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D
esprés de Ses Majestats d’Ori-
ent, el nostre rei preferit és el 
Carnestoltes. Sota el seu man-
dat, curt però intens, l’ordre i 
la tranquil·litat donen pas a la 

disbauxa i la diversió. Entre tots els actes 
que les entitats organitzen per fer honor a 
la seva arribada a Esplugues, cal remarcar 
especialment la rua de dissabte, que cada 
any suma més participació. 

Prepareu les tisores, els draps, el fil i 
l’agulla, els barrets, les perruques..., perquè 
les carrosses de la Gran Rua us esperen 
per desfilar plegats pels carrers de la vila: 
des del carrer Cedres fins al parc Pou d’en 
Fèlix. Allà, Sa Majestat en Carnestoltes 
ens dedicarà un discurs poc solemne per, 
tot seguit, anar desfilant cap al Complex 
Esportiu Municipal Les Moreres, on us 
espera el Carnaball. 

Si voleu optar per alguns dels premis que 
donen els botiguers i comerciants de la ciu-
tat, més val que us hi escarrasseu perquè 
cada any el nivell de creativitat és més 
elevat. Recordeu que s’enduen premi la 
disfressa més elegant, la més original, així 
com el millor adult i el millor nen o nena o 
la millor comparsa (grup) i carrossa. 

Entre cançó i cançó hi haurà un moment 
en què es desvetllaran els noms dels gua-
nyadors i guanyadores del concurs de dis-
fresses de la Gran Rua. Creueu els dits!

Paral·lelament a la desfilada, la gent gran 
de la ciutat pot celebrar la seva pròpia 

esprés de Ses Majestats d’Ori-
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, Sa Majest

CARNAVAL 

Arriba la disbauxa 

de la mà del 

Carnestoltes!

festa amb concurs de disfresses 
a les 17 h al CEM Les Moreres. I 
recordeu que al matí el Mercat 
Municipal de La Plana s'uneix 
a la celebració amb activitats 
infantils. ● 

PREMIS PER AL CONCURS
DE DISFRESSES  

• Millor carrossa: trofeu més obsequi
• Millor comparsa: trofeu més obsequi
• Millor adult: (individual o parella): 
menúespecial de cap de setmana per a 
dues persones al Restaurant Brasería La 
Pubilla
• Millor infantil: (individual) dues tardes 
al parc de jocs Baldufa Parc
• Més original: (individual) trofeu més 
tractament facial kobido Centre de 
Bellesa Merche Soler, de Can Vidalet
• Més elegant: (individual) trofeu més 
sopar de bufet lliure, amb beguda inclosa, 
per a dues persones, al Restaurant Can 
Palou.
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ARRIBADA 20.15 h
Parc Pou d'en Fèlix

(plaça vermella) 

CARNAVAL 
A ESPLUGUES
Dissabte 6

12 h

CARNAVAL AL MERCAT
Xocolatada infantil  amb 

música i diversió 

Mercat de La Plana

17 h

CARNAVAL GENT GRAN
Complex Esportiu Municipal  

Les Moreres

18.30 h 

GRAN RUA DE CARNAVAL
Inici al carrer dels Cedres i final 

al parc Pou d'en Fèlix (pista 

vermella) (20.15 h)

20.15 h - PREGÓ DEL 
REI CARNESTOLTES 
Parc Pou d'en Fèlix 

(pista vermella) 

A càrrec de Boiets Esquitxafocs. 

Col·labora l'Escola Municipal de 

Música d'Esplugues

22 h - INICI CARNABALL I 
CONCURS DE DISFRESSES 

[3 €] (sense consumició)

Servei de bar a l'interior

Complex Esportiu Municipal  

Les Moreres
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Com prepareu el Carnaval? 
Des de fa tres anys, l’elecció de la dis-
fressa la fan els infants i les famílies de 
l’esplai. D’aquesta manera impliquem 
tothom a la festa. A més, durant els 
tres dissabtes anteriors a la rua fem la 
disfressa amb els nens i les nenes i el 
grup de famílies.
 
Què destacaria del Carnaval? 
És la festa més gran de totes les que 
fem a l’entitat; hi dediquem tres mesos 
de preparació. De cara a Esplugues, 
el que va començar fa vint anys sent 
una festa que muntava Espurnes, s’ha 
acabat convertint en la festa infantil de 

D
urant la setmana del regnat 
del Carnestoltes hi ha moltes 
cites imprescindibles que us 
conviden a celebrar la rauxa 
amb companyia d’amics i ve-

ïns. Podeu menjar truita i botifarra d’ou 
el dijous gras amb l’Esplai Pubilla Ca-
ses – Can Vidalet, cantar unes xirigo-
tes, divendres al Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael o apuntar-vos al carnaval 
infantil que organitza l’Esplai Espurnes 
el diumenge 7. Aquesta última activitat ha 
esdevingut la festa més concorreguda per 
celebrar el carnaval amb els nens i nenes 
de la ciutat. Tothom que vingui disfressat 
es pot unir a la rua, que surt de la plaça 
Gandhi i acaba a la plaça Catalunya, on 
l’entitat us té preparats tallers, cucanyes, 
contacontes i activitats d’animació. 

Aquest any, a més, la rua serà d’allò 
més sobrenatural perquè els seus prota-

CARNAVAL INFANTIL
Dijous 4  de 17.30 a 20 h

Dijous gras

Plaça de la Bòbila

Diumenge 7  11.30 h

Festa infantil de Carnestoltes

• 11.30 h Rua des de la plaça

Gandhi fins a la plaça Catalunya

• 12.15 h Cucanyes i altres activitats

• 13.45 h Fi de festa

Plaça Catalunya

Dimarts 9  de 17.30 a 20 h

Judici del Rei Carnestoltes   

i la Vella Quaresma

Plaça de la Bòbila

Dimecres 10  de 17.30 a 20 h

Dimecres de cendra

Enterrament de la sardina

Plaça de la Bòbila

XIRIGOTES
Divendres 5  22 h

Centro Cultural Andaluz   

Plaza Macael

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

Marc Alcaraz
Responsable de l’Esplai Espurnes 
President de la Federació Catalana de l’Esplai

“ El Carnaval és la 
festa més gran de totes 
les que fem a l’Esplai”

gonistes aniran disfressats de superherois, 
segons ha revelat el responsable de l’Es-
plai Espurnes, Marc Alcaraz. Encara no 
han confirmat la seva assistència, però és 
possible que supermans, batmans, homes 
aranya, dones gat i dones de gel, entre 
altres personatges de còmic i dibuixos 
animats, desfilin pels carrers de la vila. 
Alcaraz us convida a agafar la disfressa i 
unir-vos a la celebració perquè “és temps 
de festa i el millor dia per fer el boig, tal 
com demana el Rei Carnestoltes”. 

Aprofiteu per esvalotar-vos a gust el 
diumenge perquè el dimarts 9 l’Esplai 
Pubilla Cases – Can Vidalet jutja les mali-
fetes del Carnestoltes i saluda la Vella 
Quaresma;és a dir, que s’acaben els dies 
de disbauxa.  Un comiat que encara es fa 
més evident el dimecres de cendra, amb 
la cercavila pel barri Can Vidalet, acom-
panyats dels diables de Toc de Foc de la 
Bòbila, i l’enterrament de la sardina. Adéu 
rei de la xerinola i fins l’any que ve! ● 

referència del Carnaval al poble. Aquesta 
evolució ha estat possible també gràcies a 
la col·laboració de l’Ajuntament.
 
Quina valoració fa de com celebrem la 
festa del carnaval a Esplugues? 
Un punt fort del Carnaval aquí és que hi 
ha una gran implicació de moltes entitats 
de la vila en l’organització de la festa, tant 
del dijous gras, de la gran rua de dissabte 
com de la rua infantil de diumenge. 

Què ressaltaria de la tasca que fa l’es-
plai a la ciutat? 
Tant a Esplugues com a Catalunya fem una 
tasca molt important perquè eduquem en 

valors i som un complement de la feina 
que es fa a les escoles. També crec que 
amb els temps que hem passat de crisi 
hem fet una tasca social important de 
suport a algunes famílies més vulne-
rables.  

urant la setmana del regnat 
del Carnestoltes hi ha moltes 
cites imprescindibles que us 
conviden a celebrar la rauxa 
amb companyia d’amics i ve-

ïns. Podeu menjar truita i botifarra d’ou 
el dijous gras amb l’Esplai Pubilla Ca-
ses – Can Vidalet, cantar unes xirigo-
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com demana el Rei Carnestoltes”.

valotar-vos a gus

Els superherois celebren el carnaval infantil
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S
i hay una fecha en la que la 
cultura andaluza brilla en todo 
su esplendor en Esplugues, 
esta es la del Día de Andalu-
cía, cuyos actos se extienden 

desde el viernes 26 al domingo 28. Este 
año las dos entidades organizadoras 
de la fi esta, el Centro Cultural Pla-
za Macael y la Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues (ACAE), se 
han propuesto montar una celebración 
“a lo grande”, afi rma el presidente de 
la primera entidad, Juan José Marín. 
Explica Marín que quieren ofrecer una 
fi esta más abierta a toda la ciudadanía 
que la que hacían hasta ahora. 

En consonancia a esta voluntad, hay 
dos grandes novedades. Este año se 
van a hacer dos nombramientos: el 
Andaluz de Esplugues, cuya elección 
es responsabilidad de una de las dos 
entidades y el Andaluz del Año, en el 
que se elegirá a una persona destacada 
del mundo social.

Respecto a la segunda novedad, 
atañe a una modificación en la progra-
mación de actos y espacios de celebra-
ción de la fiesta.

El Sábado por la mañana se organiza 
la sardinada popular, la degustación 
de migas y la actuación de los cuadros 
de bailes, coros y canción española 
entre otros en la plaza Catalunya.

Por la tarde,  en el mismo lugar, la 
actuación de un cuadro de bailes de 
cada entidad y a continuación la actua-
ción del grupo de sevillanas Brisas.

Otros actos solemnes como la ofren-
da floral al monumento Blas Infante 
y Vino de Honor, se realizarán este 
año el domingo cuando se conocerá el 
nombre del Andaluz de Esplugues, ele-
gido este año por la ACAE. ● 

DÍA DE ANDALUCÍA 

SABOR Y ARTE ANDALUZ 
DEDICADO A TODA 
ESPLUGUES

DÍA DE ANDALUCÍA 
DEL 26 AL 28 DE FEBRERO

VIERNES 26
Saló de Plens de l'Ajuntament

21 h. • Comienzo de los actos y 

Elección del Andaluz del año

Casal de Cultura Robert Brillas
22 h. • Vino de Honor

SÁBADO 27 • Plaza Catalunya
10.30 h. • Sardinada popular

11 h. • Actuación de los cuadros de 

baile, coros, canción española... 

13.30 h.

Reparto de migas populares

20 h.

Apertura de concierto a cargo de un 

cuadro de baile de cada entidad

20.30 h. • Actuación del grupo de 

sevillanas “Brisas”

DOMINGO 28
Plaza Blas Infante

12 h. • Ofrenda floral al 

monumento de Blas Infante

Edifici Molí Cadí

12.30 h.

Elección del Andaluz de Esplugues

13 h. • Vino de honor  

14 h. • Clausura del Día de Andalucía 
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L
’arquitectura catalana 
ha fet sovint honor a la 
rajola hidràulica. Una 
mostra d’això són els 
paviments de les ca-

ses modernistes i noucentistes 
que dibuixen mosaics precio-
sos sota els peus. Precisament 
entorn a aquest període, que 
va del 1880 al 1930, gira l’ex-
posició temporal ‘Catifes de 
ciment’, recentment inaugu-
rada al Museu Can Tinturé. 

La mostra, organitzada per 
la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del 
Patrimoni de Sitges, en col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Esplugues i els Museus 
d’Esplugues, fa un repàs cronològic al 
món de la rajola hidràulica, que va des dels 
antecedents ceràmics, passant pels panots 
dels carrers i fins a l’actualitat, en què algu-
nes empreses de disseny d’interiors estan 
recuperant aquest tipus de paviment. 

En vista de l’èxit que l’exposició ha tingut 
a Sitges, el Museu Can Tinturé s’ha animat 
a portar-la a casa nostra amb la incorpora-
ció d’una secció local en què s’explica la 
relació amb el municipi. I és que recents 
estudis han demostrat que la fàbrica Pujol 
i Bausis va actuar com a distribuïdora de 

rajoles hidràuliques i, d’al-
tra banda, el mateix edifici 
de Can Tinturé, que ha con-
servat els mosaics hidràulics 
de l’època, és un exemple 
immillorable per veure i tre-
pitjar catifes de ciment en la 
seva ubicació original.

Les peces i els documents 
que formen l’exposició proce-
deixen del fons particular del 
col·leccionista Jordi Griset i 
d’institucions públiques i pri-
vades. De fet, el propi Griset ve 
el dimecres 10 a fer una xerra-

da, juntament amb la doctora de 
GRACMON de la Universitat de Barcelona 
Marta Saliné,  sobre el mosaic durant el 
Modernisme. 

Més enllà de la xerrada, el Museu ha 
organitzat altres activitats per complemen-
tar la mostra, com una sortida a Manresa 
per visitar el Taller de Mosaics Martí 
(divendres 26) o el taller familiar ‘Peuades 
al Museu’ (diumenge, 13 de març), que 
inclou una visita guiada adreçada a públic 
infantil i un taller de manualitats en què 
els nens i nenes faran el seu propi mosaic. 
A més, cada diumenge al migdia podreu 
gaudir d’una visita guiada per a tots els 
públics. ●

EXPOSICIÓ 
TEMPORAL: 
CATIFES DE 

CIMENT 
FINS AL 3 
D’ABRIL 
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CATIFES DE CIMENT. 
EL MÓN DE LA 
RAJOLA HIDRÀULICA 

Oberta al públic fins al 3 

d’abril. Entrada lliure

Horaris: de dimarts a diven-
dres, de 17 a 20 h; dissabtes, 
de 10 a 14 i de 17 a 20 h; diu-
menges i festius de 10  
a 14 h. Tancat tots els dilluns

El Museu Can Tinturé s’endinsa 
al món de la rajola hidràulica

TORNEN ELS BOLEROS DE MIQUEL 
CASALS QUINTET A L’AVENÇ

Després d’omplir L’Avenç de 
gom a gom el gener de l’any 
passat, el quintet de Miquel 
Casals torna a pujar a l’esce-
nari de la sala teatre de L’Avenç 
per brindar-nos una selecció 
exquisita de boleros, chacha 
ranxeres, etc. El repertori del 
concert serà molt variat i es 
repassaran cançons de grans 
noms de la música, com Los  
Panchos, Chavela Vargas o Joan Manuel Serrat, entre d’altres. 

El Miquel Casals Quintet està format per Miquel Casals 
(pare) a la veu, Miquel Casals (fill) a la guitarra i la veu, Emilio 
Ruiz al teclat, Josep Vidal al contrabaix i Santiago Sánchez 
a la percussió. Una vetllada per sortir-ne amb la cantarella de 
cançons inoblidables al cap. ● 

17è SOPAR DE LA FAM

SOPAR AUSTER A FAVOR 
DELS NENS I NENES DE 
CUSCO

Pa, oli i aigua. Un sopar auster perquè la 
generositat vagi a parar a d'altres causes. El 
Sopar de la Fam és una activitat que organitza 
l'Agermanament Solidari, grup que pertany a 
la parròquia de Santa Magdalena. L’objectiu 
de l’acte benèfic és recaptar diners per donar 
suport a diversos projectes de cooperació. 
Aquest any, en què la iniciativa arriba a la 17a 
edició, compta amb la participació de Fernanda 
Rocamora i Elena Romagosa que explicaran 
el projecte “El hogar Amantí”, en què els nens 
i nenes de Cusco (Perú) són els principals bene-
ficiats. 

A l’acte també participa un grup de ball del 
Centre Cultural Standard Latino. ●

SOPAR DE LA FAM
Divendres 19  20.30 h 
L’Avenç Centre Cultural

CONCERTS DE BOLEROS DE MIQUEL 
CASALS QUINTET
Dissabte 20  19 h. L’Avenç Centre Cultural
Preu: 7 € general / 5 € socis
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Punt de llibre 
commemoratiu 
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elaborat per 

Eugeni de Haro
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3 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila 

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL l’H. Coordina: Josep Caba

4 DIJOUS
 De 17.30 a 20 h • Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES • DIJOUS GRAS
Inauguració Carnaval 2015
Hi haurà truita i botifarra d’ou per a tothom.
Activitat gratuïta i oberta a tothom. Per a més informa-
ció, truqueu al 93 438 48 96. 
Organitza: Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet  DE TOT EL CARNAVAL A LES PÀGINES 2 I 3

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La nueva frontera de la 
Comunicación'
A càrrec d’Ricardo Fernández Deu
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 EN CATALÀ
Onada de calor, de René Appel

19 h
Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
DIJOUS DE LES DONES
Conferència: 
‘La reforma horària: el camí cap a un 
nou temps social’
A càrrec de Cristina Sánchez, sociòloga i professora 
de la Universitat de Girona
Organitza: Departament de Dones

19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada: ‘La Mancomunitat’ 
A càrrec de la Lídia Verdier
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Dia
a Dia

Febrer 2016
5 DIVENDRES

 18 h • Biblioteca La Bòbila 
CINEMA FAMILIAR
«ANY ROALD DAHL»
Charlie i la fàbrica de xocolata
De Tim Burton

 19 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Inauguració de l'exposició fotogràfi-
ca: 'Mirant el cel'
Fotografies d’avions en moviment realitzades pel 
Club de Fotografia Pare Miquel d’Esplugues. 
Exposició del 8 al 27 de febrer

 20 h • Centro Cultural Andaluz Plaza Macael   
Plaça Macael, s/n local 4

CARNAVAL A ESPLUGUES
Concurs de disfresses i presentacó 
de la xirigota i la comparsa 
Xirigota: Si te molesto te jodes 
Comparsa: Sombrero, guitarra en mano
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

6 DISSABTE
 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
La maleta dels records 
A càrrec de Santi Rovira

CARNAVAL A ESPLUGUES
CARNAVAL ALS MERCATS

 12 h • Mercat de La Plana  

Carnaval al Mercat Municipal de La Plana
Xocolatada infantil amb música i diversió
Organitza: Associació de Venedors Mercat Municipal 
La Plana

CARNAVAL A ESPLUGUES
A partir de les 17 h

Complex Esportiu Municipal Les Moreres    

Festa i ball de Carnaval per a la gent 
gran. Ball i concurs de disfresses 

CARNAVAL A ESPLUGUES
 18.30 h

Des del c. Cedres fins al parc Pou d'en Fèlix 

Gran rua de Carnaval
Recorregut: Cedres, Serra del Cadí, rambla Verge de 
la Mercè, Molí, Jocs Florals, Enrique Tierno Galván, 
Lleialtat, plaça Sant Lluís Gonzaga, Josep Anselm 
Clavé, Laureà Miró, carrer Nou i parc Pou d'en Fèlix, 
cap a les 8 del vespre.

Entitats participants: Atabalats, Esbart Vila 
d'Esplugues, Centro Aragonés, Pastorets, 
Castellers, Bastoners, Taller Flamenco, ACAE, 
CCA Plaza Macael, Drums, FC Can Vidalet, 
FC Espluguenc, Esplai Pubilla Casas, Boiets 
Esquitxafocs i Escola Americana

 20.15 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista Vermella  

Pregó del Rei Carnestoltes
A càrrec de Boiets Esquitxafocs. Hi col·labora 
l'Escola Municipal de Música d'Esplugues

 22 h
Complex Esportiu Municipal Les Moreres    
Entrada: [3€] Sense dret a consumició. Gratuït per a 
infants menors de 6 anys. Hi ha servei de bar

Carnaball i concurs de disfresses
PREMIS CONCURS DE DISFRESSES
Millor carrossa: trofeu més obsequi 
Millor comparsa: trofeu més obsequi 
Millor adult: (individual o parella): menú especial de 
cap de setmana per a dues persones al Restaurant 
Brasería La Pubilla
Millor infantil: dues tardes al parc de jocs Baldufa Parc
Més original: (individual) trofeu més tractament 
facial kobido al Centre de Bellesa Merche Soler, de 
Can Vidalet 
Més elegant: (individual) trofeu més sopar de bufet 
lliure, amb beguda inclosa, per a dues persones, al 
Restaurant Can Palou.

7 DIUMENGE
 D’11.30 a 13.45 h

Plaça Catalunya   

CARNAVAL A ESPLUGUES
Carnaval infantil  
11.30 h 
Rua des de la rambla del Carme fins a la pl. 
Catalunya
12.15 h • Cucanyes i activitats per a totes les edats
13.45 h • Fi de festa amb cançons i animació.
Activitat gratuïta. 
Organitza: Grup d’Esplai Espurnes

 A LA PÀGINA 3

 18 h  
Centro Aragonés de Esplugues plaça Macael, s/n

CARNAVAL A ESPLUGUES
Carnaval al Centro Aragonés
Festa, ball i concurs de disfresses
Per a més informació truqueu al tel. 93 473 44 23
Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

8 DILLUNS
 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Exposició fotogràfica: 'Mirant el cel'
Fotografies d’avions en moviment realitzades pel Club 
de Fotografia Pare Miquel d’Esplugues. 
Oberta fins al dissabte 27

9 DIMARTS
 De 17.30 a 20 h

Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMARTS DE JUDICI
Judici al Carnestoltes i la Vella 
Quaresma
Un any més, la Vella Quaresma vindrà a posar ordre i a
fer fora el Rei Carnestoltes. Tots dos personatges s’hau-
ran d’enfrontar en el judici. Qui guanyarà aquest any?
Activitat gratuïta i oberta a tothom. 
Per a més informació truqueu al 93 438 48 96
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

 19 h 
Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
Dos metres quadrats de sang jove
De Xavier Aliaga. Amb la col·laboració de l’editorial 
Alrevés i la participació de l’autor

10 DIMECRES
 12 h

Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL l’H. Coordina: Josep Caba

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

 De 17.30 a 20 h

Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMECRES DE CENDRA
L’enterrament de la sardina
Cercavila pel barri de Can Vidalet i acte simbòlic d’en-
terrament de la sardina. Amb la participació de la colla 
de diables de l’Esplai Toc de Foc de la Bòbila.
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet
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 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues    

DISCOFÒRUM 
Peter Illy: Tchaikowsky, la passió de 
viure
Sentiment i poesia de la música russa. Selecció musi-
cal i comentaris, Francesc Ventura. Presenta, Josep 
Izquierdo
Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

 19 h
La Masoveria de Can Tinturé  
Conferència: 
‘Mosaic i ceràmica. El color a l’arqui-
tectura modernista’
El col·leccionista Jordi Griset i la doctora Marta 
Saliné us apropen al món del mosaic durant el 
Modernisme. Parlaran del mosaic hidràulic i el mosaic 
ceràmic, dues tècniques que van completar la tasca 
dels arquitectes del moment. Presentació del llibre de 
Griset: L’art del mosaic hidràulic a Catalunya
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat 

11 DIJOUS
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

CONTES MENUTS
Tinc moltes capsetes plenes de can-
çons, a càrrec de Sara Fuente
Per a infants d'entre 2 i 3 anys acompanyats d'una 
persona adulta. Places limitades. Cal reserva prèvia

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'La fundació de Roma, del mite a la 
realitat', a càrrec d’ Antonio Aguilera 
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 EN CATALÀ
Onada de calor, de René Appel

 19 h Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

13 DISSABTE
 De 9 a 15 h 

Complex Esportiu Municipal Les Moreres    

Campionat Comarcal de Gimnàstica 
Artística Jocs Esportius Escolars
Hi participen gimnastes de diferents clubs de la 
comarca del Baix Llobregat en categories prebenjamí, 
infantil, cadet i juvenil.
Organitzen: Consell Esportiu  Baix Llobregat, amb 
la col·laboració del Club de Gimnàstica Artística Les 
Moreres i l’ Ajuntament d’ Esplugues

 De 10 a 12 h 
Complex Esportiu Municipal Les Moreres    

Sortida de marxa nòrdica
(baixa inensitat)
Sortida des del CEM Les Moreres i es fa una ruta 
pels carrers del municipi. Inscripcions al CEM Les 
Moreres, pl. de les Moreres s/n, de dilluns a divendres, 
de 10 a 21 h. Organitzen: Ajuntament d’Esplugues  i 
l’entitat “BENDHORA”

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
Les disfresses «encontades»
A càrrec de Sandra Rossi

 13.30 h
Centre Municipal Puig Coca  

Metalà
Trobada de músics de vent metall de diferents escoles 
de música. Organitza: Escola Municipal de Música

 A les 20 h
L’Avenç Centre Cultural  
[7 €]  [Socis i sòcies 5 €] 
Teatre: Presas 
Organitza: CIA La traviesa

14 DIUMENGE
 12 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

Concert de la coral Teen Star Voices
Concert de la coral de joves de l’Escola Municipal 
de Música i Duets de piano i veu. Organitza: Escola 
Municipal de Música

 12 h
Parc Pou d’en Fèlix - Pista Conxita Udina  

Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona
Repertori de sardanes: Tarragona, ciutat pubilla, de 
Tomàs Gil i Membrado; El cornetí d’en Marcel·lí, 
Ricard Viladesau; Aquella cançó, Francesc Mas i Ros; 
Xamosa Anna Maria, de Joan Pascual; L’ermita 
dels àngels, de Pau Marons; El pantà d’Oliana, 
de Francesc Juanola; 75è aniversari a Vic, de Joan 
Jordi Beumala, Bell Penedès, de Josep Saderra; 
Compartint emocions, de Josep Coll i Ferrando. 
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç A PEU DE PÀGINA

12 h • Església de Sant Mateu  

Celebració de Santa Àgueda amb 
missa baturra con: Misa baturra 

 14.30 h • Centro Aragonés 

Dinar només per a dones
En acabat, podran entrar els homes. Inscripció o 
informació del dinar al mateix centre o al telèfon 93 
473 44 23, a partir de les 17 hores.
Organitza: Centreo Aragonés de Esplugues

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[9 €]  [Socis i sòcies 8 €] de 3 a 6 anys [6 €]
(entrada gratuïta per a menors de 2 anys)
Teatre: La Sireneta
Organitza: Magatzem d’Ars

15 DILLUNS
 A partir de les 17.15 h  

Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca  

7a SETMANA CULTURAL
 17.15 h • Taller de construcció d’instruments
 18.15 h • Toquem instruments
 19.30 h • Concert d’alumnes i professors

Organitza: Escola Municipal de Música

16 DIMARTS 
 A partir de les 17.15 h  

Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca  

7a SETMANA CULTURAL
 17.15 h •  Animació infantil
 18.15 h •  Toquem instruments
 19.30 h •  Vine a tocar amb la Banda

Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

L’HORA DEL CONTE
Contes per llepar-se els dits
Amb Adriana Segurado

La Cobla Ciutat de Girona brinda 
a Esplugues dues sardanes de 
lluïment a la ballada d’aquest mes
 La prestigiosa Cobla Ciutat de 

Girona torna a casa nostra convidada 
per la Secció Sardanista de L’Avenç 
el proper diumenge 14. En aques-
ta ballada ens obsequien amb dues 
sardanes de lluïment, en les quals la 
interpretació d’un dels instrumentistes 
destaca sobre la resta. És costum que 
quan hi ha una relació estreta entre la 
cobla i els organitzadors de les balla-
des, com és el cas de la Cobla de Girona i la Secció Sardanista, aquesta toqui de 
forma excepcional alguna sardana de lluïment. 
Així doncs, entre les nou sardanes que inclou el programa, interpretaran la sar-
dana de lluïment de trompeta El Cornetí de Marcel·lí, que està dedicada al 
trompetista de la formació gironina Marcel·lí Trias, recentment desaparegut; i la 
peça Aquella cançó, en què David Plans es lluirà amb el tible. “Tots els intèr-
prets de la Cobla Ciutat de Girona són molt bons, però el tible és particularment 
virtuós”, afirma el president de la Secció, Guillem Eastaway. 
Pel que fa a la resta de cançons, cal destacar també Xamosa Anna Maria, que 
va  escriure el compositor santjustenc Joan Pascual en honor a Anna Maria Sallés, 
membre de la Secció Sardanista d’Esplugues. 
Com és habitual en les trobades sardanistes de casa nostra, en aquesta ocasió 
també es farà un sorteig de dos obsequis entre els assistents: un tortell per cor-
tesia de la Pastisseria Fígols i una ampolla de cava, de Celler Torras.●

BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CIUTAT DE GIRONA 
Diumenge 14  12 h - Parc Pou d’en Fèlix – Pista coberta Conxita Udina
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 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ
Onada de calor, de René Appel

 19 h • Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                   
Cal inscripció prèvia.

 20 h • Local de l'Espluga Viva 
C/Sant Francesc Xavier 7-9  

EL PATI BLAU
Amb Isabel Franch i Susanna Martín
I la novel·la gràfica Sansamba. Pati blau és una 
tertúlia literària en la qual les autores expliquen la seva 
obra i, potser, també els seus dubtes. En acabat hi ha 
l’opció d’unir-se a un sopar senzill, prèvia inscripció i 
per un preu de [5 €]  
Organitza: Espluga Viva A LA PÀGINA SEGÜENT

26 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE
«TRIO DE DAMES»
Gilda, de Charles Vidor (1946)

 21 h
Saló de Plens de l'Ajuntament  

DÍA DE ANDALUCÍA
Elecció de l'Andalús de l'any 

 22 h
Casal Robert Brillas  

DÍA DE ANDALUCÍA
Vi d'honor
Organizació: ACAE y C.C.A. Plaza Macael

27 DISSABTE
A partir de les 10.30 h
Plaça Catalunya

DÍA DE ANDALUCÍA
Festival andalús

 10.30 h • Sardinada popular
 11 h • Actuació dels quares de ball, coros i 

canció espanyola 
 13.30 h •Repartiment de migues populars
 20 h • Obertura de concert a càrrec d'un qua-

dre de ball de cada entitat 
 20.30 h • Actuació del grup de sevillanes Brisas

Organizació: ACAE y C.C.A. Plaza Macael

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
Contes il·luminats
A càrrec de Ricart Ull Distret

 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

A determinar
Centro Aragonés de Esplugues  
Preu: [5 €] per parella, la meitat per persona sola 

Sopar d'alforja i ball 
Centro Aragonés de Esplugues

28 DIUMENGE
 A partir de les 12 h

Plaça Blas Infante i Edifici Cadí

DÍA DE ANDALUCÍA
 12 h • Ofrena floral al monument a Blas Infante
 12.30 h • Elecció de l'Andalús d'Esplugues
 13 h • Vi d'honor 
 14 h • Clausura 

Organizació: ACAE y C.C.A. Plaza Macael

 20.30 h • L’Avenç Centre Cultural  

Sopar de la Fam
Celebració del 17è Sopar de la fam. Amb la col-
laboració de Fernanda Rocamora i Elena 
Romagosa que us parlaran sobre “El hogar 
Amantaní” per a nens i nenes de Cuzco (Perú). En una 
faceta mes lúdica hi participa el grup de Standard 
Latino. Compartireu el sopar de pa oli i aigua. 
Organitza: Agermanament Solidari.
  A LA PÀGINA 5

20 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

HORA DEL CONTE
Contes de gegants, a càrrec de Mon Mas

 De 16 a 20 h  
Piscina Complex Esportiu Municipal La Plana  

Exhibició de natació sincronitzada
Organitza: Club Natació Esplugues amb el suport de 
l’Ajuntament

 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

 19 h • L’Avenç Centre Cultural 
[7 €]  [Socis i sòcies 5 €]   
Concert: 
Boleros, amb Miquel Casals Quintet  A LA PÀGINA 5

21 DIUMENGE
 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 

[10 €]  [Socis i sòcies 8 €]   
Teatre: Mètode Grönholm
Organitza: Espai A

23 DIMARTS
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA
A cada cual lo suyo, de Leonardo Sciascia. 
Coordina: Jordi Canal 

24 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila 

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL l’H. Coordina: Josep Caba

 17.30 h 
 Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

I LOVE ENGLISH
Story time, with Mary Hidalgo
Tallers, contes i jocs en anglès per a 
infants de 6 a 8 anys. Places limitades.  
Cal inscripció prèvia 

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Beethoven etern II: La simfonia al límit
Antologia de les simfonies núm. 6 -7 -8 -9
Selecció musical i comentaris: Francesc Coma 
Casajuana. Presenta: Pere Reverter
Club de Música Clàssica Pare Miquel d'Esplugues

25 DIJOUS
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Els Mèdicis: de banquers
a mecenes'
A càrrec de Salvador Claramunt 
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 

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
La mirada del cocodril, de Juli Alandes
Amb la col·laboració de l’editorial Alrevés i la partici-
pació de l’autor

17 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila 

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Amb la col·laboració del CNL l’H. Coordina: Josep Caba

 A partir de les 17.15 h  
Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca  

7a SETMANA CULTURAL
 17.15 h • Titelles i contes
 18.15 h • Toquem instruments
 19.30 h •  Vine a tocar amb l’orquestra

Organitza: Escola Municipal de Música

 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 PlePle Municipal

 19 h  • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA T-10
La dama de Porto Pim, d’Antonio Tabucchi. 
Coordina: Luis Fernández Zaurín

18 DIJOUS
 A partir de les 17.15 h  

Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca  

7a SETMANA CULTURAL
 17.15 h

Taller de romanços i rondalles de Mallorca
 18.15 h •  Toquem instruments
 19.30 h • Concert d’alumnes i professors

Organitza: Escola Municipal de Música

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Canvi climàtic.Últims acords de 
Paris', a càrrec de Miquel Barceló
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 EN CATALÀ
Onada de calor, de René Appel

19 h • Biblioteca La Bòbila     

HELLO BÒBILA! 
Grup de conversa en anglès
Coordinat per Conchi Estévez                 
Cal inscripció prèvia.

19 DIVENDRES
 A partir de les 17.15 h  

Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca  

7a SETMANA CULTURAL
 17.15 h • Taller de danses del món
 18.15 h •  Taller participatiu de música tra-

dicional, berenar de l’AMPA i lliurament dels 
premis de 'Toquem instruments'
Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE
«TRIO DE DAMES»
Laura, d’Otto Preminger (1944)
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Cada dissabte, de 17 a 19.30 h
Sant Francesc Xavier 7-9

Cau de dissabte
Els nens i nenes del cau es divideixen en unitats. Per a 
més informació, truqueu al 93 473 39 09.
Organitza: Agrupament Escolta Espluga Viva

Dilluns, 15 de febrer, de 18 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Educar-nos per educar. Escola de 
mares i pares d’Esplugues
Participeu en l’aventura d’aprendre amb, i dels fills i 
filles. Els resultats en educació no s’improvisen. Els 
hàbits són conseqüència de la pràctica constant. 
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: telèfon 900 300 082. Taller gratuït, places 
limitades. 

Preinscricpió oberta fins al dimecres, 10 de febrer
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Tallers de formació en smartphones 
i tauletes per a majors de 55 anys
La biblioteca us dóna l’oportunitat d’aprendre a fer 
servir el telèfon mòbil intel·ligent de forma gratuïta 
mitjançant dos tallers: 
• Del 25 al 26 de febrer, de 10 a 12 h
Fotos i vídeos amb el mòbil

• Del 3 al 4 de març, de 10 a 12 h

App’s i WhatsApp, comunicació ins-
tantània
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, 
Diputació de Barcelona, Fundció Pere Tarrés, Vodafone 
i l’Ajuntament,

TALLERS ESPLUGA VIVA 
Inscripcions: secretaria de l'associació, de 
dilluns a divendres, de 16 a 20 h
Tel.: 93 473 39 0 • secretaria@esplugaviva.cat
c/ Sant Francesc Xavier, 7-9. 

• Cuina en anglès per a nens i nenes
Dimecres, de 17.30 a 19 h
• Llengua de signes catalana
• Kundalini ioga Dc., de 20.30 a 22 h
• Teatre i expressió corporal per a nens i nenes 
• Funky per a nens i nenes
• Anglès per viatjar Dos grups per a diferents 
nivells. Dilluns, de 20 a 21 h
• Pintura i manualitats per a nens i nenes 
• Tabals per a nens i nenes
• Danses tradicionals per a nens i nenes
• Art urbà per a nens i nenes Dj., de 17.30 a 19 h
• Taller de pilates (Simonson Technique)
Dimecres, de 9.45 a 10.45 h
• Taller de risoteràpia 
• Taller de pintura per a adults

Horari a determinar segons el recorregut
Diveros carrers de Barcelona

Barcelona Magic Line
L'Obra Social Sant Joan de Déu organitza la Barcelona 
Magic Line, una marxa solidària no competitiva i per 
equips. La marxa té com a dos grans objectius el de 
sensibilitzar la ciutadania al voltant dels col·lectius 
vulnerables de la nostra societat i l’exclusió social 
(infància hospitalitzada, persones sense llar, perso-
nes amb dependència o problemes de salut mental, 
cooperació internacional, recerca en malalties men-
tals i infantils...) i mobilitzar-la per captar fons per a 
aquestes causes, unint esport i compromís social. 
Informació , inscripcions i donatius: 
barcelonamagicline.org. 
Organitza: Obra Social Sant Joan de Déu

 D’11 a 14 h
Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 D’11 a 13 h
Parc de Can Vidalet (zona de jocs infantils) 

JUGATECAMBIENTAL
Taller: ‘Què veiem en un arbre?’
Taller per identificar arbres. Elaborareu una làmina 
completa d'un arbre (Alzina) amb els aspectes més 
destacables per a la seva  identificació.

 11.30 h
Museu de ceràmica “La Rajoleta”   
DIUMENGES EN FAMÍLIA
Visita teatralitzada: ‘La Barbotina i els 
secrets de la ceràmica’
La Barbotina us proposa un passeig màgic per l’antiga 
fàbrica Pujol i Bausis, que us descobrirà els secrets 
dels tallers dels ceramistes. Activitat prèvia inscripció 
al 93 470 02 18 o museus@esplugues.cat. 
Preu: [8 €] per família  (fins a dos infants i dos adults). 
Activitat per a nens i nenes de 4 a 7 anys. Punt de tro-
bada: Museu Can Tinturé.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

 12 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Presentació de L’Esplufònica i con-
cert de l’Orquestra de corda infantil
Organitza: Escola Municipal de Música

 18 h • L’Avenç Centre Cultural  
[9 €]  [Socis i sòcies 8 €] de 3 a 6 anys [6 €]
(entrada gratuïta per a menors de 2 anys)
Teatre: El llibre de la selva
Organitza: Magatzem d’Ars

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts, de 19 a 20 h 
L’Avenç Centre Cultural

Curs de sardanes
A partir de 8 anys. Dues modalitats d’ensenyament: 
el ball de la sardana i també la tècnica de comptar i 
repartir. Inscripcions 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 grup 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 divendres, de 17 a 19 h
Associació de Veïns Centre

Taller de sevillanes
Organitza: Associació de Veïns Centre

El Pati Blau: Literatura en versió 
original, catalana i femenina
L’espai de tertúlia literària d’Espluga Viva convida a les 

escriptores Isabel Franch i Gemma Aguilera

 L’espai de tertúlia sobre llibres El Pati Blau, que pren 
el nom dels versos de Montserrat Abelló –Cadascú ha de 
tenir la seva cambra/i un pati blau/on passejar els seus 
dubtes–, convida cada darrer dijous de mes una escrip-
tora a la seu d’Espluga Viva. La idea de les impulso-
res de la iniciativa, estrenada l’octubre de 2014, era 
crear una tertúlia protagonitzada per autores catalanes 
i dirigida a tots els públics, femenins i masculins. Des 
dels seus inicis fins avui dia, hi ha passat una dotzena 
de noms, com ara Isabel Segura, Heura Marçal 
i Carme Pollina, Cinta Arasa, Marta Pérez, 
Margarida Aritzeta, Gemma Casamajó i Sílvia Bel, Bel 
Olid, Begoña García Carteron o Sònia Moll que, a més de ser l’autora 
que va inaugurar el Pati Blau, va ser l’encarregada de cloure la primera tem-
porada, al juliol de l’any passat, oferint-nos el deliciós recital Carta Blanca 
amb poemes seus musicats per Clara Peya, qui l’acompanyà al piano. La 
vetllada es va acompanyar amb un magnífic vi blanc a la fresca dels jardins 
Pons i Termes.

De cara a aquest primer trimestre de l’any, us presenten tres noms més, 
començant per la visita aquest mes d’Isabel Franch i la il·lustradora Susanna 
Martín, que venen a parlar de la novel·la gràfica Sansamba, un colpidor 
relat que descriu la dura realitat viscuda pels immigrants africans a Espanya 
a partir d’una història verídica. I, respecte al març, la protagonista serà la 
periodista Gemma Aguilera i l’obra Agent 447. L'home que va detenir 
el president Companys, en el qual es desvela per primera vegada la per-
sonalitat del policia Urraca a través dels seus dietaris. 

Les tertúlies, a més, s’acompanyen amb un maridatge de vi triat especialment 
per a cada llibre i, en acabar, hi ha la possibilitat de continuar la vetllada en 
un sopar (prèvia inscripció i per un preu de 5 euros).●

EL PATI BLAU • Espluga Viva c/Sant Francesc Xavier 7-9
Dijous 25 de febrer  20 h - Isabel Franchi Susanna Martín: Sansamba
Dijous 31 de març  20 h - Gemma Aguilera: Agent 447. L'home que va detenir el president Companys 
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TALLERS L'AVENÇ CENTRE CULTURAL
Informació i inscripcions: c/Àngel Guimerà, 27. 
Tel: 93 513 54 45 • centreculturalavenc@gmail.com

TEATRE ADULTS +18 anys (dimarts, de 20 a 22 h)
TEATRE PER A JOVES (de 13 a 18 anys)
• Teatre musical (divendres, de 20 a 22 h)
TEATRE INFANTIL 

• Teatre infantil (de 4 a 6 anys) (dil, de 17.30 a 18.30 h)
• Teatre infantil (de 7 a 9 anys) (dic, de 17.30 a 19 h)
• Teatre infantil (de 10 a 12 anys) (dic, de 19 a 20.30 h)
• Teatre i Cant (de 7 a 12 anys) (dim, de 17.30 a 19 h)
• Teatre en anglès (de 7 a 12 anys) (dil, de 18.30 a 20 h)

CANT: •Cant col·lectiu I (+16 anys) (dim, de 19.30 a 21 h)
• Particulars de cant (+12 anys) (dim, de 19.30 a 21 h)

DANSA: • Dansa lúdica (de 3 a 6 anys), Ball infantil 
(coreografies) (6 a 10 anys), Zumba (+16 anys), Flamenc 
(+16 anys), Dance fusion (+10 anys) 

COS / SALUT +18 anys: • Pilates (+18 anys) 
ESPORT:• Fitness +16 anys

TALLERS STANDARD LATINO
Informació i inscripcions: c/Sant Francesc 
Xavier, 36. Tel: 93 473 95 79 / 652 08 92 02 
(matins)

• Ball de saló (divendres, a les 19.30)
 Consulteu cursos avançats
• Salsa (dijous, 20.30 o 21.30 h)
• Ball llatí - Grup de noies (dl., 19.30 h o dc., 10 h)
• Lindy hop (dilluns, 20.30 h i dimecres, 21.30 h)
• Zumba (dilluns i dimecres, 20.30 h)
• Jump'ing (dilluns i dimecres, 19.30 h) 
• Ball llatí infants  (dilluns o dimecres, 17.30 h)
• Funky i hip hop infants i joves  
(divendres, 17.30, 18.30, i 19.30 h)

SORTIDES
Diumenge, 7 de febrer, a les 11 h
Sortida des de la plaça Mireia

Itinerari a la Bateria de Sant Pere 
Màrtir
Activitat gratuïta prèvia inscripció al 93 470 02 18 o 
museus@esplugues.cat.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL 

Diumenge, 14 de febrer, a les 7 h
Sortida en autocar: plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR 
La volta al Catllaràs, vessant nord 
(Alt Berguedà)
Informacions i inscripcions: CEE d’Esplugues, per 
a més informació truqueu al 93 473 39 09. Reserva de 
plaça fins al dimecres abans de l’excursió.Organitza: 
Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 20 de febrer 
Hora i lloc de sortida a determinar 

EXCURSIONS BTT. 
Estany d’Ivars i Castell del Remei 
(Pla d’Urgell)
Excursions de muntanya col·lectives en BTT. Cal inscrip-
ció prèvia. Consulteu la informació per a les inscripcions 
a l’activitat d’excursions en autocar. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 21 de febrer, a les 8 h 
Plaça Santa Magdalena (en cotxes particulars)

PETJADES I CAMINS
Pels turons del vi, Olèrdola 
(Alt Penedès)
Per a més informació truqueu al 93 473 39 09 o dirigiu-
vos al c/ Sant Francesc Xavier, 7-9 
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Divendres , 26 de febrer, de  9 a 14 h 
Punt de trobada: pl. Santa Magdalena 

Visita a Mosaics Martí (Manresa) 
Una visita al Taller de Mosaics Martí per veure in situ 
l’elaboració de les rajoles hidràuliques, una tècnica 
manual que es continua mantenint des de principis del 
segle XX. Activitat gratuïta. Places limitades. Inclou 
trasllat en autobús. Inscripció de l’1 al 22 de febrer, al 
934700218 o museus@esplugues.cat. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat

Fins al 3 d’abril
Museu Can Tinturé   
Exposició temporal: 
‘Catifes de ciment. El món de la rajo-
la hidràulica’
Mostra dedicada a les rajoles i mosaics hidràulics 
que van tenir el seu màxim esplendor durant el 
Modernisme i que avui dia tornen a estar d’actualitat. 
Inclou un àmbit local on s’explica la relació d’Esplu-
gues amb les rajoles hidràuliques.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL A LA PÀGINA 5

Tots els diumenges, a les 12 h
Museu Can Tinturé   
Visita guiada: ‘Catifes de ciment’
Visita comentada a la nova exposició amb especial 
interès als terres de Can Tinturé, que són una mostra 
de mosaics hidràulics a casa nostra.
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Tots els diumenges, a les 11 i 13 h
Museu Can Tinturé   
Visita guiada: 
Museu de ceràmica “La Rajoleta”
Una bona oportunitat per conèixer la història d’una de les 
principals fàbriques de ceràmica per on van passar artis-
tes tan destacats com Gaudí o el mosaïcista Lluís Brú. 
Organitza: Museus d’Esplugues de Llobregat – MEL

Del 23 de febrer al 9 de març 
En horari de la biblioteca
Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues  
Exposició: 'Imatges per pensar' 
Organitza:  Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació

Dimarts, 9, dissabte 20 i diuemnge 21 de febrer

28è poblat d’iglús
Consisteix en realitzar un taller per aprendre a cons-
truir un iglú i una excursió. 
Dimarts, 9 de febrer: classe teòrica al GELADE
Dissabte, 20 de febrer: construcció poblat d’iglús
Diumenge, 21 de febrer: 
Excursió adaptada a les possibilitats del grup
Inscripcions: els dimarts, de 21.30 a 23 hores, fins 
al 9 de febrer al local de GELADE (C/Àngel Guimerà, 
27-29). Preu: [3 €] En cas de no estar federat, la 
llicència federativa per 2 dies té un cost de 7,10€. 
Desplaçament de l’activitat en vehicles particulars. 
Més informació a www.gelade.cat
Organitza: GELADE i L’Avenç Centre Cultural

EXPOSICIONS 
Del l’1 al 29 de febrer • Biblioteca La Bòbila  
Exposició: ‘Asesinos natos’
De Rosa Romaguera

Del 2 al 28 de febrer
Biblioteca La Bòbila  
Exposició: 
‘La novel·la policíaca històrica’

A partir del 6 de febrer
Biblioteca La Bòbila 
Exposició virtual: 
‘Barcelona Connection’
Es podrà visitar a través de l’adreça web: 
https://www.pinterest.com/bobila/barcelona-
connection/ 

Del 8 al 27 de febrer
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

Exposició fotogràfica: 'Mirant el cel'
Fotografies d’avions en moviment realitzades pel Club 
de Fotografia Pare Miquel d’Esplugues. Inauguració: 
Dilluns 8, a les 19 h

CICLE DE CINEMA NEGRE 
TRIO DE DAMES

Divendres 19  18 h
Laura, d'Otto Preminger (1944)

Divendres 26  18 h   
Gilda, de Charles VIdor (1946)    

CINEMA FAMILIAR
Divendres 5  18 h 
«ANY ROALD DAHL»
 Charlie i la fàbrica de xocolata, de Tim 
Burton
      
      
 

BIBLIOTECA LA BÒBILA

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

DIES DE CONTE  
Els dies 6, 11, 13, 20 i 27
(Vegeu informació al Dia a dia)

ACTIVITATS EN ANGLÈS
I LOVE ENGLISH: STORY TIME & tales...
Contes, jocs i tallers en anglès 
per a infants 

Els dies 10, 17 i 24
(Vegeu informació al Dia a dia)    

 

CUBS DE LECTURA 
Places limitades. Cal reserva prèvia

Dimarts 2  18 h
CORDÈLIA
Joan Bosch: Moments estel·lars de Catalunya                 
Dijous 11   19 h
CARPE DIEM
Torrente Ballester: Crónica del rey pasmado
Dimarts 16   19 h
NOVEL·LA NEGRA 
Qiu Xiaolong:  Muerte de una heroína roja
Dijous 25   19 h
HISTÒRIES COMPARTIDES
Paula Hawkins: La Noia del tren 

TALLER D'ÚS DEL MÒBIL
Tallers de formació 
en smartphones i 
tauletes per a 
majors de 55 anys
Preinscripció oberta 
fi ns al dimecres, 10 
de febrer. 
La biblioteca, 
juntament amb la 
Fundació Pere Tarrés, 
Vodafone, la Dipu-
tació de Barcelona 
i l’Ajuntament, us 
dóna l’oportunitat 
d’aprendre a fer servir 
el telèfon mòbil intel·ligent de forma gratuïta 
mitjançant dos tallers: 

Del 25 al 26 de febrer, de 10 a 12 h
Fotos i vídeos amb el mòbil
Del 3 al 4 de març, de 10 a 12 h
App’s i WhatsApp, comunicació 
instantània. 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES
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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
de 12 a 18 anys

Dijous 18, de 17.30 a 18.30 h
Espai Jove Remolí   
Tastet dansa del ventre
Vine a aprendre aquest ball que ve de l’Ori-
ent Mitjà i descobreix la seva màgia. Dirigit 
a joves de 12 a 18 anys, cal reservar plaça. 
Gratuït (*)

TIC formació 

Divendres 19, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Tractament digital d’imatge
Vols aprendre tècniques senzilles d'edició 
d'imatge? Porta les teves fotos i aprendràs 
a editar-les i millorar-les. Els participants 
hauran de portar el seu ordinador portàtil 
amb el programa instal·lat. Dirigit a joves de 
16 a 35 anys, cal reservar plaça. Gratuït (*)

Dimecres 24, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Iniciació a la fotografia
T’han regalat una càmera reflex i no 
saps utilitzar-la? Vine i aprèn a treure-li 
el màxim profit! Cal portar una càmera 
reflex. Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal 
reservar plaça. Gratuït (*)

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

POLIESPORTIU CAN VIDALET  (ESPORTS DE SALA)

Dissabte 6 19 h Futbol sala masculí  CCA PL Macael – AE Les Botiques de Sitges

Dissabte 20 19 h Futbol sala masculí  CCA PL Macael – Montsant Sala5

E S P O R T S  COMPETICIONS ESPORTIVES OFICIALS (CATEGORIA SENIOR)
PARTITS  DE FUTBOL

CAMP DE FUTBOL SALT DEL PI

Diumenge 14 17.45 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Buegues CF

Diumenge 14 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Moja AE

Diumenge 28 20 h Futbol masculí Krill-Can Cervera C.F. – Sant Just Desvern CF

Diumenge 28 12 h Futbol masculí Espluguenc, f.a. – Fontsanta-Fatjó CD

ESPORTS DE SALA

PAVELLÓ GROC

Diumenge 7 10.45 h Voleibol femení CV Esplugues – Aljaferia

Diumenge 7 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – Sicoris

Diumenge 7 19.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues – CB Sant Andreu

Dissabte  13 17.30 h Futbol sala femení AEP Esplugues – FSF Rioja

Dissabte  13 19 h Futbol sala masculí AEP Esplugues – Bellsport AEFS

Diumenge 21 10.45 h Voleibol femení CV Esplugues – CV Sant Cugat

Diumenge 21 17.45 h Bàsquet masculí CBN Esplugues – CB Guinardó

Diumenge 21 19.30 h Bàsquet femení CBN Esplugues – Bàsquet Sitges

Dissabte 27 17.30 h Futbol sala masculí AEP Esplugues – Olimpic Floresta

Dissabte 27 19.30 h Handbol masculí H. Esplugues – Unió Esportiva Sarrià

COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LES MORERES

CAMP DE FUTBOL EL MOLÍ

Dissabte 20 18.15 h Futbol masculí Can Vidalet, c.f. – Junior CF

EXPOSICIÓ JOVE

Tot el mes, de 17 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Maquiles
Exposició fotogràfica sobre les condici-
ons laborals de les dones que treballen en 
les "maquiles" (empreses multinacionals 
que s'ubiquen en zones on els drets labo-
rals i, en especial, els de les dones, són 
pràcticament inexistents).

TALLER JOVE FORMATIU
Dijous 18, de 18 a 20 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Crea la teva 
empresa i aprèn a gestio-
nar-la amb èxit'
Taller dirigit a persones 
interessades en apren-
dre els aspectes claus 
per a crear el seu propi 
negoci o per a gestionar 
la seva empresa. Dirigit 
a joves de 16 a 35 anys, cal reservar plaça. 
Gratuït (*)

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

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 661 987 690 

(de dll a dv, de 17 a 20 h) o 
enviar un correu electrònic a 

jove.emancipacio@esplugues.cat 
indicant el taller, nom i 

cognoms, edat i telèfon. També onli-
ne a www.esplujove.net. 

Divendres 19,  de 19.30 a 21.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Passió per la xocolata: 
Dolços de xocolata blanca
En aquesta quarta edició del taller els i 
les joves tindran l'oportunitat de preparar 
dolços en què el gran protagonista serà: la 
xocolata blanca. Dirigit a joves de 16 a 35 
anys, cal reservar plaça. Gratuït (*)

Dijous 25, de 18.15 a 19.45 h
Espai Jove Remolí   
Masterclass burlesque
En aquest taller podreu aprendre una 
coreografia sensual que permetrà alli-
berar tota l’autoestima i sensualitat que 
portem a dins. Taller per a dones de 18 a 
35 anys. Cal reservar plaça. Gratuït (*)

Dimecres 24, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Bombes de bany i suggar scrup
Vine i aprèn a elaborar amb les teves 
pròpies mans unes bombes de bany i un 
sugar scrub. Cuida la teva pell i relaxa’t! 
Dirigit a joves de 16 a 35 anys, cal reser-
var plaça. Gratuït (*)

Divendres 26, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Menú afrodisíac d’enamo-
rats
Aprèn a cuinar les receptes més sug-
geridores, que et convidaran a acabar 
el sopar amb la sensualitat pels núvols. 
Dirigit a joves de 18 a 35 anys. Cal reser-
var plaça. Gratuït (*)

VII Mes de la Sensualitat
Arriben les activitats més suggridores! 
Aprendràs a despertar el gust i el plaer dels sentits...

(*) Per formalitzar la inscripció a les 
activitats cal trucar al 93 372 97 06 

(de dll a dv,  de 17.15 a 21 h) o 
enviar un correu electrònic a
 jove.remoli@esplugues.cat 

indicant el taller, nom i 
cognoms, edat i telèfon.  

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!



Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 4 (carrer de L’Avenç)

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA THE MEETING POINT, CENTRE ACREDITAT PER L'ESCOLA 
D'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONAD'IDIOMES MODERNS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Necessites acreditar el teu nivell d'anglès?

• ADULTS

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Pràctica de l'idioma en situacions quotidianes

• Preparació exàmens de Cambridge (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• Tallers de conversa en anglès

• Classes privades al centre i in-company lessons

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia 

• Horaris de matí, tarda i nit

• NENS I ADOLESCENTS 

• Expressió i comprensió oral i escrita

• Gran varietat de recursos i material didàctic

• Preparació exàmens de Cambridge. (F.C.E., C.A.E.)

• Suport individual: Tutories personalitzades gratuïtes per als 

 nostres alumnes

• Professors nadius altament qualificats

• Classes reduïdes i equipades amb la més alta tecnologia

• Horaris de tarda

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

NOUS CURSOS NOUS CURSOS 
MATRÍCULA OBERTAMATRÍCULA OBERTA


