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comparsa (grup) i carrossa. 
Entre cançó i cançó hi haurà un 
moment en què es desvetllaran 
els noms dels guanyadors i gua-
nyadores del concurs de disfresses 
de la Gran Rua. Ai, quins nervis!

Paral·lelament a la desfilada, la gent 
gran de la ciutat pot celebrar la seva prò-
pia festa a les 17 hores al CEM Les Moreres 
(consulteu al Dia a Dia la informació de les 
inscripcions).

PREMIS PER AL CONCURS 
DE DISFRESSES

• Millor carrossa: trofeu més obsequi
• Millor comparsa: trofeu més obsequi
• Millor adult: (individual o parella):
 trofeu més obsequi
• Millor infantil: 
 (individual) trofeu més obsequi
• Més original: 
 (individual) trofeu més obsequi
• Més elegant: 
 (individual) trofeu més obsequi 

Tots els trofeus i els obsequis són ator-
gats per l'Ajuntament i el Grup de Percussió 
Atabalats, respectivament.

S
i la màgia dels Reis d’Orient ens 
encanta i enlluerna, la rauxa del 
Rei Carnestoltes ens trastoca i 
hipnotitza. Com n’és de divertit 
deixar-se endur per la disbauxa 

durant una setmana tal com dicta el curt 
però intens mandat de Sa Majestat! Aquest 
us convoca a tots, des del dijous gras, 23 
de febrer, fi ns al dimecres de cendra, 
1 de març, a les diverses activitats que 
munten les entitats del poble. Cal desta-
car-ne, especialment, la rua del dissabte 
25, que cada any supera la participació de 
l’anterior. 

Ja teniu pensada la disfressa de la vos-
tra comparsa? Recordeu que les millors 
s’enduen premi. Les podreu lluir i gaudir 
durant la Gran Rua que recorre els carrers 
de la vila. Aproximadament unes vint car-
rosses i comparses desfilaran des del car-
rer Cedres fins al parc Pou d’en Fèlix. Allà, 
Sa Majestat en Carnestoltes us dedicarà 
un discurs, que serà de tot, menys solem-
ne, i tot seguit, anar tirant cap al Complex 
Esportiu Municipal Les Moreres, on us 
espera el Carnaball amb música punxada 
per un dj. Hi haurà servei de bar i no es 
permetrà l'entrada de begudes. 

Recordeu que s’enduen premi la disfres-
sa més elegant, la més original, així com 
el millor adult i el millor infant o la millor 

DONEU LA BENVINGUDA 
AL REI CARNESTOLTES 
I LA SEVA RAUXA!
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ARRIBADA 20.15 h
Parc Pou d'en Fèlix

(plaça vermella) 

CARNAVAL 
A ESPLUGUES

Dissabte 25

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 • 

CONCURS DE DISFRESSES 

ACTUACIÓ DE DJ

[3€] (sense consumició)

Servei de bar a l'interior 

Prohibida l'entrada de begudes
Complex Esportiu Municipal 

Les Moreres



ELS NENS I LES 
NENES TAMBÉ 
HONOREN EL REI 
DESVERGONYIT

La versió infantil del carnaval és encara 
més atractiva que la dels adults, sobretot 
pel número d’activitats. La més destacada, 
per això, és la rua i festa que organitza l’Es-
plai Espurnes, i que desfila el diumenge 
26 al matí des del seu local, al carrer del 
Bruc, 40, fins a la plaça Catalunya. Allà 
els nens i les nenes poden jugar a cuca-
nyes i també divertir-se de la mà d’un grup 
d’animació. 

No us traieu encara la disfressa perquè a 
la tarda el grup de teatre l’Endoll us convida 
a L’Avenç Centre Cultural a un concurs 
de disfresses que us té preparat a les 17 
hores. 

De totes maneres, si voleu seguir la 
tradició del Carnestoltes al peu de la 
lletra, el Club d’Esplai Pubilla Cases 
– Can Vidalet és la vostra entitat. Ells 
són els encarregats de donar la benvin-
guda al Rei més desvergonyit de l’any i 
berenar truita de botifarra d’ou per mar-
car l’inici del seu mandat el dijous gras 
(dijous 23), a la plaça La Bòbila. També 
és allà on el dimarts 28 es farà el judi-
ci al Rei Carnestoltes; haurà arribat la 
Vella Quaresma i voldrà desterrar a Sa 
Majestat. Ho aconseguirà? 

Dijous 23  de 17.45 a 19 h

Dijous gras

Plaça de la Bòbila

Diumenge 26  11.30 h

Festa infantil   

de Carnestoltes

11.30 h Rua des • 

del carrer Bruc, 

40 fins a la plaça 

Catalunya

12.15 h Cucanyes   • 

i altres activitats

13.45 h Grup • 

d’animació.   

Plaça Catalunya

17 h Concurs   • 

de disfresses infantil.  

L’Avenç Centre Cultural 

Dimarts 28    
 de 17.45 a 19 h

Judici del Rei Carnestoltes 

i la Vella Quaresma.

Plaça de la Bòbila

Dimecres 1 de març 
 de 17.45 a 19 h

Dimecres de cendra

Enterrament  

de la sardina.

Plaça de la Bòbila

CARNAVAL EN LA PLAZA MACAEL  

CHIRIGOTAS
Concurso de disfraces y presentación de chirigota

Viernes 24  20 h 

Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

CARNAVAL EN EL CENTRO 
ARAGONÉS
Domingo 26  19 h

Centro Aragonés de Esplugues

En el Centro Cultural Andaluz Plaza Macael celebran el carnaval con 
la gracia y el humor que marca la tradición de origen gaditano de las chi-
rigotas y las comparsas. La entidad lleva muchos años reproduciendo 
estos cantos satíricos sobre la actualidad, que este año vuelven con un 
títul sugerente como 'Yo, yo mismo y 13 como yo'. Marcaos la fecha del 
viernes 24 a las 20 horas, momento en que empezará el habitual concurso 
de disfraces, que dará paso a la presentación de la chirigota. 

En la misma plaza, pero esta vez, el domingo 26 (19 h.), el Centro 
Aragonés de Esplugues también se une a las celebraciones del carnaval 
su propio baile y concurso de disfraces. ●

Els dies de disbauxa acabaran el dimecres de 
cendra (1 de març), quan l’Esplai Pubilla Cases 
acomiadarà el carnaval amb un espectacle i dona-
rà pas a la Quaresma tot enterrant la sardina. 
Quina pena! ●

CARNAVAL INFANTIL
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Arrenca una nova temporada de Jugatecambiental 
al parc de Can Vidalet
Són activitats per conèixer i aprendre a respectar el parc i el medi ambient que es fan els diumenges al matí

Després de les bones valoracions de la prime-
ra temporada, aquest mes arrenquen de nou les 
Jugatecambientals dels diumenges al matí al parc 
de Can Vidalet, un tresor natural d’Esplugues i un 
dels pulmons verds més importants de la zona. El pro-
grama inclou un seguit d’activitats en què les famí-
lies, amb fills de totes les edats, poden compartir un 
temps de joc i experimentació tot coneixent i apre-
nent a respectar el parc i el medi ambient en gene-
ral. És una iniciativa organitzada conjuntament per 
la Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai), l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, la Fundació SIGEA i 
l’Ajuntament d’Esplugues. 

De la nova programació, cal destacar una activitat 
que es farà el mes vinent, el diumenge 12 de març, titu-
lada ‘Qui viu a l’estany?’. Els participants prendran 
consciència del perjudici que suposa per a l’estany 
del parc alliberar animals exòtics que abans havien 
estat mascotes. Per exemple, des dels últims anys s’ha 
detectat un augment de la població de tortugues de Florida, una espècie catalogada com 
a invasora, que desequilibra l’ecosistema autòcton de l’estany. L’activitat també es farà 
properament amb els centres educatius de la ciutat per tal de fer més difusió d’aquesta 
problemàtica. 

D’altra banda, també cal esmentar les activitats d’aquest mes que inauguren el curs del 
2017.  Mentre el diumenge 19 podreu fer-vos una disfressa de Carnestoltes amb materials 
reciclats i elements naturals del parc, el diumenge 26 podreu participar en una gimcana 
d’allò més divertida tot descobrint els racons més emblemàtics del parc. ● 

Una exposició i una xerrada us apropen a la realitat de 
les persones refugiades

Més de 75.000 persones 
atrapades a Grècia, Sèrbia, 
Macedònia i altres països de 
la ruta dels Balcans, estan 
vivint un hivern gèlid, amb 
temperatures que arriben als 
20 graus sota zero, sense con-
dicions mínimes d’habitabili-
tat.  La situació de moltes 
persones sol·licitants d’asil 
és desesperant i la manca 
d’accions de governs i Unió 
Europea encara l’agreugen 
més. 

De tot plegat us en vol par-
lar la Comissió Catalana 
d’Ajut al Refugiat (CCAR) en 
dues activitats que realitzarà  
aquest mes a la nostra ciutat

La CCAR té com a objectius 
la defensa del dret d’asil i 
els drets de les persones 
refugiades i immigrants. 
Des de la Comissió qüestionen 
"la pretesa voluntarietat de les migracions" i volen "obrir un debat 
sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que 
necessiten d’algun tipus de protecció”.

Per una banda, es fa una exposició sobre ‘Diaris il·lustrats de 
persones refugiades’, on podreu conèixer els treballs que van fer 
quinze participants d’onze nacionalitats diferents en un taller d’art-

teràpia coordinat per la CCAR. 
La podreu veure des del dilluns 
20 al diumenge 26 al CEM Les 
Moreres.  

D’altra banda, també a Les 
Moreres es farà el dijous 23 una 
xerrada 'Compromesos amb 
les persones refugiades: el 
nostre rol en la defensa del 
dret d’asil'. Un representant de 
la CCAR presentarà els princi-
pals reptes als quals s'enfronten 
les persones refugiades, un tra-
jecte llarg i insegur, traves legals 
i administratives per arribar en 
territori d'asil, i les dificultats 
per obtenir un reconeixement 
legal de la seva situació. També 
respondrà a la pregunta: Com 
podem comprometre'ns a aco-
llir les persones refugiades? ●

Exposició: ‘Diaris il·lustrats de persones refugiades’

Del dilluns 20 al diumenge 26  d’11.30 a 13.30 h

CEM Les Moreres

Xerrada: 'Compromesos amb les persones refugiades: el 

nostre rol en la defensa del dret d’asil'’

Dijous 23  18.30 h • CEM Les Moreres

Foto: José Palazón

JUGATECAMBIENTAL:
‘Disfresses sostenibles per a 

Carnestoltes’

Diumenge 19  d’11.30 a 13.30 h 

‘El conte de la Irene i gimcana 

de descoberta del parc’

Diumenge 26  d’11.30 a 13.30 h

Foto: Eduard Castelló



Llega un año más el Día de Andalucía, 
seguramente la celebración que reta el 
mejor homenaje a la cultura andaluza. 
Este año los actos se concentran el pri-
mer fin de semana del siguiente mes, del 
viernes 3 al domingo 5 de marzo. En cuan-
to a su programación, las dos entidades 
organizadoras, la Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues (ACAE) y el 
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
(CCA Plaza Macael), han acordado mante-
ner las novedades que se incorporaron el 
año pasado, como fueron el nombramien-
to del Andaluz de Esplugues que se sumó 
al reconocimiento habitual del Andaluz 
del Año. La identidad de ambos se guar-
da bajo paño hasta que se hace público el 
viernes por la tarde (el Andaluz del Año), 
primera jornada de las celebraciones, y el 
domingo, el Andaluz de Esplugues. 

Como siempre podremos disfrutar de 
los actos habituales: el reparto de migas, 
la sardinada popular, los cuadros de baile 
o la ofrenda floral a Blas Infante. Cabe 
destacar el carácter abierto de esta cele-
bración, como afirma el presidente del 
CCA Plaza Macael, Juan José Marín 
"todos los ciudadanos del pueblo se 
podrán acercar a los actos programados”. 
La voluntad es “convertir la celebración 
en un día para toda la ciudadanía y no 
sólo para los andaluces”, añade el presi-

DÍA DE ANDALUCÍA 

Baile, gastronomía y canción 
celebran las raíces andaluzas

dente de la ACAE, Santi Gutiérrez. 
Podéis consultar todas las actividades 

en nuestra agenda Dia a dia y en la pró-
xima Agenda del mes de marzo. ● 

DÍA DE ANDALUCÍA
DEL 3 AL 5 DE MARZO

VIERNES 3 DE MARZO
Salón de Plenos del Ayuntamiento

21 h. Comienzo de los actos  • 

y Elección del Andaluz del Año 

Casal de Cultura Robert Brillas

22 h. Vino de Honor• 

SÁBADO 4 DE MARZO
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

DOMINGO 5 DE MARZO
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

¿Qué significa el Día de Andalucía 
para la comunidad andaluza 
de Esplugues?

Juan José Marín: Realizamos actos 
emblemáticos todo el año, pero el Día de 
Andalucía es el más importante ya que 
celebramos la festividad no solo de los 
andaluces, sino de todos aquellos ciuda-
danos identificados con la cultura andalu-
za en todos los ámbitos y vertientes.

L'ENTREVISTA DE L'AGENDA

“ Es una fiesta andaluza, abierta 
a toda la ciudadanía de Esplugues"

Santi Gutiérrez: Es un día de celebración, 
en el que la comunidad andaluza recuerda 
sus raíces y costumbres, que son, a su vez, 
motivo de añoranza de su tierra. 

¿De todos los recuerdos de estos años 
participando en el Día de Andalucía, cuál 
es el más entrañable?

J.J.M: Considero que todas y cada una de 
estas jornadas son entrañables, por el sopor-

Juan José Marín
Presidente del Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael 

Santi Gutiérrez 
Presidente de la Asociación Cultural 
Andaluza de Esplugues

te institucional de nuestro ayuntamiento, 
por el distintivos de Andaluz del Año, por 
la cantidad de gente de nuestro pueblo que 
participa y sobre todo por aquellos que por 
desgracia no están y dejaron huella en este 
día a lo largo de los años.

S. G.: Cuando hace cinco años tuve el honor, 
la primera vez como presidente de la ACAE, 
de llevar a cabo las celebraciones y nombrar 
al Andaluz del Año en el salón de plenos.

febrer 2017 - L'Agenda  5

Juan José Marín (izquierda) 
y Santi Gutiérrez, junto a 
Pilar Díaz, en la ofrenda 
floral al monumento de 

Blas Infante, en 2016
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Dia
a Dia

Febrer 2017

1 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar. Col·laboració del CNL de l’Hospitalet

 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

LET'S PLAY THE TALE
Tiny jungle with Patricia McGill      
Come and join in the stories through 
objects and visual aids as well as songs. 
Playful and interactive storytelling in 
English for children aged.           

 19 h 
Masoveria del Museu Can Tinturé    
Gratuït per al socis. No socis [5 €]

GENER CERÀMIC
8è CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Conferència: ‘El vidre català del Barroc 
al Noucentisme’
A càrrec de Jordi Carreras, especialista en vidre 
antic..  Informació i inscripcions: Museu de Can 
Tinturé, carrer de l’Església, 36, al telèfon 93 470 02 18, 
per c/e: esplugues.ampel@gmail.com o a la web: 
http://ampel.esplugues.ppe.entitats.diba.cat
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplu-
gues de Llobregat (AMPEL)

 19 h 
Casal de Cultura Robert Brillas  

Inauguració de l’exposició de 
pintura de Marian Àlvarez
Oberta fins al dilluns 13. Horari d’obertura: de dilluns a 
dissabte, de 18 a 21 h. 

 19 h
Saló de Plens de l'Ajuntament d’Esplugues  

Consell Municipal de Seguretat 
Ciutadana
Celebració de la sessió ordinària del Consell Municipal 
de Seguretat Ciutadana d'Esplugues.

2 DIJOUS
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Escultura catalana', a càrrec de Judit 
Subirachs. Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER INFANTIL D'ANGLÈS
Story time, by Mary Hidalgo      
Stories and games in English for children
6 years and up. Places limitades. 
Cal reserva prèvia.                   

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
Taula rodona: 'És possible fer hard 
boiled ara i aquí?'
Amb Jordi Ledesma, Vladimir Hernández i 
Carlos Zanón

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

DISCOFÒRUM
L’erotisme de la música: una trans-
gressora relació
Audiovisuals i comentaris, Ramon Cervera
 

9 DIJOUS
 De 10 a 15 h

CEM Les Moreres   
Campionat d’Espanya Seleccions 
Territorials Sub-17 Femení de Futbol Sala
La final del campionat se celebra el diumenge, 12 de 
febrer, d’11.15 a 14 h. Organitza: AE Penya Esplugues 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'L'evolució històrica del EE.UU., des 
de la seva fundació a l’actualitat', a 
càrrec de Rafael Mateos. 
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat (AUGGE)

 18 h • Casal de Cultura Robert Brillas  
C/Àngel Guimerà, 38

Xerrada informativa de la cooperati-
va Som Energia del Baix Llobregat

 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CLUB DE LECTURA FÀCIL

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DIJOUS DE LES DONES
Conferència-taller de fantasia sexual
A càrrec de la psicòloga i sexòloga Carme Sánchez

10 DIVENDRES
 De 10 a 15 h

CEM Les Moreres   
Campionat d’Espanya Seleccions 
Territorials Sub-17 Femení de Futbol Sala
Organitza: AE Penya Esplugues amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Esplugues

 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE - EL PADRINO
El padrino (1972), de Francis Ford Coppola. 
Entrada lliure

11 DISSABETE
 De 10 a 15 h

CEM Les Moreres   
Campionat d’Espanya Seleccions 
Territorials Sub-17 Femení de Futbol Sala
La final del campionat se celebra el diumenge, 12 de 
febrer, d’11.15 a 14 h. Organitza: AE Penya Esplugues 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues

 18 h • Biblioteca La Bòbila

CLUB DE LECTURA FÀCIL EN CATALÀ

 19 h
Biblioteca La Bòbila

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

  19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas   
Xerrada: 'El barrio Chino'
Història festiva i canalla del Raval al tombant de segle. 
A càrrec de la historiadora de l'art, guia i educadora 
cultural Laia Guillamet. Presenta la presidenta del 
Grup d'Estudis d'Esplugues, Rosa Abós. 
Organitza: Grup d'Estudis d'Esplugues

4 DISSABTE
 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

STORYTIME
Gina Ginger and Charlie Chives, by 
Kids & Us d'Esplugues    
Stories and games in English for children
6 years and up. Places limitades. 
Cal reserva prèvia.                   

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural   
Socis [2 €] No socis [3 €]  

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

5 DIUMENGE
 De 12 a 13 h

Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert de grups de guitarra de 
l’Escola Municipal de Música
Organitza: Escola Municial de Música d'Esplugues 

 18 h
L’Avenç Centre Cultural  
Socis [5 €] No socis [8 €]       
Teatre: Divines
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

7 DIMARTS
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència i col·loqui amb Lluís Llach
Més informació a aauge@yahoo.es  
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la Gent 
Gran del Baix Llobregat, AUGGE A LA PÀGINA SEGÜENT

 19 h
Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
La penitència de l’alfil
De Rafa Melero Rojo
Club de lectura de novel·la criminal en català, orga-
nitzat en col·laboració amb l’editorial Alrevés. Amb la 
participació dels autors. Coordinador: Jordi Canal

8 DIMECRES
 De 10 a 15 h

CEM Les Moreres   
Campionat d’Espanya Seleccions 
Territorials Sub-17 Femení de Futbol Sala
La final del campionat se celebra el diumenge, 12 de 
febrer, d’11.15 a 14 h. Organitza: AE Penya Esplugues 
amb la col.laboració de l’Ajuntament d’Esplugues

 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar. Col·laboració del CNL de l’Hospitalet
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17 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE EL PADRINO
El padrino. Parte II (1974)
De Francis Ford Coppola. Entrada lliure

18 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L’HORA DEL CONTE
Un ganivet i una forquilla ballen tan-
gos al meu plat, càrrec de l'Ós Mandrós

19 DIUMENGE
 De 10 a 14 h  

Sala polivalent del Centre Municipal Puig Coca

1a Marató de piano d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música
En aquesta primera marató de piano que organitza 
l'Escola poden participar tots els alumnes de piano, 
de totes les edats i nivells. És una activitat oberta al 
públic i gratuïta.
Organitza: Escola Municial de Música d'Esplugues

16 DIJOUS
 15.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

CONTES MENUTS
Els contes de la Rita, a càrrec de Sara Fuentes
Per a infants entre 2 i 3 anys, acompanyats d’una per-
sona adulta. Places limitades. Cal reserva prèvia

 18 h
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Paradoxes de la modernitat alimen-
tària', a càrrec de Jesús Contreras Hernandez 
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

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 12 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L’HORA DEL CONTE
Encendre la nit,  càrrec de Sandra Rossi

 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

12 DIUMENGE
 D'11.15 a 14 h 

CEM Les Moreres   
Campionat d’Espanya Seleccions 
Territorials Sub-17 Femení de Futbol Sala
Avui es juga la final. Organitza: AE Penya Esplugues 
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Esplugues

 De 12 a 13 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Concert d’orquestres de l’Escola 
Municipal de Música
Orquestra infantil L’ocellet i orquestra de cambra Ocell. 
Organitza: Escola Municial de Música d'Esplugues 

13 DILLUNS
 20 h 

Davant de l’Ajuntament d’Esplugues  
Performance: Fem els horts urbans
Per actuar s'ha d'anar vestits de negre
Organitza: Associacó de Veïns i Veïnes d’Esplugues

14 DIMARTS
 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas  

Els reptes de les entitats sense 
afany de lucre
Dirigit a totes les entitats i associacions d’Esplugues. 
Per a més informació: participacio@esplugues.cat, 
o al tel: 900 30 00 82

 20 h
Local de l'Espluga Viva  

DIÀLEGS SOTA LA SORRA
Xerrada: 
‘Obrim fronteres, tanquem els CIE’
A càrrec de Mercè Duch, de la Campanya pel 
Tancament dels CIE de Barcelona. Diàlegs organitzats 
amb la voluntat de retrobar l'espai de llibertat, reivin-
dicació i denúncia. Organitza: Espluga Viva

15 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar. Col·laboració del CNL de l’Hospitalet

 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

 19 h • Casal de Cultura Robert Brillas 
Inauguració de la exposició:

 ‘Esplugues de Llobregat. La seva 
gent i el seu patrimoni artístic’
Mostra d'olis i dibuixos a càrrec de Joan Bueno i 
Casedesús. Oberta fins al 28 de febrer, de dilluns a 
dissabte, de 17 a 21 h.
Organitza el Cercle Artístic d'Esplugues

 19 h • Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA T-10: LA FRONTERA
Harraga, d’Antonio Lozano
Coordinador: Luis Fernández Zaurín 

AULA UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN 

El diputat al Parlament de Catalunya 
Lluís Llach visita l’AUGGE 
El cicle de conferències organitza la xerrada el dimarts 7

 L’Aula Universitària per a 
la Gent Gran d’Esplugues i del 
Baix Llobregat (AUGGE) con-
vida el proper dimarts 7 (en 
comptes de dijous, com és ha-
bitual) el diputat al Parlament 
de Catalunya, Lluís Llach, al 
cicle de conferències que es 
fa a la Residència La Mallola.  
D’aquesta manera, l’AUGGE 
continua amb el seu propòsit 
de posar a l’abast dels seus so-
cis i visitants un espai de “debat i refl exió sobre els temes i les persones 
més rellevants de l’actualitat”, com afi rma la direcció del programa en un 
comunicat. 

Llach, a bastament conegut per la seva carrera musical, torna a Esplu-
gues en la seva nova faceta amb una xerrada on, després d’una introducció 
de 20 minuts, intentarà resoldre els dubtes dels assistents.

Amb aquesta conferència, l’AUGGE comptarà amb cinc cites durant 
aquest mes. La resta de ponents són la doctora en Història de l’Art Judit 
Subirachs, fi lla de l’arquitecte Josep Maria Subirachs, que parlarà sobre 
escultura catalana (dijous 2); el professor d’Història Rafael Mateos (dijous 
9), sobre l’evolució històrica dels EUA; el catedràtic i director de l’Obser-
vatori de l’Alimentació de la UB, Jesús Contreras (dijous 16), sobre les 
paradoxes de la modernitat alimentària; i  l’escriptor Gregorio Luri (dijous 
23), del seu últim llibre El cielo prometido. 

A més, cal recordar que aquest mes comença el monogràfi c d’història de 
la música amb Xavier Chavarria. El curs, de cinc sessions, és els dimarts 
al matí.●

XERRADA I COL·LOQUI AMB LLUÍS LLACH
Dimarts 7   18 h • Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós

Socis gratuït,  no socis [5€]  
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25 DISSABTE
 12 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

L'HORA DEL CONTE
Contes disfressats, a càrrec de Blai Senabre

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: ACAE, Atabalats, Boc de 
Biterna, Centro Aragonés, CC Anadaluz Plaza 
Macael, Colla de Bastoners, Colla de Castellers, 
Diables Infantils Boiets Esquitxafocs, Drums, 
Esbart Vila d'Esplugues, Esplai Pubilla Casas, 
Pastorets i Companyia, i Taller Flamenco.

 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. No es 
permet l'entrada de begudes al recinte. 

Carnaball, actuació de dj i concurs 
de disfresses
PREMIS CONCURS DE DISFRESSES
Millor carrossa: trofeu més obsequi 
Millor comparsa: trofeu més obsequi 
Millor adult: (individual o parella): trofeu més obsequi
Millor infantil: trofeu més obsequi
Més original: (individual) trofeu més obsequi 
Més elegant: (individual) trofeu més obsequi
Tots els trofeus i els obsequis són atorgats per 
l'Ajuntament i el Grup de Percussió Atabalats, 
respectivament.

 De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural   
[Socis [2 €] No socis [3 €]   

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

26 DIUMENGE
 D’11 a 14 h

Zona de vianants del carrer Àngel Guimerà  

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

 11 h • Museu Can Tinturé    (CEM Les Moreres)

Preu: [3 €]
Itinerari i ruta històrica: 
‘De la mà d’Esplugues’
Endinseu-vos per l’Esplugues més desconeguda i 
atractiva. Un recorregut sorprenent en el temps i en 
l’espai d’alguns racons més emblemàtics. 
¿Sabíeu que hi ha una de les residències d’estiueig 
del famós Baró de Malda? Veniu i descobrireu moltes 
coses més. Inscripció prèvia

 D’11.30 a 13.30 h • Parc de Can Vidalet  

JUGATECAMBIENTAL
‘El conte de la Irene i gimcana de 
descoberta del parc’
A partir de diverses proves per equips podreu desco-
brir els espais més emblemàtics del parc. 
Organitza: Fundesplai i AMB A LA PÀGINA 4

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

DISCOFÒRUM
Maurice Ravel: més enllà de l’im-
pressionisme
Un passeig per la vida i obra de l’autor del famós 
Bolero. Audiovisuals i comentaris, Francesc Coma

23 DIJOUS
 De 17.45 a 19 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
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'El cielo prometido', a càrrec de Gregorio Luri 
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

 18.30 h
CEM Les Moreres - aula de formació   
Xerrada: 'Compromesos amb les per-
sones refugiades: el nostre rol en la 
defensa del dret d’asil'
A càrrec de la Comissió Catalana d'Ajut al 
Refugiat
Organitza: Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat A LA PÀGINA 4

 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

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

EL PATI BLAU
Tertúlia amb l'escriptora Rosa Vendrell 
Tertúlia en la qual les autores que escriuen en cata-
là tenen un espai per compartir els seus llibres. En 
aquesta ocasió us acompanya Rosa Vendrell amb el 
seu llibre Algèria sense pors. Vivències d’una viatgera 
anònima. Organitza: Espluga Viva

24 DIVENDRES
 18 h • Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE EL PADRINO
El padrino. Parte III (1990)
De Francis Ford Coppola. Entrada lliure

CARNAVAL A ESPLUGUES
 De 17 a 19 h 

Rambla Verge de la Mercè 

Carnestoltes visita el comerç a Can 
Vidalet
Activitats infantils i entrega de premis als guanyadors 
de la Gimcana. Veniu i participeu-hi! 
Organitza: Associació Comerç Can Vidalet

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

CARNAVAL A ESPLUGUES
Concurs de disfresses i presentacó 
de la xirigota
Xirigota: Yo, yo mismo y 13 como yo
Organitza: Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

 11.30 h 
Parc del Pou d’en Fèlix pista Conxita Udina  
Ballada de sardanes
Cobla: Ciutat de Girona.
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Disfresses sostenibles per a 
Carnestoltes’
Taller creatiu on elaborareu les vostres disfresses amb 
materials reciclats i elements naturals. 
Organitza: Fundesplai i AMB A LA PÀGINA 4

 D’11.30 a 12.30 h • “La Rajoleta”  
Visita teatralitzada: ‘La Barbotina i els 
secrets de la ceràmica’
La  Sra. Barbotina, feta d’aigua i fang, us acompanyarà 
a fer un passeig màgic per “La Rajoleta” per descobrir 
alguns secrets dels tallers i les fàbriques de cerà-
mica. Preu: [8 €] per família. Consultey promocions. 
Inscripció prèvia. Recomanada a partir dels 5 anys

 18 h 
L’Avenç Centre Cultural  
Infants [7 €] Adults [4 €]   
Animació infantil: Musijocs 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

20 DILLUNS
 19 h • Espai Jove Remolí  

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

21 DIMARTS
 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas  
Xerrada musical
‘Presentació de les cançons guanyado-
res d'Eurovisió i la cançó espanyola’
Organitza: Associació de Veïns Barri Centre

19 h •  Biblioteca La Bòbila  

CLUB DE LECTURA CRIMS.CAT
Dits enganxosos, de Rafael Vallbona
Club de lectura de novel·la criminal en català, orga-
nitzat en col·laboració amb l’editorial Alrevés. Amb la 
participació dels autors. Coordinador: Jordi Canal

22 DIMECRES
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar. Col·laboració del CNL de l’Hospitalet

 17.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues     

TALLER INFANTIL D'ANGLÈS
Story time, by Mary Hidalgo      
Stories and games in English for children
6 years and up. Places limitades. 
Cal reserva prèvia.                   

 19 h 
Masoveria del Museu Can Tinturé    
Gratuït per al socis, no socis [5 €]

GENER CERÀMIC
8È CURS D’HISTÒRIA DE LA CERÀMICA
Conferència: 
‘Xavier Nogués, ceràmica i vidre’
A càrrec de Maria Antònia Casanovas, historiadora 
de l’art i especialista en ceràmica. Informació i ins-
cripcions: Museu de Can Tinturé, carrer de l’Església, 
36, al telèfon 93 470 02 18, per c/e: esplugues.ampel@
gmail.com o a la web: http://ampel.esplugues.ppe.
entitats.diba.cat
Organitza: Amics dels Museus i del Patrimoni d’Esplu-
gues de Llobregat
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Divendres 3 de març
 21 h • Saló de Plens de l'Ajuntament  

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

 22 h • Casal Robert Brillas  
Vi d'honor
Organizació: ACAE y C.C.A. Plaza Macael

Dissabte 4 de març
A partir de les 10.30 h • Plaça Catalunya

DÍA DE ANDALUCÍA
Festival andalús

 10.30 h
Sardinada popular

 11 h
Actuació dels quadres de ball, coros i cançó 
espanyola 

 13.30 h
Repartiment de migues populars
Organizació: ACAE i C.C.A. Plaza Macael A LA PÀGINA 5 I A L'AGENDA DE MARÇ

Diumenge 5 de març
Diversos llocs i horaris segons recorregut

Barcelona Magic Line 
La Magic Line és una caminada solidària que organit-
za Sant Joan de Déu en favor de les persones que es 
troben en situació vulnerable. Hi ha cinc modalitats, de 
10, 15, 20, 30 i 40 km. Les persones interessades a for-
mar part d’aquesta causa solidària es poden inscriure 
al web: http://www.magiclinesjd.org/ca  
Organitza: Obra Social Sant Joan de Déu A LA PÀGINA SEGÜENT

 D’11.30 a 13.30 h
Parc de Can Vidalet

JUGATECAMBIENTAL
‘Arbres singulars al parc de Can 
Vidalet’
Taller per conèixer els arbres més antics del parc. 
Organitza: Ajuntament d'Esplugues A LA PÀGINA 4

 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 A LA PÀGINA 5

CURSOS i TALLERS 
Cada dimarts de febrer, de 10 a 11.30 h 
Espai Jove Remolí 

Taller d’artteràpia multicultural
Dirigit a totes les dones d’Esplugues. Us agradaria 
explotar la vostra creativitat i potenciar el coneixe-
ment personal? Aquest és el vostre taller setmanal i 
gratuït. Dinàmiques d’artteràpia a través de tècniques 
artístiques com pintura, fang, roba, collage, escriptura... 
Cal inscripció prèvia: PAC central i PAC Can Vidalet. 
Tel: 900 300 082 o al c/e acollida@esplugues.cat 

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

 D’11.30 a 13.45 h • Plaça Catalunya   

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

 A LA PÀGINA 3

 17 h 
L'Avenç Centre Cultural   

CARNAVAL A ESPLUGUES
Concurs de disfresses infantil
Animació amb Òscar Medina. Activitat gratuïta. 
Organitza: L'Avenç Centre Cultural 

 19 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

28 DIMARTS
 De 17.45 a 19 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’haurand’enfrontar en el judici. Qui guanyarà aquest 
any? Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

 19 h
Biblioteca La Bòbila  
CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA NEGRA 
Escupiré sobre vuestra tumba
De Boris Vian. Coordinador: Jordi Canal

Dimecres 1 de març
 12 h • Biblioteca La Bòbila  

GRUP DE CONVERSA EN CATALÀ
Cal reservar. Col·laboració del CNL de l’Hospitalet

 De 17.45 a 19 h

Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL A ESPLUGUES
DIMECRES DE CENDRA
L’enterrament de la sardina
Espactacle pel barri de Can Vidalet i acte simbòlic 
d’enterrament de la sardina. 
Activitat gratuïta i oberta a tothom.
Organitza: Club d'Esplai Pubilla Cases Can Vidalet

Dijous 2 de març
 18 h

Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós
Gratuït per al socis. No socis [5€]  

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
'Leonard Bernstein, el músic total'
A càrrec de Pere-Andreu Jariod
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
 19 h • Biblioteca La Bòbila  

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

 La quarta edició de la Magic Line 
Sant Joan de Déu, la caminada so-
lidària en favor de les persones en 
situació vulnerable i que transcorre 
per una part d’Esplugues, té com a 
gran novetat la incorporació d’un 
recorregut de 15 km que sortirà de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu per 
celebrar els 150 anys de l’obertura 
del centre sociosanitari, aleshores al 
carrer Muntaner de Barcelona, l’any 
1867. 
A més del nou tram, es mantenen els quatre recorreguts habituals de 10, 20, 
30 i 40 km, tots amb fi nal a la plaça de la Catedral. Cal recordar que aques-
ta és una mobilització solidària especial: no és competitiva i hi participen 
equips de 5 a 20 persones, que fan accions de sensibilització i captació de 
fons al seu entorn per aconseguir el repte econòmic que s’hagin proposat 
realitzar abans del dia de la caminada, el diumenge, 5 de març. 
D’aquesta manera, l’impacte econòmic de la iniciativa creix exponencial-
ment. El 100% dels fons captats pels equips es destinen a programes socials 
dels onze centres de Sant Joan de Déu a la província de Barcelona, on atenen 
els sense llar, la dependència, la discapacitat intel·lectual, els trastorns men-
tals i els infants. 
Les persones interessades a participar-hi poden inscriure’s al web: 
http://www.magiclinesjd.org/ca.●

Obertes les inscripcions de la Barcelona 
Magic Line, que celebra els 150 anys de 
l’Hospital Sant Joan de Déu

MAGIC LINE SANT JOAN DE DÉU
Diumenge 5 de març  Sortida de diversos llocs i horaris

Informació i inscripcions a: http://www.magiclinesjd.org/ca
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Cada dijous, de 18 a 19.30 h • AV Centre

Taller de 'txi kung' 
La disciplina terapèutica oriental més completa.

Dimecres 8, 15 i 22 de febrer, de 17.30 a 20.30 h 
Escola Municipal de Ceràmica d'Esplugues  
Edifici Puig Coca   
Preu: [34 € residents] [54 € no residents]

Tallers de transferència d'imatges 
sobre ceràmica
Obert a tothom que vulgui aprendre a transferir una 
imatge en paper o similar, sobre una superfície de fang. 
No cal experiència prèvia. Inscripcions obertes fins 
al dimarts 7 inclòs. Places limitades. Per a més infor-
mació consulteu al web: http://www.espaidelesarts.
esplugues.cat/ceramica/ o truqueu al 93 372 04 16 

Dimarts 14, 21 i 28 de febrer i 7 i 14 de març
De 10.30 a 12 h  
Residència La Mallola – Auditori M. Rosa Campreciós

Curs monogràfic d’història de la 
música 
Música i representació: les imatges de la música 
A càrrec del professor de música Xavier Chavarria 
Talarn Places limitades. Per a més informació i ins-
cripcions: a la residència, per telèfon (639 345 441, 607 
220 360 o 933 717 160) o per c/e: aaugge@yahoo.es

Dilluns, 13 de febrer, 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. 

SORTIDES
Diumenge, 5 de febrer, 11 h 
Sortida des de la plaça Mireia
Itinerari: 
La Bateria de Sant Pere Màrtir
Fareu una petita excursió per la muntanya de Sant 
Pere Màrtir, veritable mirador del pla del Llobregat i de 
la ciutat de Barcelona. Descobrireu alguns aspectes de 
la defensa antiaèria durant la Guerra Civil espanyola 
i altres temes històrics relacionats amb aquest indret 
estratègic. 

Diumenge,12 de febrer, a determinar
Sortida: informació Espluga Viva 

EXCURSIONS EN BICICLETA
Seguint el curs del rei Gaià 
Cal inscripció prèvia. Informacions i inscripcions: 
Centre Excursionista d’Esplugues. 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, 
secretaria@esplugaviva.cat)
Organitza: Centre Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Dimecres, 15 de febrer, 11 h
Casa-Taller de Sant Just Desvern

Visita al taller de l’artista 
Montserrat Sastre
De la mà de l’escultora i ceramista Montserrat Sastre 
us endinsareu en el seu espai creatiu per compartir la 
sensibilitat i subtilesa de la seva obra artística. 
Activitat gratuïta prèvia inscripció. Places limitades. 
Punt de trobada: Plaça davant de l’Ajuntament d’Es-
plugues a les 10.30 h.

Diumenge, 19 de febrer, 7 h
Sortida des de la plaça Santa Magdalena

EXCURSIONS EN AUTOCAR
Les ermites de Montserrat
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’ac-
tivitat 'Excursions en bicicleta'. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

Diumenge, 29 de gener, a determinar
Sortida en cotxes particulars

SORTIDA PETJADES I CAMINS
Parc Natural del Montseny. 
Collformic-Matagalls
Consulteu la informació sobre les inscripcions a l’ac-
tivitat “Excursions en bicicleta”. Organitza: Centre 
Excursionista Esplugues-Espluga Viva

EXPOSICIONS 
De l’1 al 13 de febrer, de 18 a 21 h
De dilluns a dissabte
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició de pintura a càrrec de 
Marian Àlvarez
Inauguració: dimecres 1, a les 19 hores. 

Del 15 al 28 de febrer
De dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
Exposició: 

‘Esplugues de Llobregat. La seva 
gent i el seu patrimoni artístic’
Exposició d'olis i dibuixos, a càrrec de Joan Bueno i 
Casedesús. Inauguració: el dimecres 15, a les 19 h
Organitza el Cercle Artístic d'Esplugues

Del 30 de gener al 24 de febrer
Biblioteca La Bòbila  
Exposició:
 ‘40 anys sense Jim Thompson’

Del 30 de gener al 24 de febrer
Biblioteca La Bòbila  
Exposició: ‘Outskirts’, de Néstor Rives

Del 20 al 26 de febrer
CEM Les Moreres  
Exposició: 'Diaris il·lustrats de perso-
nes refugiades'
Aquesta exposició proposa una mostra il·lustrativa i 
didàctica dels processos de vida de la població refugi-
ada, específicament d’aquells que han participat en els 
tallers d’artteràpia a la Comissió Catalana d’Ajuda al 
Refugiat. A partir d’aquests tallers, quinze participants 
d’onze nacionalitats diferents han transformat els 
materials artístics en imatge i representació actual.
Organitza: Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat (CCAR) A LA PÀGINA 4

XIX JOCS FLORALS
ESPLUGUES, PRIMAVERA 2017 
Premis dotats econòmicament. Diplomes a tots els 
participants. 

CONVOCATÒRIA 
El Consistori dels Jocs Florals convida els ciutadans i 
ciutadanes d’Esplugues i altres poblacions a participar 
a la XIX edició dels Jocs Florals que se celebren amb 
caràcter biennal a la nostra ciutat. 

PREMIS ORDINARIS (en català) 

“Flor Natural” a la millor composició poètica de 
tema lliure, anomenat tradicionalment ‘d’honor i cor-
tesia’

“Englantina d’Or” a la millor composició poètica de 
tema patriòtic, històric o cívic
“Viola d’Or i Argent” a la millor composició poètica 
de tema religiós, espiritual o moral

PREMIS ESPECIALS JOCS FLORALS
A la millor composició poètica en llengua castellana
A la millor composició poètica en llengua angles

PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES 
A la millor composició poètica sobre la ciutat o la seva 
gent, en català o en castellà

LLIURAMENT DE PREMIS ATORGATS PER 
L’AJUNTAMENT 
Lliurament d’un diploma commemoratiu als partici-
pants guardonats i d’una menció honorífica a cadas-
cun dels accèssits, cedits per la Unió de Botiguers i 
Comerciants d’Esplugues.

BASES 
Els treballs que optin als guardons han de ser inèdits i 
no poden haver estat premiats en cap altre certamen. 
Se n’hauran de trametre vuit exemplars, a doble espai 
i en format Din A4, fins al dia 23 d'abril de 2017 en 
algun dels següents llocs:

- Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues
 C. Àngel Guimerà, 106-108 • Tel. 93 371 91 19 
- Centro Cultural Andaluz Plaza Macael 
 Pl. Macael, local 4 •  T. 93 372 51 01 
- Asociación Cultural Andaluza de Esplugues  
 (ACAE) C. Josep Anselm Clavé, 90 • Tel. 93 372 85 52 
- Centro Aragonés de Esplugues 
 Pl. Macael, s/n • Tel. 93 473 44 23 
- Centre Municipal Puig Coca 
 Petit Parc de l’Amistat, s/n •  Tel. 93 372 0416 

- Els treballs han d'anar encapçalats per un Lema i 
sense cap indicació de la identitat de l'autor.
- Es presentaran acompanyats d'una plica tancada. 
A l'exterior del sobre de la plica cal indicar el títol i 
el lema de l'obra.  Dins de la plica tancada s'ha de 
consignar el títol de l'obra, el nom i els cognoms, el 
telèfon, l'adreça electrònica i l'adreça postal de l'autor 
o de l'autora.
-També es poden presentar a l'adreça de correu elec-
trònic: b.esplugues.pm@diba.cat. Per cada treball 
presentat cal enviar un missatge amb dos fitxers 
separats en format Word, Open office o PDF. Un fitxer, 
amb el nom PLICA, contindrà les dades d'identificació 
i l'altre fitxer, el treball.

El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic 
a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues.
Les bases completes es publicaran al blog dels 
jocs: http://jocsfloralsblog.blogspot.com   Twitter @paremiquel /#espluguesliteraria

 BIBLIOTEQUES D'ESPLUGUES MOLT + QUE LLIBRES

Dimarts 7  18 h
Club de lectura Cordèlia
El viento de la luna, d'Antonio Muñoz Molina

Dijous 9  19 h 
Club de lectura Carpe Diem
La porta, de Magda Szabo

Dimarts 21  19 h
Club de lectura Novel·la negra
El asesino de policies, de Maj Sjöwall i 
Per Wahloö

Dijous 23  19 h 
Club de lectura Històries compartides
El món en un forat, d'Eulàlia Sariola

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D'ESPLUGUES

CLUBS DE LECTURA  Places limitades. Cal reserva prèvia



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

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

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

CEM Les Moreres 
Poliesportiu Municipal de Can Vidalet 

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

E S P O R T S
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TALLER JOVE FORMATIU
Dimarts 28, de 18 a 19.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Xerrada: 'Garantia juvenil. 
En què consisteix?'
Esplugues compta amb una impulsora 
de Garantia Juvenil. En aquesta xer-
rada s’explicarà què és exactament la 
Garantía Juvenil, requisits d’accés, com 
gestionar-la i tota la resta de informació. 
Dirigit a joves de 16 a 29 anys. Taller gra-
tuït, cal reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT 
INTERNACIONAL
Dilluns 27,de 18 a 19.30 h
Oficina Jove d’Emancipació  
Taller: Intercanvis juvenils i 
voluntariat internacional
Vols marxar a l’estranger aquest estiu? 

Tant si vols anar sol com en grup, durant 
una setmana o fins a tres setmanes; si vols 
practicar idiomes, conèixer cultures, fer 
un voluntariat internacional… Existeixen 
diferents tipologies d’estades d’estiu a 
l’estranger: intercanvis juvenils, camps de 
treball i camps de solidaritat. T’explicarem 
les diferències i com pots accedir-hi!
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller gra-
tuït, 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

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

Dimecres 22, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Cremes hidratants artesanals
Aprèn a fer cremes hidratants artesanals 
per la cura de la teva pell. Dirigit a joves 
de 16 a 35 anys. Taller gratuït, cal reser-
var plaça (*)

Esplujove tarda
(12-18 anys)

Dimecres 8, de 17.30 a 19 h 
Espai Jove Remolí   
Postres de St Valentí
Sant Valentí és una bona data per esti-
mar! Vine al remolí i crea unes postres 
per regalar! Dirigit a joves de 12 a 18 
anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

TIC formació

Dimarts 21 de febrer, 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 la teva càmera 
reflex. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Divendres 17, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí   
Tractament digital d'imatge
Vols aprendre tècniques senzilles d'edi-
ció d'imatge? Porta les teves fotos i 
aprendràs a editar-les i millorar-les. Per 
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 (*)

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

(*) 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.   

 

 

Afegeix-
te 

Afegeix-
te 

al Twitter!al Twitter!

VIII Mes de la Sensualitat
Arriben les activitats més suggeridores! 
Aprendràs a despertar el gust i el plaer dels sentits. (+18 anys)

Dimecres 15, de 19.30 a 20.30 h 
Espai Jove Remolí   
Masterclass Burlesque
En aquest taller podreu aprendre 
una coreografia sensual que perme-
trà alliberar tota l’autoestima i sen-
sualitat que tothom porta a dins. 
Taller per a dones de 18 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Divendres 17, de 21 a 23 h  
Espai Jove Remolí   
Còctels afrodisíacs
Aprèn a fer els còctels més sug-
geridors, amb ingredients que 
despertaran tots els teus sentits! 
T’atreveixes? Pot ser que els còctels 
continguin alcohol. Dirigit a joves 
de 18 a 35 anys. 
Taller gratuït, cal reservar plaça (*)

Divendres 24, de 19.30 a 21.30 h 
Oficina Jove d’Emancipació  
Bombons afrodisíacs
Ja que el fruit del cacau es considera afrodisíac, 
en aquest taller preparareu uns bombons amb els 
ingredients més estimulants que ens ofereix la 
nostra gastronomia. Apunta-t’hi! Dirigit a joves de 
18 a 35 anys. Taller gratuït, cal reservar plaça (*)



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

☎ 93 470 01 16 •  info@meetingpointschool.es 

www.meetingpointschool.es

THE MEETING POINT
SCHOOL OF ENGLISH

• NENS, ADOLESCENTS I ADULTS

• PREPARACIÓ EXÀMENS DE CAMBRIDGE 
 (F.C.E, C.A.E, C.P.E.)

• CLASSES PRIVADES IN COMPANY

• TALLERS DE CONVERSA

• PROFESSORS NADIUS I ALTAMENT QUALIFICATS

• AULES EQUIPADES AMB PISSARRES DIGITALS I TABLETS 

• CLASSES REDUÏDES

L’ÚNICA ACADÈMIA A ESPLUGUES ACREDITADA 

PER L’ESCOLA D’IDIOMES MODERNS DE LA 

UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

PEL NOSTRE COMPROMÍS AMB LA QUALITAT 

I EL RIGOR EN L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS.

ACREDITACIÓ OFICIAL DE NIVELL    

(MECR A1, A2, B1, B2, C1, C2)

MATRÍCULA GRATIS MATRÍCULA GRATIS 
SI T'HI APUNTES AL FEBRER. INFORMA-TE'N!SI T'HI APUNTES AL FEBRER. INFORMA-TE'N!


