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A
quest any Esplugues anun-
cia l’arribada del Nadal amb 
una festa per a tothom amb 
motiu de l’encesa dels llums 
als carrers de la ciutat. Tant 

l’Ajuntament com la Unió de Botiguers i 
Comerciants d'Esplugues (UBiCE), amb 
la col·laboració de les associacions de veïns 
dels barris Centre, La Plana-Montesa, El 
Gall, Can Clota i Can Vidalet, que aquest 
any fan possible l’enllumenat de 52 carrers, 
han organitzat un acte per celebrar l’encesa 
que marcarà l’inici dels dies més màgics 
de l’any. Serà el divendres 2 a partir de les 
18.30 hores, a la plaça Santa Magdalena i hi 
haurà cantada de nadales i xocolatada. 

Tot el comerç de la ciutat ja és a punt per 
a la campanya nadalenca. En alguns casos 
es fan accions concretes com l’Operació 
Galets o els vals de compra del Mercat de 
Can Vidalet (vegeu El Pont 244, pàg.15). 
També s'organitzen xocolatades i  karao-
kes per als més petits de la casa a diferents 
barris de la ciutat (vegeu programació al 
Dia a Dia).  

FIRA DE NADAL, COMPRES 
AMB MÚSICA
Com ja és habitual, la Fira de Nadal con-
centra a la rambla del Carme i durant un 
cap de setmana (dissabte 10 i diumenge 
11) una cinquantena de firaires, entre els 
quals també hi ha comerços i associaci-
ons locals. És una oportunitat òptima per 
avançar les compres dels regals de Nadal 
sense presses i, a més, acompanyats per 
la bona música. El Sona Nadal és un petit 
festival que proposa actuacions musicals 
amb especial èmfasi en les nadales, durant 
el mateix cap de setmana a l’escenari de la 
Fira (consulteu el programa al Dia a Dia). 

L’encesa de llums de Nadal, inici 
de les festes nadalenques a Esplugues

La música posarà la nota tant a l’hora del 
vermut com a mitja tarda, mentre preneu 
un refrigeri o una xocolata calenta a la 
‘Taverna’. 

EL MILLORS PESSEBRES 
D’ESPLUGUES
Els veïns i veïnes del barri Centre s’han 
proposat triar els millors pessebres d’Es-
plugues. I ho faran mitjançant un concurs 
i una exposició dels exemplars presentats. 
Preneu-ne nota: podeu inscriure les vostres 
recreacions de Betlem al local de l’associa-
ció o bé per telèfon (655 941 452) del dissab-
te 10 al dilluns 12. El muntatge serà del 12 
al 14 de desembre, i l’exposició del 14 al 16 
de desembre, tot i que des del dilluns ja es 
podrà visitar. Els guanyadors del concurs 
es coneixeran el divendres 16. 

TALLERS DE NADAL
Tant l’Esplujove com els Museus d’Es-
plugues de Llobregat (MEL) han preparat 
activitats amb un toc molt nadalenc. Els 
joves tenen l’oportunitat de fer dos tallers 
de cuina: un és per aprendre a preparar un 
menú de Nadal ben complet i tradicional i 
l’altre per elaborar cakepops o piruletes de 
xocolata amb decoració nadalenca (consul-
teu les dates a l’apartat Esplujove d’aquest 
número).

Els MEL, per la seva part, ofereixen un 
taller familiar d’allò més divertit, en què 
els nens i les nenes podran fer un ninot de 
neu amb fang. 

es coneixeran el divendres 16.

TALLERS DE NADAL

OBRIM ELS LLUMS 
DE NADAL
Divendres 2  a partir de les 18.30 h  

Plaça Santa Magdalena

FIRA DE NADAL
ESPLUGUES SONA NADAL
Dissabte 10  De 10 a 21 h

Diumenge 11  De 10 a 15 h

Rambla del Carme

PESEBRE VIVENTE
Del divendres 23 al dijous 29  20.30 h 

Plaça Macael, local 4 

9º FESTIVAL 
DE COROS ROCIEROS 
POR VILLANCICOS 
CIUDAD DE ESPLUGUES
Diumenge 18  11 h

C. Cultural La Bòbila

A ESPLUGUES FEM 
CAGAR EL TIÓ
Vegeu on podeu fer cagar el tió 

i totes les activitats al Dia a Dia

BALL PER A LA GENT GRAN 
Una de les cites més esperades per la gent 
gran de la ciutat és el ball i la festa de 
Nadal que reuneix, el dilluns 19, veïns i 
veïnes per gaudir de la vetllada tot movent 
l’esquelet amb música en directe. Enguany 
es fa a la Baronda, i hi ha un servei de 
microbus per pujar i baixar el c/de la Riba. 

Uniu-vos a la festes per donar tots junts 
la benvinguda al Nadal!



La Navidad, festiva y solidaria
En todos los rincones de la ciudad encon-

traréis durante estas fechas diversas acti-
vidades en las que los más pequeños serán 
los principales protagonistas. Las asocia-
ciones de vecinos y entidades de los distin-
tos barrios nos invitan a pasar estos días 
acompañados de familia y amigos en citas 
que algunas de ellas se han convertido en 
toda una tradición.

 
PESEBRE VIVIENTE
Es el caso del exitoso Pesebre vivien-
te (del viernes 23 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 
hacen posible. La misma entidad organiza 
también un concurso de dibujo y anima-
ción infantil (sábado 17) y el noveno fes-
tival de coros rocieros por villancicos 
(domingo 18), en el que se llevará a cabo 
una recogida de alimentos no perecederos 
y de juguetes nuevos. 

EL TIÓ, EL PREFERIDO 
DE LOS PEQUEÑOS
Ha llegado ese momento tan especial para 
los más pequeños de la casa: fer cagar el 
Tió. La popular tradición catalana llega a 
Esplugues de la mano de tres asociaciones 
de vecinos: en Can Clota (sábado 17) ade-
más de Tió habrá payasos, en Can Vidalet 

(viernes 16) también habrá animación 
infantil y en El Gall (viernes 16) se hará 
una recogida de alimentos no perecederos 
y juguetes. 

NAVIDAD EN EL CENTRO ARAGONÉS
El Centro Aragonés de Esplugues pro-
grama su habitual comida de Navidad  y 
baile popular el domingo 18 y, más ade-
lante, la fiesta de fin de año que nunca 
falla en la agenda navideña; os convocan 
el sábado 31 a partir de las 23.30 h. (se 
requiere reserva previa al 93 473 44 23). 

LAS FIESTAS REFUERZAN 
EL ESPÍRITU SOLIDARIO 

Venimos de un noviembre muy solidario 
en Esplugues, un espíritu que se extien-
de durante las fiestas navideñas, cuando 
se organizan iniciativas que invitan a la 
ciudad a colaborar y ser todavía más soli-
darios. 

En este sentido, cabe destacar el Ras-
trillo Solidario que organiza la asociación 
AIDED (hasta el jueves 8), la campaña de 
recogida de juguetes (ver pág.7) (de la 
que os hablamos más adelante en el apar-
tado Dia a Dia) o el concierto a favor de 
La Marató de TV3 que organiza la Escola 
Municipal de Música el domingo 18 y en el 
que participan cinco corales de la escuela 
y la orquesta de cámara OCELL. 

También es importante mencionar 
la recogida de alimentos que organiza 
la asociación benéfica y cultural Gent 
Constructiva a favor del Programa de 
Alimentos de Esplugues, formado por la 
Creu Roja, Càritas y la Associació Cristiana 
Vida. Lo harán durante un acto que se cele-
brará en la pista de L’Avenç el sábado 17, 
de 10 a 14 h.

En este contexto, merece especial aten-
ción la celebración del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad en el 
que todas las entidades locales que traba-
jan en este ámbito organizan una muestra 
para dar a conocer su tarea. Os invitan a 
todos el sábado 3 a una fiesta donde habrá 
también chocolatada. Paralelamente, en el 
Museu Can Tinturé las personas invidentes 
o con otra discapacidad podrán hacer una 
visita sensorial por la colección de Salvador 
Miquel en una actividad que lleva el nombre 
de ‘Feelings! Sentim les rajoles’.● 

María Sierra 
Presidenta de AIDED
Siempre intentamos que nuestros chicos y 
chicas sean integrados con el resto de la ciu-
dadanía a través de actividades conjuntas, 
como cuentos infantiles o cursos de piscina, 
de esta forma los niños crecen viendo a 
nuestros hijos. Hacemos actividades como 
el caga tió, donde además de nuestros hijos 
e hijas, hay voluntarios de otras escuelas, y 
se divierten juntos. Queda mucho por hacer; 
la lucha sirve, pero nunca termina. Hasta 
que las administraciones no sean capaces de 
ver las prioridades sociales, las entidades, 
junto con los padres y madres, seguiremos 
luchando por un mundo más equilibrado 
y mejor. 

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Elionor Castillo
Directora de Psicología y Atención a las 
Familias de la Fundació Finestrelles
Desde siempre hemos apostado por conci-
enciar a la ciudadanía. Nos centramos en 
dar a conocer las capacidades de las per-
sonas y mostrar un rol activo y de aporta-
ción dentro de la comunidad. Trabajamos 
mucho con escuelas. Hay que sensibilizar 
a los niños, que serán los ciudadanos del 
futuro. Creemos en las acciones pequeñas 
y sistemáticas: atendemos a las personas, 
impartimos charlas en institutos, empresas 
y universidades, hacemos tareas de volunta-
riado en corporaciones, organizamos visitas 
a la fundación, etc. Y ahora las redes sociales 
nos permiten mostrar cómo es su día a día.

¿Qué trabajo hacéis desde vuestra entidad para 
concienciar a la ciudadanía hacia las personas 
con discapacitad?

Xiomara Lozano
Esplai Publilla Cases Can Vidalet 
Desde el esplai apostamos porque niños, 
jóvenes y adultos se conviertan en ciuda-
danos sensibilizados hacia las personas 
con discapacidad por medio de la educa-
ción en el tiempo de ocio.
Incidimos en la ciudad a partir de proyec-
tos de contacto directo con el barrio. El 
grupo Indi realiza el proyecto ‘Contes per 
nosaltres’ que acerca niños de 0 a 6 años 
a recibir aprendizajes explicados por adul-
tos con discapacidad. Además, realizamos 
excursiones y otras actividades donde los 
grupos y las familias se interrelacionan, 
comparten y conviven.

Sábado 3, de 11 a 14 h. Jardins Casal de Cultura Robert Brillas. 

Muestra de entidades del àmbito de las personas 
con discapacidad, fotocall y chocolatada

De izquierda a derecha: María Sierra, Elionor Castillo i Xiomara Lozano

“ Os invitamos a que nos visitéis en 
la Muestra de entidades del día 3 y así 
podremos conocernos de cerca"
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Per aquestes dates tan especials la músi-
ca s’apodera de la ciutat. Un bon grapat 
d’entitats ofereixen cantades, concerts i 
teatres musicals perquè el Nadal es nodreixi 
d’aquest element que tant el caracteritza. 

LA IRREVERÈNCIA FETA PASTORET
Quan una cosa funciona bé, més val no 

canviar-la, com a mínim així es pot deduir de 
la trajectòria d’Els Pastorets d’Esplugues, 
que ja són tot un referent a la comarca per 
la seva versió irreverent i musical lleuge-
rament inspirada en l’obra mestra de Folch 
i Torres. Com cada any, les novetats del 
guió es mantenen sota màxim secret amb la 
intenció de sorprendre el públic una vegada 
més amb els gags que fan referència als 
esdeveniments més rellevants de l’any i a 
l’actualitat de casa nostra. 

Tot i així, des de la companyia ens han 
avançat que aquest any hi ha novetats 
entorn dels personatges: se n’incorporen 
de nous, alguns de molt actuals i coneguts 
per tots, d’altres crucials per al desenvolu-
pament de la trama; i es fan canvis en la 
caracterització dels que ja hi eren. 

També es manté la participació de l’Escola 

Municipal de Música, que s’encarregarà 
de posar la música en directe. La novetat 
d’enguany és que el repertori només està 
farcit de hits actuals.  

CONCERTS I NADALES
Aquest Nadal el programa musical fa goig. 

L’Escola Municipal de Música organitza 
diversos concerts durant tot el mes, coin-
cidint també amb els concerts de fi de tri-
mestre que es fan a la mateixa Escola. Ara 
bé, de Nadal, pròpiament, cal destacar la 
cantada de nadales de la coral infantil Si 
fa sol a l’acte d’encesa de llums, el 2 de 
desembre,  i el concert de Nadal de les 
tres bandes de l’Escola el dimarts 20, con-
cert que repetiran el 4 de gener durant el 
Campament del Fanguet.

Per altra banda, els Amics de la Música 
de Santa Magdalena reuneixen en el con-
cert Esplugues canta Nadal tres corals: la 
Coral Centenària La Coloma i, la Sons i 
Veus i el Cor Kwaya, de l’Escola Municipal 
de Música; i la Coral de Farmàcia, de la 
Universitat de Barcelona. El repertori pro-
met, ja que proposa des de nadales tradici-
onals a cançons modernes com l’Halleluja 

del recent desaparegut Leonard Cohen. Serà 
el dissabte 17, a les 21 hores, a l’Església 
Santa Magdalena. 

Per últim, la Coral Musicorum celebra els 
seus 15 anys amb la presentació del concert 
per a cor i piano Bufant estels. Les veus 
aniran acompanyades al piano per Adrià 
Aguilera i sota la direcció de Sònia Gatell. 
Les corals Musicorum, amb El cor de la nit 
i Som·night presenten un repertori centrat 
en la banda sonora i el teatre musical, marca 
i identitat d’aquestes formacions. Podreu 
escoltar-lo el diumenge 18, a les 18 hores, 
a l’Escola Alemanya d’Esplugues. ●

ELS ESCENARIS S’OMPLEN DE MÚSICA 
I TEATRE NADALENCS

ELS PASTORETS 
D’ESPLUGUES
Divendres 16  22 h

Dissabte 17  a les 17 i a les 20 h

Diumenge 18  a les 17 i a les 20 h

Divendres 23  22 h

Diumenge 25  22 h

Dilluns 26 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas

Preu: 7 €

Venda anticipada d’entrades 

a la secretaria de L'Avenç, 

de dilluns a divendres, de 16 a 20 h

CONCERT: BUFANT ESTELS
Diumenge 18 18 h 

Escola Alemanya d’Esplugues

Coral Musicorum

CONCERT: ESPLUGUES 
CANTA NADAL
Dissabte 17  21 h

Església de Santa Magdalena

Amics de la Música de Santa 

Magdalena 

CONCERT DE NADAL DE 
TRES CORALS DE L’ESCOLA
Dimarts 20  19.30 h 

Edifici Municipal Puig Coca  

Escola Municipal de Música

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  
reisesplugues2017@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 divendres 30 de desembre de 2016. 
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?Vols ser voluntari a la Cavalcada de Reis?
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ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA
Del 9 de gener al 31 de març

Música per als més petits: 0-3 anys• 
Acompanyats de pares o mares

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

Taller 2. Cinc pometes (1 a 2 anys)• 
Dilluns, 16.45 h o dimarts, 17.30 h

Taller 3. Escarabat, bum, bum • 
(2 a 3 anys)
Dimecres o dijous, 16.45 h

TALLERS TRIMESTRALS
Propostes formatives de curta durada per 
apropar la pràctica artística a tothom.
En alguns no es requereixen coneixements 
previs de música.
Preu: 72 € tot el taller, no hi ha matrícula.

Guitarra amb acords 1. • Dijous 21 h
Guitarra amb acords 2.  • 
Divendres 20.30 h
Guitarra amb acords 3. • Dijous 20 h
Harmònica Blues 1. • Dimecres 20.45 h
Informàtica musical. • Dimarts 21 h
Musicoteràpia. • Horari a convenir
Jazz  improvisació. • Divendres, 19.45 h
Les músiques de la Festa d’Esplugues: • 
Dijous 20 h

INSCRIPCIONS:
Escola Municipal de Música
Centre Municipal Puig Coca
Petit Parc de l’Amistat, s/n
Tel.: 93 372 04 16
escolademusica@esplugues.cat

Horari:
Matins: dilluns i dimecres, 
de 10.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres, 
de 16 a 21 h

+ 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

Taller per alimentar o despertar 
l’artista que porteu a dins
 L’Espai Municipal de les Arts i l’Escola Municipal del Música posen a la vostra disposició un ampli 

i variat ventall de tallers, entre els quals molt probablement trobareu algun que us faci el pes. Podeu 
aprendre des de pintura o joieria fins a tocar qualsevol instrument o a formar part d’un grup de música; 
propostes que bé alimenten o desperten l’esperit artístic. ●  

ESPAI MUNICIPAL DE LES ARTS   
Espai Municipal de les Arts. Centre Municipal Puig Coca • Petit parc de l’amistat, s/n 
Tel. 93 372 04 16 • www.espaidelesarts.esplugues.cat

ESCOLA MUNICIPAL 
DE CERÀMICA

Del 9 de gener al 7 d'abril

Iniciació a la ceràmica I• 
Iniciació a la ceràmica II• 
Ceràmica per a infants• 

MONOGRÀFICS DE CERÀMICA 
ESPECIALITZATS

Pasta de paper de diferents fangs• 
Torn peces compostes• 
Iniciació al torn• 
Ceràmica per a joves  • 
(a partir de 12 anys)
Colades en diferents fangs• 
Introducció a la porcellana• 
Decoració ceràmica• 

TALLERS D'ART

Iniciació a la joieria (novetat)• 
Tallers per famílies:• 
grup  0-3 anys
grup 4-6 anys

TALLER MUNICIPAL 
DE PINTURA I DIBUIX
Cursos trimestrals un dia per setmana:

Dibuix i pintura per a infants  • 
(de 7 a 11 anys)
Art per joves (a partir de 12 anys)• 
Pintura sobre roba• 
Introducció a la pintura a l'oli• 
Paisatge• 
Introducció al dibuix i pintura• 

Iniciació/ perfeccionament  • 
a l'aquarel·la i tinta xinesa
Desenvolupament i realització  • 
de projectes
Perfeccionament/procediments • 
pictòrics

+ INFORMACIÓ I PREUS
Consulteu la guia
No et quedis a casa!
escoladeceramica@esplugues.cat
www.espaidelesarts.esplugues.cat/ceramica
o al 93 372 04 16
Horari informació:  
De dilluns a dijous, de 10 a 13 h
De dilluns a divendres, 
de 17.30 a 20.30 h

De dilluns a dijous, de 10 a 13 h
DDe d dilillluns a d diivenddres, 
dede 1 177.3030 a a 2 200.3030 h h

      

✷ 6 places de patges obertes a la ciutadania. 

✷ Edat de participació: infants nascuts els anys 2006, 2007 i 2008.

Forma de participació: s'entrarà en l’esmentat sorteig emplenant aquesta 
butlleta a partir del 21 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 12 de desembre. 

Sorteig públic: es farà el dimecres 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). 

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

nom infant:     

data de naixement:                                   telèfons:

domicili: 

nom pare/mare: 

2017?2017?
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 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM 
Frederic Chopin
El romanticisme elevat a la màxima expressió. El 
Discofòrum que els bons aficionats a la música esta-
ven esperant. Presenta: Francesc Ventura
Organitza: Club de Música Clàssica

10 DISSABTE
 De 16 a 22 h • CEM Les Moreres

IX Trofeu de grups de patinatge 
artístic 'Ciutat d'Esplugues' 
Competició per equips de patinatge artístic on partici-
pen  diversos clubs d'arreu de Catalunya
Organitza: Club Patinatge Artístic Esplugues

 De 10 a 21 h
Carrer del Carme i carrer Llunell 

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

 11 h • Espai Fira
Passejada per la Fira a càrrec del grup de percussió 
Drums d’Esplugues.

 D'11 a 13 h • Taller de nadales infantil. Dibuixa 
i pinta la teva Nadala
- Espai escenari: 

 12 h • Veniu a cantar “villancicos” amb l’ACAE 
(Associació Cultural Andalusa d’Esplugues) 

 17.30 h • Actuació dels Bastoners d'Esplugues 
 18 h • Mostra ball infantil Esbart Vila d'Esplugues 
 18 h • Xocolatada per a tothom 
 19 h • Vine a cantar nadales amb el grup La Cuca Viu

- Espai Taverna: 
 13 h

Concert vermut, cançons i rondalles acompanyades 
amb el vermut de sempre, ben fet i ben servit. 

 18.30 h • Ball i música folk, amb el duet Sagristà & 
Soler, tot això acompanyat de ratafia per passar el fred.

 21 h • Junts pel Nadal, amb Oriol Torras i Pere 
Clota, vine a cantar nadales i porta el teu instrument, 
la farem grossa
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva  A LA PÀGINA 2

Local de l’AV Centre (c/Àngel Guimerà, 43)  

Concurs i exposició de pessebres
Inscripció: del dissabte 10 al dilluns 12, al c. Àngel 
Guimerà, 43 o per telèfon: 655 941 452
Exposició: del dimecres 14 al divendres 16
Lliurament de premis: divendres 16, a les 19 h 
Organitza: AV Centre amb la col·laboració del 
Celler Torres, Jugueteria Mainada, Ca la Remei, 
Supermercats Condis, Pastisseria Figuls, ZooCan, 
Saltimbanquin A LA PÀGINA 2

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
[3 €] [socis i sòcies 2 €]    

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

11 DIUMENGE
 De 10 a 15 h 

Carrer del Carme i carrer Llunell 

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

 11 h • Espai escenari
Concert de Nadal a càrrec de les corals infantils 
Escoles Isidre Martí, Folch i Torras i les corals 
Musicòrum 

 13 h • Espai Taverna
Concert vermut a càrrec de l'Aula de Gralla de TIC 
Espluga Viva
Organitza: Tradicions i Costums (TiC) Espluga Viva  A LA PÀGINA 2

 18 h
L’Avenç Centre Cultural   

Ballada de sardanes
Entrada gratuïta
Organitza: Secció Sardanista de L'Avenç 

 18.30 h   
Plaça Santa Magdalena  

Acte d'encesa de llums de Nadal 
 18.30 h • Encesa de llums i parlaments oficials            
 19 h • Cantata de Nadales a càrrec de la Coral Si 

fa sol de l'Escola Municipal de Música 
 19 h • Xocolatada infantil

Organitza: Ajuntament i l’UBiCE, amb la col·laboració 
de les associacions de veïns dels barris Centre, Can 
Vidalet, La Plana-Montesa, El Gall i Can Clota A LA PÀGINA 2

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA
Nzere Kongo, de José Luis Caballero

3 DISSABTE
 9.30 h • Plaça Mireia

Recollida d'aliments
per a la campanya Ajuda'ns a Ajudar
Organitza: Instarunners, Beer Runners de Barcelona y 
Run4us

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
MUF MUF MUF, a càrrec de mOn Mas
Un Nadal al revés. El Tió té calor, enlloc de manta 
porta banyador. 

 D’11 a 14 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 per a la Igualtat de les Persones amb 
Discapacitat (AIDED), Associació Esplugues Sense 
Barreres, Fundació privada pro-disminuïts psíquics 
Finestrelles, Club Esportiu Endavant (Finestrelles), 
Fundació Asproseat Proa-Esplugues, PROA Associació 
pro-disminuïts psíquics, Llar residència per a persones 
amb discapacitat d’Esplugues, Club d’Esplai Pubilla 
Cases - Can Vidalet i Fundació ECOM A LA PÀGINA 3

 11 h • Museu Can Tinturé  

DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
Feelings! Sentim les rajoles
Visita sensorial pel recorregut del Museu Can Tinturé. 
Coneixeu la col·lecció de Salvador Miquel des d’una 
nova perspectiva. Activitat gratuïta prèvia inscripció. 
Tots els públics. Activitat inclusiva per a persones  
invidents i/o amb dificultats visual.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

5 DILLUNS
 18 h 

Racó Vital  c/ Josep Miquel Quintana, 72

Conferència sobre Reiki
A càrrec del professor de Reiki Domènec Pera, de 
l'escola Usui. Les persones interessades podran expe-
rimentar la sensació de sanació del Reiki. Cal inscriu-
re's al 93 372 86 94. Gratuïta. Organitza: Racó Vital

7 DIMECRES
Fins al 5 de gener
Mercat de Can Vidalet  

Nadal al mercat: sorteig de cinc vals 
de 300 euros
El Mercat de Can Vidalet us anima a consumir produc-
te fresc i de qualitat, com el que ofereixen les seves 
parades i els seus bars, per preparar els grans àpats en
família que us esperen. Per cada compra realitzada 
entrareu en un sorteig de cinc vals de 300 euros. 
Celebració del sorteig: dijous 12 de gener. 
Organitza: Mercat de Can Vidalet
  A LA PÀGINA 2

Dia
a Dia

Desembre 2016

1 DIJOUS
Fins al 8 de desembre

 De 10 a 14 i de 16 a 20 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Rastrillo solidari
Organitza: AIDED (Associació per la igualtat de drets 
de les persones amb  discapacitat)

 17.30 h 
Escola Eugeni d’Ors c/ Cedres, 38 2N pis

Sessió acollida II i mòdul C
Obert per a persones estrangeres nouvingudes
Per a més informació truqueu al 900 30 00 82 o enviar 
un c/e acollida@esplugues.cat

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el  
Servei Local de Català

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
En col·laboració amb el Grup Indi del Club d’Esplai 
Pubilla Cases – Can Vidalet

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

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

 19 h
Biblioteca La Bòbila  

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

 20 h 
L’Avenç Centre Cultural  
Xerrada: 'Esplugues en temps del Baró 
de Maldà'
A càrrec de Cristian Dominguez Bolaños, llicenciat 
en Història. Entrada gratuïta. 
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

2 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

STORY TIME  
The Elf's Inventions  
L’hora del conte en anglès per a infants, 
encara que no en sàpiguen.  Producció   
i realització: Kids&Us d’Esplugues 
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12 DILLUNS
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES
‘JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS’
Fins al 30 de desembre
Recollida de joguines per estrenar.
  DELS PUNTS DE RECOLLIDA A PEU DE PÀGINA

 19 h 
Casal de Cultural Robert Brillas  
Xerrada: Els reptes de les entitats 
sense afany de lucre
Dirigit a totes les entitats i associacions d'Esplugues
Per a més informació i inscripcions: participacio@
esplugues.cat o 900 30 00 82

13 DIMARTS
 17.30 h 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Taller de Nadal
Fareu i pintareu un arbre de Nadal per decorar casa 
vostra, a càrrec de Montse Famadas

14 DIMECRES
 12 h

Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
En la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Let's play the Tale, 
with Patricia McGill      
Through objects and visual aids 
as well as songs. Playful and interactive 
storytelling in English for children aged                

 18 h
Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Els monstres, amb Maria Cuevas

 18 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

Xerrada: ‘Al·lèrgies, intoleràncies ali-
mentàries i celiaquia'
A càrrec de la Dra. Lucia Linares, pediatra del CAP 
Lluís Millet. Com afrontar el dia a dia de les persones 
que tenen al·lèrgies o intoleràncies alimentàries o 
celiaquia, conèixer quines son les diferencies, què es 
pot menjar i què no. En resum, com explicar-ho als 
nens que les pateixen és el que es plantegen aclarir. 
Presentació del llibre Sóc celíaca, i què?, escrit 
per Ariadna Hernández, farmacèutica; i il·lustrat per 
Anna Villegas, psicòloga.

15 DIJOUS
 De 10 a 14 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Mòdul B de coneixements laborals per 
a persones estrangeres nouvingudes
Per a més informació i inscripcions: acollida@esplu-
gues.cat

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CONTES MENUTS
El llop ferotge?, a càrrec de Sara Fuente
Per a infants entre 2 i 3 anys, acompanyats d’una per-
sona adulta. Cal inscripció prèvia.

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Dones de Hollywood', a càrrec d'Albert 
Beorlegui i Tous
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. 
En col·laboració amb el Servei Local de Català

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural   

Presentació del llibre: 
Passejada pels vells i nous carrers 
d'Esplugues
Autora: Roser Camps. L'obra fa un recorregut per la 
memòria dels nostres carrers des del 1900 fins al final 
del segle XX. Entrada gratuïta
Organitza: Òmnium Cultural  

16 DIVENDRES
Fins al dijous 22
Centre Municipal Puig Coca  
Sala polivalent i Aula Vivaldi-Wagner 

Concerts d’hivern d’alumnes i grups 
de l’Escola
Organitza: Escola Municip al de Música d’Esplugues 

 De 10 a 14 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Mòdul B de coneixements laborals per 
a persones estrangeres nouvingudes
Més informació i inscripcions: acollida@esplugues.cat

 17.30 h • Rambla Àngel Guimerà  

Tió i recollida d’aliments i joguines 
Organitza: AV el Gall A LA PÀGINA 3

 18 h •  Biblioteca La Bòbila  

CINEMA FAMILIAR
El oso, de Jean-Jacques Annaud

 18.30 h
Edifici Cadí  

Animació infantil i Tió  
Organitza: AV Can Vidalet) A LA PÀGINA 3

 A partir de les 18.30 h 
Centre Municipal Puig Coca – sala polivalent  

Concert de grups de l'Escola 
Municipal de Música

 18.30 h • Concert de grups infantils de música 
moderna i percussió

 20 h • Concert de grups joves i d’adults de música 
moderna i percussió
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues 

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

ANY LLULL
Sr. Ramon Llull, tant de gust de 
conèixerlo!
Síntesi biogràfica dramatitzada per posar Llull a l’abast 
de tothom, a càrrec del Grup de Rapsodes d'Es-
plugues. Producció: Biblioteca Pare Miquel

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

Lliurament de premis del concurs de 
pessebres
Organitza: AV Centre amb la col·laboració del 
Celler Torras, Jugueteria Mainada, Ca la Remei, 
Supermercats Condis, Pastisseria Fíguls, ZooCan, 
Saltimbanqui A LA PÀGINA 2

Aquest Nadal, cap infant sense joguina 
 Grans i petits gaudim del Nadal per diverses raons i una d’elles és que 

compartim l’alegria de regalar i rebre obsequis. Els nens i les nenes merei-
xen poder celebrar un Nadal com cal i, per això, com cada any, Esplugues es 
proposa recaptar, gràcies a la vostra col·laboració, joguines 
perquè cap infant se’n quedi sense, especialment els de 
les famílies amb pocs recursos. 

L’Ajuntament s’uneix a un seguit d’empreses, botigues 
i entitats (Nestlé, Unió de Botiguers i Comerciants 
d'Esplugues, Mercat Municipal La Plana, ONG La 
Nau, Gent Constructiva, Morlancos Team, Creu Roja, 
Càritas i Associació Cristiana d'Ajuda Social Vida) 
amb un objectiu comú: animar-vos a participar en aquesta 
iniciativa, en què els veïns i veïnes d’Esplugues sempre heu 
demostrat tenir bona voluntat. 

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, del 12 al 30 de 
desembre, als punts de recollida habilitats per a la cam-
panya. 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 23 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).●

"JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS" • Del 12 al 30 de desembre
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 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

DISCOFÒRUM 
Les millors nadales de la música 
clàssica
Selecció de nadales d'arreu del món. Presenta: 
Francesc Coma Casajuana
Organitza: Club de Música Clàssica

22 DIJOUS
De 18 a19 h 
Parc interior entre el c/Menta el c/Pere Galvany 

Xocolatada infantil

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'El secret de les menines', 
col·loqui amb de Lluís Permanyer 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA FÀCIL
Coordina: Manel Bonillo. En col·laboració amb el 
Servei Local de Català

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

23 DIVENDRES
 18 a 19 h 

Rambla Verge de la Mercè

Exhibició interactiva de vehicles de 
la Policia Local d'Esplugues i la seva 
unitat canina

 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 4

24 DISSABTE
 9 h

Plaça Mireia
3r 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

 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 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  

 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 4

 14.30 h • Plaza Macael, s/n

Dinar de Nadal i ball popular
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues A LA PÀGINA 3

 17 i 20 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 4

 18 h • Escola Alemanya d’Esplugues   

Concert de Nadal: Bufant estels
Corals Musicorum amb El cor de la nit i Som·night, 
acompanyades al piano per Adrià Aguilera i Sònia 
Gatell, a la direcció. Organitza: Coral Musicorum A LA PÀGINA 4

19 DILLUNS
 

 De 10 a 14 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Mòdul B de coneixements laborals per 
a persones estrangeres nouvingudes
Per a més informació i inscripcions: acollida@esplu-
gues.cat

 17 h
Espai la Baronda c/de la Riba, 36  

Ball i festa de Nadal per a la gent gran
Hi haurà música en directe i un servei de microbus per 
pujar i baixar el c/de la Riba. 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat A LA PÀGINA 2

 19 h • Espai Jove Remoli  

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

20 DIMARTS
 De 10 a 14 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Mòdul B de coneixements laborals per 
a persones estrangeres nouvingudes
Per a més informació i inscripcions: acollida@esplu-
gues.cat

 19.30 h
Centre Municipal Puig Coca - sala polivalent  

Concert de Nadal de les tres bandes 
de l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues 

 20 h
Local de l'Espluga Viva  

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
Xerrada: 
‘Literatura prohibida i perseguida. 
Obrim els llibres, obrim les ments’
Amb l'escriptor amazic Salem Zenia i l'escriptora 
Cinta Arasa que us explicaran el programa d'escrip-
tors refugiats del PEN Català
Organitza: Espluga Viva

21 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE EN ANGLÈS
Let's play the Tale, 
with Patricia McGill      
Stories in English                  

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

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

 22 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 4

17 DISSABTE
 De 10 a 14 h

L'Avenç Centre Cultural - Pista municipal

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  A LA PÀGINA 3

  11 h • La Masoveria de Can Tinturé  
Taller de Nadal: 
‘Benvingut Sr. Snowman!’
Donareu la benvinguda a l’hivern i a les festes de 
Nadal, amb un taller de fang en el qual fareu un diver-
tit ninot de neu. Activitat familiar gratuïta sense ins-
cripció. Totes les edats.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

 11 h • Plaza Macael  
Concurs de dibuix i animació infantil 
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael  A LA PÀGINA 3

 12 h 
Fundació Finestrelles  

Concert de l’Orquestra OCELL
Orquestra de cambra d’Esplugues de Llobregat
Organitza: Escola Municipal de Música d’Esplugues 

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

L'HORA DEL CONTE
Contarrons amb tomàquet 
(Contes de menjar), a càrrec de l'Ós Mandrós

  De 12 a 14 h
Plaza del Taxi  

Festa infantil de Nadal i pallassos i Tió 
Organitza: AV Can Clota

 17 h i 20 h• Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 4

 21 h 
Església de Santa Magdalena  

Esplugues canta el Nadal
A càrrec de Coral Centenària La Coloma, Coral 
Sons i Veus i Cor Kwaya (Escola de Música d'Es-
plugues) i la Coral de Farmàcia (Universitat de 
Barcelona). Entrada gratuïta.
Organitza: Amics de la Música de Santa Magdalena

18 DIUMENGE
 11 h • Centre Cultural La Bòbila  

IX Festival de coros rocieros por 
villancicos ciudad de Esplugues 
Hi haurà recollida d’aliments no peribles i joguines noves. 
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael A LA PÀGINA 3

 12 h • Escola Alemanya d'Esplugues  

Concert de les cinc corals de l'escola 
i l'Orquestra OCELL
Orquestra de cambra d'Esplugues de Llobregat 
Concert inscrit a La Marató de TV3 per recollir 
diners per lluitar contra l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques.
Organitza: Escola Municipal de Música de Llobregat A LA PÀGINA 4
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31 DISSABTE
 23.30 h

Plaza 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

Diumenge 1 de gener
 A partir de la 1 h

L'Avenç Centre Cultural

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

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 el dimarts 18, a la seu 
de la secció a L’Avenç Centre Cultural
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

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

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

Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de txi kung 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dimarts, 6 de desembre, a les 11 h
Plaça Santa Magdalena, 13
Taller en anglès per a famílies: 
What’s in my closet? 
Taller gratuït en anglès per gaudir en família. Cal 
reservar plaça a www.mysecondlanguage.es 
Organitza: My second language

Dilluns, 12 de desembre, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

A COR OBERT. EDUCADORS DESPERTS
Escola de mares i pares d’Esplugues: 
Creant espais de confiança, d’una manera amena, 
pràctica i participativa treballareu habilitats i conductes 
per gaudir, encara més, de l’experiència de ser mares 
i pares. Docent: Anna Mascaró i Colls. Inscripcions: 
900 300 082. Taller gratuït, places limitades. 

Dimecres, 14 de desembre, de 17.30 a 19 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

Taller de suport per a familiars/cui-
dadors de persones amb demència i 
discapacitat 
L’objectiu és oferir un espai de relació per millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, tot refor-
çant la seva tasca i donant-los eines. Places limitades 
a 15 persones.  Per a inscripcions i més informació 
contacteu amb els serveis socials bàsics: 93 3713350 
(ext. 2439) Marta Fuertes

26 DILLUNS
 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

ESPLUGUES ENTRA EN ESCENA eeee!
Els Pastorets d’Esplugues
[7€]  A LA PÀGINA 4

 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 DIMARTS
De 18 a 20 h 
Zona peatonal del carrer Rovellat   

Karaoke infantil i xocolatada 
Organitza:  AV La Plana, a petició de la Xarxa de 
Dones d'Esplugues

 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  

28 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CPNL de l’Hospitalet

 De 17 a 22 h
CEM Les Moreres

X Torneig de Voleibol Juvenil Femení 
'Ciutat d'Esplugues' 
Categoria juvenil femení
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 A PEU DE PÀGINA

 De 18 a 20 h 
Rambla Verge de la Mercè  
Karaoke infantil

 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 DIJOUS
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

L’HORA DEL CONTE
Nadal amb Roald Dahl

 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 DIVENDRES
 De 18 a 20 h

Rambla Àngel Guimerà   

Karaoke infantil i xocolatada
Organitza: Grup de comerciants del barri del Gall 

 A partir de les 20 h
CEM Les Moreres

X Torneig de Voleibol Juvenil Femení 
'Ciutat d'Esplugues' 
Categoria juvenil femení
Organitza: Club Voleibol Esplugues

 A PEU DE PÀGINA

El 10è Torneig  de Voleibol Juvenil 
Femení “Ciutat d’Esplugues” convoca 
equips catalans de màxim nivell

 La desena edició del Torneig de Voleibol Juvenil Femení “Ciutat d’Es-
plugues” convida els millors equips 
de la Selecció Catalana i aquells que 
estan competint per l’ascens, en 
total, una desena. Estaran dividits en 
dos grups, A i B, en cadascun dels 
quals hi juga un dels equips de casa 
nostra. 

Aquest any el campionat se celebra 
el dimecres 28 i el divendres 30. El 
primer dia es jugaran les semifinals 
des de les 17 hores i, el segon, partir 
de les 20 hores, les finals dels dife-
rents grups. El president del Club de 
Voleibol Esplugues, Alex Gusano, 
assegura que serà “una final del 
nivell de primera catalana”. 
Patinatge artístic d’arreu de Catalunya

En aquest mes també se celebra el IX Trofeu de Grups de Patinatge 
Artístic “Ciutat d’Esplugues”. A la competició, organitzada pel Club 
Patinatge Artístic Esplugues, tindreu l’ocasió de veure les exhibicions de 
diversos clubs d’arreu de Catalunya. Serà el dissabte 10, de 16 a 22 hores.●

X TORNEIG INTERNACIONAL DE VOLEIBOL CIUTAT D'ESPLUGUES
Dimecres 28 i divendres 30  De 17 a 22 h i a partir de les 20 h • CEM Les Moreres

IX TROFEU DE GRUPS DE PATINATGE ARTÍSTIC “CIUTAT D’ESPLUGUES” 
Dissabte 10   De 16 a 22 h • Centre Esportiu Municipal Les Moreres
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CASALS D'HIVERN
Del 27 de desembre al 5 de gener
De 9 a 14 hores
Local entitats AIDED i Esplugues Sense 
Barreres carrer Rafel Sebastià Irla, s/n

Casal d'hivern per a persones amb 
discapacitat psíquica 
És un projecte adreçat a joves amb discapacitat psí-
quica, amb edats compreses entre 15 i 35 anys apro-
ximadament, que vulguin realitzar activitats lúdiques 
durant el període de vacances de Nadal.  El casal ofe-
reix un programa d’activitats variades  adaptades a les 
necessitats de les persones participants.
Inscripcions: de l´1 a l’12 de desembre, a la secre-
taria del Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet, 
plaça de la Bòbila, 1 – Tel. 93 438 48 96. Horari de 
dilluns a divendres, de 16 a 19.30 h, i dimarts, de 
10 a 13 h. Per a més informació, truqueu al telèfon 
93.371.33.50 - ext. 2192. Preu: [50€] per persona
Organitza: Ajuntament d’Esplugues (Acció Social), en col-
laboració amb el Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet

El 23 de desembre, del 27 al 30 de desembre i 
del 2 al 5 de gener
De 9 a 14 h Amb la possibilitat d'ampliar a servei 
d’acollida, menjador i casal de tarda
Esplai Espurnes c. Bruc 40, baixos

Casal d’hivern
Inscripcions: fins al 19 de desembre, cada tarda, 
de 16.30 a 19 h al local de l’entitat o al telèfon 93 372 
06 06. Organitza: Esplai Espurnes

27, 28, 29 i 30 de desembre
De 9 a 17 h (dinar no inclòs)
Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Casal d’hivern
Inscripcions: fins al 20 de desembre. Els dimarts 
i dissabtes, de 10 a 13 h, i de dilluns a divendres, de 
16 a 19.30 h, al local de l’entitat o trucant al telèfon 93 
438 48 96
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

23, 27, 28, 29, 30 de desembre i del 2 al 5 de gener 

Casal de Nadal de l'Espluga Viva
De 9 a 14 h casal de matí
De 14 a 15.30 h menjador
De 15.30 a 17 h casal de tarda (ampliable) 
(Es portaran a terme segons places, que són limitades)
Un casal diferent en el qual es treballen les necessitats 
de nens i nenes. Es realitzen moltes sortides per tal 
d'experimentar, gaudir i descobrir noves sensacions.
Per a més informació truqueu al 934 73 39 09

SORTIDES
Diumenge, 4 de desembre, a les 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la bateria 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 remarcant el paper de les defenses antiaè-
ries existents. Es parlarà de la seva funcionalitat i del 
paper que hi van tenir. Activitat gratuïta prèvia ins-
cripció al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Diumenge, 4 de desembre, a determinar
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
De la Nou a Vilada seguint el GR 241 
(Berguedà). Dinar de Nadal
Es tracta d’una sortida matinal amb una durada aprox. 
de tres a quatre hores. Es fa conjuntament amb la 
secció de sortides en bicicleta, a l’hora d’inscriure’s 
cal indicar si es porta bicicleta per un tema d’espai. 
Acabem amb el tradicional dinar de Nadal a un res-
taurant de la zona. Per a més informació i inscripcion 
truqueu al 93 473 39 09 o aneu al Centre Excursionista 
Espluga Viva (c/ Sant Francesc Xavier, 7-9, secreta-
ria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
Tots els diumenges , a les 11, 12 i 13 h
Museu Can Tinturé   

Visites guiades: Can Tinturé i 
“La Rajoleta”

 11 i 13 h • Museu de Ceràmica “La Rajoleta” 
 12 h • Museu Can Tinturé 

A través de la col·lecció de Salvador Miquel coneixe-
reu l’evolució estètica de la rajola de mostra per enlla-
çar amb la producció industrial de ceràmica arquitec-
tònica de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis, “La Rajoleta”. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Del dijous 14 al divendres 16
Local de l’AV Centre  
c/Àngel Guimerà, 43
Concurs i exposició de pessebres
Inscripció: del dissabte 10 al dilluns 12. 
Presencialment: C. ÀngelGuimerà, 43 o per telèfon 655 
941 452.  Lliurament de premis: divendres 16, a 
les 19 h Organitza: AV Centre amb la col·laboració 
del Celler Torres, Jugueteria Mainada, Ca la Remei, 
Supermercats Condis, Pastisseria Figuls, ZooCan, 
Saltimbanquin A LA PÀGINA 2
  

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

Exposició de Trencaclosques
Durant aquest més tindrem a l’abast la producció de 
trencaclosques realitzats al llarg d’aquest any per 
Josep Izquierdo. 

Del 5 al 22 de desembre, de 8 a 22 h
Edifici Puig Coca planta baixa         

Expossició de Nadal de l’Escola 
Municipal de Ceràmica
Els alumnes més petits de l’Escola mostren les seves 
creacions nadalenques. Podreu veure diferents treballs 
realitzats en ceràmica, paper, pintura i roba.
Organitza; Escola Municipal de ceràmica d’Esplugues 
de LLobregat

Del 15 de desembre al 15 de gener
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

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

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Divendres 2  19 h
PRESENTACIÓ DE NOVEL·LA NEGRA

Nzere Kongo, de José Luis Caballero

Divendres 16  18 h 
CINEMA FAMILIAR

El oso, de Jean-Jacques Annaud

BIBLIOTECA LA BÒBILA

Dimecres 14  18 h
XERRADA I PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Sóc celíaca, i què?, d'Ariadna Hernández i 
il·lustrat per Anna Villegas
A càrrec de la 
Dra. Lucia Linares, 
pediatra del CAP 
Lluís Millet. Com 
afrontar el dia a dia 
de les persones que 
tenen al·lèrgies o in-
toleràncies alimen-
tàries o celiaquia, 
conèixer quines son 
les diferencies, què es pot menjar i què no. En 
resum, com explicar-ho als nens que les patei-
xen és el que es plantegen aclarir.

Divendres 16   19 h
ANY LLULL 
Sr. Ramon Llull, tant 
de gust de conèixerlo!
Coincidint amb l'Any 
Llull, que commemora 
el 700 aniversari de la 
mort de Ramon Llull 
(Ciutat de Mallorca, 
1232-1316), la Biblioteca 
organitza una síntesi biogràfi ca dramatitzada 
per donar a conèixer les remarcables aporta-
cions de l'autor medieval català en diversos 
àmbits del coneixement com la fi losofi a i teolo-
gia, així com el dret, la mediciona,l'astronomia, 
la retòrica o la lògica. A càrrec del Grup de 
Rapsodes d'Esplugues

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

Activitat familiar i educativa per 
donar a conèixer la importància dels 
ratpenats en el nostre ecosistema. 
Per a la realització de l’activitat ha 
d’haver-hi un grup mínim format. 
<podeu fer la vostra inscripció prè-
via a http://www.amb.cat/web/
medi-ambient/agenda/inscripcions-
activitats/ o a  truqueu a la central 
de reserves del PMES al 93 238 93 
51, o bé envieu un correu electrònic a 
reserves.pmes@amb.cat
Organitza: 
Àrea Metropolitana de Barcelona

Parc de Can Vidalet
C. del Molí, 104 – 105 

Activitat familiar i educativa per

Els ratpenats al parc 
de Can Vidalet

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

Organitza:

XVIII Torneig Bàsquet 
Cadet Masculí  
“Ciutat d’ Esplugues”

I al gener...I al gener...
2,3,4 i 5 de gener de 2017 
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 
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TIC serveis
Durant tot el mes, de 19 a 20 h 
Espai Jove Remolí   
Suport TIC i multimèdia
• Ofimàtica: tots els dilluns
• Currículum creatiu: tots els dimecres
• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el partici-
pant ha de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programari instal·lat. Més informa-
ció al 93 372 97 06. No requereix inscripció 
prèvia. Dirigit a joves de 16 a 35 anys.

Esplujove tarda

Dijous 22, de 18 a 20 h 
Espai Jove Remolí   

Sticks labials i smiles de 
sabó
En aquests mesos d’hivern, el fred i el 
vent passa factura a la nostra pell i als 
llavis. Vine, aprèn i emporta’t un stick 
labial hidratant i un sabó artesanals. 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

Esplujove tarda

Dimarts 20, de 18 a 20 h 
Espai Jove Remolí    
Menú de Nadal                    
Durant aquestes festes nadalenques fem 
molts sopars i dinars a casa, si se t’han 
acabat les idees, vine i realitza un menú 
de Nadal ben complet! Dirigit a joves de 
16 a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dijous 15, de 17.30 a 19 h
Espai Jove Remolí   
Cakepops de Nadal
Gaudeix d’una tarda entretinguda fent 
aquestes piruletes de xocolata amb 
decoració nadalenca. Dirigida a joves 
d’entre 12 a 18 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça (*)

TIC formació

Dimarts 13, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Fotografia d’hivern
Ha arribat l’hivern! Estàs llest per sortir 
a captar aquestes impressionats fotos, 
que només l’hivern et permet capturar? 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça.

TIC formació

Divendres 16, de 19 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí   
Iniciació al Photoshop
Vols aprendre tècniques senzilles d'edi-
ció d'imatge? Porta les teves fotos i 
aprendràs a editar-les i millorar-les. Per 
a aquest taller els participants hauran 
de portar el seu ordinador portàtil amb 
el programa instal·lat.  Dirigit a joves de 
16 a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar 
plaça (*)      

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove 
d’Emancipació romandran tancats 
el 6, 8, 9 i del 26 al 31 de desembre

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

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

(*) 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.   

Esplujove 
contra la 
SIDA
Tot el mes de desembre
En l’horari habitual de l’equipament
Oficina Jove d’Emancipació  
Espai Jove Remolí   
Punts temàtics 
Punt temàtic contra la SIDA i 
malalties de transmissió sexual. 
Trobaràs una selecció de material 
informatiu sobre el VIH i les ETS i 
la seva prevenció. 

Divendres 2
A partir de la mitjanit
Bars de la ciutat

Correbars de prevenció 
de la sida
Durant la nit la Creu Roja Joventut i 
una infermera esbojarrada repartiran 
preservatius i material de prevenció a 
diferents bars de la ciutat.

1 DESEMBRE
DIA MUNDIAL 
DE LA SIDA

TALLER JOVE FORMATIU
Dilluns 19, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Estudiar a l’es-
tranger: pros i contres'
Sovint estudiar a l’estranger té pros i 
contres que s’han de tenir molt en comp-
te alhora de triar aquesta opció formati-
va. En aquest taller et donarem les claus 
perquè puguis triar amb tota la informa-
ció disponible en l’actualitat. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal 
reservar plaça (*)

TALLER 
OCI JOVE
Divendres 23, 
de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Tast de caves
Aquest taller t’introduirà en l’atractiu món 
del cava. S’explicarà amb detall el procés 
d’elaboració, així com tots els detalls i 
curiositats al voltant d’aquest producte. 
Durant el taller i a mesura que es vagin 
tastant els diferents caves, s’introduiran 
aspectes de conservació, temperatures de 
consum aconsellades i maridatges amb 
diferents productes per poder configurar 
un àpat sencer. Dirigit a joves majors de 
18 anys. Taller gratuït, cal reservar plaça(*)

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

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

cognoms, edat i telèfon. 

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




