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cultural i d'activitats d'Esplugues

CARNAVAL 
ja és aquí. 
La festa més 
esbojarrada!

DIA D’ANDALUSIA 
Esplugues s’omple 
d’aires del sud
 

MAGIC LINE 
La caminada més 
solidària



L’AGENDA 
d’Esplugues 
Dia a dia, febrer 2019

Dissabte 2
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

� De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

Diumenge 3
� De 10 a 14 h

Centre Municipal Puig Coca 

3a Marató de piano
Participen alumnes de tots els nivells de 
l’Escola
Organitza: Escola Municipal de Música

� A partir de les 12 h
Parròquia de Sant Mateu 

Missa baturra
� 12 h • Missa baturra en honor a Santa Águeda
� 14.30 h • Dinar per a dones al Centro Aragonés 

de Esplugues
� 18 h • Portes obertes i ball

Organitza: Centro Aragonés de Esplugues

� 18 h • L’Avenç Centre Cultural 

Concert familiar: Escolta les estrelles
Concert basat en l’obra El Petit Príncep. Vegeu 
descripció al mateix acte del dia 10. Organitza: 
Amics de la Música de Santa Magdalena i L’Avenç 
Centre Cultural

+     P.2

Dimecres 6
� 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DISCOFÒRUM
Giacomo Puccini. La Bohème: La 
bohèmia musical de París
Selecció d’audiovisuals i comentaris a càrrec de 
Josep M. Busqué
Organitza: Club de Música Clàssica

Dijous 7
 18 h

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘La història en clau de dona/
Un dia en la Barcino Romana’; 
a càrrec de l’historiador, Jordi Pisa.
Més informació a aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

+     P.3

� 19.30 h
Casal de Cultura Robert Brillas 

50 ANYS SENSE EL RAVAL 
Xerrada: 
‘Recordant l’escola de les monges’
Presenta Rosa Abós i Prats, presidenta del 
GEE. Ponent: Marta de Planell i Mas, tècnica 
responsable de l’Arxiu Municipal
Organitza: Grup d’Estudis d’Esplugues

Dissabte 9
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

� De 17 a 19.30 h
L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

Ball per a la gent gran
Organitzen: L’Avenç Centre Cultural i 
l’Ajuntament
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Els Amics de la Música de Santa Magdalena organitzen el concert familiar ‘Escolta 
les estrelles’, concert basat en l’obra d’Antoine de Saint-Exupéry, El Petit Príncep. 
L’espectacle estarà interpretat per les corals SOM·night (cor de joves de les corals 
Musicorum) i El Cor de Nit. Es comptarà amb la participació especial d’alumnat de 
les escoles Folch i Torres i Isidre Martí d’Esplugues, i d’altres escoles de Castellar del 
Vallès, Sant Just Desvern i Sabadell, i la col·laboració especial de l’actor Gerard Oms. 
Tot plegat, amb l’acompanyament musical de piano, clarinet, trompa i fl auta travesse-
ra, sota la batuta de Sònia Gatell.

Es tracta d’un concert en forma de conte que narra la trobada entre un nen i un 
aviador, i com aquest es replanteja la vida. Una història musicada que farà emocionar 
i refl exionar tan a persones adultes com a infants.

El primer concert s’oferirà el diumenge 3, a L’Avenç Centre Cultural, mentre que el 
segon es durà a terme el diumenge 10, al Centre Cultural La Bòbila, ambdós a las sis 
de la tarda.

CONCERTS FAMILIARS ‘ESCOLTA LES ESTRELLES’
Diumenge 3, a les 18 h • L’Avenç Centre Cultural
Diumenge 10, a les 18 h • Centre Cultural La Bòbila 

Concert familiar basat en l’apassionant 
conte del Petit Príncep

Diumenge 10
� 18 h • Centre Cultural La Bòbila 

Concert familiar: Escolta les estrelles
Concert basat en l’obra El Petit Príncep. El concert 
està interpretat per les corals SOM·night (cor de 
joves de les corals Musicorum) i El Cor de Nit  
amb la participació especial d’alumnes de les 
escoles Folch i Torres i Isidre Martí d’Esplugues de 
Llobregat i d’altres escoles de Castellar del Vallès, 
Sant Just Desvern i Sabadell. També hi participa 
l’actor Gerard Oms i acompanyament musical 
de piano, clarinet, trompa i fl auta travessera sota 
la direcció de Sònia Gatell
Organitza: Amics de la Música de Santa 
Magdalena

+     P.2

Dilluns 11

� 19 h 
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES I 
LES NENES EN LA CIÈNCIA
Conferència: ‘Les dones al món 
de l’aeronàutica’, a càrrec de Sonia 
Corrochano, directora de l’Aeroport de 
Barcelona-El Prat des de 2012, enginyera 
aeronàutica que ha desenvolupat la seva 
carrera des del món de la construcció, els 
projectes i la gestió dels aeroports. Participant 
també en projectes internacionals des d’un 
punt de vista de la consultoria.
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Dijous 14
� 17.30 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Contes menuts

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència: ’Les dones en el 
món de l’enginyeria’, a càrrec de 
Núria Garrido, vicerectora de Docència 
i Estudiantat de l’UPC. Més informació a 
aaugge@yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

+     P.3

� 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  
Xerrada informativa: 

‘De què parlem quan parlem de 
radicalització’. A càrrec de Maria 
del Carme Guirao Cid, especialista en 
criminologia i terrorisme. L’11 de Setembre i 
la implantació de les noves tecnologies han 
marcat un abans i un després en la manera de 
concebre el terrorisme, passant d’un de caire 
etnonacionalista (ETA o IRA) a un altre basat en 
la fe religiosa, essent Al-Qaeda i Dâesh els seus 
màxims exponents. Tractarem els factors que 
duen un individu a endinsar-se en el complex 
procés de la radicalització que, si es completa, 
el podran dur a cometre un acte terrorista

Divendres 15
� 18 h • Biblioteca La Bòbila 

CICLE DE CINEMA NEGRE: 
L’hampa de Jose Giovanni
Abel Davos, un conegut criminal italià, fuig a 
França amb la seva família per eludir una ordre 
d’arrest i la condemna de mort. L’acompanya el 
seu fi del amic Raymond Naldi, un altre conegut 
criminal perseguit per la justícia. A la frontera 
es produeix un tiroteig... Basada en la novel·la A 
todo riesgo, de Jose Giovanni.

Dissabte 16
� 12 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

L’HORA DEL CONTE

Diumenge 17
� 11.30 h • Parc Pou d’en Fèlix - Pista coberta 

Ballada de sardanes
Amb l’actuació de la Cobla Ciutat de Girona. 
Més informació a www.sardaesplugues.cat
Organitza: Secció Sardanista de L’Avenç Centre 
Cultural

� 18 h • L’Avenç Centre Cultural 
Teatre:

La gata damunt la teulada de zinc
La Companyia Kadiram presenta aquest text 
de Tennesse Williams, cabdal del teatre del segle 
XX.  Des de la direcció, han volgut portar el text 
als nostres dies per la vigència de la temàtica 
dels temes que s’hi tracten (relacions familiars, 
incomunicació, desigs ocults, la mentida...)
Organitza: L’Avenç Centre Cultural

Dilluns 18
� 19 h

Casal de Cultura Robert Brillas 

Xerrada: ‘Els vehicles de mobilitat 
personal (VMP)’
La Policia Local i els Mossos abordaran una 
xerrada al voltant  dels vehicles de mobilitat 
personal
Organitza: AVV El Centre

Dimarts 19
� 19 h

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

Tertúlia literària: ‘No estiguis tan segur’,amb 
l’autor del llibre, Lluís Llort.
Modera Jordi Macarulla

Dimecres 20
� 18 h

Saló de Plens de l’Ajuntament 
Plaça Santa Magdalena, 5-6    

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

  19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DISCOFÒRUM
Mozart versus Mozart: música 
en estat pur. Selecció d’audiovisuals i 
comentaris a càrrec de Ramon Cervera
Organitza: Club de Música Clàssica
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+ AULA UNIVERSITÀRIA PER A LA GENT GRAN

Dones i història centren les conferències 
de l’AUGGE d’aquest mes
L’Aula Universitària per a la Gent Gran d’Esplugues i 
del Baix Llobregat (AUGEE) inicia l’any amb la conferència 
‘La història en clau de dona/ Un dia en la Barcino Romana’, 
a càrrec de l’historiador Jordi Pisa. Al llarg de la xerrada es 
farà un repàs de la història de la humanitat, posant especial 
atenció en el paper que hi han tingut les dones i la seva 
infl uència en àmbits com el polític, fi losòfi c, econòmic, 
científi c, social i religiós. Aquesta conferència se celebrarà el 
dijous 7. En la mateixa línia, i just una setmana després, Nú-
ria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat de l’UPC, 
oferirà la xerrada ‘Les dones en el món de l’enginyeria’, una 
anàlisi de la trajectòria femenina en un sector majoritària-
ment masculí.

D’altra banda, el dijous 21, Salvador Claramunt, historia-
dor i professor de la Universitat de Barcelona, parlarà de ‘La 
corrupció política a la història’, una retrospecció en el món 
de la política i les seves allargades ombres. I fi nalment, i per 
tancar el mes, el periodista Antoni Arbonés traspassarà 
fronteres i us farà viatjar fi ns al Japó, en la xerrada ‘Japó, el 
país de la memòria profunda’.

Quatre conferències que permetran mirar el passat per 
entendre millor el present i, d’aquesta manera, poder millo-
rar el futur.

Dijous 7: ‘La història en clau de dona/ Un dia en la Barcino 
Romana’ a càrrec de Jordi Pisa 

Dijous 14: ‘Les dones en el món de l’enginyeria’, a càrrec 
de Núria Garrido

Dijous 21: ‘La corrupció política a la història’, a càrrec de 
Salvador Claramunt

Dijous 28: ‘Japó, el país de la memòria profunda’, a càrrec 
d’Antoni Arbonés

Residència La Mallola. Auditori M. Rosa Campreciós

Jordi Pisa

Núria Garrido
Salvador 

Claramunt



Dijous 21
 18 h • Residència La Mallola

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
‘La corrupció política a la història’, 
conferència a càrrec del historiador Salvador 
Claramunt. Més informació a aaugge@
yahoo.es
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

+     P.3

 19 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

DECONSTRUIR PER CONSTRUIR
Projecció del curtmetratge: Nobody is 
perfect, de la directora espluguina Beatriz 
Pérez, guanyador del festival DocsBarcelona. 
Un documental sobre la identitat, el gènere i 
l’amor propi. Posterior taula rodona.
Organitza: JSC Esplugues

Divendres 22
 18 h

Biblioteca La Bòbila  

CICLE DE CINEMA NEGRE: 
Hasta el último aliento
Gustave Manda és un perillós criminal que, 
després d’escapar-se de la presó, va a Pa-
rís per reunir-se amb els seus socis i es veu 
embolicat en una matança entre bandes rivals. 
Abans d’abandonar el país, Gustave necessita 
fer un últim cop per aconseguir diners, però 
és perseguit per l’inspector Blot. Adaptació 
de la novel·la Hasta el último aliento, de José 
Giovanni

+
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19 h

DÍA DE ANDALUCÍA
Del 22 al 24 de febrero

Viernes 22
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 23
Plaza Macael
10 h - Sardinada popular
13.30 h - Reparto de migas populares

Local ACAE (c. Josep Anselm Clavé, 90)
De 10 a 13 h - Concurso y Reparto de migas populares.
Realización de diversos actos durante el día

Domingo 24
Plaza Blas Infante
10 h - Ofrenda fl oral al monumento a Blas Infante
Parque de la Solidaridad (C/ Maria Aurèlia Capmany)
11 h - Actuación de los Cuadros y Coros de las entidades ACAE  
y CCA Plaza Macael
13 h - Se ha previsto la actuación del grupo Las Migas

Las Migas

DÍA DE ANDALUCÍA

Esplugues vibra 
con el folclore 
andaluz

La cultura y raíces andaluzas están profundamente 
arraigadas a nuestro municipio, en gran parte, gracias a la 
labor del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael y de la 
Asociación Cultural Andaluza de Esplugues (ACAE) que, 
a lo largo del año, acercan las tradiciones del sur a nuestro 
municipio. Pero este mes la tradición andaluza brilla con 
todo su esplendor con la celebración del Día de Andalucía. 
Un evento que rinde homenaje a esta cultura y que, como 
en ediciones anteriores, nombrará al Andaluz del Año. Las 
actividades empezarán el viernes 22 y se alargarán hasta el 
domingo 24. Durante este periodo podréis disfrutar de los 
actos habituales como la sardinada popular o el reparto de 
migas. Y en el ámbito más artístico, los bailes y la música 
fl amenca, con los cuadros y coros locales y se ha previsto 
la actuación estelar de Las Migas, un cuarteto femenino 
que sobresale por ser intérpretes, compositoras y arreglistas 
de sus propios temas, y por crear una sorprendente fusión 
de culturas, tomando como base el fl amenco. También 
se realizará la habitual ofrenda fl oral al monumento a Blas 
Infante, máximo exponente del nacionalismo andaluz.
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 A partir de les 21 h

DÍA DE ANDALUCÍA
 21 h • Saló de Plens de l’Ajuntament   

Començament d’actes i elecció de 
l’andalús de l’any

 22h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Vi d’honor
Organitza: ACAE i CCA Plaza Macael

+     P.4

Dissabte 23
� A partir de les 10.30 h 

Plaza Macael  

DÍA DE ANDALUCÍA
� 10 h • Sardinada popular
�1 �3.30 h • Repartiment de migas 

populars
Organitza: CCA Plaza Macael

+     P.4

� De 10 a 13 h 
Local ACAE (c. Josep Anselm Clavé, 90)  

DÍA DE ANDALUCÍA
Concurs i Repartiment de migas 
populars per a tothom
Realització de diversos actes durant el dia
Organitza: Asociación Cultural Andaluza de 
Esplugues (ACAE)

+     P.4

� 11 h
Biblioteca La Bòbila  

Ruta literària: ‘La Barcelona fosca’
Atemptats amb bomba, enfrontaments entre 
bandes rivals, històries de confi dents i traïdors... 
La Barcelona de fi nals del segle XIX i principis del 
segle XX era una autèntica bomba de rellotgeria. 
Al llarg d’aquesta ruta us convidem a descobrir els 
vestigis d’aquesta època de la mà del periodista 
Aureli Vázquez, autor del llibre La Barcelona 
fosca. Coneixereu els anys del pistolerisme, 
els antics locals clandestins i alguns dels llocs 
icònics de la història més sinistra de la ciutat. 
Cal inscripció prèvia

� 1�2 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues   

L’HORA DEL CONTE
Organitza: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues

� De 17 a 19.30 h • L’Avenç Centre Cultural 
Socis i sòcies [2 €] no socis [3 €] 

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

Diumenge 24
� Diversos llocs i horaris segons el recorregut

BARCELONA MAGIC LINE
La Magic Line és una caminada solidària que 
organitza Sant Joan de Déu en favor de les 
persones que es troben en situació vulnerable i 
que transcorre en part per Esplugues. Hi ha sis 
modalitats: de 10, 15, 20, 25, 30 i 40 quilòmetres 
amb fi nal a la plaça Catedral de Barcelona. 
Les persones interessades a prendre part en 
aquesta causa solidària es poden inscriure al 
web de la Magic Line: 
http://www.magiclinesjd.org/ca  +     P.5

Organitza: Obra Social Sant Joan de Déu

+

La segona edició de la Quinzena Metropolitana de Dansa 
comença a escalfar motors aquest mes de febrer. I és que, 
tot i que el festival no arrenca fi ns a mitjans de març, ja està 
disponible, a la plataforma Vimeo, un vídeo perquè totes les 
persones que vulgueu participar en la proposta de dansa 
participativa creada per Mar Gómez, ‘Tothom balla’, pu-
gueu anar assajant els moviments via web. Només cal que 
poseu l’adreça https://vimeo.com/tothomballa i comenceu 
a practicar la coreografi a. Per segon any consecutiu, la ba-
llada de dansa es farà el mateix dia i hora a tots els munici-
pis participants en aquest festival metropolità. A Esplugues 
s’ha programat per al dissabte 30 de març, a les 12 h, al parc 
Pou d’en Fèlix.

La Quinzena Metropolitana de Dansa és un esdeveni-
ment on participen diversos municipis de l’àrea metro-
politana de Barcelona. A Esplugues, les actuacions de 
dansa seran els dies 17, 24 i 30 de març. Hi participaran 
diversos grups i companyies. Finalment, cal destacar que 
diverses entitats locals vinculades amb la dansa seran 
protagonistes en diferents moments: A Escena - Escola de 
Dansa i Arts Escèniques, Grup de Percussió Atabalats, 
l’Escola Municipal de Música, Taller Flamenco, Esbart 
Vila d’Esplugues i el grup de Bollywood ens faran gaudir 
de la intensitat dels seus moviments. Tota la informació a 
L’Agenda de març.

Ja ho sabeu, si no voleu perdre el ritme, participeu-hi i 
aneu practicant!

Ja podeu participar en la 
Quinzena Metropolitana 
de Dansa 

MAGIC LINE

Arriba la nova 
edició de la 
caminada més 
solidària
La MagicLine és la caminada solidària que organitza 
l’Hospital Sant Joan de Déu per tal de recaptar fons 
en favor de les persones que es troben en situació 
vulnerable. Totes aquelles persones que hi vulgueu 
participar ho podeu fer inscrivint-vos a www.magi-
clinesjd.org/ca. Podeu escollir fi ns a sis modalitats 
de recorregut: de 10, 15, 20, 25, 30 i 40 quilòmetres, 
totes amb descans al Castell de Montjuïc i festa fi nal 
a la plaça de la Catedral de Barcelona. Recordem que 
el recorregut de 15 km surt des d’Esplugues (Hospital 
Sant Joan de Déu).

Com sabeu d’altres anys, s’hi participa per equips 
(mínim de 5 persones) que hauran de proposar un 
repte econòmic i aconseguir-lo abans de l’inici de la 
marxa a través d’activitats per recaptar diners.

Tots els benefi cis de la iniciativa seran destinats 
a programes socials dels onze centres de Sant Joan 
de Déu dedicats al tractament de persones sense 
llar, en situació de dependència, amb discapacitat 
intel·lectual o trastorns mentals i també als infants.

MAGIC LINE / SANT JOAN DE DÉU
Diumenge 24
Sortida des de diversos llocs 
i horaris segons el recorregut triat.

L’horari defi nitiu de sortida s’enviarà la setmana prèvia a la cami-
nada. ALERTA! Les inscripcions es van tancant per recorregut. Hi 
ha temps fi ns al 13 de febrer, a les 12 h, si no s’han omplert abans.
Informació i inscripcions: http://www.magiclinesjd.org/ca

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

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

DÍA DE ANDALUCÍA  
� 10 h • Plaça Blas Infante     +     P.4

Ofrena fl oral a Blas Infante
� 11 h • Parc de la Solidaritat

c/ Maria Aurèlia Capmany  

Actuació dels Quadres i Cors de les 
entitats ACAE i CCA Pla Macael

� 13 h • Parc de la Solidaritat
c/ Maria Aurèlia Capmany  

Actuació prevista de Las Migas
Clausura del Día de Andalucía

� 12 h
Casal de Cultura Robert Brillas  
Sala d’exposicions

Concert matinal: Coral Teen Star 
Voices i Grups de guitarra
Organitza: Escola Municipal de Música

Dilluns 25

� 17 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

CINEFÒRUM GENT GRAN

+ La chirigota carnavalesca 
os espera en Can Vidalet
En Esplugues existe la tradición de empe-
zar el Carnaval en el barrio de Can 
Vidalet. A parte de los actos infantiles 
(ver página 10), el primer plato fuerte 
se sirve en el Centro Cultural Andaluz 
Plaza Macael en la presentación de su 
clásica chirigota. Esta tradición musical de 
origen gaditano y carácter carnavalesco, 
dónde la ironía y el humor tienen un papel muy importan-
te, llega siempre fi el a su cita en Esplugues. La chirigota de 
Cádiz consta de un grupo de personas, normalmente 15 
componentes, que se distribuye en 10 voces, 3 guitarras y 
2 percusiones (caja y bombo). Esta suele ser la estructura 
básica, pero actualmente se van incorporando otros instru-
mentos como bajo eléctrico, batería, etc. Y como cada año, 
el título de la pieza que interpretarán y la temática son una 
incógnita para preservar la sorpresa hasta el último mo-
mento. ¡No os la perdáis! Previamente también se hará el 
concurso de disfraces.

Dentro del trabajo de las entidades para acercar la cul-
tura andaluza a Catalunya, este año, y como novedad, dos 
jóvenes del CCA Plaza Macael han sido seleccionados para 
participar en la primera Escuela de Carnaval que se ha 
celebrado recientemente en Cádiz. Así, han podido conocer 

a autores de las letras del carnaval, visitar a arte-
sanos o asistir al concurso de agrupaciones juveniles. 
Ha sido la primera edición de un evento que servirá 
para desarrollar proyectos de divulgación y promo-
ción de la cultura andaluza.

El domingo 3 de marzo, el Centro Aragonés de 
Esplugues también se une a la fi esta con su propio 
baile y concurso de disfraces a los que estáis todos y 
todas invitados. 

Por su parte, las personas mayores también dis-
frutaran de su carnaval el sábado 2, en el Complex 
Esportiu les Moreres con su fi esta, baile y conurso de 
disfraces particular.

L’ENTREVISTA DE L’AGENDA

Raúl Giráldez  
Vocal de deporte y director de la chirigota 
del Centro Cultural Andaluz Plaza Macael

¿Cuándo empezasteis a hacer la Chirigota y por qué?
La chirigota del C.C.A. Plaza Macael se crea en 1987, al 
juntarse un grupo de amigos, la gran mayoría de tierras 
andaluzas, y por la añoranza de sentirse lejos de su tierra y 
poder realizar uno de sus hobbies. Los primeros años co-
pian los tipos y letras de las chirigotas de Cádiz. En la actua-
lidad creamos letras y música propias, a cargo de Gustavo y 
Francisco Giráldez.

¿Cuántas personas y tiempo dedicáis a prepararla?
Normalmente los autores se reúnen hacia el mes de mayo 
o junio para decidir el tipo (disfraz) que se llevará el próxi-

mo año y empezar a escribir 
las letras para la agrupación. En 
nuestro caso los autores son 
Gustavo y Francisco.

¿Qué temáticas soléis tocar 
más: política, social, pican-
tes…?
Los temas que se tocan son 
normalmente de actualidad y 
de política, los cuplés suelen ser 
temas más picantes. Intentamos estar siempre a la última hora 
de los sucesos que pasan en el mundo.

¿Nos puedes avanzar un poco el tema de la Chirigota de 
este año?
No podemos decir nada ya que se perdería el factor sorpresa, 
lo único que podemos avanzar es que va ser muy dinámico, 
tanto para nosotros - los componentes - como para el públi-
co, debido a que habrá partes de la actuación en que deberán 
participar con nosotros.

Viernes 1 de marzo
20.30 h
Centro Cultural Andaluz Plaza Macael
Presentación de la Chirigota y 
Concurso de disfraces

Domingo 3 de marzo
18.30 h • Centro Aragonés de Esplugues (Plaza Macael, s/n)
Carnaval Centro Aragonés
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S’acosta l’hora de rebre el Rei més esbojarrat, més desver-
gonyit i també el més divertit de tots: el Rei Carnestoltes. 
Com sempre, a Esplugues s’ha preparat una Gran Rua de 
Carnaval on disfresses, música, un xic de bogeria i molta 
diversió faran gaudir petits i grans. Les carrosses desfi laran 
des de la rambla Verge de la Mercè fi ns al parc Pou d’en 
Fèlix en una rua de diversió, color i bon humor.
A més, les millors comparses tenen premi. Ja podeu bus-
car les millors gales carnavalesques perquè el nivell és de 
gran exigència. Tot plegat començarà a les 17 hores amb la 
mostra de carrosses i el pregó del Rei Carnestoltes. També 
hi haurà tallers infantils, de pintura, maquillatge i animació, 
i ballada conjunta a la pista vermella del parc Pou d’en Fèlix. 
La gresca s’allargarà tot el capvespre. Després, el Complex 
Esportiu Municipal Les Moreres serà l’escenari del Carnaball, 
on podreu ballar fi ns que el cos aguanti. A més, allà també 
podreu descobrir els guanyadors i guanyadores del concurs de 
disfresses d’enguany. Recordem que no es permetrà l’entrada 
de begudes. A l’interior hi trobareu servei de bar. Que comenci 
la festa!

CARNAVAL A ESPLUGUES 

Arriba l’hora de les 
disfresses i la diversió 
amb la Rua més
eixelebrada de l’any
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CARNAVAL ESPLUGUES
Dissabte 2 de març
18 h - Sortida des de la Rambla Verge 
de la Mercè
Gran rua de Carnaval

20.30 h - Parc Pou d’en Fèlix
Arribada i Ball de carrosses

22 h - Complex Esportiu Municipal 
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Inici del Carnaball i concurs de 
disfresses 
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Dimarts 26
 17.30 h • Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

PICTURES, RYTHM AND RHYMES 
By Patricia McGill, storyteller

� 19 h • Biblioteca pare Miquel d’Esplugues  
Presentació llibre: 

3  nits de torb i 1 Cap d’Any. 
Crònica d’una tragèdia al Pirineu
A càrrec del seu autor:Jordi Cruz. 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE)

Dijous 28

� De 18 a 19 h
Plaça de la Bòbila   

CARNAVAL ESPLUGUES     +     P.8

Dijous Gras. Inici del Carnaval 
Espectacle de benvinguda a Sa Majestat el Rei 
Carnestoltes. Concurs de truites i espectacle.
Organitza: Espai Pubilla Cases – Can Vidalet

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

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Conferència:‘Japó, el país de la memòria 
profunda’, a càrrec del periodista Antoni 
Arbones.
Organitza: Aula d’Extensió Universitària per a la 
Gent Gran del Baix Llobregat AUGGE

+     P.3

� 20 h
Jardins  de  Pons  i  Termes  

PATI  BLAU  
Amb l’escriptora Bel Olid
Autora de Ferida, udol, viatge, illa.Pati  
Blau  és  una  tertúlia  literària  en  la  qual  les  
autores  que  escriuen  en  català  tenen  un  
espai  per  compartir  els  seus  llibres  i  els  
seus  dubtes 
Organitza:  Espluga  Viva  

Divendres 1 de març

� 17 h
Rambla Verge de la Mercè   

CARNAVAL ESPLUGUES
II Concurs de Carnaval i berenar 
infantil
Organitza: Associacó Comerç Can Vidalet

+     P.8

� A partir de les 19.30 h
CCA Plaza Macael  

CARNAVAL ESPLUGUES
Concurs de disfresses i presentació 
de la Chirigota

� 19.30 h • Concurs de disfresses 
� 20.30 h • Presentació de la Chirigota 

Organitza: CCA Plaza Macael

+     P.6

+ No és carnaval sense 
el riure d’un infant

Dijous 28 de febrer, 18 h
Plaça de la Bòbila 
Dijous gras

Divendres 1 de març, 17 h
Rambla Verge de la Mercè 
II Concurs de Carnaval i berenar infantil
Organitza: Associació Comerç Can Vidalet 
(ACCV)

Diumenge 3 de març, 11.30 h - Plaça Catalunya
Festa infantil de Carnestoltes 
de l’Esplai Espurnes
11.30 h - Rua des del carrer Bruc fi ns a la plaça 
Catalunya
12.15 h - Actuació musical
13.45 h - Ball i cloenda

Dimarts 5, 18 h
Plaça de la Bòbila
Espectacle del judici entre el Rei Carnestoltes 
i La Vella Quaresma

Dimecres 6 de març, 18 h
Plaça de la Bòbila
Dimecres de cendra
Enterrament de la sardina

Com passa en moltes altres festes, els infants 
són els que més gaudeixen del Carnaval. És per 
això, que l’oferta d’activitats especialment pensada 
per a ells és ben àmplia i variada perquè gaudeixin 
d’una de les grans cites del Carnaval espluguí: la 
Rua i la Festa que organitza l’Esplai Espurnes. 
El diumenge 3 de març, com és habitual, la plaça 
Catalunya s’omplirà de música, tallers, contes, jocs i diversió, en un 
ambient molt familiar. 
D’altra banda, el divendres 1 de març, a les 17 h, l’Associació Comerç 
Can Vidalet organitza el segon concurs de disfresses i berenar infan-
til a la Rambla Verge de la Mercè. Durant els dies previs, els comerços 
del barri de Can Vidalet oferiran les butlletes necessàries per partici-
par en el concurs. Animeu-vos a disfressar-vos, que us esperen grans 
premis!
Finalment, el Club d’Esplai Pubilla Cases -Can Vidalet oferirà una 
festa més tradicional a la plaça de la Bòbila. Dijous 28 (dijous gras) 
celebrarem l’arribada del Rei Carnestoltes amb el clàssic concurs de 
truites. I el dimarts 5, la Vella Quaresma agafarà el relleu i posarà fi  a la 
gresca i la xerinola, amb la realització de  l’espectacle del judici amb 
el Rei Carnestoltes. Finalment, dimecres 6 (de cendra) es durà a terme 
la cercavila pels carrers dels barri de Can Vidalet amb la Colla Toc de 
Foc. Tot plegat, quedarà plasmat amb el simbòlic i divertit acte de 
l’enterrament de la sardina. 
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Dissabte 2 de març

� 17 h
Complex Esportiu Les Moreres   

Festa i ball de Carnaval per a la Gent 
Gran. Ball i concurs de disfresses

� A partir de les 18 h

CARNAVAL ESPLUGUES

� 18 h • Sortida de la Rambla de la Mercè  

Gran rua de Carnaval
� 20.30 h

Parc Pou d’en Fèlix - Plaça vermella 

Arribada i Ball de carrosses
� 22 h

Complex Esportiu Municipal de Les Moreres   

Inici del Carnaball i concurs de 
disfresses
  

+     P.7

Diumenge 3 de març
 A partir de les 11.30 h

CARNAVAL ESPLUGUES
Festa infantil de Carnestoltes

 11.30 h • Rua de carnaval (des del carrer Bruc 
fi ns a la plaça Catalunya)

 12.15 h • Grup de música
 13.45• Ball i cloenda
 17 h • Concurs de disfresses infantil a L’Avenç 

Centre Cultural 
Organitza: Esplai Espurnes 

+     P.8

 18.30 h • Centro Aragonés de Esplugues 
Plaça Macael, s/n

CARNAVAL ESPLUGUES
Carnaval del Centro Aragonés
Festa, ball i concurs de disfresses

Per a més informació truqueu al tel. 93 473 44 23 

Organitza: Centro Aragonés d’Esplugues

+     P.6

Dimarts 5 de març
 18 a 19 h • Plaça de la Bòbila  

CARNAVAL ESPLUGUES
Espectacle :  Judici entre el Rei 
Carnestoltes i la Vella Quaresme
Organitza:Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet

Dimecres 6 de març

CARNAVAL ESPLUGUES
 De 17.30 a 19 h • Plaça de la Bòbila  

Dimecres de cendra
 17.30 h • Cercavila pels carrers del barri de Can 

Vidalet amb la Colla de Diables Infantil Toc de Foc 
de la Bòbila

 18 h • Cremada simbòlica de la sardina

CURSOS i TALLERS 
� Diumenge, 3 de febrer. de 10 a 13 h

Deixalleria mancomunada La Fontsanta (c/ Àngel 
Guimerà cantonada av. Baix Llobregat s/n)  

Taller d’educació ambiental pels 
usuaris de la deixalleria relacionat 
amb els residus tèxtils
Impartiran el taller, monitors d’educació ambiental 
a determinar
Organitza: L’AMB, Solidança, Ajuntaments de Sant 
Joan Despí i Esplugues de Llobregat

 Dimecres, 6 de febrer, a les 19 h
CIRD Vil·la Pepita  (C/ Sant Francesc Xavier, 1-3)

Taller: Gestió del temps i com generar 
objectius, a càrrec de la Beatriz Rodrígues, 
psicòloga clínica i Co-directora del centre Psicosedna. 
Taller gratuït per a sòcies i dones d’Esplugues. Altres: 
12€. Inscripcions: xde.esplugues@gmail.com 
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores
d’Esplugues (XDE)

� Dilluns, 11 de febrer, de 18  a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Escola de Mares i Pares d’Esplugues 
Deseducar-nos per educar
Canviar el no pel sí
Tot creant espais de confi ança, 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

 Dimarts, 26 de febrer, de 14.30 a 16 h
CIRD Vil·la Pepita  (C/ Sant Francesc Xavier, 1-3)

Taller: Instagram pel teu negoci 
A càrrec de la Cynthia González, community 
manager de la XDE i directora de Mot·tma, botiga 
de decoració online. Taller gratuït per a sòcies i 
dones d’Esplugues. Altres: 12€. 
Inscripcions: xde.esplugues@gmail.com
Organitza: Xarxa de Dones Emprenedores
d’Esplugues (XDE)

 Tots els dijous, de 19 a 20.30 h
Espluga Viva  

Taller: Marxa nòrdica
Sortida amb la monitora titulada Carme Cervera. 
Cal inscripció prèvia. Socis [20€] no socis [25€]
Organitza: Espluga Viva

 Tots els divendres, 19 h • Espluga Viva  

Taller: Tastet de poesia
Taller de poesia obert i lliure. Gaudireu de poesia, 
recitareu, n’aprendreu i comentareu. Sessions 
improvisades amb la guia i orientació del mestre 
Pep Moreno.
Organitza: Espluga Viva

 Tots el dilluns, de 17 a 18 h • Espluga Viva  

Taller: Escriure per comunicar
L’Espluga Viva  i el Servei Local de Català 
d’Esplugues ofereixen un taller a càrrec de 
Sònia Moll en el qual desenvolupareu la vostra 
capacitat de redacció. Aprendreu recursos per fe 
els textos més adequats i guanyareu coherència 
en el redactat.
Organitza: Espluga Viva

� Cada dijous, de 18.30 a 20 h.
L’Avenç Centre Cultural  

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

� Cada dimecres, de 10 a 11.30 h 
CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a catalana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE) 

� Cada dijous, de 10 a 12 h • CIRD Vil·la Pepita  

Cursos gratuïts d’ortografi a castellana
Per a més informació i inscripcions, truqueu al 
690 728 714. Places fi ns a 12 persones 
Organitza: Associació de Dones Escriptores 
d’Esplugues (ADEE) 

� Cada dimarts, de 19 a 20 h 
Carrer d’Àngel Guimerà, 27-29

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

� Cada dijous • CIRD Vil.la Pepita  

Classes d’informàtica, nivell zero
Per  a  més  informació  i  inscripcions,  truqueu  
al  690  728  714.  Places  fi ns  a  12  persones.
Organitza: Associació de Dones Escriptores  
d’Esplugues (ADEE)

TALLERS DE DONESTALLERS DE DONES
CIRD CIRD VIL·LA PEPITAVIL·LA PEPITA

  A partir de l’11 de febrer, 
de 9.45 a 11.15 h
CIRD Vil·la Pepita  
Taller de Pilates
8 sessions. 10 places màxim

  Dilluns, d’11.30 a 13 h
CIRD Vil·la Pepita   
A partir de l’11 de febrer
Taller Hatha Ioga
8 sessions. 1o places màxim

  A partir del dimarts 12 de febrer, 
toTs els dimarts, de 9.45 a 11.15 h
CIRD Vil·la Pepita   
Escriure i compartir relats
8 sessions. 20 places màxim

  A partir del 12 de febrer, 
els dimarts d’11.30 a 13 h
CIRD Vil·la Pepita   
Esplugues pensa
8 sessions. 20 places màxim

  A partir del 7 de febrer, 
els dijous de 16 a 17.30 h
CIRD Vil·la Pepita   
Creixement personal (1r torn)
10 sessions. 20 places màxim

  A partir del 7 de febrer, 
els dijous de 17.30 a 19 h
CIRD Vil·la Pepita   
Creixement Personal (2n torn)
10 sessions- 20 places màxim

Inscripcions: de l’1 al 8 de febrer a:
• Punt d’Atenció a la Ciutadania 
(PAC) Central (plaça Santa 
Magdalena, 24)
• Punt d’Atenció Ciutadana (PAC) 
Can Vidalet (Rambla Verge de la 
Mercè, 1)
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Amb motiu del 70è aniversari de Crònica de la Vida 
d’Esplugues, la revista local s’ha volgut apropar als lectors i a 
totes aquelles persones a qui escriure els apassiona.

Tema: ’70 raons per escriure’

Participants: A partir de 16 anys.

Característiques: Obres inèdites i escrites en català. Extensió 
màxima de 3 pàgines DIN A4. Escrites a ordinador, amb cos 12 i 
amb interlineat 1,5. Una obra per participant.

Formes de presentació:

1. Forma Tradicional: Fent arribar 5 còpies en paper a l’adreça: c/
Àngel Guimerà 27-29, 08950 Esplugues de Llobregat. Al sobre es 
farà constar ‘Concurs Literari Crònica de la Vila d’Esplugues’. Les 
obres han d’anar signades amb un pseudònim o lema. S’haurà 
d’incloure un sobre tancat on fi gurarà la identifi cació de l’autor/a. 
(nom, cognoms, adreça, codi postal, adreça electrònica, telèfon i 
fotocòpia del DNI).

2. Forma electrònica: Enviar un fi txer PDF a: cvesplugues@
gmail.com. Amb assumpte: ‘Concurs Literari Crònica de la Vida 

d’Esplugues’. Obres signades amb un lema o pseudònim. S’haurà 
d’adjuntar un altre document amb la referència ‘PLICA’ on hi 
fi gurarà la identifi cació de l’autor/a (nom, cognoms, adreça, codi 
postal, adreça electrònica, telèfon i fotocòpia del DNI).

Termini: fi ns al 31 de maig de 2019

Premi: Un únic premi dotat amb 500 euros.

Publicació: L’obra guardonada es publicarà en una “separata” en 
el número de la revista Crònica de la Vida d’Esplugues.

Jurat: Format per cinc persones de reconeguda trajectòria. Podrà 
declarar el premi desert.

Lliurament de premis:  Segona quinzena del mes d’octubre.

Retencions: A l’import del premi s’aplicarà la retenció fi scal perti-
nent.

No devolució originals: Els originals no seran retornats.

Acceptació bases: La presentació del concurs pressuposa 
l’acceptació de les seves bases.

BASES DEL CONCURS LITERARI ‘CRÒNICA DE LA VIDA D’ESPLUGUES’

� Dissabtes a la tarda • CEM Les Moreres  

Classes de ball 
Classes d’una hora a escollir, diversos estils. 

� De 17.30 a 18.30 h 
Ball en línia (no cal parella)

� De 18.30 a 19.30 h 
Tango argentí, merengue, salsa...

� De 19.30 a 20.30 h • Balls de saló  
Inscripcions obertes a partir del dilluns, 17 de 
setembre, al telèfon 670 771 161 (Toñi)
Inici de classes dissabte, 7 d’octubre. 
Organitza: Club de Ball Esportiu, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Esplugues

SORTIDES
� Diumenge 3 de febrer, a les 11 h 

Sortida: plaça Mireia 

Itinerari: Les bateries antiaèries de 
Sant Pere Màrtir. 
Una  ruta  històrica. Amb  un cop  d’ull  podreu  
entendre  per  què  aquest  cim  va  ser  controlat  
des  de  ben  antic  per  francesos,  bandolers,  i  
republicans! Activitat gratuïta prèvia inscripció al telf: 
93 470 02 18  o al c/e: museu@esplugues.cat
Organitza: Museus d’Esplugues del Llobregat

� Diumenge, 24 de febrer, a les 11 h
Museu Can Tinturé  (  CEM Les Moreres)  

Itinerari:De la mà d’Esplugues
Endinsa’t 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 un claustre gòtic que ha 
itinerat un parell de vegades? O que hi una de 
les residències d’estiueig del famós Baró de 
Malda?... Vine i descobriràs moltes més coses. 
[3€]. Cal inscripció prèvia.

� Diumenge, 10 de febrer, 7 h

Sortida autocar: La pujada al Montalt 
De Llavaneres a Caldetes (Vallès Oriental). 
Recorregut per l’espai natural del Corredor-
Montnegre entre les poblacions de Caldes 
d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres. El primer 
tros ens farà pujar marcadament entre pistes, 
corriols, pinedes i alguna zona ombrívola fi ns al 
cim del Montalt. La segona part és més tranquil·la, 
primer pel GR83 i després de baixada pel camí 
Fondo fi ns a la població de Llavaneres
Organitza: Espluga Viva

EXPOSICIONS

� Tots els diumenges

VISITES GUIADES ALS MUSEUS 
D’ESPLUGUES
Esplugues ciutat ceramista

� 11 i 13 h ·Museu de Ceràmica ‘La Rajoleta’
� 12 h · Museu Can Tinturé    

A través de la col·lecció de Salvador Miquel 
coneixerem l’evolució estètica de la rajola de 
mostra per enllaçar amb la producció industrial 
de ceràmica arquitectònica de l’antiga fàbrica 
Pujol i Bausis, “La Rajoleta”.
A partir de [ 3 euros]. El 6 de gener no hi ha 
visites.

� Tot el mes de febrer
Biblioteca La Bòbila  

Exposició: ‘Francesc Caudet i la novel·la 
popular’
Un recorregut per l’obra de Francesc Caudet que, 
sota diversos pseudònims com Frank Caudett, 
Kyle Brown i Montana Blake entre d’altres, va 
publicar més d’un miler de títols de novel·la 
popular: policíaca, de l’oest, de ciència-fi cció, 
terror...

� Del 10 a l’1 de febrer
De dilluns a divendres, de 17 a 21 h
Casal de Cultura Robert Brillas  

Exposició: ‘Paisatge-Figura, una mirada 
expressiva’
Exposició de pintura a càrrec de Carles 
Collazos

� De l’11 al 26 de febrer
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Dijous, divendres i dissabtes, de 10 a 13.30 h
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  

Exposició: Dones de ciència - Institut 
Català de les Dones. Gen. Catalunya
Aquesta exposició pretén reconèixer les 
aportacions que han fet les primeres dones 
científi ques i tècniques, dones que, des de les 
seves posicions, van transformar i transformen 
les fronteres dels espais tradicionalment assignats 

a dones i a homes

ESPAIS DE LLEURE
� Tots els dilluns, de 17 a 19 h 

Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)

Espai Familiar d’1 a 4 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament  i retorn pedagògic. 
Prèvia inscripció al telèfon 93 473 39 09  
i a secretaria@esplugaviva.cat 
Organitza: Espluga Viva

� De dilluns a divendres, de 17 a 19 h 
Espluga Viva (c. Sant Francesc Xavier, 7-9)
Amb opció de recollida a l’escola

Espai de Tarda de 3 a 10 anys
Aprenentatge basat en la lliure circulació pels 
diferents racons de psicomotricitat, creativitat, 
experimentació, joc simbòlic i construccions 
amb acompanyament i retorn pedagògic.
Cada dia també es fan propostes noves que 
enriqueixen la tarda. Fbk=@esplugaviva, Insta=@
espaidetarda, Tw=@espluga_viva, Web= 
esplugaviva.cat
Organitza: Espluga Viva

BIBLIOTEQUES 
Per a inscriure-us a les activitats que 
requereixen inscripció (Clubs de Lectura, 
Grups de Conversa, ...) adreceu-vos a: 

BIBLIOTECA PARE MIQUEL D’ESPLUGUES
Carrer d’Angel Guimerà, 106-108
Tel.: 93 371 91 19 o a/e: 
b.esplugues.pm@diba.cat

BIBLIOTECA LA BÒBILA
Pl. Bòbila, 1. L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 934032655 o a/e:
biblabobila@l-h.cat
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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 STrobareu 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 

Segueix-nos a Twitter: 
Esports Esplugues 
@espluguesesport

Els equipaments esportius que hi podeu trobar són el següents: 

Edita:  Ajuntament d'Esplugues - 93 371 33 50 • Direcció:  Eulàlia Santiago • Coordinació: Eduard Castelló • Redacció: Gemma Vilallonga
Redisseny maqueta i capçalera: Albert Espona • Fotografi es:  Lluís Tarrés • Publicitat: Publimpacte Serveis al Comerç, S.L. 93 473 64 11 - 667 560 933
(els continguts dels anuncis són responsabilitat de l'empresa que es publicita) • Distribució: SMS 91 S.L. • Tiratge: 20.500 exemplars • Impressió: T.G.Alfadir, S.A.

DINAMITZACIONS JUVENILS
(12-18 ANYS)

�� Dimarts 26 i dijous 28, de 19 a 
20h
Espai Jove Remolí  
Concurs de kahoot
A través dels jocs de taula es poden 
fomentar i experimentar moltes apti-
tuds i sensacions. Vine a gaudir una 
bona estona i aprèn noves maneres 
d’oci no virtual. Dinàmica dirigida a 
joves de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE DE TARDA

�� Dijous 14 de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Tast de formatges
Coneixes la quantitat de formatges que 
existeixen? Et donem l’oportunitat no 
tan sols de conèixer-ne els noms, sinó 
també de tastar-los! Dirigit a joves de 
16 a 35 anys. Taller gratuït. Cal reservar 
plaça.*

�� Dimarts 19, de 18.30 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  
Cuina portuguesa
Vols conèixer la gastronomia de di-
ferents països? Vine aprendre gas-
tronomia portuguesa, no t’ho pots 
perdre!aDirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït. Cal reservar plaça.*

ESPLUJOVE DE TARDA 
(12-18 ANYS)

�� Dimecres 27, 
de 18 a 19.30 h
Espai Jove 
Remolí  
Carnaval! 
Aprèn a 
maquillarte 
de katrina
T’agrada anar a
la moda? Ara tens
l’oportunitat d’aprendre a fer diferents 
maquillatges i poder gaudir del carnaval! 
Adreçat a joves de 12 a 18 anys.

ESPLUJOVE NIT

�� Divendres 22, de 21 a 23 h
Espai Jove Remolí   
Menú afrodisíac
Tria preparar una vetllada romàntica 
amb la teva parella amb un fi nal amb 
molt bon gust o passar un cap de se-
tmana ple d’amor amb el millor sopar 
gurmet. Dirigit a joves de 16 a 35 anys. 
Taller gratuït. Cal reservar plaça.*

TIC FORMACIÓ

�� Dimarts 12, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí    
Mecanografi a (12-18 anys)
Aprèn a fer servir el teclat com un 
informàtic! Quan acabi el taller seràs 
capaç d’escriure sense mirar a una 
gran velocitat. Perfecte per realitzar als 
teus treballs de classe! També podràs 
conèixer un bon nombre d’eines que 
t’ofereix el teclat per fer més fàcil l’ús 
de l’ordinador.

�� Dijous 21, de 19 a 20.30 h
Espai Jove Remolí  

Com tenir unes bones xar-
xes socials
Creus que tens unes bones xarxes so-
cials? Creus que no tens res a envejar 
als infl uencers d’arreu del món? Vine 
a aquest taller i aprendràs com tenir 
unes bones xarxes socials! Aprendràs 
les eines que aquestes t’ofereixen i 
com exprimir-les al màxim!

TIC SERVEIS
� Durant tot el mes, de 19 a 20 h 

Espai Jove Remolí  

Suport TIC i multimèdia
• Ofi màtica: tots els dilluns

• Currículum creatiu: els dimecres

• Suport a la creació digital: divendres
Per a algunes de les activitats el par-
ticipant ha de portar el seu ordinador 
portàtil amb el programari instal·lat. 
Més informació al 93 372 97 06. No 
requereix inscripció prèvia. Dirigit a 
joves de 16 a 35 anys 

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 dl. 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.   

TALLER OCI JOVE
� Dimecres 13, de 19.30 a 21 h

Ofi cina Jove d’Emancipació 

Còctels afrodisíacs (+18)
Vols sorprendre d’una manera origi-
nal? T’ensenyem a preparar còctels 
diferents per sorprendre aquesta per-
sona especial amb un toc romàntic.
Joves a partir de 18 anys. Taller gratuït, 
cal reservar plaça. (*)

� Dimecres 21, de 18 a 19.30 h
Ofi cina Jove d’emancipació

Dansa amb el teu nadó 
(pare/mare amb nadó de 3 
a 18 mesos)
El contacte amb els nadons és fona-
mental per crear el vincle. En aquest 
taller treballarem el vincle amb el nadó 
mitjançant la dansa. La dansa es farà 
amb el portament del nadó per part 
del pare o la mare. El nadó ha de tenir 
entre 3 i 18 mesos.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Taller 
gratuït. Cal reservar plaça. (*)

TALLER FORMATIU JOVE
� Dimecres 20,  de 18 a 20 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
X e r r a d a : C o m  s u p e r a r 
l’entrevista de feina? Vine 
i participa!
Anar preparats a l’entrevista de feina és 
fonamental! En aquest taller treballarem 
la comunicació i l’autoconfi ança per 
superar aquesta prova de selecció.
Dirigit a joves de 16 a 35 anys. Cal 
reservar plaça (*)

TALLER MOBILITAT
� Dilluns 18,  de 18 a 19.30 h

Ofi cina Jove d’Emancipació  
Taller :‘ Voluntariat interna-
cional: camps de treball, 
camps de  solidaritat i feines 
a canvi d’allotjament “
Vols marxar a l’estranger aquest estiu a 
fer un voluntariat? Tant si vols anar sol 
o en grup, durant una setmana, tres o 
de forma indefi nida; si vols practicar 
idiomes, conèixer cultures, mentre 
fas un voluntariat internacional… Hi 
ha diferents tipus d’estades d’estiu a 
l’estranger: camps de treball, camps 
de solidaritat, i WWOOFing, Workaway 
i HelpX. Te n’explicarem les diferències 
i com pots accedir-hi!
Dirigit a joves de 14 a 35 anys. Taller 
gratuït,. Cal reservar plaça (*)

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 pots fer-ho on-line al web 
www.esplujove.net, trucant al 661 
987 690 (de dl. 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

 

 

Afegeix-te 
Afegeix-te 

al Twitter!!
al Twitter!!
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