20 h.
Espai familiar
Un espai on es propicien les relacions
entre infants i famílies i es reforcen les
xarxes socials entre aquestes. Per infants
de 20 mesos a 6 anys. Tots els dilluns i
divendres.
Art i emocions
L’objectiu primordial del taller és
experimentar i sentir a partir de les
pròpies creacions artístiques sense
buscar els cànons establerts. Tots els
dimarts.
Percussió en anglès
Un espai en el que els infants podran
descobrir diferents instruments de
percussió, aprendre ritmes, música i
familiaritzar-se amb l’anglès al mateix
temps. Tots els dimecres.
Taller de Marxa Nòrdica
Dimecres i dijous de 19 a 20.30 h
L’Art de posar límits
Taller a càrrec de Sònia Kliass. Dimarts 25
de febrer de 17 a 19.30 h

L’AGENDA D’ESPLUGUES

- 19 a 20.30 h Taller de macramé amb
recipients de ceràmica (majors de 14 anys).
Tallers gratuïts. Cal inscripció prèvia per correu
electrònic a escolaceramicaesplugues@gmail.
com o al telèfon 93 372 04 16.

Subvencions a entitats 2020 i dels serveis del
Punt de voluntariat i Suport Associatiu.
Places limitades. Inscripcions a www.entitats.
esplugues.cat +inf.: voluntariat@esplugues.cat.
Organitza: Ajuntament d’Esplugues.

18 h. Espai Baronda
III Jornada de Suport Associatiu: Subvencions
2020. Presentació de la Convocatòria de

DIVENDRES, 28
21 h a 23 h. Oficina Jove d’Emancipació

TALLERS BIMENSUALS AL CIRD VIL·LA PEPITA
C. Sant Francesc Xavier, 1
93 371 33 50 Ext. 2190
NUTRICIÓ -TUPPERS DE PRIMAVERA.
Dilluns 2,9, i 16 de març d’11.30 a 13 h. Grup 1
Dijous 5,12 i 19 de març de 17.30 a 19 h. Grup 2
Et falten idees per fer-te els tuppers durant
la setmana? Amb aquest taller teòric
aprendràs mètodes ràpids per realitzar
tuppers saludables, variats i fàcils de
preparar amb els productes de temporada!
RELATS CURTS
Dimarts 3,10 i 17 de març de 10 a 11.30 h.
Assolirem coneixements necessaris per
a la redacció de relats curts i aprendrem
tècniques molt útils per dotar als nostres
relats de profunditat. Fomentarem la
creativitat per tal que el nostre escrit impacti
i atrapi als/les lectors/es, construint el
nostre estil personal com escriptora.
HISTÒRIA DEL FEMINISME
Dimarts 3,10 i 17 de març d’11.30 a 13 h.
Farem un recorregut des de l’inici del
feminisme fins als nostres dies, per a
entendre les fases per les quals ha passat
i comprendre les reivindicacions actuals.
Tambè coneixerem feministes de diferents
cultures.
MEDITACIÓ I RESPIRACIÓ
Dimarts 3, 10 i 17 de març de 17 a 18.30 h.
GRUP 1
Dijous 5,12 i 19 de març de 10 a 11.30 h.
GRUP 2
Compartir els beneficis físics, mentals i
emocionals que la pràctica habitual de la
meditació ens rega-la. Cal portar estora i

jaqueta que tapi les lumbars.
RUNNERS
Dimarts 3,10 i 17 de març de 19 a 20.30 h.
Taller teòric sobre tècniques per córrer,
prepara-ció i estiraments, respiració,
recuperació... Però la cosa no queda aquí,
creem un grup de runners per sortir a
entrenar juntes.
RISSOTERÀPIA
4, 11 i 18 de març de 10 a 11.30 h.
Dedica’t temps a tu mateixa! A través
de diferents dinàmiques propiciarem
l’alliberació del riure per tal de disminuir
l’estrès i les tensions del dia a dia,
aconseguint un estat de relaxació i benestar.
DESCOBREIX LA TEVA PASSIÓ
Mètode IKIGAIDijous de 16 a 17.30 h.
Ens endinsem en la profunda cerca del
nostre -ikigai-, la nostra raó de ser, allò
que ens motiva. En la cultura japonesa es
considera com el procés de permetre que les
possibilitats d’un mateix floreixin.
Inscripcions:
del 21 al 28 de febrer 2020 als Punts
d’Atenció a la Ciutadania.
Runners gratuït.
Tallers per a dones de 3 sessions d’1.30 h
Preus: residents, 10,19 €; no residents, 18,34 €
*Programació subjecta a canvis.
Consulteu horaris al web www.esplugues.cat
Més informació al Cird Vil·la Pepita,
tel. 933713350 ext.2190
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Taller nocturn: Cuina Turca.
(*) Per formalitzar la inscripció a les
activitats pots fer-ho en línia al web www.
esplujove.esplugues.cat, trucant o enviant
un WhatsApp al 661 987 690 (de dll a dv, de
17 a 20 h) o enviant un correu electrònic a
jove.emancipacio@esplugues.cat indicant el
taller, nom i cognoms, edat i telèfon.

DISSABTE, 29
10 a 13.30h. Escola Folch i Torres
Patis oberts. El pati de l’escola Folch i Torres
estarà obert en l’horari de 10 h a 13.30 h per
a infants, joves i les seves famílies.
Activitat gratuïta.
Organitza: Pla Educatiu d’Entorn

DIA D’ANDALUSIA,
28 I 29 DE FEBRER I 1 DE MARÇ
Divendres 28
- 20 h Inici d’activitats i elecció de
l’Andalús de l’any. Saló de plens de
l’Ajuntament.
- 20.45 h Actuació musical a càrrec de
Lida Mora & Roselito i copa de cava.
Plaça Santa Magdalena.
- 21.30 h Ofrena floral al monument a
Blas Infante. Plaça Blas Infante
Dissabte 29
- 10 h Sardinada popular. Plaça Macael.
- 10 h Concurs de migues populars.
Realització de diversos actes durant el dia.
Local ACAE (c. Josep Anselm Clavé, 90)
- 11 h Esmorçar popular. Local ACAE
- 11 h Actuació de cuadros de ball del
CCA Plaza Macael, cançó espanyola i grup
convidat. Plaça Macael
- 13.30 h Migues populars. Plaça Macael.
Organitza: Centro cultural Andaluz Plaza
Macael. Asociación Cultural Andaluza de
Esplugues
Diumenge 1 de març
- 11 h Actuación del Coro Rociero del CCA
Plaza Macael. Local CCA Plaza Macael
- 11.30 h h Teatre Andalús. Representació
de sainetes. Local CCA Plaza Macael
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12 h. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
L’hora del conte. Històries principesques,
a càrrec de Sandra Rossi. Contes de
prínceps, princeses, reis, reines i cavallers...
Descobrim plegats quin secret duu ben
amagat cadascú sota la corona, el bigoti o el
barret.
11 h. Museu Can Tinturé
Mirades trencades. Visita guiada a
les exposicions de 1939 Esplugues
complementades amb testimonis
documentals de la guerra i la postguerra.
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
93 470 02 18.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

DIUMENGE, 1 DE MARÇ
10 h a 14 h. Parc dels Torrents (Pont
d’Esplugues)
XII Dia de la moto activa. Campionat de
Catalunya de nens/nenes. Diada on la moto i
els nens i nenes són els protagonistes
Organitza: Motoclub Esplugues amb el suport
de l’Ajuntament d’Esplugues.
Carrers a prop de l’Hospital St. Joan de
Déu
Màgic Line 2020. Caminada popular solidària
no competitiva, amb distàncies de 10,15,20,25
30 i 40 km aprox. Un dels recorreguts passa
per Esplugues.
Inscripcions: http://www.magiclinesjd.org
Organitza: L’Obra Social Sant Joan de Déu
18 h. Centre Cultural La Bòbila
Concert familiar a càrrec de la Coral
Musicorum. Amb l’actuació d’un mag i piano.
Directora Sònia Gatell
Organitza: Coral Musicorum

DIVENDRES, 6 DE MARÇ
11 h. Auditori Barradas (L’Hospitalet)
Sortida al Teatre “Luces de Bohemia”
Programa Animació Sociocultural per a la
Gent Gran.
Preu 8,50 €
18/02/2020 Inscripció i pagament de 10 a 13
hores al Casal Gent Gran Santa Magdalena
Organitza: Ajuntament Esplugues

